
ENTUZIASTE ÎNTRECERI SPORTIVE

în suita amplelor acțiuni 
sportive dedicate marilor e- 
venimente. ale anului 1989 — 
sărbătorirea'a 50 de. ani de la 
marea demonstrație patrioti
că, antifascistă și antirăzboi
nică de la 1 Mai 1939. 45 de
ani de la victoria revolu
ției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și 
an ti imperialistă de la 23 Au
gust 1944 și Congresul al XIV. 
lea al partidului —, Centrul U- 
niversitar București a înscris 
si o impresionantă acțiune a- 
tletică de masă intitulată 
„Crosul tineretului studios".

Desfășurată pe aleile Insti
tutului Politehnic din Com
plexul Studențesc de la Gro
zăvești, acțiunea s-a bucurat 
de participarea a peste 3 000 
de tineri și tinere, reprezen
tanți ai celor 11 institute 
învățămînt superior din 
nitală, ai tuturor celor 33 
facultăți.
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IN ARENA DACIADEI, CÎT MAI MULȚI
PARTICIPANT! DE TOATE VÎRSTELE
© Aspecte relevate de conferințele de dare de seamă 

și alegeri in comunele județului Vrancea
Eveniment de referință 

în viața asociațiilor sportive 
d.n întreaga țară, conferin
țele de dare de seamă și ale
geri au prilejuit o analiză 
profundă a tot ce s-a înfăp
tuit pînă acum, totodată a lip
surilor și neajunsurilor din 
organizațiile sportive sătești 
și comunale ale județului 
Vrancea. S-a reliefat încă o 
dată receptivitatea oameni
lor muncii, a - tineretului mai 
ales, față de exercițiul fizic, 
față de sport, ori de cîte ori a 
fost cazul să se concretizeze 
inițiative izvorite din ria

DEBUT REUȘIT AL CĂLĂREȚILOR 
ÎN NOUL SEZON COMPETIȚIONAL

Sezonul competițional 1989 
la călărie a debutat sub bune 
auspicii, la baza hipică din 
Lugoj dindu-și întîlnire un 
mare număr de concurenți — 
poate- cel mai mare din ulti
mii ani —, care au avut, în 
general, evoluții de calitate, 
dovedind că această lungă va
cantă a fost folosită de ma
joritatea asociațiilor și clu
burilor pentru a realiza o 
pregătire' la un nivel calitativ 
sporit. în ansamblu, pro
bele de obstacole — la care 
au luat parte sportivi de la 
Steaua, Dinamo, Olimpia, A» 
grricola T. Neamț, Agricola 
Tg. Mureș, C.A. Sinnicoiaul 
Mare, Podgoria Teremia 
Mare. Recolta Arad, A.S.A.
Bihorul, Voința Tg. Neamț,
Timiș Izvin, A.S.A. Cluj-Na- 
poca, C.S.M. Lugoj, C.S.M,
Iași, C.S.M. Craiova, C.S.M.
I.A.S. Sibiu, — au fost domi
nate de același pluton cu
noscut, format, în general, din 
Florin Stoica, Claudiu Gheor. 
ghe. Radu Biol, Mircea Nea- 
gu Aurel Cojocaru, Paul Ma
zilii etc, în timp ce la dresaj 
lider incontestabil rămîne 
stelistul Gheorghe Nicolae, 
o mențiune fiind necesară și 
pentru Dania Longo, care a 
avut o evoluție bine cotată. 
Să mai subliniem intrarea 

• Peste 3 000 de studenți 
la un concurs de cros
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într-o primă grupă valori
că, pe un traseu de 3 000 m, 
băieții și 1 500 m, fetele, la 
start au fost prezenți repre
zentanții Institutului de 
ducație Fizică și Sport, cane 
s-au clasat după cum 'urmea
ză :

FETE : 1. Ana Algcorge, 2. 
Luminița Marcu, 3. Maria 
Răuț, 4. Monica Lupe, 5. Ele
na Radu, 6. Jeni Banga.

BĂIEȚI : 1. Mihai Suciu, 
2. Bogdan Nicula, 3. Georgeos 
Kiriazidis, 4. Cristian Coșar
că, 5. Dan Zapodeanu, 6. Ma
rius Stoica.

A fost o întrecere care a 
reliefat calitățile deosebite ale 
viitorilor profesori 
nori, pentru care 
și în speță probele 
pe teren constituie 
maturitate în pregătire. O 
trecere cîștigată. practic, 
toți participări ții. de vreme 
nu s-a înregistrat nici un 
bandon. in pofida ritmului 
sprint pe care a avut-o aproa
pe pe întregul parcurs.

A doua grupă a cuprins 
studenți și studente de la ce
lelalte institute de învățămînt 
superior. Aici și distanțele au 
fost altele, 1 800 m băieți și 
1 000 m pentru fete, care s-au 
clasat în următoarea ordine :

FETE : 1. Anca Angliei — 
Inst. Politehnic, 2. Anca Dră- 
gușin — A.S.E.. 3. Delia Lu- 
pașeu — I. Polit., 4. Romina 
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T. BRÂDEȚEANU
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dul maselor și destinate să 
facă tot mai frumoasă viața 
oamenilor, împletind adesea 
întrecerea de pe stadion cu 
cîntecal și dansul popular, a- 
sigurînd astfel o armonie de
plină între Daciadă și Festi
valul Național Cîntarea Româ
niei.

în comuna Tătăranu, de pil
dă, activitatea sportivă de ma
să a depășit perimetrul școlii, 
antrenind în diverse întreceri 
atît tineretul din cadrul 
C.A.P. Bordeasca (sat aparți
nător), cît și pe cel al între
prinderii de zahăr. Nevoia de 

pentru prima dată în scena 
competițională a campiona
tului și a unor asociații mai 
mici sau noi (Sinnicoiaul 
Mare. Teremia Mare, Recol- 
ta. Bihorul etc) care pot as
pira cu șanse Îndreptățite . la 
obținerea unor rezultate din 
ce în ce mai bune.

Paralel cu întreoer iie di ti 
cadrui primei etape a cam. 
pionatulul au avut loc și dis. 
putele din „Cupa Primăverii”, 
clasamentul alcătuindu-se pe 
baza rezultatelor înregistrate 
tn proba de obstacole de cat. , 
ușoară și dificultate progre
sivă, primul loc revenind 
sportivilor de la Steaua.

REZULTATE — OBSTACOLE » 
cat. ușoară (128 concurent!) L. 
Florin Stoica (Steaua) cu Solar 
# o (36.0 s). 2. Claudiu Gheor
ghe (Dinamo) cu Perugia o p 
(37.8 s). 3, Radu Hloi (Steaua) 
cu Sfioasa 0 p (37.9 s). 4. Ena- 
che Boiangiu (Olimpia) cu Ro
pot 4 p (43.3 s) 3. Alexandru 
tavorovsch! (Tlmls Izvin) eu 
Tam-Tam 4 n (47.5 s) — dună l 
baraje 6. Teodor Pancâ (A.S.A. 
Bihorul) eu Grănicer 0.3 p : 
cat. mijlocie (88 concurenți) — 
1. Paul Mazilu (Voința Tg. 
Neamț) 0 o (49.o s). 2. Tfte! Ră- 
ducanu (C.S.M. Lugoj) cu Papu

(Continuare In pag 2—3)
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Aseară, la Atena, in preliminariile C.M. de fotbal

A

• Echipa noastră a obținut un punct
prejios in perspectiva calificării

ATENA, 26 (prin telefon de 
la trimisul nostru special). E- 
chipa României a reușit doar 
un rezultat de egalitate în fața 
„naționalei" Greciei, care a 
jucat cu un elan extraordinar, 
comparabil doar cu reputata 
echipă elenă de acum 20 de 
ani în fața unui presing a- 
proape permanent, „tricolorii" 
n-au găsit întotdeauna solu
țiile cele mai bune. Ei au în
ceput jocul în cadrul unei su
periorități tehnico-tactice re
marcabile, care s-a prelungit 
pe parcursul a 25 de minute, 
după care au slăbit ritmul, per- 
mițînd „furioșilor" înaintași 
greci (mai ales lui Saravakos). 
incursiuni foarte periculoase,

a practica atletismul, cu mul
tiplele sale probe, apoi hand
balul, tenisul și fotbalul a de
terminat o preocupare specia
lă pentru amenajarea unei 
frumoase baze sportive. S-au 
creat astfel condiții pentru
reușitele celor ce activează 
sub culorile asociației sporti
ve Avîntul Tătăranu. Lingă
prof. Nicolae Pavel, principal 
organizator al mișcării sporti
ve din comună, s-au aflat 
mulți alți pasionați ai exerci
țiului fizic (ing. Silviu Trăș- 
culescu, cadre didactioe, teh
nice și economice etc.). ceea 
ce face să se întrevadă o creș
tere substanțială a volumului 
activității sportive de masă 
și „chiar perspectiva de a se des
coperi talente in performan
ță", cum ținea să anticipeze 
președintele C.J.E.F.S. Vran
cea. Gh. Gheorghiță. Sporirea 
capacității stadionului. mo
dernizarea acestuia ar fi ar
gumente în sprijinul concre
tizării unui asemenea obiectiv.

O preocupare permanentă 
pentru baza materială a acti
vității sportive, pentru conso
lidarea acesteia se află și în 
atenția celor din comuna Măi- 
oăneșți, cum a rezultat din 
conferința de dare de seamă 
și alegeri. Și aici tineretul 
ștudioa constituie . elementul

Tiberiu STAMA
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In Divizia A de handbal feminin

ȘTIINȚA BACĂU - RULMENTUL BRAȘOV 33-22
în cadrul penultimei etape a 

Diviziei A, partida restantă 
dintre echipele Știința Bacău 
și Rulmentul Brașov a reve
nit formației băcăuane, cu 
scorul de 33—22 (18—12), după 
un meci pe care l-au dominat 
din primul pînă în ultimul 
minut de joc. Gazdele s-au 
instalat din start la condu
cere (min. 7 : 5—1), și-au
mărit avantajul pe parcurs 
(min. 16: 11—5 ; min. 26:
17—10 ; min. 40 : 24—13), pen
tru ca tn a doua parte a re
prizei secunde să nu mai for- 

u

așa cum se poate vedea din 
filmul meciului.

Dacă facem bilanțul general 
al acestei partide, vom putea 
spune că a fost rezultatul jo-
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CLASAMENTUL

1. ROMÂNIA 3 2 1 0 6-1 5
2. Danemarca 3 1 2 0 4-2 4
3. Grecia 3 0 2 1 1-4 2
4. Bulgaria 3 0 1 2 2-6 1

Ia
ROMANIA

17 mai :
- BULGARIA
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nilul mult sub valoare a lui 
Hagi, Cărnătaru, Sabău, care, 
cu excepția unor frumoase 
incursiuni, au manifestat lipsă 
de inventivitate și decizie tn 
fazele de finalizare. Am putea 
spune că jocul reprezentativei 
noastre n-a avut ritmul obiș
nuit, poate și datorită vi
gurosului marcaj elen, presă-

Turneul internațional tic baschet „Cupa Federației"

MECIURI SPECTACULOASE IN PRIMA ZI
Reprezentatîva țării noastre 

a avut un debut favorabil la 
ediția a 13-a a turneului in
ternațional de baschet mascu
lin, dotat cu „Cupa Federației", 
găzduit de Sala Sporturilor din 
localitate. întîlnind echipa R.D. 
Germane, selecționata Româ
niei a repurtat victoria cu sco
rul de 99—58 (55—28), la capă
tul unui joc pe care l-au do
minat cu autoritate, avînd în
să în față o echipă modestă, 
ca valoare tehnică și talie. în 
aceste condiții, întîlnirea a 
constituit pentru selecționata 
noastră mal mult un antrena
ment în vederea viitoarelor 
partide, care vor fi evident mai 
dificile.

Antrenorii Gheorghe Novac 
și Liviu Călin au rulat între
gul lot. Iar cu acest prilej a 
debutat în „naționala" de se
niori juniorul Gheorghe Mu- 
resan (18 ani; 2,18 m; provine 
de la C.S.Ș. Viitorul Cluj-Na- 
poca, antrenor Liviu Moraru).

Au marcat: V. Constantin 20, 
Sinevici 16, Ermurache 13, Mu- 
reșan 5, Munteanu 5. Bota 6. 
Niculeșcu 4, Cristescu 5. David 
7, Mădîrjac 8, Ardelean 10; coș- 
geterii oaspețlilor ■ Schiisky 18 
și Kuball 9.

Arbitri: Z. Sedivi (Cehoslova
cia) — R. Vaida (România).

Celălalt meci al reuniunii 
inaugurale a avut o desfășurare 

țeze, făcînd o „repetiție ge
nerală" (șl rulînd întregul lot) 
înaintea mult așteptatei întîl- 
niri-retur de duminică, din fi
nala Cupei Cupelor. Au mar
cat : Luca 9, Antoneanu 8, 
Butnărașu 5, Cervenciuc 5, Da- 
nilof 3, Popa 2, Ciubotaru 1 
pentru Știința, respectiv De
meter 5, Boriceanu 3, Mure- 
șan 3, Manuela Die 3, Mihaela 
Ilie 2, Știrbu 2, Marian 2. Bio- 
lan 1, Partin 1. Au arbitrat : 
V. Ciucan și N. Stoian (ambii 
din București).

Eugen TEIRAU, coresp.

recurs la Papadopulos. 
care a spus că va tre- 
fie o „ventuză" în ca- 

Hagi.

rat, pe alocuri, cu durități 
deosebite. De altfel, în ultimă 
instanță, antrenorul Gheorghia- 
dis a 
despre 
bui să 
lea lui

Socotim că rezultatul de e- 
galitate este echitabil, prețios 
pentru „tricolori", chiar dacă 
fotbaliștii greci s-au avîntat în 
final într-un joc ofensiv cu to
tul remarcabil. Din fericire, 
apărarea noastră (în frunte cu 
Lung) a rezistat cu brio, a 
ieșit cu mingi bune pentru 
„mijloc", dar acțiunile noastre 
n-au mai avut tempoul obiș
nuit, exceptînd poate rlvna lui 
Mateuț, care a încercat să su
plinească jocul mai palid al 
coechipierilor săi. Gh. Popescu 
a lăsat impresia că nu se îm
pacă cu acest rezultat de ega
litate, forțînd intrări specta
culoase tn final. Din păcate, 
forma slabă a atacanților a fă
cut ca victoria să nu revină 
echipei noastre.

Acest rezultat d» egalitate 
obținut după o luptă aspră, in 
compania unei echipe mai ho- 
tărîtă ca oricînd, menține 
cursa în „doi" România — Da-

loan CHIRILA

(Continuare tn nac* r 4-M

și un final de excepție. Repre
zentativele Greciei și Cehoslova
ciei, prezente cu echipe tinere, 
au oferit o întrecere captivan
tă. de la cap la cap. cu multe 
faze spectaculoase șt cu o e- 
voluție a scorului schimbătoare 
și palpitantă, pînă în ultima 
secundă de ioc. Baschetbaliștil 
eleni au condus cu 10—3 (min. 
4), 19—15 (min. 10). 43-36 (min. 
20), 52—42 (min 25), la rîndul 
lor sportivii cehoslovaci au

Dumitru STANCULESCU

(Continuare l-n oaa e 9-o)

De astăzi, la Ștrandul Tineretului

din Capitală

ULTIMUL TURNEU
AL GRUPEI A ll-a

LA POLO
începînd do astăzi și pînă 

^duminică, la Ștrandul Tinere
tului din Capitală, se desfă
șoară ultimul turneu al celei 
de-a Il-a grupe valorice a Di
viziei A de polo (seniori). în 
primele trei zile sint progra
mate cite două etape (de la 
ora 9 și. respectiv, 16). dumi. 
nică dimineață urmind si se 
dispute etapa de încheiere a 
actualei ediții, pentru grupa 
menționată.

Iată și meciurile reuniunile»- 
de azi : dimineață (etapa I). 
Constructorul Feroviar Bucu
rești — Constructorul Tg Mu
reș, I.L>. Timișoara — Pro
gresul Oradea, Vagonul A- 
rad — Energia București ; 
după-amiază (etape a Il-a), 
Constructorul Tg. Mureș — 
I.L.T., Vulcan București — 
Vagonul Arad. Progresul O- 
radea — Constructorul Fe
roviar.



ÎNOTĂTORII piteșteni

ClSTIGĂTORI Al „CUPEI PRIMĂVERII
Concursul Republican de înot 

„Cupa Primăverii- a reunit, in 
piscina acoperita de dimensiuni 
olimpice „1 Mai" din Reșița a- 
proape 300 de juniori II (iete și 
băieți intre 12—14 ani) din 20 
de cluburi din cele mal pute.'nl- 
ce centre ale țârii. In clasamen
tul general, cel mai mare pune* 
țaj l-au totalizat tinerii din Pi-' 
Iești (712 punctej. ‘ pregătiți de 
profesorii Giea și Petre Deac, 
ei cucerind astfel „Cupa Primă
verii". Pe următoarele locuri în 
acest clasament: 2. C.S.Ș. Reși
ța 057 p. 3. C.S.M.Ș. Suceava 617 
p, 4. Liceul 37 București 395 p. 
5. C.S.M.ș. Baia Mare 257 p, 6. 
C.S.Ș. Brăila 216 p.

De a lungul celor 8 reuniuni 
cele mal multe victorii (21) le-au 
obținut înotătorii reșițeni, care 
au avut în carina Tărăpoancă 
(14 ani — 7 locuri intîi); Iolan 
Sziics (12 ani — 4 victorii), Cătă
lin Popescu (12 ani — 3 victorii), 
Gabriela Zgăbei șl Bogdan Căli- 
nescu (14 ani). Florin Nica (12 
ani) — învingători în cîte o pro
bă. precum și în componența 
ștafetelor de 4X206 m liber și 
4X100 m mixt băieți 14 ăni, 
4 X 200 m liber băieți 13 ani și 
4X100 m mixt băieți 12 ani. No
tăm șl 20 de succese individua
le și cu ștafetele ale elevilor 
antrenorului sucevean Sergiu Ta- 
nase: Ramona Talpalariu, lulia- 
na Pantilimon, Sorin Pinzaru și 
Radu Doroftei între înotătorii de 
14 ani și Sorina Hanceriuc la 
categoria 13 ani au fost artizanii 
unor frumoase victorii. ' ștafeta 
de 4X200 m liber fete (14 ani) de 
la C.S.M.ș. Suceava (Pantili
mon. Talpalariu. Isar șl Prisă- 
carlu) a corectat, recordul cate
goriei - 9:13.50. Un alt
record național la aceste 
întreceri a fost stabilit de 
componentele ștafetei de 4X200 
m liber (12 ani) de la C.S.M. Pi
tești (Buciu Bâroiu. Badea, Sta
na), cronometrată cu timpul de 
9:30,67. înotătorii piteșteni au 
mai Obtinut alte 16 locuri lntil,

prin Dan Radu (14 ani), Bogdan 
Deac (13 ani). Aurora Stana, 
Ileana Buciu, Andreea Sandu, 
Doru Robea (12 ani) și șapte 
ștafete de la categoriile 12 și 13 
ani.

S-au mai remarcat în acest 
concurs „maraton" Valeria Bă
lan, Ioana Vrăbiescu șl Andrei 
Popescu de la Liceul 37 Bucu
rești. Laura Damian de la C.S.Ș. 
Constanța, brăileanul George 
știrbei, băimărenii Luminița Lă- 
zărescu, Cristian Moldovan și A- 
drian Gherghel, ploieșteanul 
Dragoș Ionescu, timișorenii Re
mus Retezan și Florin Luca, 
precum si Claudia Stănescu de 
la C.S.S. 2 București.

Comisia județeană de soeciali- 
tate. de pe lingă C.J.E.F.S. Ca- 
raș-Severin, întregul corp de ar
bitri s-au străduit și au reușit 
să asigure o organizare bună 
concursului republican, la a- 
ceasta contribuind șl instalația 
de cronometraj electronic.

Doru Dinu GLAVAN

„RALIUL TINEREȚII"
Aflat anul acesta la cea de 

a doua sa ediție, „Raliul Ti
nereții", va fi organizat în 
ziua de 2 mai, pe un traseu 
bucureștean, de către Bi
roul de Turism pentru Tine
ret, în colaborare cu F.A.C.R. 
Traseul, însumînd 75 de ki
lometri, va reuni, simbolic, u- 
n ;le dintre bazele de turism și 
de agrement ale tineretului 
din Capitală. Participanții 
la „Raliul Tinereții" vor lua 
startul la ora 10, de la Baza 
turistică și de agrement Bă- 
neasa (pe șoseaua București

FINALELE CAMPIONATULUI NATIONAL DE
La fel de aprig disputate, ca 

și in anii trecuți, „finalele" ju
niorilor la șali s-au desfășurat 
anul acesta la Eforie Nord (S 
grupe) și Vatra Doritei (două 
grupe).

Iată clasamentele in zonele 
fruntașe:

Junioare I (pină la 20 ani): 1. 
Luminița Radu (Calculatorul 
București) 9,5 p (din 11 parti
de) 2. Luiza Ionescu (C.S.Ș. 1. 
București) 9 p, 3. Liliana Mites- 
cu (Universitatea București). 8,5 
p; junioare II (pînă la 16 ani) : 
1. Ana Maria Oriță (C.S.Ș. Uni
rea Iași) 8,5 p, 2. Elena Ciobanu 
(Voința Tîrgoviște) 7,5 p, 3. A- 
lina Crețu (C.S.Ș. Unirea Iași) 
6,5 p; Junioare III (pînă la 14 
ani) : 1. Diana Ignat (C.S.Ș. U- 
nirea Iași) 8,5 p, 2. Camelia Șer- 
ban (Centrocoop București) 7,5 
p, 3. Marina Costescu (C.S.Ș. 1 
București) 7,5 p; junioare IV 
(pină la 12 ani): 1—3. Nadia Ml- 
trică (Rulmentul Alexandria), 
Coleta Andreescu (Petrolul Plo
iești), Ileana Todirel (Petrolul 
Ploiești) 8 p; junioare V (pînă 
Ia 10 ani): 1. Anca Andriana

(Petrolul Ploiești) 9,5 p, 2. 
Georgeana Trofim (Petromar 
c-ța) 7,5 p, 3. Adina Bogza 
(I.T. București) 7 p.

Juniori I: 1—3. Bela Takacs 
II (Metalul București), Levente 
Kocsis (C.S.Ș. Tg. Mureș), Da
nie) Moldovan (i.T. București) 8 
p; juniori II: 1. Cosmin Cozianu 
(Oțelul Galati) 10 p, 2. Marius 
Manolache (Oțelul Galați) 9,5 p 
3. loan Zarcula (C.S.Ș. 1 Timi
șoara) 7 p; juniori III: 1. Gabri
el Schwartzman (Calculatorul 
București) 9,5 p, 2. Andrei Is- 
trățescu (Politerinica București) 
7 p, 3. Virgil Dumitrescu (C.S.Ș. 
Unirea Iași) 6,5 p: juniori IV : 1. 
Alexandru Munteanu (Comerțul

ÎN ARENA
(Urmare din pag. 1)

ȘAH (juniori)
Brăila) 8 p. 2. Marius Zainea 
(Cimentul Medgidia) 7.5 p, 3. 
Gabriel Popescu (C.S.M. Drobe- 
ta Tr. Severin) 7 p; juniori V: 
1. Alin Berescu (C.S.Ș. 1 Timi
șoara) 9.5 p, 2. Adrian Pali (Cal
culatorul București) 7,5 p, 3. 
Marian Duleă (Metalul Rm. Vil- 
cea) 7 p.

La grupele de junioare IV și 
juniori I se vor desfășura tur
nee suplimentare de baraj pen
tru desemnarea campionilor. De 
remarcat victoria categorică a 
lui Gabriel Schwartzman (2,5 p 
avans!) la grupa juniorilor III. 
Corpul de „cavaleri al fluieru
lui a fost condus de arbitrul In
ternațional Anghel Vrabie.

— Ploiești), și își vor conti
nua drumul la bazele de la 
Buftea și Străulești, vor 
traversa Podul Grant, vor tre
ce pe lingă Barajul Ciur si, 
vor străbate Cartierele Dru
mul Taberei și Balta Albă, 
bazele Pantelimon și, în 
sfîrșit, vor avea sosirea la 
baza Tei Toboc. în program 
figurează și două probe de 
îndemînare (la Buftea și Tei 
Toboc), precum și un con
curs politico-educativ la baza 
Tei Toboc, unde va fi organi
zată, în cadrul unui frumos 
spectacol artistic, premisrea 
învingătorilor.

DACIADEI
atît de primarul Vidrei, Nicu 
Nică, cît și de toți pasionalii 
sportului din localitate repre
zintă temeiuri ale unor noi și 
mult dorite împliniri și la a- 
cest capitol.

Comună cu tradiție în spor
tul nostru național (oină), 
Suraia oferă un alt exemplu 
de așezare rurală cu oameni 
dornici să realizeze în viitorul 
apropiat „mult mai mult decît 
pînă acum, in materie de bază 
materială a sportului" (prof. 
Corneliu Hărăbor). Lucru fi
resc pentru o comună frunta
șă pe județ nu numai la oină, 
ci și la fotbal (Șiretul Suraia) 
și treptat la unele probe atle
tice (cu predilecție cele de 
semifond). Atît conducerea 
Consiliului popular (Alecu 
Dogaru), cit și cea a C.A.P. 
(ing. Teodor Bădilă) mani
festă un larg interes în direc
ția apropierii oamenilor mun
cii. a tineretului de activita
tea sportivă, afirmării co
munei.

Sînt cîteva aspecte desprin
se din lucrările conferințelor 
de dare de seamă și alegeri, 
care se evidențiază nu numai 
în comunele amintite, ci se 
regăsesc în majoritatea așeză
rilor rurale vrîncene.

cît și. în satele aparținătoare, 
Rîmniccni și Stupina, precum 
și la Nănești. Se remarcă 
însă, în ultima vreme și o 
participare tot mai largă a ti
neretului din I.A.S., ceea ce a 
determinat un puternic flux 
spre sport, către întreceri de 
masă (atletism, handbal, fot
bal) și implicit către îmbogă
țirea patrimoniului sportiv, 
prin apariția unui mic com
plex, ridicat prin muncă pa
triotică. Nu e prea departe 
ziua în care cei din Măicănești 
vor ajunge să concureze la 
capitolul „amenajări sporti
ve", cele mai avansate așe
zări ale Vrancei.

în acest context se înscrie 
și comuna Vidra, așezare ru
rală de frunte a județului, si
tuată „la poarta Vrancei", 
cum atît de sugestiv se expri
mă oamenii locului. Poate și 
de aceea nutresc ambiția de 
a se autodepăși și în planul 
activității sportive, sporind 
volumul întrecerilor din ca
drul Daciadei, dar și îngrijin- 
du-se să schimbe fața terenu
rilor de sport și a bazei de 
agrement de pe malul Putnei. 
Asigurările date în acest sens
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»Copujțiwțicați mitiibaschetul!
Prin tactica indivi

duală se înțeleg acți
unile executate de fie
care jucător în scopul 
depășirii adversaru
lui. Tactica individua
lă se aplică si în a- 
părare sl în atac (fig. 
1 sl 2) si trebuie să 
fie cît mai elastică, 
eu o gamă cit mal 
complexă de acțiuni.

in apărare, iucătorul 
trebuie să se plaseze În
totdeauna între adver
sar sl panoul său si 
să fie atent in perma
nentă la posibilitățile 
adversarului de a pă
trunde sub coș. stăvi- 
lindu-1 intențiile prin 
procedeele învățate. 
Concomitent cu glndl- 
rea acestei acțiuni, 
trebuie asociate in
tercepția mingii pasa
tă spre adversarul di
rect. zădărnicirea 
propierii acestuia 
panou) Dropriu. 
cum si ’ ' 
partenerului.

Marcajul unui luci
tor constituie o acți
une care trebuie bine 
intuită sl stăpînită. 
Marcajul poate fl e- 
xecutat atît la jucăto
rul cu mingea, cit si 
ia cel fără minge. In 
acest scop, se impune 
să se aibă în vedere 
circulația continuă a 
mingii plasarea apă
rătorului între adver
sar sl coșul său si fo
losirea locului de 
mîini sl picioare pen
tru ca adversarul 
fie împiedicat să 
apropie de panou 
să arunce la coș.

Demarcaiul (flg.

a- 
de 

pre- 
ajutorarea

să 
se 
Șl
1)

face narte din tactica 
Individuală în atac si 
este, de fant. mișca-? ■ 
prin care un jucător 
urmărește să scape de 
adversarul său pentru 
a primi mingea ne
stingherit și a conti
nua o acțiune de a- 
tac. Un rol important 
a are tocul de picioa
re . care permite ju
cătorului să execute o 
serie de acțiuni cum 
sînt : alergări scurte 
In ritm rapid, schim
bări de direcție, fen
te, piruete, pătrunderi, 
depășiri. urmărirea 
mingii la coș (fig. 3).

Urmărirea mingii la 
cos are loc după a- 
runcarea proprie sau 
după aruncarea unul 
partener. In ambele 
cazuri, partenerii care 
se găsesc bine plasați 
mal aproape de coș 
precum și cel care a 
aruncat la cos trebuie 
să urmărească min
gea. iar in cazul cind 
nu s-a marcat, să o 
poată recupera, in ve
derea unei noi acțiuni 

atac. Pentru a 
sări-

de 
prinde mingea, 
tura trebuie executată 
printr-o desprindere 
în înălțime (flg. 4) bi
ne echilibrată, 
a se evjta 
personală, 
săriturii.

pentru 
greșeala 

în timpul 
prinderea 

mingii se va face 
mal sus. iar dună 
trarea in posesia 
trebuie protejată 
corpul sl eu 
pe cit se poate 
depărtat de adversar.

Tactic* eolectlvă re
prezintă coordonarea

cit 
in
el, 
cu 

brațele, 
mai

mai multor elemente 
tactice In apărare si 
in atac, în scopul re
zolvării unei situații 
de joc și obținerii vic
toriei. Cu cît jucătorii 
vor gtndi mai rapid 
mai practic si mai o- 
perativ. cu atît șanse
le de reușită vor li 
mai mari.

Scopul apărării 
lectlve este de a 
permite adversarilor 
să arunce Ia 
Dacă o anărare 
slabă. dezorganizată, 
atunci adversarul are 
posibilitatea să-sl des
fășoare atacul fără 
prea mari dificultăți. 
Apărarea om la om 
(fig. 5) este un sistem 
prin care fiecare jucă 
tor marchează un ad
versar stabilit din 
timp de către antre
nor (flg. •). Această 
formă de apărare este 
obligatorie la meciuri 
le de minlbaschet si 
se noate aplica pe toi 
terenul sau numai pe 
o jumătate de teren. 
Anărarea om la om 
pe tot terenul solicită 
o pregătire fizică 
foarte bună, ea deter- 
minînd urmărirea ac
tivă sl continuă a ad
versarului. prin apli
carea marcajului a- 
greslv apropiat sl la 
intercepție. La apăra
rea numai pe jumăta
te de teren trebuie 
ca. imediat dună pre
luarea mingii de că
tre adversar, apărăto
rii să revină in tere
nul lor. Intr-un ritm 
rapid, replierea făeîn- 
du-se cu spatele și a-

vinci tot timpul aten
ția distributivă asupra 
intențiilor adversaru
lui.

Prof. Stelian
GHEORGHIU
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HANDBAL. ABIA TERMINAT meciul Mecani
că Fină — Textila Zalău, comentariile s-au și a- 
prins. Treptat subiectivismul a fost înlocuit cu 
profunde observații tehnico-tactice șl de-o parte, 
și de alta incit discuția la care am asistat s-a 
transformat intr-un veritabil și lău- 
dabi eoîoc’iu profesional. Se impu
ne =?ă facem precizarea că la el au parti
cipat Gheorghe Tadici, Tiberiu Milea, Nicolae Dia
conii și Dan Hotnog, un grup de tineri antrenori 
„care vin- cum se spune. • ALERT IN ATAC, 
mob;] în apărare — iată caracteristicile jocului 
prestat duminică dimineață de divizionara B Arc
tic Găești. Firesc am spune. avînd în vedere 
faptul că pe banca tehnică a acestei formații se 
află campionul mondial, maestrul emerit al spor
tului Virgil Hnat. • UN „TRIO" nelipsit la me
ciurile de nandbal din Capitală : soții Dida și Ion 
Ionescu. alături de Varac Pelenghian. Iar dacă a- 
dăus^m eă același trio... obștesc este nelipsit zil
nic de la federația de specialitate am spus, cre
dem. îndeajuns despre pasiunea pentru handbal 
a celor evidentiați. (M.V.).

POLO. a DEVENIT o regulă ca titl.il de 
golgeter — și implicit, „Trofeul Sportul" pentru 
eficacitate — să fie disputate, ediție de ediție, de 
Vlad Hagiu și Cornel Gordan. Iată că acum, înain
tea ultimului turneu din prima serie valorică, a- 
vantajul e de partea celui de al doilea jucător, 
eu 146 de punc*e înscrise, față de cele 142 ale 
dinamov’stului. Impresionantă e „distanța" ca
re-i separă de ceilalți golgeteri : Geambașu (Stea
ua) 88 Colceriu (Voința Cluj-Napoca) 79. Costrăș 
(Crisub 73 Lupescu (Rapid) 71, Fejer (Crișul) 69, 
Ciobăniuc (C.S.U —T.M.U.C.B.) 68 L. Balanov
(Steaua) 59 Jianu (C.S.U.-—T.M.U.C.B.) 55. Geor
gescu (Dinamo) 49. Ș. Popescu (Dinamo) 47, Sa- 
bău (Voința) 46 etc. (G.R.).

RUGBY. UNUL dintre primii arbitri divizio
nari din provincie a fost sibianul Stoica Manea, 
cunoscut mai întîi, ca jucător pe prima scenă 
competițională O afecțiune l-a împiedicat, la un 
moment dat, sâ continue a oficia la un meci sau 
altul. «De atunci a rrecut ceva vreme, fără însă 
ca vreun membru al colegiului centra] să-și mai 
amintească de arbitrul din Sibiu", ne mărturisea 
cu amărăciune S.M. Poate că acum... • CÎȘTI- 
GATOR al „Trofeului Sportul" (pentru jucătorul 
care înscrie cele mai multe eseuri într-un cam
pionat), internaționalul Cornel Popescu lipsește 
de la un titmp din echipa Dinamo. Motivul ? A 
fost supus unei intervenții ’ * ‘ ‘
în prezent să-și reia cît de 
ripă. (G.R.).

ȘAH. NU ESTE UȘOR să 
tive dintr-un meci pierdut 
ți-ai pus, justificat sau nu. 
vorba, desigur, de meciul 
formația noastră campioană. ___________
șit prematur din cursă. A fost, totuși, un __
ment reconfortant, unul singur, chiar în pragul 
înfrîngerii la scor (4—8) care se profilase încă din 
prima zi a în^îlriirii. Anume cînd la noi a in
tervenit un binevenit „schimb de locuri" și mai 
mult decît atît. Mircea Pavlov, reputatul maes
tru internațional și antrenor, era învins înțr-o 
partidă în care ratase pur și simplu un final de 
remiză gata făcut. Orice jucător și-ar fi dorit

chirurgicale, sperînd 
curînd locul pe a-

culegi aspecte pozî- 
de echipa în care 
destule speranțe. E 
din C.C.E., în care 
I.T. București, a ie-

i mo-

DEBUT REUȘIT»
fUrmare din pag 1)

4 p — d.b.. 3. Mircea Neagu 
(Steaua) cu Begu 4 p (81 s), 4. 
Ciaudlu Gheorghe (Dinamo) cu 
Floresti 4 p (82 s). 5. Claudiu
Gheorghe cu Șicana 4 p (102 s), 
6. Romulus Pașcovschi (Jegălia) 
cu Rubor 6 3/4 p ; cat. semigrea 
(27 concurent!) — 1. Aurel Co
jocarii (Agricola P. Neamț) 0 p 
(35.0 s) 2. Claudiu Gheorghe cu 
Floresti 4 o — după 2 baraje, 3. 
Florin Stoica (Steaua) cu Flat 
Lux 8 p (87 s). 4. Titel Rădu- 
canu (C.S.M. Lugoj) cu Papu 8 p 
(91 s) 5. Radu Ilioi (Steaua) cu 
Borneo 8 n (94 s). 6. Petru Io
nescu (A.SA Cluj-Napoea) 11 
p : cat. grea (10 coneurenți) — 
1. Mircea Neagu /Steaua) cu 
Begu 4 o 2. Mircea Neagu Cu 
Vise 7 p. 3 Titel Răducanu cu 
Papu 12 n 4. Ionel Bucur (Di
namo) cu Lăstun 12 n, 5. Radu 
Ilioi cu Borneo 15 i/4 p. 0. Ma
rian Feraru (Dinamo) cu Nimb 
16 o : cat uificultate progresivă 
(71 eoncurenti) — 1. Radu Ilioi 
cu Samba 4 p. 2—3. ștefan Stoi
ca (Steaua, cu Semeț și Paul 
Mazilu (Voința Tg. Neamț) cu 
Nomad 8 o (21 s). 4. Aurel Co- 
jocaru (Agricola P. Neamț) cu 
Menuet 8 n (23 sl 5. Albert Mo- 
canu (Steaua) cu Plai 18 p — 
după 5 barale 6. Nicușor Pa- 
raschfv (Voința Tg. Neamț) 4 p ; 
echipe (15 participante) — 1.
Dinamo (Claudiu Gheorghe cu

AL CĂLĂREȚILOR
»

Șicana Ioana David cu Schema, 
Marian Feraru cu Șarlatan. Io
nel Bucur eu Lăstun) 4 p, 2. 
Steaua I 8 o, 3. C.S.M. I.A.S. 
Sibiu 20 o. 4. Agricola P. Neamț 
20 p, 5. c.eaua II 24 p. 6. Vo
ința P. Neamț 35 p : DRESAJ — 
cat. ușoară (27 coneurenți) — 1. 
Nicolac Gheovghe (Steaua) cu 
Semnal 1278 n. 2. Dania Longo 
(Agronomia București) eu Vir- 
top 1235 n. 3. Iosif Molnar (O- 
limpfa) cu 1187 o. 4. Alina A- 
lexandrescu (Steaua) cu Sorg 
1186 n 5. Radu Marcoci (Steaua) 
cu Șoimu 1133 p, 6. Marius 
Cnrteanu (Steaua) cu Ge 
1174 p . eat. St. Gheorghe — 1. 
Gheorghe Nlcolae (Steaua) cu 
Semnal 1181 n. 2. Cristina Călin 
(Steaua) cu Resort 1142 p, 3. 
Marius Curteanu (Steaua) cu 
Lux 1136 p : cat. Intermediar II 
— 1 Gheorghe Nicolae cu Nufăr 
1013 o f. Radu Marcoci cu 
•Timblar 978 o. 3. Gheorghe Nl
colae eu Garrftano 966 p; cat. 
Intermediar 1 — 1. Gheorghe Ni
colae cu Nufăr 916 p. 2—3. Ra
mona Polivanov (Steaua) eu
Garritano si Dania Longo cu
Vanîtas 843 p ; cat. Marele Pre
miu — L Gheorghe Nlcolae cu
Garritano 1320 p. 2. Anca Bog
dan (Steaua) eu Licăreț 1062 p, 
3. Gheorghe Nicolae cu Nufăr
1294.

„CUPA ■■RIMAvțȚț.H" — 1. Stea 
ua 498 p. 2. Dinamo 395 p, 3. A- 
gricola P. Neamț 353 d. 4. Voin
ța Tg. Neamț 302 p. 5. Timiș Iz- 
vin 203 o 6. Jegălia 147 p.
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imediat o revanșă. Dar iată că el a renunțat fă
ră nici un fel de obiecții, cînd locul său in e- 
chipă, pentru a doua rundă, a fost luat de juni
orul Daniel Moldovan. Să spunem aici că tocmai 
acesta avea să fie autorul punctului de 
înscris de bucurcșteni, singura partidă 
în întregul meci. Și să mai spunem că 
Moldovan este în fapt elevul sîrguincios 
luiași Mircea Pavlov, antrenorul șău... 
frumos, foarte semnificativ ! (Rd. V.).

TENIS DE MASĂ, președintele secției de la 
C.S.S. Metalul Rm. Vilcea, Ion Buvnaru, ne spu- 
nea : „Acest sport capătă, prin munca pasionată 
a antrenorului Traian Ancuța, un suport tot mai 
sigur, din secția noastră ieșind mereu talente ca
re ajung pe treptele superioare ale marii per
formanțe. In ceea ce privește organizarea turneu
lui cu nr. 4 al diviziei, dorim să oferim partici
pantelor cîteva plăcute surprize...« într-adevăr, 
după Maria Alboiu, o altă vîlceaneă a ajuns la 
„mondiale" — Maria Bogoslov, ceea ce repre
zintă un frumos succes, mai ales că. împreună 
cu OtLia Bădescu, aceasta s-a situat printre pri
mele perechi ja dublu. în ceea ce privește sur
prizele ca orice... surprize, nu le dezvăluim 
PROFESORUL Constantin Mihăilă. unul dintre 
antrenorii echipei masculine Spartac Stirom Bu
curești, recunoștea cu fair-play că aflîndu-se la 
distanță de un set de o victorie în fața campio
nilor (neînvinsl de mulți ani), n-a putut face și

acest pas, craioveanul Cr. 
precis. A promis însă o i 
MULTE alte sporturi, și la 
ții sînt cel mai înfocați su 
reșteană aflîndu-se și cei 
Bădescu, Cristina Enulescu, 
știm care au avut mai mul 

VOLEI. TURNEUL FINA 
ciadei" a avut o gazdă ms 
eră în orașul-stațiune Buzi 
nia și grija Consiliului Pop 
te cu una dintre cele mai f 
Buzieșenii, iubitori ai 
constatat pe parcursul 
răbdare ca echipa lor 
că anul acesta pasul 
efortul localnicilor, în
Jurcă, președintele C.O.E.F. 
ca toată lume? să se simtă 
sublinierea tehnicienilor și 
național care, pînă la final 
tuat un stagiu de pregătire 
LUL -realizator al cochete 
loan Suciu, a fost prezent 
lături de alți constructori < 
Le place cum a ieșit. Și n 
finaliste au jucat de la o 
ne. Normal, jueînd crește 
face echipele divizionare ț 
ȘI TOTUȘI echipa craiovc 
tat județui Dolj (și a cîștig 
a „Daciadei") se dovedești 
voleiul nostru fem’nin. a 
ua are un nou șef în oersc 
lui Marian Stamate. Metod 
club și de națională — O< 
sâ așteptăm o creștere cal; 
tre campioane (A.B ).

titl.il
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liat neîndoios 
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lor impresi- 

1 prin tehni- 
calităti ar- 

■. Cele trei 
e prezente in < 
i altele decit 
ană Daniela 

1 admirabil 
ugenla Golea 
nea (prima 
două medalii, 
ă și „bronz" 
ta de a doua 
l și, deopo- 
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, probă Ln 

medalia de 
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actic, despre 
gimnaste ale 
•l moment,

confirmată 
tai tirziu, la

..mondialele" ae la Rotter
dam. întrecere in care atit 
Camelia, cit si Eugenia (lau
reată a competiției prin „ar
gintul" de la sărituri) și-au 
adus o substanțială contribu
ție la obținerea titlului su
prem de către echipa repr 
zentativă a tării noastre.

ZiX'
Apoi, cum adesea se 

timplă in sportul de 
performantă, cele două 
lentate gimnaste 
cum se spune.

in- 
mare 

ta- 
au intrat, 

— --------- intr-un „con
de umbră". La Jocurile O- 
limpice de la Seul, atu Eu
genia Golea, cit și Camelia 
Voinea n-au mai dat, din 
motive diferite, randamentul 
scontat motiv ‘pentru care, 
din toamna trecută, ambele 
gimnaste au fost trecute din 
lotul reprezentativ în lotul 
care se pregătește pentru 
Jocurile Mondiale Universitar 
re din acest an. Iar unii s-au 
grăbit chiar să le considere 
„terminate". Sub conducerea 
unui colectiv tehnic alcătuit 
din Eliza Stoica, Cornel Bă
lan si Marcela Fumea, cele 
două sportive s-au pus însă 
serios pe treabă, s-au încă-

drat exemplar in 
de pregătire, cu 
gînd : acela de a 
mai pot fi utile i 
românești. S-au 
mai intii, de citeva kilogra
me in plus care le influența 
randamentul ; iar apoi, sub 
îndrumarea colectivului a- 
mintit. s-au străduit să re
vină ciț mai rapid și cit mai 
ferm spre virful piramidei, 
acolo unde și-au qăsit consa
crarea. Că au reușit pe noul 
lor drum au dovedit-o și e- 
voluțiile de la recentele „in
ternaționale". unde Eugenia 
a candidat mult ' timp cu 
șanse foarte mari la ocupa
rea treptei a treia a podiu
mului de premiere, iar Ca
melia Voinea. mai ales la 
sărituri, ne-a arătat că nu 
șl-a spus încă ultimul cuvtnt 
în gimnastica de mare per
formantă.

Ceea ce nu poate decit sd 
bucure pe toți cei care iu
besc cu adevărat gimnastica, 
pe autenticele ei reprezen
tante. Le așteptăm, cit de 
curînd. pe Eugenia Golea Șl 
Camelia Voinea cu noi șl 
prestigioase afirmări pe dru
mul de puternică revenire pe 
care ele au pornit acum.

Constantin MACOVEI

i procesul 
un singur 
dovedi că 

gimnasticii 
„eliberat".

I
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E ÎNTRECERI sportive
L I)

iul sportu- 
neccsare. 
comună, 

5. Simo- 
lit., 6. Vi- 
I. Agr. N.

a lunii 
sportiv

mai închiderea anului 
universitar pentru 

studenții din primul oraș al

FORMAȚIA NOASTRĂ ȘI-A DIMINUAT ȘANSELE

o Zamfir 
Rarcș Ga- 
umitru Bi. 
. Bălcescu, 
■’ — I.

- Univ., 

lor men- 
î fost a- 
premii de 
nii Aso- 

Comu- 
Jniversitar

In care 
A.S.C. al 

invățăimînt 
curat 
;oric

didactice 
mod spe- 
Institutul 

îstei am- 
de masă, 
binevenită 
altei ac

eea care 
jumătate

de 
Și

țării.
• Prestigioasă citadelă 

învățămîntului superior 
mânesc. Universitatea bucu- 
reșteană, și-a desemnat lau- 
reații pe plan sportiv în 
drul tradiționalei competiții 
„Cupa Universității". La 
start, peste 250 de studenți și 
studente, campionii pe facul
tăți și ani de învățămînt. Pe 
locurile fruntașe, ca de obicei, 
tinerii sportivi 
tică și Fizică, 
poate constata 
clasamente :

Atletism : 1.
Fizică, 3. Drept ; Șah 
tematică, 2. Istorie-Filozofie, 
3. Filologie (mare surpriză !) ; 
Baschet : Fizică-Matematică
52—21, fete și Geologie-Mate- 
matică 38—30, băieți ; Fotbal : 
Fizică-Matematică 3—2, după 
ce învinșii au condus cu 2—0... 
(Paul Zaharia, corespondent)
• Cea de a 33-a ediție a 

„Cupei Carol Davila",' tradi
țională competiție rezervată 
studenților medicinist), s-a 
bucurat și de data aceasta de 
condiții optime de desfășu
rare. pe baza sportivă a 
I.M.F., sub îndrumarea colec-

a 
ro-

ca-

de la Materna- 
după cum se 
din următoarele

Matematică, 2.
1. Ma-

TINfRfT. HAPA A 15-a
Mecon 

JC 25—23, 
lidrotehni- 

Moldosin 
U 25—32. 
lajen Pra- 
1—18. stea- 
c Găești 
orghe —
l. HIDRO- 
A 34 C 
ești 33 p 
ova C.S.U. 
pe ultime-

Brăila 23 
Vaslui 27 p 
RUC 26 p

turisme Timișoara 30—19, Meta
lul Hunedoara — Metalul Lugoj 
26—25, C.S.M. Reșița — Unlo Sa- 
tu Mare 30—25, Constructorul A- 
rad — Tehnoutilaj Odorhei 
28—23, Minaur II Cavnlc — Mc- 
talul Bistrița 27—22.

Pe primele locuri: 1. STRUN
GUL ARAD 38 p (+76), 2. Meta
lul Hunedoara 32 p (—13), 3.

31 P (+22) 
: 10. Autotu- 

P (-9), 11.

Iul Hunedoara ' 32 
Tehnoutilaj Odorhei 
... pe ultimele locuri 
rlsme Timișoara 20 p •».
Constructorul Arad 27 p (—17), 
12. C.S.M. Reșița 26 - ' —P (-31)

1. Olimpia

tependența 
igul Arad 
1 — Auto-

foarte 
A IN 
părin- 
bucu- 

- otilia 
etc. Nu 
a. F.).

„Da- 
spitali- 
străda- 
îndreș- 

: sport, 
n am 
cu ne- 
să fa- 

" abil 
i viorel 
ărăușu, 
ai ales, 
n lotul 
u efec- 
gCIPA- 
". lng. 
une, a- 
Tlmls.
SASE 

■năl bi
ce vor 
? • prezen- 

îploană 
ită din 
i Stea- 
ionalu- 
eg de 
Motive 

! noas-

FEMININ, seria I : 1. Olimpia 
Slobozia — Filatura Focșani 24— 
19, Carpatex C.S.U. Brașov — 
C.S.M. Sf. Gheorghe 26—21, Ceta
tea Tg. Neamț — Textila Butiuși 
21—19. Metalul Olimpia Plopeni 
— Precizia Vaslui 33—22, I.T. 
București — otelul Galad 28-30 
Sportul Muncitoresc caracal — 
Relonul Săvinești 25—20.

Pe primele locuri. „
NUL SĂVINEȘTI 43 p (+97), 2.
C.S.M. Sf. Gheorghe 34 p (+51). 
2. I.T. București 33 p (+39) ... pe

1. RELO- 
>. 1.

ADMINISTRAȚIA DE
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 26 APRILIE 1989

EXTRAGEREA I : 32 20 37 38 
40 2 ; EXTRAGEREA a Il-a : 
33 12 4 23 5 15.

Fond
555.635

total de cîștîguri : 
lei.

§
3 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§

Pe lingă participantul 
Marcel din Bîlteni, jude-Geonea ______ .....

tul Gorj, la concursul Pronosport 
<Jin 23 aprilie, au mai obținut 
autoturisme „Dacia 1300“ șl pre
mii in numerar, prin cumul de 
cîstiguri pe același buletin, 
următorii : Ruja Ionel din Arad, 
Oprescu Gheorghe din Costeștl 
județul Argeș, Paraschlv Mihal 
și Vlad Florin, ambii din Bucu
rești, iar Preotesoiu Gheorghe 
din Drobeta Tr. Severin un cîș- 
tig în valoare de 50 000 lei.

tivului catedrei de speciali
tate (responsabil lector univ. 
I.L. Hector) și cu concursul 
activului A.S.C. din institut. 
Competiția desfășurată la 11 
ramuri de sport a constituit
un frumos bilanț al sportului

de masă la I.M.F., al reușite-
— ..1 acest an
atit în plan com-

eît și în acțiunea 
prompt și de rec- 
îmbogățire a bazei 

prin crearea a 
de lucru? săli și te- 

gim-

lor înregistrate în 
universitar, 
petițional 
(susținută 
torat) de 
materiale 
noi spații 
renuri pentru atletism, 
nastică și „jocuri".

FETE, - '
dra 
nastică : 
M.G. ; Șah 
IV M.G. 
I M.G. ; 
tiana Furtună

BĂIEȚI, 
Mihăilă 
V. Roșea 
Omer II 
masă : D.

Pe echipe, 
fost dominate de 
tanții Facultății de 
Generală (baschet b, 
natație b. handbal și 
Stomatologie (natație 

(baschet t). 
puncte : 1. 
106,25 2.
3. Farmacie

Badminton : Ruxan- 
Mustață II M.G. ; Gim- 

Liliana Popa VI 
i : Raluca Stegăroiu 

, Tenis : Ioana Timiș 
Tenis de masă ; Ta

ll Farmacie. 
Badminton : D.

V M.G. ; Șah :
V M.G. ; Tenis : C. 

M.G. ; Tenis de
Richter VI M.G. 

întrecerile au 
reprezen- 
Medicină 

fotbal, 
volei), 

f) și 
Clasa- 

Medicină 
Stomatolo- 

10,25

Farmacie 
mont pe 
Generală 
gie 20.25 
(B. TAMAȘ, coresp.).

ultimele locuri : 10. Filatura
Focșani 26 p (—38). 11. Sportul 
Muncitoresc Caracal 25 p (—43), 
12. Carpatex C.S.U. Brașov 21 p 
(-79).

Seria a II-a : C.S.M. Bistrița — 
Industria Linii Timișoara 30—23, 
Voința Odorhei — Constructo
rul Bala Mare 22—23, Voința Rm. 
Vîlcea — Textila Sebeș 26—23, 
C.F.R. Craiova — „U“ Farmec 
Cluj-Napoca 32—26. A.E.M. Ti
mișoara — Industria Ușoară O- 
radea 22—19, Electromotor Timi
șoara — C.S.M. Independenta Si
biu 29—23.

Pe primele 
CRAIOVA 41 
Independenta __
3. Constructorul Baia Mare 31 p 
(+201... pe ultimele locuri: 
A.E.M. Timișoara 27 p (—18), 
Electromotor Timișoara 27 
(—42). 12. Industria Ușoară 
radea 26 p (—48).

locuri: I. C.F.R. 
p (+61). 2. C.S.M. 
Sibiu 34 p (+41).

10. 
11.

P o-

Rezultatele ne-au fost transmi
se de corespondenții: O. Berbe- 
caru. M. Iorga. AI. Pintea, 
Vcrzescu. V. Ponovicl, I. Vlad. 
M. Florea, V. Frincu, F. Toma, 
St. Crețu, C. Crețu, C. Gruia, 
A. Pialoga. P. Fuchs, V. Sabou, 
V. Pelenghian, Ion lonescu.

M.
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ATENA, 26 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special). Fără a 
fi definitiv pierdute, șansele e- 
chipei noastre de tineret'de a fi 
ocupat locul 1 în grupa'prelimi
nară a Campionatului European 
au scăzut, totuși, considerabil 
prin înfringerea de marți seara 
(0—1), depe stadionul Karais- 
fcakis, meci in care obiectivul 
propus era trecerea la „plus" în 
clasamentul adevărului.. Păcat 
de acest eșec De care desfășu
rarea jocului nu ii anunța; mai 
mult chiar. înaintea golului pri
mit în min. 85, cea mai mare 
ocazie a partidei fusese de par
tea noastră, în min. 70, cînd 
Negrău a ratat de la 6 m„ <ni- 
tînd în portar. Un rezultat egal 
ar fi fost mai echitabil pentru 
că. in ansamblu, jocul celor do
uă formații a fost egal, Cu o 
oarecare superioritate in combi
nații a echipei noastre, contra
carată de jocul rapid, mai avîn- 
tat, mai pe poartă al gazlelor, 
care au avut, de altfel. în atac 
pe cel mai bun jucător de pe 
teren, Mustakidis, autorul singu
rului gol al meciului.

O echipă de tineret care joacă 
într-o competiție internațională 
are, prin definiție, două obiecti
ve: unul imediat, de performan
tă, obținerea unui loc cit mai 
bun . în clasamentul respectiv, 
altul de perspectivă, de promo
vare a unor jucători pentru lo
turile reprezentative. Deocamda
tă, primul din aceste obiective 
nu mai este chiar la îndemîna 
„tineretului" nostru (favorita 
grupei este acum Bulgaria), dai 
despre cel de al doilea se poate 
vorbi mult mai favorabil, din 
moment ce Stelea. Dan Petrescu, 
I. Dumitrescu șl Lupescu (care, 
prin vîrsta lor, ar fi putut juca 
marți seara la „under 21"), au 
urmărit meciul din tribună. In 
mijlocul componentilor lotului 
național A.

Antrenorul Mircea Rădulescu 
aștepta, aici, la Atena, un mal

bun randament din partea li
niei mediane care n-a dat satis
facție decit prin I. Stan. AoFo- 
nc de mijlocași, el regretă nu 
numai lipsa lui Dumitrescu sau 
Lupescu (oricare dintre ei ar fi 
însemnat un plus de luat în sea
ma) dar și indisponibilitatea iui 
Ursea, un om pe care lotul de 

. tineret a contat mult în această 
campanie Dar pentru că am a- 
juns să vorbim despre jucători, 
să faoem clteva scurte conside
rații asupra evoluției fiecăruia.

Prunca a fost sigur pentru cit 
a avut de apărat, una din cali
tățile sale (repunere repede n 
mingii în joc. pe partea cea mai 
favorabilă) fiind din nou evi 
dentă. Nu este de vină la golul 
primit: Ciocan, la primul lui ioc 
integra’ în echipa de tineret, a 
dat satisfacție. A jucat, ordonat 
tactic, a arătat mulfe -disponibi
lități tehnico-tactice. a urcat 
mult în atac, a dat centrări bu
ne și a periclitat chiar poarta in 
min. 30 : Adr. Popescu (care îm
preună cu Lucaci au fost ce*, doi 
jucători pe care regulamentul 
u.E.F.A. îl acceptă cu depășiri de 
vîrstă) a contat prin experiența 
lui, prin felul cum și-a ajutat 
coechipierii și prin plasament ; 
Lucaci a fost bun la mingile 
înalte șl a inltiat clteva contra
atacuri in care șl-a dovedit clar
viziunea ; Panait a fost - în ver
vă. dar a jucat dezordonat, une
ori hazardat în atacurile de de
posedare. A faultat mult, a-a 
participat indeajuhs la atac, dar 
trebuie să recunoaștem că a a» 
vut cel mai dificil adversar di
rect (Mustakidls). La mijloc, Ti- 
mofte s-a arătat in revenire, dar 
lipsa sa de antrenament (a fost 
accidentat) și-a spus cuvin tul 
N-a putut face fată cum ar fi 
trebuit ritmului foarte susținut 
pe care l-a avut această partidă, 
cedind în repriza secundă cînd 
a și fost înlocuit: M. Pană s-a 
remarcat prin travaliu mare.

dar n-a jucat cu destulă orien
tare în teren. A dat citevj cen
trări bune, dar s-a și lansat în 
multe acțiuni individuale care 
au eșuat : I,. Stan și-a realizat 
relativ bine rolul de coordona
tor, fructiflcindu-și adesea teh
nicitatea. In acest meci a de
cepționat însă și el într-o oare
care măsură prin imprecizia în 
executarea unor lovituri libere, 
de regulă o specialitate a lui ; 
Hanganu (mezinul echipei ane 
doar 19 ani) a jucat eu timidita
te nefăcîndu-se 
marcat ceea ce 
înlocuire relativ 
goe. care a avut 
zență în joc, un 
nalitate și ’_____ . ______
noastre, de atac. Răducioiu și 
Negrău. au rămas dator. . n-au 
putut fructifica ocaziile pe care 
le-au avut. Negrău a exagerat 
prin acțiuni individuale.- La una 
dintre acestea, el a pierdut ba
lonul care a revenit rapid in te
renul nostru și din faza respec
tivă s-a marcat golul. Răducioiu 
s-a zbătut în combinații, dar 
nici el n-a avut suficientă in
sistență și nici n-a fost destul 
jucat. Despre Buțerchi nu pu
tem spune mai nimic deoarece a 
jucat doar in ultimile zece mi
nute.

In ansamblu, a fost o partidă 
frumoasă, echipa noastră a pri
mit destule aprecieri din partea 
publicului (mai ales pentru cali
tățile tehnice ale unor jucători), 
dar pînă la urmă ceea ce rămî- 
ne după orice partidă oficială 
este rezultatul. Și acesta...

mal deloc re- 
i-a atras și o 

rapidă eu Nea
ni ai multă pre- 
plus de perso- 

vigoare. Vîrfuri’e 
Rădueioiu

Radu URZICEANU

CLASAMENTUL
1. Bulgaria
2. Grecia
3. România
4. Danemarca

33 0 0 11- 2 «
3 111 3-4 8
3 1 « 2 3-3 2
3 0 1 2 3-11 1

Campionatul speranțelor ARBITRII ETAPEI

UN MĂNUNCHI DE VERITABILE TALENTE A 24-a A DIVIZIEI A

„PODIUMUL" COMPETIȚIEI
Dlnamo s-a distanțat la șapte 

puncte în fruntea clasamentului 
campionatului speranțelor. Șl 
datorită faptului că Steaua, ur- 
măritoarea liderului, nu a sus
ținut partida din etapa a 23-a. 
meciul de la Cluj-Napoca fiind 
amînat. Oricum însă, diferența 
dintre cele două formații se va 
menține. Dlnamo — după o pe
rioadă scurtă de... recul — acce- 
lerînd la turația maximă. Deși 
învinsă la limită în derby-ul e- 
tapei a 22-a (1—2 la București, 
cu Steaua). Universitatea se 
menține pe „podiumul" intreee- 
eeril, pentru că, la rîndul lor, 
echipele revelații ale turului — 
F.C. Bihor șl A.S.A. — cam bat 
pasul pe loc în această primă
vară. Interesant de subliniat în
să — cum ne solicita și un ci
titor al ziarului — cu ce „dis
tribuții" joacă aceste trei echine 
fruntașe ale campionatului. în
cercăm să răspundem.

DINAMO a - - -evoluat ln ultimele
1. DINAMO 23 18 2 3 54-29 37
2. Steaua 22 15 5 2 49-16 30
2. Univ. Cv. 23 12 5 6 59-33 27
4. F.C. Bihor 23 11 5 7 38-30 25
5. A.S.A. 23 12 1 10 49-45 25
«. F.C. Argeș 23 11 3 9 38-36 25
7. Victoria 23 11 4 8 37-31 24
8. Otelul 23 9 5 9 39-39 22
9. „U“ Cj-N. 22 9 5 8 33-46 21

10. F.C.M. Bv. 23 8 6 9 46-40 20
11. F.C. Olt 23 8 4 11 36-29 19
12. Farul 23 9 2 12 34-41 19
13. F.C. Inter 23 9 5 9 31-38 18
14. Corvlnul 23 7 3 13 39-49 16
15. Rapid 23 4 8 11 23-38 13
16. S.C. Bacău 23 S 5 13 23-47 13
17. Flacăra 23 6 3 14 33-52 12
18. Sportul Stud. 23 5 2 16 25-50 18

,U-• Partida S.C. Bacău 
Cluj-Napoca (etapa a 2l-a. 1—3 
pe teren) se omologhează cu 3—0 
pentru echipa clujeană.

5
etape în următoarea formație : 
Crețulescu — Jijie. Grozea, Gher- 
nescu, Colța, Lascu, Roșu, Aie- 
xandrescu, Matache, Tițeica, 
Stan. Iar ca rezerve au figurat 
Stoian, Sarivan. Năstase. Ena- 
che. Șerban. Portarul Colceag șl 
atacantul Jelea s-au aflat ma) 
mult la lotul de juniori ’90. „In 
puține meciuri l-am mal utilizat 
pe Sabou, Bucur și Dochia, ei 
fiind de regulă rezerve la echi
pa mare» — afirmă antrenorul 
Constantin Frăfilă.

STEAUA are și ea un „11“ con
stant. alcătuit din jucători mai 
puțin cunoscuțl, dar foarte dor
nici de afirmare, tn meciul deo
sebit de dificil, cu Universitatea 
Craiova, antrenorul Teodor An- 
ghelini a aliniat formația : Ene — 
Guță. Panait, Pavel, Muscă, 10- 
niță, Mirea, L. Bălan. Bratu, O- 
prean, P. Bălan. O echipă cu 
doar un jucător experimentat, 
mijlocașul Bălan. In lot se mai 
află Iliescu, Crăciun, Stuparu, 
Gheorghe Cr. Aragonlr si cei doi 
internaționali de juniori Deaco- 
nu și Dicu.

UNIVERSITATEA se străduieș
te să lanseze o nouă promoție 
de mari talente. De obicei — 
cum ne spunea și antrenorul ei. 
Nicolae Zamfir — apare pe teren 
în formula : Arcanu — Anton, 
Sburlea, Pălăcean. Barbu, L 
Mircea, Pigulea, Crlstescu, Ta- 
maș, Carabaș, Calafeteanu. A- 
lături de ei, Bălan, Chiricu, Ga- 
ne, Florescu, Gavrilescu. Cu 
excepțiile numite Anton, Calafe
teanu și Barbu, toți ceilalți sînt 
component! ai ultimelor două ge
nerații de juniori.

Așadar, trei echipe cu foarte 
mulți jucători tineri și talentațl, 
eare. printr-o preocupare aten
tă din partea cluburilor lor, pot 
deveni titularii de mîine •

Laurențiu DUMITRESCU

S.C. Bacău — F.C. Inter : 
Grama (București) : C. Corocan 
(Reșița) șl M. constantineseu 
(București).

Otelul Galati — F.C. Argeș : 
N. Dinescu (Rm. Vîlcea) ; D. 
Buciumau (Timișoara) și V. An- 
gheloiu (București).

F.C. Farul — Rapid : M. A- 
xente (Arad) : I. Cot (Ploiești) 
șl M. Nicolau (Bacău).

Victoria — F.C. Bihor t A. 
Gheorghe (P. Neamț) : Fl. Po
pescu (Ploiești) si C. Gheorghe 
(Suceava).

F.C.M Brașov — „U- Cluj-Na- 
poea : Ad. Porumboiu (Vaslui) : 
I. Velea (Craiova) si V. Tito- 
rov (PloDenb.

Steaua — Sportul Studențesc t 
M. Niculescu : N. Voinea și V. 
Alexandru (toti din București).

tlacărs Moreni — Dinamo ț 
Antohi (Iași) : Gr. Maeavei 

Demian (Zalău).
F.C. Olt : I. Ign» 
Al. Mustătea (Pi- 
Crăciuueseu (Rm.

V.
(Deva) si T.

Corvlnul — 
(Timișoara) ; 
testi) și l. 
Vîlcea).

A.S.A. Tg. 
tatei Craiova : 
stanta) :

Mureș — Universl- 
V. Curt (Con- 

itâr.țc) : M Salomir (Cluj-Na
poca) si I. Danciu (Petroșani).

ȘTIRI O ȘTIRI • ȘTIRI
• S.C. BACAU

LEC 2—1 (1—1). ’ 
nit băcăuanilor'' 
2—1 (1—1). prin 
te de Burleanu 
m și 57). Pentru ___ „
a înscris Fedoruk (min. 28). (S. 
NFNITA — coresp.).

* O INTERESANTA PARTIDA 
AMICALA va avea Ioc astăzi, de 
la ora 17. pe stadionul Mecon. 
cînd divizionara C Mecon va 
primi replica formației de Divi
zia A, Sportul Studențesc.

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Astăzi fiind ioi. este și 

TIMA ZI pentru a vă juca 
merele favorite la tragerea 
bisnuită LOTO ce va avea 
mîine. vineri. 28 aprilie 1989.

UL- 
nu- 

o- 
loc

• Dună cum probabil partici- 
pantil defa cunosc, sfîrșitul lunii 
aprilie este marcat de una din
tre cele mai îndrăgite acțiuni cu 
caracter anarte. anume TRAGE
REA MULTIPLA LOTO. pro
gramată să aibă loc duminică, 
30 aprilie cînd narticipanții vor 
avea posibilitatea ca. pe lingă 
importantele cîștîguri în bani (de 
valori fixe si variabile), să ob
țină autoturisme ..Dacia 1300", la 
care se adaugă șl numeroase ex
cursii peste hotare. Tragerea 
respectivă e constituie într-o o- 
cazîe de neocolit. dacă se are în 
vedere faptul că. de fapt,, este 
vorba de nu mal puțin de 4 tra
geri LOTO obișnuite, concentrate

într-una singură șansele de cîș- 
tig sporind de cel puțin atîtea 
ori. De rețin ut că biletele de 23 
Iei asigură oartfeinarea la în
treg ansamblul celor 72 de nu
mere.

® Printre fericiți! participant 
—• la diverse sisteme — care și-au 
ridicat recent autoturismele 
eventualele 
de la 
sport. 
Vasile 
ghina 
sile Gălan (Suceava). Constantin 
Popa (Galați) 
PLIC
Virgil
Silvian
LOTO 
dan i 
(Călan 
duca (București): la 
SPORT.

(și 
nremfi în numerar) 

centrala A S. Loto-Prono- 
sr numără si următorii : 

Cîrstea (din Sibiu). Gher- 
Budulcanu (Ploiești). Va-

toti la LOZ în
Ion Albulescu (Brăila), 
Drăghîciu (Timișoara) și 
Dragomir (Călărași). Ia 
precum si Vasile Bog- 

(Pitesti) Remus 
i Hunedoara) și

Fărcășan 
Nelu Ră- 
PRONO-

I - STAL MIE- 
Vietoria a peve- 
eu scorul de 
golurile maTca- 
(mln. 33 din 11 
echipa poloneză

I
I
c

ii

STAȚIUNEA PREDEAL
ATRACȚIA TURISTICA A SEZONULUI

Alegru Predealul pentru o vacantă, in această peri
oadă, aveți garanția unui concediu... la înălțime. Vi 
se oferi :
• Cazare în hoteluri ori vile de confortul dorit, masa la

restaurant sau pensiune. Pînă la 31 mai TARIFE REDUSE
• Din Predea] se pot organiza excursii in împrejurimi— • — ___ _ » —— : •

practicarea acti- 
mecanice. posi- 

culturaT-artistice,

(la cabane, la Brașov, Poiana Brașov, Bușteni și Sinaia) « 
• La dispoziția dv.: mijloace pentru 

vităților sportive, piscină, săli de jocuri 
biiitât pentru vizionarea de spectacole 
film» et'.'

VFNIfl IN STAȚIUNEA PREDEAL -_______ __________ Ioc minunat de 
sejur, punct de plecare in drumeții montane!

Biletele si informații suplimentare (zilele de intrare, du
rata șelarului șa.) puteți obține de la agențiile Oficiilor 
județeni ac turism, ale I.T.H.R. București precum și de 
la Comitetele sindicatului din întreprinderi și instituții.

• )

*

*



SPERANȚE MARI PENTRU a
TINERII NOȘTRI HALTEROFILI

Succintelor știri pe care ziarul 
nostru le-a oubllcat la timpul 
potrivit în legătură cu 
comportarea echipei de juniori 
a României, care a participat la 
cea de-a IV-a etapă a „Cupei 
Dunării» la haltere, competiție 
desfășurată la Cheb (Cehoslova
cia). sîntem în măsură, grație 
unui dialog cu antrenorul echi
pei Ion Răceanu. să Ie adăugăm 
cîteva noi date. Să trecem însă, 
mai întîi în revistă, rezultatele 
obținute : la cat. 52 kg, cei doi 
reprezentanți ai noștri Lucian 
Măxineanu și Nicolae Fodor, 
s-au clasat pe locurile 2 și 3. cu 
două foarte bune totaluri — 185 
și respectiv. 180 kg : bine s-a 
comportat și Dan Morar, la cat. 
60 kg., clasat de asemenea pe lo
cul 2 cu un total de 255 kg. ; 
tot oe locul 2 s-a situat Ladi- 
-slau Vischi (4-110 kg.) cu un to
tal de 290 kg. Rezultate merito
rii au obtinut si ceilalți compo- 
nenți ai lotului. Florin Spetcu, 
Daniel Bozagiu și Tiberiu Lu- 
paș clasași pe locurile 3. Este 
mult este puțin ? l-am întrebat 
pe interlocutorul nostru. ..Spor
tivii noștri, ne-a declarat Ton 
Răceanu au urcat de 18 ori pe 
podium, fapt care vorbește de 
la sine despre valoarea indivi
duală a fiecăruia, dar șl. indi
rect despre valoarea tinerei

BASCHET
(Urmare lin pat) 1)

avut și ei avantaj: 30—26 (min. 
14). 36—29 (min. 18), 61—59
(min. .31), 77—75 (min. 38), iar 
tabela electronică a indicat de 
10 ori scor egal Ultimul mi
nut de ioc a fost rarisim. Cînd 
mai erau 24 secunde pînă la 
fluierul final, la scorul de 
81—79 pentru formația Gre
ciei, cehoslovacul Bystrom 
a concretizat 3 aruncări libe
re (deci- 82—81 pentru echipa 
sa), adversarii au pornit ata
cul. au pierdut mingea, au re
cuperat-o și au înscris în ul
tima secundă prin Papadimi- 
trious, cîștigînd cu 83—82 
(43—37), la capătul unui meci 
cu faze aplaudate deseori de 
public. Coșgeteri: Baka’sias 19, 
Tolias 19. Papadopoulos 17, 
respectiv Kreyci 22, Kovar 15 
și Dvorak 14. Arbitri- G. Dut- 
ka (România) — W. Ockert 
(R.D G.).

A doua reuniune are loc joi, 
de la ora 16, in Sala Sporturi
lor din Orașul Dr. Petru Groza, 
și cuprinde partidele: Grecia — 
K.D.G. și România — Cehoslova
cia. 

noastre echipe, cea mai tinără. 
în comparație cu celelalte loturi 
prezente în concursCe vrea 
să însemne acest amănunt ? 
„Precizînd că majoritatea halte
rofililor noștri sînt încă la virsta 
juniorilor mici (pînă la 18 ani), 
amănuntul în sine spune că vom 
avea, pentru etapele a V-a și a 
VI-a ale «Cupei Dunării». e- 
tape programate a se desfășura 
în următorii doi ani (una din ele 
o vom găzdui chiar noi), o echi
pă puternică, rodată. capabilă 
să lupte chiar si pentru primul 
loc. poziție ocupată la ora ac
tuală de reprezentativa Bulga
riei".

Speranțe șl ambiții mari pen
tru foarte tinerii noștri halterofili 
șl dacă se va munci din răs
puteri ca și pînă acum, nu ve
dem de ce n-am crede în mate
rializarea dorințelor lor. pînă 
una-alta. o probă a ardoarel cu 
care se pregătesc o vom avea 
săntămina viitoare la Bistrița 
unde se vor decerna titlurile de 
campioni ai Daciadei la juniori.

Victor N1TA

a

O SOLUȚIE DE MIJLOC
Dacă manifestări de acest gen au fost puse, cu mai multă 

s(tu mai puțină îndreptățire, pe seama gigantismului, cu toate 
beneficiile și dezavantajele de aici decufgînd, reunirea tutu
ror probelor călăriei într-o singură competiție a întrunit o 
caldă adeziune. La capătul unei îndelungate perioade de e- 
forturi și consultări, federația internațională de specialitate 
(F.E.I.) și-a văzut încununat demersul și, în temeiul unul do
sar solid, a încredințat Suediei organizarea ediției inaugurale a 
Jocurilor Mondiale de călărie, programată în 1990.

Numai că, surprinzător, o dată cu acordarea învestiturii, au 
început și necazurile. întrecerea însăși părînd la un moment 
dat sub seihnul întrebării ! Motivul e simplu : solicitînd cali
tatea de gazdă, federația din Stockholm a omis, din grabă 
sau din neglijență, faptul că în Suedia acționează, din 1985, 
o lege (privind protecția animalelor) care interzice folosirea ți
nui medicament, Fenilbutazona, pe care F.E.I. l-a admis în 
1979 socotindu-l regulamentar in urma unui congres ..furtu
nos^, la care delegatul Suediei a votat împotrivă ! Rezumând 
ceea ce F.E.I. apreciază a fi o substanță „inocentă", aluna 
efectele anilinf ramatoare cu cele analgezice, legea suedeza 
taxează drept doping șl. firește, condamnă, administrarea Fe- 
nilbutazonei fiind strict prohibită.

Trebuia găsită, logic, o soluție de mijloc, doar că, în pri
mul moment, autoritățile suedeze n-au cedat. In fața acestei 
complicații și după ce va fi epuizat toate metodele de con
vingere. F.E.I, a luat în studiu chiar și varianta mutării Jocu
rilor Mondiale într-o altă țară, cu observația că, într-o ase
menea situație. Suedia ar fi pierdut nu numai prestigiu, ci și 
bani, o sumă considerabilă fiind deja cheltuită pentru diverse 
amenajări, implicată direct, ca sponsor principal, firma de au
tomobile Volvo" a menționat că, în eventualitatea retragerii 
mandatului suedez, va înceta să mai finanțeze marile competi
ții de călărie, inclusiv „Cupa Mondială" de obstacole !

Pînă la urmă, rezolvarea a venit din partea Universității Ve
terinare din Stockholm, ai cărui cercetători au dovedit, pe ba
za unei investigații atente, că „utilizarea a două micrograme 
de Fenilbutazona la un mililitru de plasmă nu afectează sănă
tatea animalelor", afirmație valabilă, firește, și pentru cat. 
Legii i s-a adus amendamentul respectiv* acceptat și de Con
gresul F.E.I., cu precizarea că el rămîne în vigoare numai, pe 
durata J.M.C. și privește numai manifestarea în discuție.

Altfel zis, totul e bine cînd se termină cu bine.

0.
ATLEȚI IN CONCURSURI

con- 
(Caii. 
Leroy

• în ziua a doua a 
cursului de la Walnut 
fornia), americanul 
Burell a cîștigat proba de 
200 m în 20,40, Jim Doehring 
(S.U.A.) s-a situat pe primul 
loc la aruncarea greutății cu 
20,81 m, iar Wolfgang Schmidt 
(R.D. Germană) a terminat 
învingător la disc cu 66.76 m. 
• Maratonul de la Munehen 
a fost cîștigat de vest-german al 
Herbert Steffny in 2hll:30. 
L-au urmat Ahmcd Altun 
(Turcia) 2hl2:40 și Navado Vil- 
mo (Brazilia). în întrecerea fe
minină a terminat învingătoa-

■ ■

Ovidiu IOANITOAIA I

re sportiva braziliană Janette 
Mayal în 2h37:04. • Marato
nul de la Budapesta a fost 
cîștigat de atletul Ștefan Schi- 
demann (R.D. Germană). in. 
registrat cu 2hl9:52, urmat de 
Vladimir Klandovski (U.R.S.S.) 
2h26:27 și Waldemar Szafien- 
ski (Polonia) 2h26:47. între
cerea feminină s-a încheiat 
cu victoria concurentei ceho
slovace Dana Kajna în 2h45:50.

C.M. OE HOCHEI (gr. A) 
ÎN TAZA FINALĂ

ce se desfășoară 
orașe suedeze, re-

U.R.S.S. a între- 
(0—0, 2—2, 1—0) 
Suediei. Golurile

STOCKHOLM, 26 (Agcrpres). 
în cadrul Campionatelor 
Mondiale de hochei pe gheață 
(grupa A), ‘ '■
în diferite 
prezentativa 
cut cu 3—2 
selecționata 
au fost marcate de Homoutov. 
Makarov. Kiriaev, respectiv 
Olavsson și Eldebrink. în- 
tr-un alt joc, echipa Canadei 
a dispus cu 4—2 (1—0, 1—1,
2—1) de formația 
vaciei.

în urma acestor 
pentru faza finală a 
natului s-au calificat 
U.R.S.S., Suediei, Canadei 
Cehoslovaciei.

Cehoslo-

rezultate 
Campio- 
echipe'e 

și

ACTUALITATEA LA TENIS
ÎN FINALA turneului de la 

' Torino, Boris Becker l-a în- 
trecut cu 6—2, 6—3 pe spanio
lul Emilio Sanchez.

SUEDEZUL Stefan Edberg a 
terminat învingător în turneul 
de la Tokio, în finala căruia 
l-a întrecut cu 6—3, 2—6. 6—4 
pe Ivan Lendl.

tN CLASAMENTUL gene
ral al circuitului internațional 
feminin continuă să conducă 
jucătoarea vest-germană Steffi 
Graf 2450 p urmată de ceho
slovaca Helena Sukova 1310 p.

PE SCURT • PE SCURT
AUTOMOBILISM • Cursa de 

la W-est Palm Beach (Florida) a 
revenit pilotului american Jena 
Andretti, care a concurat pe a 
mașină „Porsche-962". Pe ’ocul 
doi, la 22 de secunde de câștigă
tor. s-a situat coechipierul său, 
Price Cobb („Jaguar").

baschet • în “prima manșă 
a finalei campionatului unional 
masculin, echipa Stroitel Kiev a 
a întrecut pe teren propriu, cu 
scorul de 97—94 (51—48), forma
ția Jalghiris Kaunas.

BOX ii La Valencia (Venezue
la) s-a încheiat turneul interna
țional ce a reunit peste 10»» de 
pugiliști din 14 tari. în limitele 
categoriei mijlocie Evgheni Pe- 
tricenko (U.R.S.S.) l-a întrecut ia 
puncte pe campionul Venezue
lan Reyes Acuna, iar la '‘ale
goria semigrea cubane
zul Pablo Romero l-a învin* nrin 
k.o. în prima repriză pe Alek
sei Ilin (U.R.S.S.). Iată șt alți 
cîstigători: Arnaldo Mesa (Cuba) 
la categoria pană, Juan Lemus 
(Cuba) la categoria semimijlo- 
cle. Jose Espanol (Venezuela) la 
categoria cocoș, Armando Marti
nez (Cuba) la categoria mijlo
cie mică.

CICLISM • Federația din 
S.U.A. a comunicat lotul de ru
tieri ce vor lua startul la tradi
ționala competiție internațională 
..Cursa Păcii" (8—20 mai). Din 
lot fac parte Steve Larsen. Tom
my Matush, Chris Petty .Ta
mes Urbonas. Chuck Veylupek si 
•Jeff Winkler.

HANDBAL • „Cupa Iugosla
viei" la masculin a fost cuce
rită la actuala ediție de echipa 
Medvesciak Zagreb, care a în
vins în finală cu scorul de 23—21 
(14—10) formația Proletar Zre- 
nianin.

LUPTE > în vederea Campio
natelor Europene de lupte greco- 
romane ce se vor d-esfășur» în 
perioada 5—7 mai în orașul fin
landez Oulu, Federația un’nnală 
de specialitate a selecționat. în
tre alții, pe Mihail Mamiasvili. 
Oleg Kucerenko, Serghei Bula
nov, Ghenadi Atmakin, Vladi
mir Popov, Viaceslav Klimenko.

MOTO • Campionatul Mondial 
de motocros la clasa 125 cmc a 
programat în localitatea portu
gheză Cortelha un concurs. în 
care pe primul loc s-a situat 
soortivul italian Alessandro Pu- 
zar, urmat de olandezul Dave 
Strijbos (ambii pe motociclete 
..Suzuki").

VOLEI • Selecționata secundă 
feminină a Cubei, aflată în tur
neu în Cehoslovacia, a susținut 
un joc amical în comnania re
prezentativei țării-gazdă. Volei
balistele cehoslovace au obținut 
victoria cu scorul de 3—2 (15—5, 
16—14, 10—15, 15—13).

DUPĂ UN JOC DE MARE LUPTĂ
(Urmare lin pag l) 

nemarca. mai ales după rezul
tatul de la Sofia. Să sperăm 
că „tricolorii" vor găsi resur
sele necesare pentru a se pre
zenta în tntilnirile următoare 
în plenitudinea mijloacelor 
tihnlco-tactice probate. pen
tru a reedita frumoasa toamnă 
1988, care, din păcate, nu a 
putut fi continuată în această

FILMUL MECIULUI
început oarecum reținut de 

partidă, în care ambele for
mații fac un joc de tatonare. 
•Totuși, echipa noastră se vede 
mal mult tn jumătatea de -teren 
adversă, amenințind tn ctteva 
rinduri poarta apărată de Iko
nomopoulos. în min. 3, centrarea 
lu4 Hagi, pe tos. se soldează 
Ou un corner. In min. 7, șutul 
prin surprindere expediat de 
Mateuț este reținut cu destulă 
dificultate de portar. Peste 
numai un minut. Hagi pătrunde 
tn careu, pe partea dreaptă, 
după care șutează spre colțul 
lung, dar Ikonomopoulos oe 
opune salvator, boxind balonul 
în corner După primul sfert de 
oră de dominare teritorială a 
jucătorilor noștri, echipa Greciei 
are o buna perioadă de joc cînd 
reușește să pericliteze tn două 
rînduri poarta lui Lung, tn min. 
15. la o acțiune purtată pe 
partea dreaptă balonul aiunge 
la Saravakos. care șutează pu
ternic din interiorul careului, 
mingea deviază din Iovan și 
totuși, deși prins pe picior gre
și’ Lung respinge în corner in- 
lăfurînd pericolul. Peste două 
minute, o alta mare situație de 
go‘ se derulează la poarta noas
tră : Saravakos centrează, de 

primăvară din numeroase mo
tive obiective și subiective. 
Rămînem. totuși, cu un senti
ment de mulțumire pentru 
dăruirea în joc a echipei noas
tre pe stadionul din Atena, 
care poate fi o pr;miză pen
tru ultimele trei partide ale 
preliminariilor C.M., în care 
reprezentativa României, cum 
spuneam mal înainte, conti
nuă cursa calificării „cap la 
cap" cu echipa daneză.

pe stingă, șl Samaros, complet 
liber, reia balonul cu capul, de 
la' 8 m, dar Lung apără. Iureșul 
localnicilor se stinge treptat, 1- 
nițlativa fiind din nou preluata 
de „tricolori*. Ocaziile se în
mulțesc la poarta lui Ikonomo
poulos. tn min. 25, la „bomba* 
lut Mateut, de la 25 m. portarul 
elen nu poate reține, balonul se 
îndrepta spre poarta goală, dar, 
eu un reflex uimitor. Ikonomo
poulos evita tn ultima clipă 
deschiderea scorului. Hagl (mim 
33 șl 35) nu-1 poate învinge nici 
el pe portarul advers. Și nu o 
va putea face nici Sabău (min. 
22» etnd. ta urma unei excelente 
centrări va relua balonul pu
ternic. dar si de data aceasta 
Ikonomopoulos Iși va salva 
poarta, resplngînd miraculos. 
Ultima mare situație a reprizei 
o înregistrăm tn min. 14. cînd 
Lupescu trimite afară. din 
3 m (iii), o minge scăpată de 
portarul advers.

După pauză ambele formații 
reiau jocul tn aceeași alcătuire. 
Atacă mai tntîi eazdele si Tsalu- 
hidis Cutează mult peste poartă, 
ta min.48. Echipa noastră revine 
Imediat tn ofensivă însă șutul 
lut Iovan e imprecis (mln. 47),

(GRECIA 
ROMÂNIA

Stadion Olimpic ; teren bun : 
timp ideal pentru fotbal ; spec
tatori — circa 20 000. șui uri : 
16—12 (pe poartă : 6—5), Cocnere: 
6—4.

GRECIA : IKONOMOPOULOS — 
Apostolakis, mavridis, Ma
nolos, Hatzlatanasiu — papa- 
dopulos (min. 66 Bonovas) 
Tsaluhidis, Savidis, Siamdakis
— SARAVAKOS, SAMARAS.

ROMANIA : LUNG — IOVAN. 
Bumbescu, REDNIC, KLEIN, — 
Sabău, Gh. Popescu, Mateuț. 
Lupescu (min. 79 I. Dumitrescu)
— Cămătaru (min. 89 Valșcovlel), 
Hagi.

A arbitrat Huber Schmidt 
(R. F. Germania).

Cartonașe galbene : PAPA- 
DOPULOS BUMBESCU. KLEIN, 
APOSTOLAKIS.

ca și. al-lui Siamdalds (min. 50), 
de la 20 m. sau al Iul Savidis 
(min. 52). Jocul se mută dintr-o 
parte în cealaltă a terenului, dar 
fără faze periculoase de poartă, 
pentru că nimeni nu riscă si se 
preferă multe pase. In min 58. 
echipa noastră beneficiază de o 
bună situație. Hagi execută pu
ternic o lovitură liberă, de la 
2« m. din poziția lui preferată 
dar balonul trece pe lingă bară, 
după care, ta mim 64. Lung re
tine cu siguranță șutul lui Tsa
luhidis. tn min. 77 a pătruns 
Hagi. pe stingă, a ajuns tn col
tul careului mic însă a fost de
posedat. Fază periculoasă la 
poarta noastră. în min. 79. etnd 
a centrat Saravakos șl Tsaluhi
dis a reluat .eu-capul pe lingă 
bară. Se apropie finalul de meci, 
sporesc șuturile la ambele porți, 
dar sînt imprecise : Mateut. bine 
lansat de Gh. Popescu (min. 
88) Siamdakis (min. 81).. 
Hagi (min. 88 — puternic,
dar peste bară). Finalul ne cre
ează mari emoții, gazdele se a- 
runcă ta atac în min. 89 sînt la 
un pas de gol. dar mingea șu
tată de Mavridis tntîlneste pi
ciorul lui Iovan șl golul e evi
tat. Astfel că partida se încheie 
cu rezultatul de 0—0. cu care e- 
ehina noastră realizează un 
punct prețios ta perspectiva ca
lificării la turneul final al C.M.

în cealaltă partidă din grupă

BULGARIA-DANEMARCA 0-2
Ieri după-amiază, pe stadio. 

nul „Vasil Levski" din Sofia, 
s-au întîlnit reprezentativele 
Bulgariei și Danemarcei în- 
tr-un meci contînd pentru 
grupa I a preliminariilor C.M. 
La capătul umui joc tipic de 
calificare, fără virtuți deose
bite. fotbaliștii danezi au cîș
tigat cu' 2—6 (1—0).

Prima repriză a fost domi. 
nată de oaspeți, al căror „mij
loc" — cu un mereu tînăr Kt 
Olsen (care va împlini în au
gust 40 de ani î) — s-a dovedit 
mal activ, dlrijînd multe a- 
tacuri către poarta lui Vîlov. 
Drept urmare, ocaziile la poar
ta bulgară au fost mai nume
roase, cele mai evidente fiind 
însă ratate de B. Laudrup tn 
min. 15 și Larsen tn min. 59. 
Replica gazdelor, e drept fără 
Ivanov și Penev accidentați, nu 
s-â ridicat la înălțimea aștep
tărilor antrenorului Anghelov. 
Mai ales apărarea a gafatsub 
presiunea unor „vlrfuri" pu
ternice, fa mia. 41, POVLSEN 
a deschis scorul la centrarea 
lui Sivebaek.

Aseară s-au desfășurat mai multe meciuri internaționale din 
cadrul preliminariilor C.M. Iată rezultatele sosite pînă la închi
derea ediției.

Alte rezultate și amănunte In ziarul de mîlne.

GRUPA 1: Sofia : Bulgaria — Danemarca 
Grecia — România

0—2 (0—1)
0—0Atena :

GRUPA 3: Kiev : U.R.S.S. — R.D. Germană 3—0 (3—0)
GRUPA 4 : Rotterdam : Olanda — R.F. Germania 1_1 (6—0)
GRUPA 6 : Dublin : Irlanda — Spania t_0 (1—0)

La Valetta : Malta — Irlanda de Nord 0—2 (0—0)

Meci amical 1 Taranto : Italia — Ungaria 4—0 (1—0)

Repriza secundă a debutat 
sub semnul impetuozității e- 
chipei bulgare, dar treptat da
nezii au izbutit să tempere. 
ze jocul, căutînd — și reușind
— să păstreze oarecare supe, 
rioritate teritorială. în min. 70, 
Schmeichel a respins greu o 
„bombă" a lui Bezinski, pen. 
tru ca în min. 79 tribuna să 
solicite penalty la o Interven
ție a .lui Helntze asupra lut 
Kiriakov. Arbitrul francez Del- 
mer n-a fluierat însă nimic. 
Spre final, pe contraatac, oas
peții s-au arătat Iarăși peri
culoși, tn min. 89, B. LAU
DRUP înscriind al doilea goL

Au evoluat garniturile :
BULGARIA : Vîlov (min. 5J 

Donev) — Kiriakov, Docev, 
Illev. Bezinski — Rakov, Ki. 
rov, Sadkov (min. 46 Slmeo. 
nov) T- Mihtarski, Stoicikov, 
Ghetov.

DANEMARCA S Schmeichel
— Sivebaek, L. Olsen, Niel
sen. Helntze — Jensen (min. 
86 Helt). Larsen, M. Olsen 
(min. 73 Vilfurt), Bartram — 
Povlsen, B. Laudrup.
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