
li hm înauîjiirdiâ a uiumului turneu la polo

DINAMO (12-9 tu Crițul) A MAI 
FĂCUT UN „PAS" SPRE TITLU

L'.'-mul t urne J ai seriei de 
frunte ia polo, in fapt al în
tregului campionat, a debutat 
ieri după-amiază în cochetul 
bazin bucureștean in aer liber 

Șos. Ștefan cel- Mare. Reu
niunea inaugurală a reținut 
arenția publicului prin echili
brul existent în cea mai mare 

disputate, 
programu- 

bună sea-

parte a jocurilor 
Partida-vedetă a 
lui a fost, de 
mă, DINAMO — CRIȘUL, aș
teptată cu interes în primul 
rind de... Steaua, unica urmă
ritoare a liderului in cursa 
pentru titlu. Cîștigînd cu 12—9 
(4—3. 1—1, 3—3, 4—2), aceas
tă întîlnire, d’inamoviștia și-au 
consolidat poziția, după trece
rea „hopului" orâdean fiind 
greu de crezut că avansul do 
șase puncte poaite fi altfel 
decit asigurător.

Ieri, ș-a,„. înotat umăr la u- 
măr vreme bună; cu cinci mi
nute înaintea finalului pe ta
belă era înscris scorul de 9—9. 
Bucureștenii au punctat pri
mii, dar bihorenil au egalat 
prompt și au preluat condu
cerea, rezultatul fiind iar răs
turnat apoi, cu cea dinții des
prindere dinamovistă la două 
goluri în min. 16.03 (6—1,), în 
momentele cînd Hagiu izbu
tea un „hat-trick". O realizare 
asemănătoare am trecut și în 
contul orădeanului Illes, ega
litatea a reapărut o dată, și 
încă o dată, pe fondul a nu-

meroase situații 
către final emoțiile antrenoru
lui D. Popescu (care nu-1 poa
te. folosi pe internaționalul E. 
Ionescu, accidentat) și ale ini
moasei, foarte tinerei galerii a 
campioanei au fost risipite, 
grație șutului sec al lui Rădu- 
canu, execuției de efect „sem
nate" Hagiu și golului înscris 
in ultimele secunde de Șerban. 
Autorii punctelor: Hagiu 5, 
Georgescu (foarte activ mai 
ales în prința parte) 2. Cr. 
Dan, Kăducanu 2, D. Balanov, 
Șerban (D), Illes 3, Gordan 2, 
Pop 2, Slancovici, Bonca. Ar
bitrii R. Timoc și B. Băje- 
naru au condus un meci fără 
probleme deosebite.

STEAUA — C.S.U. 
STRUCȚII T.M.U.C.B.
(5—3, 2—1, 1—3, 4—1). Forma
ția militară a făcut, in ’’cele 
din urmă, diferența de patru 
goluri ce pare o... normă în 
aceste partide din moment ce 
ea a fost identică și în prece
dentele turnee. Dar partenera 
sa a reușit să-1 țină ritmul 
destul timp. Adevărul e că 
steliștii s-au cam jucat cu 
multe atacuri după cum 
nici C.S.U. nu a fost sen
sibil mai prejos: Ciobăniuc a 
tras, din lovitură de la 4 me
tri, în portar, mingea i-a re
venit și a trimis l-n bară... Au

Geo RAEȚCHI

iroșite. Abia

ProMart tin toata Mrtte, unlfi-pi i
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Ciștigind pentru a doua oara ,,Cupa I.H.F."

ȘI-AU RECONFIRMAI VALOAREA ISilUIMJIOMLA
CON-
12—8

Se poate afirma că. și pînă 
să fi ajuns în finala Cupei 

Chimistul Rm. Vilcea 
a parcurs un drum presărat cu 
cele mai grele obstacole, 
versatele 
din cursă 
Rostselmăș 
Spartacus 
reprezentante ale celui mai 
bun handbal 
tul nostru, 
frunțările ce 
timul act formația noastră a 
demonstrat VALOARE, a- 
ceasta - i-a fost pe deplin 
certificată de dubla întîlnire CU 
deținătoarea 
temica echipă 
Vilnius.

Ce’e două 
pe teren propriu,

ad- 
pe care le-a scos 
(TJ ZVL Preșov, 
Rostov pa Don și 
Budapesta) fiind

de pe continen- 
Iar dacă în con- 
au precedat ul-

trofeulud, 
sovietică

pu-
Egle

(Continuare in pag. a 4-a)
prima 

confir-
dispute.

Înotul pentru toți, obiectiv prioritar în județul gorj
® Centre speciale de inițiere în orașe și comune ® 
Concursuri în școli și în taberele de vacanță © Materiale 
și echipament adecvat la dispoziția copiilor și elevilor 
© Filme și diapozitive în sprijinul popularizării acțiunii

Unul din obiectivele etapei 
de vară a oelei de a VI-a edi
ții a competiției naționale DA- 
CIADA il reprezintă inițierea 
în înot a unui număr de 590 000 
de copii și tineri, la nivelul tu
turor județelor și al Munici
piului București. Este un obi
ectiv de referință al acestei e- 
tape. care a și debuitat luna 
trecută. Iar în județe se fac 
pregătiri deosebite pentru con
cretizarea acestuia. Ne vom 
referi, pentru început, Ia un 
județ care, fără a avea o tra
diție în înot, a făcut eforturi 
susținute, și în etapele prece
dente ale Da dadei, de a mar
ca o prezență activă, într-o ac
țiune de larg interes social, 
cum este învățarea înotului. Și 
anume. Gorjul.

„Pornim dc la ideea că cifra 
de 4 770 de copii si tineri ini
țiali in înot, în etapa de vară

precedentă — deși superioară 
cifrei de plan, care a fost de 
3 790 — totuși nu ne satisface" 
ținea să facă precizarea pre
ședintele ------ 
Dumitru __ __
se dorește mult mai mult,
chiar și în condițiile obiect ve 
ale unui județ cu un relief
mai puțin propice dezvoltării 
înotului, dar care — cum ne-am 
putut convinge — _ „_1_ __
dalități pentru ca într-o serie 
de localități (Tg. 
Rovinari, Țicleni, 
tru, Dănești, Valea Mare, Să- 
celu, Tismana, Gilort, Olteț, 
Amaradia, Bistrița ș.a.) să cre

C.J.E.F.S.
Seeotă. Se

Gorj, 
vrea, 
mult.

a găsit mo.

Jiu, Sadu, 
Novaci, Mo-

handbal iste
rie la Chimis- 
și antrenorilor 
Gheorghe Io- 

și loan 
faptul

mat 
lor 
tul 
lor,
născu 
Gherhard, 
că formația sovie
tică le-a studiat 
pînă în cale mai 
miei detalii, jocul, 

i n-a 
pentru 

noas- 
un, impadi-

eze condiții adecvate pentru 
crearea unor centre de inițiere 
în perimetrul unor ștranduri, 
zone de. agrement etc. în pre
zent, în toate aoeste așezări au 
fost confecționate panouri mo
bilizatoare, de popularizare a 
înotului pentru toți, vizați fi
ind copiii — preșcolarii și ele
vii — dar și 
indiferent de 
învețe înotul.

toți aceia care, 
vîrstă. doresc să 

Paralel se iau

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

ORA DE EDUCAJIE FIZICĂ IN MIJLOCUL NATURII 9 • •

. Școala _ |...__
Sub conducerea prof. Tudorel 
Lovin cei 29 de elevi ai clasei 
a VII-a. echipați cu frumoase 
treninguri, tricouri și pantofi 
de sport, se aliniază discipli. 
nați in curtea școlii. „Copii, le 
spâne profesorul, incepînd de 
astăzi orele de educație fizică 
le vom efectua, cu precădere, 
în cadrul pitoresc al pădurii 
Suhurluiului unde, după cum 
bine știți, am amenajat îm
preună — și cu sprijinul con
ducerii școlii (n.n, — director 
Pelrache Ene, un pasionat al 
sportului) o minibază sporti
vă". Elevii parcurg apoi, in 
pas alergător, cel 
metri care-i despart 
re, alergare ce s-a 
într-o 
Prof, 
tema 
sportive 
seculari 
ingenios 
păci de 
rime marinărești, anvelope 
auto și alte accesorii s-au în-

generală Suhuriui.

2 kilo, 
de pădu. 
constituit 
Încălzire, 

cunoscută 
Amenajările 

codrilor 
asemenea, 
din co-

veritabilă 
Lovin le face 

lecției, 
din mijlocul 

sînt, de 
realizate : 

diferite dmenslunl, pa- 
marinărești,

cropit piste aplicative, porticuri 
de gimnastică pentru forță și 
îndeminare. ~ 
lecției.
„sediu" 
mingi 
oină, 
continuare la atractive și o- 
riginale exerciții ce vizează 
dezvoltarea indemînării, for
ței și echilibrului, la alergări 
in teren variat, ștafete aplica
tive, jocuri distractive etc. 
Constatăm cu satisfacție că 
cei 29 de e’evi și eleve dove-

• dese calități deosebite, execu- 
tînd 
pere 
tul de 
moșul 
Și.

Pentru reușita 
au fost aduse de la 

diverse 
medicinale, 
sulițe etc.

materiale : 
mingi de 

Asistăm în

...După 
inițiativa 
Iar Toma 
nerală din Rediu, af’ată 
cîțiva km de Suhuriui a 
organizat un cerc pedagogic 
la care au fost invitați să par
ticipe profesorii de 
ție fizică din comunele Smîr- 
dan, Schela, Slobozia 
chi, Pechea, Costachi Negri, 
Grivița, Cudalbi, Valea Măru
lui 
dre

cîteva zile, 
inspectorului 

Badiu, la Școala

din 
șco-
ge- 

la 
fost

educa-

Cona-

și Cuca. Celor 20 de ca- 
didactioe le sîr.t prezenta-

„CUPA 8 MAI“
Baza nautică Bascov de lin

gă Pitești găzduiește sîimbătă 
— incepînd de la ora 9,30 —o 
întrecere de vârf la cajac- 

„Cupa 8 
organiza.

canoe, dotată cu 
Mai“. Competiția, 
tă de federația de resort, con
stituie un ultim test înaintea 
apropiatelor mari concursuri 
internaționale ce vor avea loc 
în această lună : Balcaniada 
de la Zagreb și Regata Mos-

cu îneînțare și price- 
exercițule (unele des- 
dificile) pretinse de ini- 

profesor de sport, 
iată, timpul afectat orei 

trece pe nesimțite. înapoi spre 
școală, din nou o alergare u- 
șoară de relaxare, iar noi mai 
notăm că (și aceasta este a 
doua surpriză) frumoasa lec
ție de educație fizică desfă
șurată in mijlocul naturii a 
fost înregistrată pe o casetă 
video.

Telemac SIRIOPOL

(Contlnuare in pag a 4-a)

LA CAIAC-CANOE
cova. Sportivii — membrii 
loturilor reprezentative, pre
cum și cei din secțiile de ca- 
iac-canoe de nivel internațio- 
nai și olimpic — vor lua star
tul atît în cele 13 probe cla
sice de viteză (500 șl 1 000 m), 
cit și în cursele de canoe pa
tru. cane figurează — pentru 
prima oară — în programul 
C.M. de la Plovdiv, din au
gust.

dar aceasta 
constituit 
sportivele 
tre 
ment în calea ob
ținerii trofeului,, 
ele punîndu-și ..in 
valoare cu 
zinvoltură 
tățile care 
permis 
gă între cele 
bune echipe 
continentului, 
partida de la 
Vilcea, spre_ 
xemplu, 
Syplcuviene 
ținut... scai 
Edil Matei, 
in ce’e din urmă 
s-a văzut nevoi
tă să renunțe 
de a o mai marca 
în tru cit
— respectînd cu strictețe in
dicațiile tactice — a găsit an
tidotul ieșirii, de sub su
praveghere, devenind, apoi, 
și golgetera partidei ! Și in- 
oercărild de a 6 anihila pe 
Maria Verigeanu (a cărei 
știință în a-și dirija coechipie
rele în calitate de conducător 
de joc s-a reconfirmat din 
plin) au dat greș, ea depla- 
sîndu-se înșelător. aproape 
fără a fi... observată, pe 
tregul teren, 
precizie să-și 
legele exact.

de- 
cali- 
le-.ni 

să ajun-

Ryma 
s-a 
de 

dar

Irezistibilă, Maria Verigeanu (nr. 13) va 
face ineficace orice împotrivire, înscriind 

nou pentru Chimistul 
Constantin PARASCHIVESCU 

— Rm. Vilcea

din 
Foto:

„om
handbalista

la om" 
noastră

In- 
cu 

co.
Ea a știut 

orienteze 
către dispozi-

Ieri, iii

în ultima etapă a Diviziei fe
minine A de handbal, Mureșul 
Tg. Mureș a dispus cu 31—28 
(16—17) de Știința Bacău. După 
2—2 în min. 4, elevele antre
norului Valentin Pop se des
prind-și conduc în mai multe 
rînduri cu cîte patru gcluii, 
însă băcăuancele revin și preiau 
inițiativa (20—47 în min. 35). 
Ele o vor păstra. pînă în min. 
51, după care Esțera Matefl — 
la capătul unor incursiuni spec
taculoase spre poarta băcăuan - 
celor — înscrie de șase ori con

secutiv, adueîndu-și echipa în 
. cîștigătoare merituoasă. Au 
marcat: Matefi 14 (1), Mozsi 6, 
Bărbat 4, Avram 3, G. Florea 
3. Stroia 1 — pentru Mureșul; 
Antoneanu 10, Luca 9 (1), Cin- 
botaru 2, Butnă.rașu 2, Cerven- 
ciuc 2, Lunca 1, Danilof 1, Fe- 
trea 1. Au arbitrat constănțenii 
C. Cristea și Gh. Dumitrescu 
(A. SZABO — coresp.).

REZULTATELE BUNE
REPREZINTĂ

— Acum, cînd zăpada s-a to
pit șl shs, pe platoul Bucegilor, 
vă propunem, tovarășe colonel 
Gheorghe Ionescu, să apreciați, 
pe scurt, comportarea sportivilor 
de la A. S. Armata Brașov, in 
sezonul nu demult încheiat.

— Este, o spunem de la bun 
început, cel mai rodnic sezon 
din istoria asociației noastre. Din 
cele 55 de titluri disputate, la 
toate categoriile de sportivi, in 
cadrul grandioasei i
sportive naționale „
reprezentanții culorilor 
au eîștigat 43. ceea ce ne îndrep
tățește să sperăm că obiectivul 
nostru — acela de a deveni o 
asoc’ațle-fanlon în sporturile de 
iarnă — începe să prindă contur.

— Performanțe mai deosebite 7
— Deși este foarte greu sfi faci 

evidențieri fără să nedreptățești

competiții 
«Dac iada", 

noastre

DIN

tivul oonoeput de antrenori, 
astfel că schimbările de 
locuri, pasele scurte cu greu 
(sau deloc) au putut fi inter
ceptate. Aceasta . le-a con. 
vins pe handbalistele sovietice 
că 
de 
că 
gat 
mioara Lazăr 
..burghiu" 
defensivei
Nan șl
Doina Rodeanu care, prin cele

Hn **■ IVPIIFSCU

Chimistul nu dispune doar 
individualități de mar

jelor numite li s-au adău- 
Liliana Topea, Lăcră- 

un adevărat 
în străpungerea 
adverse, Denisa 

Maria Dincâ. apoi

(Continuare In pag a 4-a)

Divizia A

ÎNVINGĂTORI
Din etapa a XlX-a a Diviziei' 

masculine A de handbal, iert a 
avut loc partida dintre știința 
Bacău și Universitatea C.U.G. 
Cluj-Napoca. Studenții băcăuani 
au cîstigat cu 29—27 (12—tl). 
însă oaspeții s-au aflat ia cîrmă 
pînă în min. 26 cînd Chir ii i — 
de la gazde — stabilește echi'i- 
brul: 9—9. Clujenii au condus 
de 14 ori pe tabela de marcaj, 
dar ei au fost egalați iarăși in 
min. 42, cînd scorul a devenit 
18—18. Pînă la sfîrșitul partidei, 
cei care aveau să domine șl să 
cîștige pe merit au fost stu
denții băcăuani. Au înscris: 
Gherhard 7, Chirilâ 7. Kotaru 
6, Vasilca 5, Condruz 3, Dochița 
1, respectiv Kiss 8, Botorce 6, 
Crainic 3, Filip 3, Vălean 3, 
Sîmboan 2, Cristea 1, C. Marc 
1. Au arbitrat constănțenii V. 
Codreanu și FI. Cinați. (Fl. FI- 
LIOREaNU — cnresp.)

SEZONUL TRECUT
UN ÎNCEPUT!

începe prin a a- 
realizată, la 

de Ileana Hangan ;
pe cineva, aș 
minți performanța 
schl-fond, • — _ _
încă junioară, eleva antrenorului 
Gheorghe Berdar (concurînd șl 
la senioare) a cucerit 7 titluri de
■tnînniiînmimmiimimiiimmiiiiiiiiiiiii

La A. S. A. Brașov
llllllllllllllllllllllllllHIIIIIUIIIIIIIlllllllllllh

campioană națională. In aceeași 
secție, Viorel Șotropa (21 de 
ani) șl-a îmbogățit palmaresul 
cu trei titluri de campion. La 
schi alpin, o evoluție constant 
bună a avut-o loan Frățllă (an
trenori : Llviu Predeleanu și 
Gheorghe Bălan). El a confir
mat, de altfel, la Jasna (CehO-

unde, intr-o companie 
s-a clasat ai cincilea 
special. O comportare

slovacia), 
valoroasă 
la slalom 
remarcabilă a avut, în sezonul 
recent încheiat, șl juniorul de 17 
ani Ionel Pogan, pregătit de 
Constantin Cișmașu, care a ob
ținut medalia de aur la Con
cursul Prietenia, premieră in 
schiul alpin românesc.

— Pînă la urmă, valoarea unui 
sportiv se probează numai <n în
trecerile internaționale...

— Dacă în urmă cu 5—6 ani, 
sportivii noștri se înscriau in a 
doua jumătate a clasamentului 
în cursele internaționale, în ul-

Mihai FLOCA

(Continuare in pag. 2-3)



SI EXCEPȚII w a
De oe punem mereu poziții 

„de excepție" pe eșichier, pentru a le prezenta cititori
lor? Este un reproș ce ni 
s-ar putea face, dar la care răspunsul va fl simplu 
convingător: „...Fiindcă 
menea excepții scot mai bine 
în evidență regulile genera
le ale tacticii jocului de șah". 
Este un citat dlntr-o căite 
a teoreticianului sovietic 1. 
Neistad, intitulată „Lumea 
minunată a combinației", re
cent apărută șl în traducere 
germană (Ed. ~ 
Berlin, 1988). 1 în rubrica 
nea poziții 
excepție, 
prinzătoare

Mai întîl. 
tida Nikolici 
tă la “_______ —
pentru Cupa Mondială, 
poziția de încheiere -----De4, Tc4, Cc5, Pb3, e6, f4, g2, 
h3; Rg8, Dd2, Td8, Cd5, Pa5, 
c7. f7, g7, h7) am văzut că 
albul pierde imediat după 
29.. ,Ce3 3O.e7(?) Del+ 31.RI12 
Cg4+I în virtutea matului 
forțat (32.h:g4 Dh4+ 33,Rgi 
Tdl+). O posibilitate de pre
lungire a luptei oferea numai ingenioasa mutare 3O.Cd7l 
(închide coloana „d"), lăsînd 
turnul în priză, dar elimi
nând amenințarea principală, 
căci acum la 30.. .Del-j- (30.. 
Ddl+ 31.Rf2) 31.Hh2 Cfl 1
32.Rgl Ce3+ negrul nu mai 
are decît șah etern. Linia 
principală de joc ar fl fost așadar 30. . .C :c4 31.e :f 7+

și 
ase-

Sportveriag. 
.. Iată, din nou 

noastră, aseme- 
cu caracter 

combinații
o revenire la par- 

____: Hflbner, juca- 
Barcelona în turneul 

In 
(IUI.

R:f7 32J>:c4+ Re7 (singura!) 
33.Ce5 Tf8 (cel mal bine) 34. 
D:c7+ Re6 35.DC4 Dd5 36,De2 
și victoria pieselor negre 
este încă departe. De exem
plu, dacă 36...T:f4, atunci ur
mează 37.Cd3+ Te4 38.CC5+ 
etc. Șl alte variante oferă un 
interesant material de ana
liză.

Teoria combinației nu este 
de dată recentă în șah. Cu 
mai bine de un secol în urmă, autorul Italian C. Salvioll 
publica în ..Gazetta lettera
ria" (1887) următoarea pro
blemă, cu enunțul: albul
mută și dă mat în 3 mutări.

Un test de perspicacitate 
șahistă, care râm ine și astăzi 
extrem de concludent. Așa 
num se poate convinge ori
cine încearcă să găsească u- 
nica „cheie" a soluției.

Radu VOIA

TURNEU
In aceste 

desfășoară 
nai feminin 
Participă mari maestre și maes
tre internaționale din Cehoslova
cia. Cuba. R. D. Germană. Polo
nia. U.R.S.S. si România. După 
primele 6 runde. în fruntea cla-

LA TUȘNAD 
zile, la Tușnad «e 
Turneul internațio- 
de șah al României.

samentulu! se află Cristina Bă- 
dulescu Foișor (România) și ti- 
năra interzonalistă Ketevan 
Kakhiani (U.R.S.S.), eu cite 4.5 
p. Cîte 4 p. au acumulat GabrieU 
Stanciu. Otilia Ganț (ambele Ro
mânia) și Joanna Jagodzinska 
(Polonia), iar Margareta Mure- 
șan. Eugenia Ghindă și Gertrude 
Baumstark (toate România) au 
cite 3.5 p fiecare.

„CUPA STEAUA*,
UN ATRACTIV CONCURS 

INTERNAȚIONAL
Ajunsă la a IV-a ediție, „Cupa 

Steaua" la motocros va reuni 
duminică, pe traseul de la Zăr
nești, selecționatele cluburilor 
Ț.S.K.A. din Moscova, Leningrad 
și Kiev la clasele 125 și 250 cmc, 
precum și cele mai bune ecnipe 
ale cluburilor și asociațiilor spor
tive din țara noastră. în rîndul 
oaspeților se află membri ai lo
turilor reprezentative ale Uniu
nii Sovietice, ceea ce ne îndrep
tățește să sperăm că vom asista 
la un veritabil spectacol de mo- 
tociclism. Pentru alergătorii noș
tri fruntași, întîlnirea cu puter
nicii lor adversari va constitui 
o concludentă verificare a sta
diului pregătirilor efectuate în 
vederea participării la prima e- 
tapă a „Cupei Prietenia", progra
mată în ziua de 14 mai, in Ceho
slovacia. întrecerile se vor des
fășura In paralel cu disputele e- 
tapei a treia a Campionatelor 
Republicane individuale de mo
tocros, alcătuindu-se în final 
clasamente separate. Primul start 
se va da la ora 9,30.

ALERGĂTORI 
DE DIRT-TRACK 

IN PRELIMINARIILE C.M
Specialiștii federației au defini

tivat echipajele de dirt-track 
care vor reprezenta țara noas
tră la preliminariile C.M. de se
niori (în Iugoslavia) și de ti
neret (în Bulgaria) : Marius
Șoaită, Sorin Ghibu, rezervă — 
Daniel Stoica la seniori : Mircea 
Agrișan, Alexandru Toma, re
zervă — Aurelian Oaneș la ti
neret. Sportivii menționați vor fi 
conduși de antrenorii Nicolae Riu- 
reanu și, respectiv, Gheorghe 
Volculeseu.

ABONAT LA... CĂZĂTURI
Fără doar și poate că tinărul 

motoerosist Dorin Titilencu (Tor
pedo Zărnești), aflat In primul 
an de seniorat. progresează vă-

zînd cu ochii, devenind în actua
lul sezon principalul adversar al 
favoritului numărul 1 al campio
natelor individuale, stelistul Flo
rian Pop. Duminica trecută, în 
cadrul etapei a doua a „națio
nalelor" de motocros, desfășura
tă pe traseul de la Moreni, Dorin 
Titilencu a reușit chiar să-l în
vingă în manșa a doua pe li
derul clasamentului general, 
Florian Pop. Dar (păcat că e- 
xistă acest dar) în prima manșă 
Titilencu a căzut, din nou, toc

mai cind îi era lumea mai dra
gă, în momentul cînd reușise 
să-1 depășească Intr-o pantă pe 
stelist. Cum el a mai căzut de 
două ori în etapa inaugurală de 
la Tg. Mureș și mai repetă a- 
ceastă „figură" și la antrenamen
tele oficiale, se pare că el este... 
abonat la “ " ' “ *
Dornic de 
mul mai 
uneori nu 
putere" ai 
acționează
în momentele dificile, chiar și 
cei mai experimentați piloți se 
rostogolesc pe pantele abrupte, 
uneori cu prețul de a nu mai 
putea relua cursa. Așa că, e mai 
bine să accelerezi cu prudență, 
dectt să riști nesăbuit, văzîn-

du-te nevoit să abandonezi sau 
chiar să te accidentezi.

UN... POLI-PILOT

căzături. Explicația 7 
afirmare, forțează rit- 
mult decît trebuie șl 
mai poate stăpîni „caii 
motocicletei. Dacă nu 
cu calm șl luciditate

Originar din Lipova, cunoscu
tul motociclist Ion Lăzărcscu, a- 
cum alergător-antrenor ia secția 
de viteză C.S.M. Vagonul Arad, 
a practicat, la nivel de perfor
manță, toate disciplinele sportu
lui cu motor. La 14 ani a de
butat, în 1959, în concursul de 
motorete de la Timișoara ; intre 
1962—1966 l-am întîlnit pe tra
seele de motocros, în următorii 
ani s-a numărat printre anima
torii întrecerilor de obstacole și 
al concursului de șase zile, de 
regularitate șl rezistență, iar în 
ultima vreme s-a remarcat in 
cursele de viteză pe șosea, unde 
a devenit multiplu campion, 
cest tînăr pilot de.» 44 de 
ne-a spus că a pregătit un 
tor, după concepție proprie, 
speră să funcționeze ca... 
ceasornic în „Cupa Federației' 
(programată săptămîna viitoare 
la oradea), unde dorește să urce 
pe podium. Ii urăm succes.

A- 
ani 

mo- 
care

un
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• PESTE 300 de copii și ju
niori au participat la „Cupa 
IMGB", competiție foarte bine 
organizată de asociația sportivă 
eu același nume, din Capitală. 
Iață rezultatele finalelor : femi
nin, 8—19 ani — Cristina Popescu 
(Dinamo) — Enona Cristea (TCB)
6— 1, 6—1 ; 11—12 ani : Alexandra 
Obretin (TCB) — Raluca Ivașcu 
(Viitorul Pitești) 6—5, 2—6, 0—0 ; 
13—14 ani : Elena Maurer (Steaua) 
— Ana Maria Pescariu (TCB)
7— 5, 2—6, 6—1 — — ’ "
nica Năstase (TCB) 
Tvăceanu (Dinamo) 
masculin, 8—10 
(Dinamo) — D. 
Rîmnicu Vîlcea) 
ani : M. Florea 
giu (TCB) 6—2, 
R. Drexler (IMGB) — 
(TCB) 6—3. 5—7, 6—2 ; 
M. Raicea (TCB) — 
(Victoria) 7—6, 6—0 ; 
M. Iliescu (Steaua) ■ 
tescu (CCIAG) 6—4, 
DIACONESCU, coresp.)

litehnica) 6—5, 2—6, 6—3 ; 13—14 
ani : Dana Buricea (Politehnica) 
— Roxana Curelea (URBIS) 6—9. 
6—1 ; 15—16 ani : Simona Cangea 
(TCB) — iohana Pană (Dinamo) 
4—6, 7—6, 6—0 ; senioare ; Teo
dora Tache (Politehnica) — Irina 
Spîrlea (Dinamo) 0—0, 6—2 ; mas
culin, 8—10 ani : E. Apostu (Dinamo) — . —
6—2, 6—0 ;
(Dinamo) 
3—0, 6—3,

■
i

M. Stoian (Dinamo) 
11—12 ani : R. Bîrțan 
— R. Dina (URBIS) 
6—0 ; 13—14 ani ; R. 

Sabău (Dinamo) — T. Georgescu 
(Dinamo) 0—7, 6—4, 6—2 ; 15—14 
ani : R. Onisie (CCIAG) — M. 
Fulea (Steaua) 0—3, 6—4 ; se
niori : B. Lacea (CCIAG) — M. 
Grigoraș (Steaua) 6—3, 3—6, 6—4 ; 
dublu feminin : Irina Spîrlea, Ru- 
xandra Mățăoanu — Aura Zirno- 
veanu, Cătălina Cristea (toate 
Dinamo) 0—1. 6—2 : dublu mixt s 

Maria Romanov, Lucian Vespan 
(Politehnica, CCIAG) — Berna- 
deta Martin, Mircea Nistor (Po
litehnica) 3—0, 6—4, 6—3.

Pescariu
15—18 ani : Mo-

— Mirela
3—0, ab. ; 

ani t C. Mitruș 
Popa (Chimistul 
6-0, 6—2 ; 11-12 
(ITB) — M. Al- 

6—3 ; 13—16 ani : 
- A. Pelmuș 
; 15—16 ani : 

■ R. Onisie 
17—18

— R. 
, 0—4.

«-
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ra- 
co- 
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• „CUPA DINAMO" se va des
fășura cu incepere din 8 mal.

ani :
Cris- 

<D.
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STAȚIUNILE BALNEO»
BUCUROASE DE OASPEII Șl

SĂ VĂ PRIMEA
Oficiilor juc

BASCHET. ORGANIZATORII turneului 
internațional „Cupa Federației" (C.J.E.F.S. 
Bihor, C.O.E.F.S. Orașul dr. Petru Groza,
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Despre tactica co
lectivă In atac. Atacul 
este declanșat din
momentul în care o e- 
chipă a intra sesia mingii, 
două ‘ 
rapid 
vSrsta ___
se recomandă _____
rapid prin două for: 
me: „dă și du-te" și 
contraatacul. în am
bele forme trebuie să 
se aibă în vedere ur
mătoarele recoman
dări : jucătorul care a 
pasat mingea trebuie 
să schimbe locul ime
diat: pasele să fie a- 
dresate cu precizie șl 
viteza corespunzătoa
re poziției coechipieri
lor; orice acțiune a 
unui jucător spre coș 
trebuie să fie dublată 
de un coechipier, care 
să urmărească mingea 
în cazul nereușitei ac
țiunii.

Forma de atac ra
pid „dă și du-te" este 
executată între doi ju
cători și se aplică eu 
eficacitate atît de 
chipele avansate, nit 
și de cele de începă
tori. Ea provoacă difi
cultăți echipei care 
folosește apărarea om 
la om. Un mare avan
taj al acestei combi-

a intrat în oo- 
Există 

forme de atac: 
și pozițional. La 

minibaachetului 
atacul

nații este obișnuința 
minibaschetbaliștilor de 
a se deplasa perma
nent pe teren, elimi- 
nindu-se în felul aces
ta Individualismul și 
îneurajînd angajarea 
jocului combinativ. 
„Dă și du-te" constă 
din pasarea mingii de 
către un atacant unui 
coechipier, urmată de 
demascarea rapidă spre 
panou, reprimirea
mingii și aruncarea ei 
la coș. Acțiunea poate 
fi întreprinsă și de pe— -* de

(fig
partea dreaptă, și 
pe partea stingă 
1 și 2).

Contraatacul 
acțiunea cea mai 
pidă a unui atac 
lectiv, care, prin »v- 
uă-trel pase, obține fi
nalizarea unei acțiuni 
ofensive în care adver
sarul se află, în ma
joritatea cazurilor,
siurprins în Inferiorita
te numerică. Contra
atacul este caracterizat 
printr-o precizie și ra
piditate de pase care 
angajează jucătorul 
vîrf de contraatac. A- 
cesta se deplasează în 
viteză mare și pe dru
mul cel mai scurt 
spre coșul advers. In
trarea în posesia mln-

gii se poate obține prin: recuperarea min
gii sub panou (ca ur
mare a un» acțiuni 
nereușite sau a unui 
coș marcat), intercep
tarea sau smulgerea 
mingii din mîinile ad
versarului, repunerea 
mingii de la linia la
terală, angajarea intre 
doi jucători. Vîrful 
de contraatac trebuie 
să fie urmărit îndea
proape de 1—2 echipi
eri pentru ca ei să primească mingea în 
ipoteza că „vîrful" nu 
are posibilitatea de a 
arunca la coș, precum 
și pentru a forma tri
unghiul de recuperare, 
în cazul nereușitei a- 
runcării.

Contraatacul ou pa
să directă este execu
tat prin pasarea min
gii de către jucătorul 
aflat în apropierea li
niei de fund direct e- 
chlpierului care a țâș
nit spre coșul advers 
(fig. 3). Contraatacul 
eu pasa -intermediară 
este executat prin pa
sarea mingii de la ju
cătorul de sub Danou 
unul partener și aces
ta la rîndul lui celui 

finaliza (fig. Prof. Stelian 
GHEORGHIU

• PE TERENURILE din Regie 
au luat sfîrșit întrecerile de te
nis contînd pentru „Cupa Poli
tehnica", competiție deschisă tu
turor categoriilor de vîrstă. Re
zultatele finalelor, feminin, 8—10 
ani : Cristina Popescu (Dinamo) 
— Raluca Sandu (C.S.Ș. 2) 6—1, 
6—3 ; 11—12 ani : Ralica Tarazi 
(Dinamo) — sorina Cioltei (Po-

• IN ACESTE zile, pe terenu
rile a trei baze din Capitală 
(TCB, Centrul republican șl cele 
de Ungă patinoarul „13 August") 
se desfășoară tradiționala acțiu
ne de selecție la copil șl juniori, 
în urma căreia vor fi definitivate 
loturile de perspectivă șl juniori.

Din 
trate 
tinere 
ser»'*. 
gn.»1 
27, I 
Electi 
3, I. 
tica 
ta 
Giurf 
ta 7 
21—4 
lui s 
și I.< 
seria 
Ferot 
Bucu

(Urmare din pag. 1)

Urnii doi ani ei au atins un 
vel competitiv promițător, la a- 
numite probe luptînd de la egal 
la egal cu valoroși parteneri din 
Uniunea Sovietică, Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană. 
Polonia. De pildă, la a Xli-a 
Spartachiadă militară de iarnă 
a armatelor prietene de la Osro- 
lie, în proba pe echipe de 
biatlon (cunoscută sub numele de 
patrulă), pe distanța de 20 km, 
echipa noastră, compusă din Mi-

hat Rădulescu, Intre Lestyan, Ni- 
colae Șerban și Vasile Gheorghe, 
a realizat cel mai bun timp, o- 
cupind astfel locul I. In a- 
celași concurs, elevii antrenori
lor Ovidiu Gârbacea și Constan
tin Carabelca ne-au adus și alte 
satisfacții : la 20 km și 10 km, 
Lestyan s-a clasat pe locurile 3 
și 4, iar Rădulescu pe locul 8 
la 20 km. Deși în general fru
moase — unele reprezentînd, re
pet, adevărate premiere — aces
te rezultate nu ne mal mulțu
mesc pe deplin, și le consideram 
abia un început.

— îndrăzneață afirmație...
— Eu i-aș spune realistă. Și a- 

vem destule argumente în acest

sens, 
foarti 
mane 
din 1 
lui 
concc 
de c 
ceput 
de la 
ces 
pe b: 
tiner 
sport 
minți 
haela 
lentir 
(schi- 
Ramc 
(sărit 
(biatl 
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în pe

AUTOMOBILISM, in raliul deltei, 
cu totul remarcabil, la' start au fost 19 
echipe (!) dintre care doar două nu s-au 
clasat. • DUPĂ Raliul Brașovului, echipa
jul leminin Dorina Damian — Elena Coliu- 
țiu (Dacia Service Cluj) — promovat în 
acest an în Divizia A — a terminat și Ra
liul Deltei. Felicitări! • ABUNDENTA de... 
frați în campionatul de raliuri: Nirișteanu 
(Sibiu), Gajbo (Brașov), Stoff (Baia Ma
re), Popa (Iași), Bina (Cîmpulung Muscel) 
și Duval (Craiova). Toți formează echipa
je (pilot-navigator), cu excepția craiove- 
nilor, fiecare din ei, pilot pe Oltclt. • 
NELIPSITI: p. Șurloiu — control tehnic 
(de ani) înainte de cursă și F. Posteucă — 
pasionat crainic, foarte util, prezentînd 
sportivii înaintea starturilor (la toate 
cursele). • TREI arbitri prezenți la secre
tariat, de vineri dimineață pînă duminică 
la prinz, fără. . . să fl închis un ochi pe 
timpul nopții, răstimp în care au calculat 
clasamentele: N. Dlcu, alături de soții 
(ambii ingineri) Letlția și Mircea vlzlrea- 
nu, arbitri din Tulcea, secretară și, respec
tiv, director de concurs al raliului. a CU 
UN NUME de echipă, automobilismul tre
ce, credem, prin „dimensiunile" acestuia, 
pe... locul I față de toate celelalte disciDli- 
ne. Iată-1: Auto-Progresul — ASA — PECO 
— CJAK Timiș. (M.Fr.).

ou sprijinul unor întreprinderi locale, prin
tre care Direcțiunea Băilor Felix), au fost 
la înălțime, oferind oaspeților condiții ad
ministrative șl de joc Ireproșabile. De 
fapt, nu s-a făcut altceva decît să se res
pecte frumoasa tradiție a ospitalității bl- 
horene. • PREMIILE speciale ale turneu
lui au fost cîștigate de T. Bakatsias (Gre
cia) — cel mai tehnic jucător, L. Krejci 
(Cehoslovacia) — coșgeter cu 59 p înscri
se, și juniorul Gheorghe Mureșan (18 ani, 
cel mal tînăr jucător al turneului) — pen
tru popularitatea de care s-a bucurat în 
rîndui publicului. • UN GEST cu adevă
rat colegial: echipa de juniori C.S.Ș. Viito
rul Cluj-Napoca, in frunte cu antrenorul 
ei —• Liviu Moraru — a ținut să fie pre
zentă la turneul internațional de la Ora
dea, pentru a fi alături șl a-1 încuraja pe 
Gh. Mureșan, component de bază al echi
pei care activează în Divizia școlară și de 
juniori, debutant în reprezentativa de se
niori a României. (D.St.).

HOCHEI. B „TREBUIE SA lucrăm mal 
mult, la un nivel superior, în perioada de 
pregătire a viitorului sezon. Evoluțiile din 
finalul campionatului ne-au arătat că um 
putea realiza mai mult", ne spunea Dorn 
Tureanu, antrenorul hochelștilor dlnamo- 
vlștl, la sfîrșltul turneului desfășurat săp» 
tămîna trecută In Capitală. • A IMPRE
SIONAT plăcut felul cum arăta incinta 
Patinoarului „23 August" la această com
petiție, cuvinte de laudă avînd toți col

anul acesta a fost numit un nou șef al 
bazei. Mihai Anghel) făcîndu-se simțită. 
Totuși, calitatea suprafeței de joc nu a 
fost dintre cele mai bune, gheața moale 
punînd destule probleme jucătorilor și ar
bitrilor. I.E.A.B.S. nu are nimic de spus? 
• AR n TREBUIT acordată o și mai mare 
atenție delegărilor arbitrilor la meciurile 
turneului final. Un singur exemplu: cei 
doi debutanți în prima grupă valorică, Dan 
Trandafir și Andrei Becze. au „oficiat" la 
aceeași partidă. Chiar dacă „principal" a 
fost experimentatul Fl. Gubernu, credem 
că, poate, era mai bine ca el să fi fost 
delegați cîte unul, cu cîte doi arbitri cu 
mai multă vechime. a CU MICI EXCEP
ȚII, cele patru formații participante au 
dat dovadă de o bună sportivitate, supor
tând puține minute de penalizare (M.N.).

ÎNOT. PRINTRE protagoniștii recentului 
concurs dotat cu „Cupa Primăverii" șl re
zervat juniorilor II s-au numărat bucu- 
reșteanca Claudia Stăneacu (eleva Școlii 
Generale nr. 56 s-a dovedit, o dată mai 
mult, o promisiune în probele procedeului 

spate), constănțeanca Laura Damian sau 
suceveanca Sorina Hanceriuc. Toate trei 
sînt „speranțe" pentru Concursul Priete
nia. foarte tinerele sportive (13 ani), fiind, 
din cîte aflăm, și silitoare la carte. O ln- 
timplare deosebită a avut loc în cazul 
Laurel: dorindu-și un timp foarte bun la 
50 m liber, ea a înotat în forță, șl-a îm
plinit dorința (28,45), dar cu prețul unei 
fisuri la antebraț, contractată la atingerea 
plăcii la sosire. Cu toate acestea, constăn- 
țeanca a concurat și în alte probe ce au 
urmat, cîștigind două curse Individuale și 
una cu ștafeta... (G.R.).

Agențiile șl filialele
I.T.H.R. București oferă, în această 
concedii de odihnă, minivacanțe sai 
țiunll» balneoclimaterice.

Pentru odihnă ; stațiunile Borșa. 
Crivaia Durău, Izvoarele, Lacu Ro.. ... 
nic. Sinaia, Stina de Vale ;

Pentru cură balneară : stațiunile A 
Băile Felix, Băile Govora, Băile Hi 
Băile Tușnad, Borsec, Boghiș, Călace 
Eforie Nord, Geoagiu-Băi, Lacu Săra 
neasa, Ocna Sibiului, Pucioasa, Săc 
Moldova Slănic Prahova, Sovata, Ti 
de Jos, Vilcele.

Cazarea se face în hoteluri sau cr 
se asigură în restaurante sau pensiuni

In stațiunile menționate, la disp< 
numeroase mijloace pentru agrement 
tlstice ; se organizează excursii în 
prejurimi.

DE BETINUT !
De la fiecare agenție de turism sa 

din întreprinderi și instituții puteți 
odihnă sau cură balneară, precum 
tare despre :

— reducerile de tarife la cazare și tr
— durata sejurului ;
— zilele de plecare în stațiuni.

M.Fr
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1 ÎN SPRIJINUL DIRIGINTELUI, |

teme de educație

SE IVESC PROBLEME... | Etapa s-a încheiat, comentariile continuă

cartierul Ml- 
-iceul indus- 
te muncitori 
ehniști, oon- 
T de lemn, 
rezultate pe 
te care con- prof. Ele- 
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proces de formare, noi n-an> 
vrut ca educația fizică să fie o 
„cenușăreasă", preocupată doar 
de buna dezvoltare fizică". Din 
discuțiile purtate In continuare, 
am aflat multe lucruri intere
sante.

Profesorii de educație fizică, 
de pildă, intervin în procesul de 
educare a copiilor, ajutînd la 
formarea lor ca tineri de nă
dejde ai societății, fructificînd 
afinitatea lor pentru mișcare, 
pentru sport, dar și talentul pe 
care 11 dovedesc... „De multe 
ori, prin disciplina noastră, pre
ciza profesorul, reușim, cu 
mijloacele pe care le avem noi 
la dispoziție să obținem multe 
succese in Îmbunătățirea situa
ției școlare, in corectarea unor 
caractere; adică exact acolo 
unde dirigintele întîmpină clte- 
odată dificultăți. Așa am colabo
rat, de pildă, cu dirlginții Ana 
Maria Urzică, Tudor Florescn. 
I.elia Nicula. Maria Holtzman 
ș.a.“.

Concluzia, firește, e limpede: 
la Liceul industrial nr. 20 din Capitală, educația fizică și spor
tul se implică efectiv in proce
sul de educare complexă a ele
vilor. Nu-i de mirare că — șl 
prin pregătirea atentă pe plan 
sportiv a elevilor respectivi — 
din totalul punctelor acumulate 
(1.222) de către această unitate 
de învățămint în întrecerea din
tre liceele Capitalei, circa 500 au 
fost obținute pentru rezultatele 
pe tărîm sportiv,

Modesto FERRARINI

DIN DIVIZIA B - TINERET
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— I. T. Constanța 11—20, 
Chimia Năvodari — Con
structorul Feroviar Buc. 3—8 
I.T.C. — Callatis Mangalia 
50—3 ; conduce Gloria Buc 
42 p, _ urmată le Constructori 
Feroviar 38 p ; seria a IlI-a : 
Abrom Bîrlad — Textila Pu
cioasa 4—0, A.S.A. Construe, 
torul Ploiești — Rapid C.F.R 
Galați 41—3, C.S.U. Prahova 
Ploiești — Locomotiva Pașcani 
3—52, Elcctiocontact Boto
șani — C.S.U. Prahova 30—9, 
Locomotiva — Rapid Buzău 
29—3, Chimia Brăila — A.S.A. 
Constructorul 12—0 ! pe pri
mele locuri : Locomotiva 41 
p, Chimia 40 p, A.S.A. Con
structorul 37 p ; seria a IV-a : 
Unirea Săcele — Rapid M. 
Ciuc 12—6, Transportul Tg. 
Mureș — Carpați Mîrșa 9—14, 
Mineral Lupeni — Petrolul II 
Arad 32—6, Utilajul Petroșani
— Transloc Alba Iulia 6—12 : 
conduoe detașat Transloc, cu 
40 p.

• Biroul F.R.R, a hotărît ca 
toate echipele din țară, de la 
diferitele eșaloane, să aibă 
accesul asigurat, în tribunele 
Stadionului „23 August" din 
Capitală, cu ocazia dublei în- 
tîlniri România — Anglia, 
din 13 mai, pe bază de tabele 
și carnete de legitimare.
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DUMINICĂ, DEBUTUL
„Premiul Păcii", alergare cla

sică de viteză, a reunit »a start 
citeva vedete ale turfulul româ
nesc, in frunte cu campionul Ka- 
rău, care acorda mari avantaje 
unor trăpași de valoare. El a 
reușit un excelent record (1:19,9/ 
Km), dar a trebuit să se mulțu
mească cu locul 2, în fața iui 
Tily, care astfel a confirmat ul
tima sa valoare, realizind o vic
torie de prestigiu și anunțta- 
du-se astfel ca unul din candida
ți! la derby-ul din acest an. 
C. Dumitrescu, care l-a pregătit 
pe Tily cu tact și răbdare, a mai 
cîștigat în .ultimele reuniuni și 
cu Ramon, a cărui formă se 
menține de peste un an, timp în 
care a obținut cele mal multe vic
torii dintre toți caii participanți 
la curse.

„Partea leului" în ultimele două 
reuniuni a revenit insă campio
nului anului 1988, M. Ștefănescu, 
care cu cele 4 victorii realizate a 
trecut acum pe locul secund in 
clasament, anunțînd o luptă strin- 
să pentru titlu cu N. Simion, 
care a reușit numai o singură 
victorie, cu Robert, inspirat 
transferat la acest valoros antre
nor. De altfel, prin maniera in 
care a cîștigat cursa, Robert a 
entuziasmat asistența. Succesele 
lui M. Ștefănescu sînt și ele im
presionante, mai ales aoela ob
ținut cu Varbița, care, așa cum 
a terminat cursa, cu mari re-

REVIRIMENTUL UNIVERSITĂȚII CRAIOVA
A fost odată (nu ca niciodată) 

la Craiova o campioană și o se- mlflnalistă a Cunei U.E.F.A. A 
fost! O generație de fotbaliști de 
excepție s-a retras și inerenta 
schimbare iși punea amprenta 
nefastă pe nostalgia și supăra
rea iubitorilor fotbalului din Bă
nie.

Apoi, au venit alți tineri ta- 
lentațl, dar rezultatele echipei 
erau de-a dreptul alarmante. Să 
vezi și să nu crezi: Univ. Cra
iova, amenințată cu RETROGRA
DAREA!

Am răsfoit din nou colecția 
ziarului: luni, 10 aprilie, linia 
de clasament a eraiovenilor era 
următoarea:

locul 10: 22 6 J 11 30-44 17 (-5 
la „adevăr").

Au trecut de atunci trei săp- 
tămîni. Cită schimbare în bine 
sub aspectul strict al bilanțului! 
Joi, 4 mai. adică după alte trei 
etape, linia de clasament e cu 
totul alta:locul 8: 28 S 5 11 38—46 23 (—3
Ia „adevăr")
.. .urmare a trei victorii din 

tot atîtea meciuri! 3-4) cu F.C.M. 
Brașov, 2—1 la Tg. Mureș, 3—1 
cu Corvinul. Miercuri, am urmă
rit acest ultim joc. Un stadion 
plin ca-n zilele de glorie a ur
mărit o partidă de bună calitate 
(la frumusețea căreia, cum am 
spus și în cronică, a contribuit 
și formația hunedoreană). in 
care Universitatea a avut o pres
tație excelentă. Preocupată de 
joc, și numai de joc, echipa.

ORICE SURPRIZĂ SE POATE
Infringerea lui Dinamo pe sta

dionul din Scornicești constituie, 
desigur, o surpriză, cu implica
ții, socotim, majore, în lupta 
pentru titlul național. Dinamo, 
care de aproape doi ani de zile 
a Învățat că nu se poate teme, 
pe plan intern, decît de un sin
gur adversar, a venit la Scor
nicești cu un tonus competitiv 
„de toate zilele", sub cota abor
dată împotriva celor pe care ea 
îi consideră cu adevărat pericu

loși, Steaua sau Sampdoria. de 
pildă. Așa se face că fotbaliști 
tineri, puternic afirmați în ul
tima vreme, ea Sabău sau Lu- 
pescu, au evoluat slab, cu reu
șite minime, că a existat și un 
jucător sub valoarea medie a 
lotului, ca Matei, că Vaișcovici

' ARBITRII ETAPEI A

IF.C. Farul — F.C. Inter: Cv.
Teodorescu (Buzău); Al. Mustă- 

Ițea (Pitești) și Gr. Macavei (Deva).

Steaua — F.C. Argeș: Ad. Po- 
rumboiu (Vaslui); V. Curt (Con
stanța) și v. Titorov (Plop ?ni,. 

ISe dispută la 31 mai.
F.C.M. Brașov — Rapid: N.

Dinescu; I. Crăciunescu (ambii 
din Rm, Vilcea) și B. Cataros | (Călărași).

I JUNIORII „TRICOLORI"
ÎNVINGĂTORI IN DANEMARCA

In mai multe orașe din Da- 
Inemarca s-au disputat primele 

meciuri din cadrul turneului fi
nal al Campionatului European 
de juniori B (16 ani). Echipa I noastră a cîștigat meciul de de
but : 1—0 cu Norvegia. Celelalte 
rezultate : Portugalia — Elveția 
2—0, Franța — Iugoslavia o—0, I Bulgaria — Grecia 1—1, Spania
— Olanda 2—0, U.R.S.S. — Scoția 
2—1, R.D. Germană — Italia 1—0.

CAILOR DE 2 ANI
surse, se anunță o pretendentă 
serioasă la titlul de campioană 
a generației. La cea de a doua 
sa victorie consecutivă, Rimica 
s-a dovedit aceeași bună trăpa- 
șă, Cerăț s-a arătat in totală 
transformare, Iar Răsad, după o 
suită de bune performanțe, și-a 
găsit alergarea. Campionul dri- 
verilor pe anul 1968, T. Marines
cu, a obținut la rîndul său trei 
victorii, cu Temerar, Sugestiva 
(aflată în real progres) și Pri- 
saca, aceasta din urmă con

W'll.MSTRATIA DI STAI LOIO-PRONONPODI INfORNEAZA

• Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi, vineri, 5 mai, va avea 
loc în București, în sala clubu
lui din str. Doamnei nr. 2, in- 
cepînd de la ora 15,50. Aspecte 
de la operațiunile de tragere vor 
fi transmise la radio, pe progra
mul I, la ora 16,35.
• Au mai rămas doar două 

zile pînă la tragerea ex
cepționala PKONOEXPBES de 
duminică, 7 mal, astfel că par
ticipant sînt invitați să-și joace 
cit mai din timp numerele fa
vorite.
• Vă reamintim că la agen

țiile Loto-Pronosport și vînzăto- 
rii volanți din întreaga țară sc 

literalmente împinsă de interna
ționalul Gli. Popescu, cu un Săn- 
doi al cărui șut, iată, nu iartă, 
cu un Ciurea spiriduș pe tot 
terenul, ca la debutul lui în „A". 
Cu un Mănăilă eficace în ambele 
faze, cu mereu tînărul Adr. Po
pescu, cu tinerii adunați în ju
rul lor (Olaru, C. Gheorghe, 
Ncagoe, Badea, de la ultimul 
asteptîndu-se mai mult, pe mă
sura talentului său Incontestabil) 
Craiova s!-a probat valoarea și 
nimeni n-ar fi bănuit miercuri 
că ea a fost amenințată cu re
trogradarea, bîntuită de deznă
dejde. în frunte cu un experi
mentat conducător de club (Cor
nelii; Stroe) și cu tînărul antre
nor Sorin Cirțu (pe care îl sfă
tuim să se preocupe doar de 
menirea de antrenor și să pre
dea un tricou care i-a fost ațît 
de drag, fiindcă timpul nu iar
tă). s-au strîns rîndurile și Uni
versitatea a început să urce 
unde ii e locul. Prin joc, prin 
dăruirea dovedită acum. Iar a- 
ceastă revenire spectaculoasă 
ne-a fost explicată prin reface
rea unui moral scăzut care de
venise Inamicul numărul 1. Poa
te că această nouă atitudine îl 
va convinge si pe Șt. Stoica, 
mofturos șl pus mereu pe re
proșuri la adresa antrenorilor, 
să vină lingă echipă și să-și 
pună talentul în slujba ei. Alt
fel. acest talent se va irosi pe 
tușă.

Constantin ALEXE

șl Lupu s-au complăcut in sla
lomuri prelungite, cu nenumăra
te frîne, că respectabilul Cămă- 
taru a fost mai mereu -al doi
lea" în duelurile aeriene cu a- 
proape anonimul Mihali.

Nu-i mal puțin adevărat că in 
măsura in care Dinamo n-a mai 
semănat cu sine, învlngătoarea 
ei s-a depășit pe sine. Ea s-a 
prezentat ca o echipă armonioa
să, bine închegată, echilibrată, 
absolut toți jucătorii racordin- 
du-se la o formă sportivă ma
ximă, dublată de o arzătoare do
rință de a forța... imposibilul. 
Cea mai bună dovadă că F. C. 
Olt a jucat totul pe o singură 
carte, a victoriei, o constituie și 
maniera îndrăzneață, paralizantă 
pentru partenera sa, de a face

26-a A DIVIZIEI A
S.C. Bacău — Victoria: I. Tăr- 

can (Tg. Mureș); V. Antoni 
(Iași) și I. Velea (Craiova). Se 
dispută duminică, de la ora 10,30.

Otelul Galați — F.C. Bihor: M. 
Axente (Arad); C. Corocan (Re
șița) și M. Niculescu (București).

Corvinul — „U“ Cluj-Napoca: 
V. Alexandru (București); FI. 
Popescu (Ploiești) și A. Gheor
ghe (P. Neamț). Se dispută ia 
21 mai.

A.S.A.  Tg. Mureș — sportul 
Studențesc: I. Coț (Ploiești); D. 
Buciuman (Timișoara) și L To
ma (P. Neamț).

Flacăra Moreni — F.C. Olt: M. 
Salomir (Cluj-Napoca); J. Gra
ma (București) și s. Ursu (Su
ceava).

Dinamo — Universitatea Cra
iova : O Strong (Oradea), Fi. 
Popescu (Ploiești) șl I. Moise 
(Buzău). Se dispută miine.
• ,,U" Cluj-Napoca — Steaua : 

Ad. Porumboiu (Vaslui) ; V. Curt 
(Constanța) și V. Titorov (Plo- 
peni). Meci restantă din etapa 
a 23-a.

dusă acum acceptabil de F. Bă- 
jan. Nu putem, de asemenea, o- 
mlte cele 'trei victorii realizate 
de formația lui V. Pătrașcu, care, 
ea în toți anii, este unul din a- 
nimatorii alergărilor frumoase. 
El s-a impus cu Nizir, într-un 
nou record al carierei (1:25,6/ 
km), cu Bolușa și Șuvița.

Duminică, 1 mai, va avea loc 
debutul cailor de 2 ani, impor
tant eveniment hipic.

A. MOSCU

află în vlnzare (dar numai pen
tru puțină vreme !) o emisiune 
limitată specială de sezon, „LO
ZUL PRIMĂVERII", cu cîștiguri 
suplimentare din fondul special 
al sistemului.

» CIȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 28 APRILIE 1989. 
Cat. 1 : 6 variante 25% a 47.303 
lei ; cat. 2 : 4,75 a 14.939 lei ; 
cat. 3 : 13 a 5.459 lei ; cat. 4 : 
41,50 a 1.710 lei ; cat. 5 : 130,50 
a 544 lei ; cat. 6 : 379,50 a 200 
lei ; cat. X : 2.042,50 a 100 lei. 
Cîștigurile a cite 47.303 lei au re
venit participanților Șerbolciu 
Gb. din Mun. Gh. Gheorghiu 
Dej, Rîmbu Dumitru din Plopeni,

Sorin Ilăducanu (stingă), autorul celor două goluri in Partida
Sportul Studențesc — F.C.M. Brașov, in plin fuleu spre poarta 
lui Polgar. Foto: Aurel D. NEAGU

ȘUTUL LUI BĂNUȚA RUPE ECHILIBRUL
In dimineața meciului de la 

Pitești, dintre F. C. Argeș șl 
F. C. Farul, calcule peste calcu
le. Președintele clubului arge- 
șean, Dan Silvășanu, ne mărtu
risea că nu-și amintește să fi 
avut vreodată atltea emoții ca 
acum. „Constănțenii știu să se 
mobilizeze in partidele din de
plasare, mai cu seamă acum, 
cind au atita nevoie de puncte. 
In plus, noi nu-i putem folosi 
pe Stancu și D. Zamfir, două 
piese de bază, ambii accidentați" 
— ne mărturisea ei. Și, Intr-ade
văr, partida a Început cu un ri
dicat grad de prudență de am
bele părți, formația de pe Lito
ral punind mare preț pe faza 
de apărare, utilizind, in acest 
scop, o formulă de echipă cu 
patru fundași centrali (Popovicl,

... EXPLICA
schimbările, introducînd In teren 
șl la 0—0, șl la 1—0, cite un 
„vîrf" de atac, Turcu și Șuva- 
gău, care au Șl dat cit au pu
tut „lovituri" puternice in zidul 
de apărare dinamovlst. Dar pro
babil că succesul de răsunet al 
Oltului nu s-ar fi putut mate
rializa fără prestația de zile 
mari a lui Pena. Acesta părea 
un vulpoi care dă Urcoale unei 
ogrăzi, furișîndu-se pe toate 
spațiile libere in vederea unui 
raid in careul lui Stelea. Au și 
fost trei înaintea golului, peri
colul fiind îndepărtat in ultima 
clipă, o dată de Rednic, de două 
ori de Stelea care a parat sen
zațional. Cel de al patrulea a 
reușit.

Sintem datori să consemnăm 
că la succesul de public al a- 
cestei partide, spectaculoase și 
tensionate, brigada de arbitri 
(A. Moroianu, Cr. Teodorescu, 
M. Ilieș) a avut contribuția ei, 
conducted. într-adevăr, fără gre
șeală.

Ion CUPEN

ÎNOTUL PENTRU TOȚI
/Urmare din pag. 1)

măsuri de reamenajare a 
ștrandului Antreprizei de Con
strucții Hidrotehnice „Jiul", cel 
din complexul „Pandurașul". 
apoi cel al C.J.E.F.S. Gorj, 
toate din Tg. Jiu. Și tot în 
municipiul de reședință al ju
dețului urmează a fi inaugurat 
un nou ștrand, în zona Debar
cader. Ni se semnalează în a- 
celași timp că și în unele lo
calități din cuprinsul județului 
(Sadu, Motru. Rovinari. Dă- 
nești. Ticleni, Drăguțești etc.) 
se fac pregătiri similare, în
tr-un efort susținut, care an
gajează nu numai activul spor
tiv. ci și factorii cu atribuții în 
domeniul sportului de masă. 
Comitetul județean al U.T.C.. 
Inspectoratul școlar. Consiliul 
județean al organizației pio
nierilor si Consiliul județean 
al sindicatelor. Este de men
ționat și faptul că Direcția Co
mercială județeană se îngri
jește să pună la dispoziția ce
lor interesați materiale și e- 
chipament adecvat, costume de 
înot, centuri de înot din mate
rial plastic, căști din cauciuc, 
colaci etc.

Unele măsuri speciale vizea
ză direct C.J.E.F.S. Gorj, și 

jud. Prahova, Szatmari Ștefan 
din Timișoara, Dumitrescu Ioan, 
lacob Gheorghe și Berbec Petre 
din București.
• IN ATENTIA PARTICIPAN

ȚILOR LA CONCURSUL PRO
NOSPORT DE DUMINICA, 7 
MAI ! In urma reprogramării 
de către Federația Româna de 
Fotbal a unor partide din etapa 
de duminică, 7 mai, meciul 3. 
Corvinul — „U“ Cluj-Napoca din 
concursul Pronosport de la a- 
ceastă dată va fi ANULAT. Asu
pra reprogramării partidei S. C. 
Bacău — Victoria s-a revenit, 
aceasta disputîndu-se duminică, 
7 mai, răminind valabilă in sta
bilirea rezultatelor concursului 
respectiv.

Tătâran, Dinu, Dorobanțul, cu 
intenția stăvilirii prezumtivului 
iureș ofensiv al localnicilor. Du
pă primele schimburi de mingi, 
tactica adoptată de constănțeni a 
dat rezultatele scontate, argeșenii 
construind anevoios și lent, vi
zibil stînjeniți de „barajul" din 
preajma porții lui Anton. A ve
nit însă minutul 6 șl Bănuță (cel 
mai bun jucător piteștean) a ex
pediat un șut năpraznic, mult 
din afara careului, și balonul s-a 
oprit în plasa porții echipei de 
pe Litoral. Acest gol neașteptat 
a dereglat într-o oarecare mă
sură „așezarea" oaspeților, care, 
între timp (min. 19), îl pierdu
seră pe liderul echipei, Tătăran, accidentat. Astfel, jocul argeșe
nilor a inceput să capete mai 
multă claritate. Cu toate aces
tea, poarta lui Anton n-a mai 
fost periclitată.

Cu mai mult curaj aveau să 
abordeze constănțenii repriza 
secundă, reușind să echilibreze 
jocul, să avanseze cu mal multă 
convingere în jumătatea de te
ren adversă. Dar, așa cum se 
intîmplă deseori în fotbal, după 
ce-au ratat două bune situații 
de gol, el s-au văzut conduși la 
două goluri diferență, la prima 
acțiune reușită a localnicilor, cu 
Dican în prim-plan, coautor și la 
golul al treilea. Lipsa de efectiv 
a constănțenilor se resimte, in- 
locuitorii lui Bîrbora, Zahlu sau 
Funda avînd o prestație necon
vingătoare. „Și cind te gindești 
că in acest adevărat maraton 
fotbalistic, cu patru meciuri ta 
11 zile, ne așteaptă, în etapa • 
27-a, și o deplasare de aproape 
1 009 de km la Oradea ! Este les
ne de înțeles că trebuie să fa
cem un adevărat tur de torță 
pentru a putea juca și in ur
mătoarea ediție de campionat in 
Divizia A" — ne spunea, gindi- 
tor, Viorel Stoica, președintele 
lui F. C. Farul.

Gheorghe NERTEA

anume recrutarea și instruirea 
cadrelor tehnice (profesori și 
instructori) necesarul estimîn- 
du-se la cel puțin 150, apoi, 
treptat, programarea de lecții 
de inițiere pe dase, intercla- 
se, pe școală etc., organizarea 
unor concursuri populare, in
cluderea în acțiunile cultural- 
sportive și turistice de la sfîr- 
șitul de săptămînă și a unor 
întreceri de înot, acolo unde 
există condiții și de asemenea 
în taberele de vacanță de la 
Săoelu, Sadu. Novaci. Pești- 
șani. Tismana.

în sfirșit, la reușita acestei 
ample acțiuni înscrisă sub ge
nericul Daciadei va contribui 
și ciclul de filme și diapoziti. 
ve pe tema inițierii copiilor și 
elevilor în înot pe oare între
prinderea cinematografică a 
județului Gorj, în colaborare 
cu Inspectoratul școlar îl vor 
prezenta în unitățile de învă- 
țămînt din orașe și comune.

Precum se vede, există un 
efort conjugat de a asigura re
ușita acestei frumoase și utile 
acțiuni de masă în județul 
Gorj, în beneficiul copiilor și 
tineretului. în ce ne privește, 
vom căuta să revenim pe a- 
ceastă temă, prin evidențierea 
unor preocupări asemănătoare 
și în alte județe ale țării.

Centrul de perfecțio
nare a cadrelor din miș
carea sportivă, împreună 
cu Consiliul municipal 
pentru educație fizică și 
sport, sub auspiciile 
Universității cultural-ști- 
ințlfice din București, 
organizează luni, în sala 
Dalles, la orele 12,30, o 
masă rotundă cu tema: 
Potențial-U boxului bucu- 
reștean și pregătirea Iui 
în perspectiva viitoare
lor Jocuri Olimpice". 
Prezintă: prof. Sava
Becic.



De vineri pînă duminică

ELVEȚIA - ROMÂNIA ÎN „CUPA DAVIS"
Astăzi începe, pe terenurile 

de la Tennis Club Liestal (îna- 
propiere de Ziirich), meciul de 
tenis din cadrul „Cupei Davis", 
dintre reprezentativele Elveției 
și României, contînd pentru 
turul 2 al grupei I Euro-Afri- 
cane, zona A.

întîlnirea se anunță deosebit 
de dificilă pentru formația 
noastră. Nu doar pentru faptul 
că va fi disputată în deplasare, 
ci, mai întîi de toate, datorită 
valorii ridicate a (cel puțin) 
unuia dintre componenții for
mației gazdă. Anume, Jakob 
Illasek, aflat în momentul de 
față, pe locul 9 în clasamentul 
mondial, ascensiune înregistrată 
în special în ultimele șase luni, 
cînd a obținut victorii prețioa
se asupra lui Lendl și McEnroe, 
ca să dăm doar două nume 
în privința celorlalți compo
nent ai formației elvețiene — 
Claudio Mezzadri, Roland Stad
ler și Heinz Guntbardt —, fără 
a avea valoarea de acum a li
derului lor, compensează prin 
experiență competițională, mai 
ales a ultimilor doi. Gunt- 
hardt, veteranul echipei și că
pitanul jucător al acesteia, este 
Un redutabil om de dublu (în 
palmaresul său figurînd, prin
tre altele, și cîștigarea Tur
neului campionilor în această 
probă), motiv pentru care el 
va intra mai mult ca. sigur in 
teren..

Reprezentativa noastră se a-' 
flă, de duminică, la Ziirich, în 
alcătuirea ei cea mai valoroa

PENTRU A DOUA OARĂ „CUPA
(Urmare din pag l) 

aproape 20 de intervenții în 
poartă a redus considerabil 
forța ofensivei adversare
lor), ci și de o formație soli
dă, bine închegată, cu alte 
cuvinte un adevărat monolit...

în... uvertura meciului de 
duminică după-amiază, din 
Palatul Sporturilor din Vil
nius, antrenorii sovietic 
Antanas Taraskeviclus de
clara în fața camerelor televi
ziunii : „Vom recupera cele 
opt goluri chiar in prima re
priză, iar în cea de a doua 
vom juca mai întîi pentru a-i 
convinge pe cei din tribune 
că eșecul nostru Ia Rm. Vîlcea 
a fost un accident și, apoi, 
pentru a păstra încă un an 
trofeul la noi acasă". Prin- 
tr-o evoluție superioară la 
toate capitolele, Chimistul 
i-a anulat însă afirmațiile 
chiar di,n start, cele patru go
luri fulgerătoare înscrise de 
Lăcrămioara Lazăr în pri
mele zece minute ale parti

POLO
(Urmare din pag. 1)

marcat: Geambașu 2, Angeles- 
cu 2, Ragea 2, Chețan 2, L. 
Balanov, Geantă, Duculcț, 
Fruth (S), Jianu 2, Ciobăniuc 
2, Mușat, Chiru, Granccrof, 
Niță. Arbitri: G, Chirculete —
B. Ghițan,

RAPID — VOINȚA CLUJ- 
NAPOCA 7—7 (2—0. 1—2. 1—4, 
3—1). Detașați la început CJ

IN MIJLOCUL NATURII
(Urmare din pag. 1) 

te. pe un monitor color, ca
seta video, cu lecția din pădu- 
rea Suhurlul și o alta, cu o 
oră de sport de la Școala ge
nerală nr. 38 din GalațL Ceea 
oe face o deosebită Impresie. 
Profesorii Ionel Stan (Grivița) 
și Janeta Ștefan (Cuca) susțin 
apoi ideea cu interesante co
referate, iar discuțiile pe mar
ginea materialelor prezen
tate — apreciate ea inedite — 
se prelungesc mult după ora 
prînzului. Gazdele cercului 
pedagogic, Eugen Dumitrache 
— directorul școlii și prof. 
Gheorghe Buruiană, fost a- 
tlet, își exprimă mulțumirea 
și satisfacția pentru reuși
ta deplină a acestei acțiuni or
ganizată de Inspectoratul 
școlar Galați, acțiune care — 
aflăm — este a clncea desfă
șurată în acest an de învătă- 
mînt.

să a momentului, după cum 
ne-a spus, înaintea plecării, an
trenorul și căpitanul nejucator 
Gheorghe Boaghe : Florin Se- 
gărceanu, George Cosac, Adrian 
Marcu și Răzvan Itu.

In fața acestui dificil exa
men, jucătorii noștri — care 
vor trebui să evolueze peste 
valoarea indicată de pozițiile 
lor în clasamentele ATP — 
s-au pregătit intens, cu respon
sabilitate. Ei abordează acest 
meci cu dorința victoriei, pro
prie oricărui sportiv, știut fi
ind faptul că o întîlnire d« 
„Cupa Davis“ necesită o mobi
lizare exemplară, care, nu de 
puține ori, a răsturnat calcu
lele hîrtiei.

Arbitru neutru a fost desem
nat austriacul Peter Eder. 
(D. S.).

GOLGETERII C.M.

DE HOCHEI PE GHEATĂ
STOCKHOLM (Agerpres). 

In clasamentul final al golge- 
terilor Campionatului Mondial 
de hochei pe gheață (grupa A) 
desfășurat în Suedia, pe primul 
Ioc s-a situat Brian Bellows 
(Canada), cu 14 puncte (8 go
luri înscrise și 6 pase deci
sive), urmat de Vladimir Ruzic- 
ka (Cehoslovacia) — 14 puncte 
(7 plus 7).

dei producînd adevărată 
consternare. Echipă de clasă. 
Egle — după îndelungi efor
turi — s-a instalat la condu
cere în repriza secundă, iar 
cînd a pornit în cursa cîștigă- 
rii Cupei s-a lovit de... ne
prevăzut : schimbînd din mers, 
cum se spune, întreaga tacti
că, prin aducerea cit mai îr 
față, pînă aproape de centrul 
terenului, a adversarelor 
(comcntatorul-radio a spus 
la Un moment dat că „român
cele joacă la „ofsaid"). Chi
mistul — cu deosebire prin 
■iscusința aceleiași Maria 
Verigeanu. conducător de J joc 
derutant, inspirat și inteli
gent — și-a creat spații largi 
de a acționa, astfel că Liliana 
Țopea, Denisa Nan fgolul 
înscris de ea în ultimul mi
nut a fost, realmente, unul 
de... auir !), Lăcrămioara La
zăr, Edit Matei și Nadina Ne- 
deictl au reușit să dea peste 
cap întreaga apărare ad
versă...

Chiar dacă deseori se a- 

două goluri, feroviarii s-au vă
zut egalați în sfertul al trei
lea, ba chiar nevoiți să înoate 
zdravăn după o „remiză", pe 
care au obținut-o in extremis, 
cu 17 secunde înaintea scurge
rii oelor 28 de minute regula
mentare. Oricum, clujenii și-au 
depășit condiția. Au înscris : 
Florincescu 3, 11, Dan, Tschil- 
tsche, Ștefănescu, Abril (R), 
Cosmațchi 2, Farkaș 2. Sebbk, 
Colceriu, Sabău. Au condus A. 
Gere și V. Burdea.

Astăzi, de la ora 9: Crișul —
C.S.U..  Dinamo — Rapid. Vo
ința — Steaua, iar de la ora 
16: Voința — Dinamo, C.S.U. 
— Rațrid, Steaua — Crișul.

PE SCURT • PE
ATLETISM • Cea de-a doua e- 

dlție a cursei de maraton de la 
Belgrad va fi organizată la 16 
mal, competiția urmînd să aibă 
șl o participare internațională. 
Sînt așteptați să se înscrie la 
întrecere peste 20 000 concuirenți.CICLISM * Etapa a 10-a a Tu
rului Spaniei, disputată pe tra
seul Gandla — Benlcasln (191 
km) a revenit rutierului spaniol 
Herminlo Zabala în 5h 20:28. 
Lider al clasamentului general 
se menține columbianul omar 
Hernandez, urmat la 50 s de vest- 
germanul Peter Hilse. • Prima 
etapă de la Dunkerque a revenit 
rutierului francez Thierry Marie 
(180 km în 4h40:04).

ÎNOT * In concursul de la 
Shanghai, chinezul Shen Jianqi- 
ang a stabilit un nou record al 
Asiei în proba de 100 m flutu
re, cu timpul de 53,87. Proba fe
minină de 200 m liber a fost 
cîștlgată de Julie Pugh (Austra
lia) în 2:03,85, iar în proba de 
200 m bras a terminat învingă
toare Xlaomln (R.P. Chineză) — 
2:32,71.

JUNIOARA RUXANDRA DRAGOMIR A CIȘTÎGAT 
DOUĂ CONCURSURI DE TENIS ÎN U.R.S.S.
Tinerii . noștri jucători de 

tenis Ruxandra Dragomir, 
Izabela Martin, Dinu Pescarii» 
și Andrei Pavel s-au numărat 
printre protagoniștii celor 
două concursuri internațio
nale de juniori, desfășurate în 
orașele sovietioe Tașkent și 
Soci, Cea mai bună compor
tare a avut-o Ruxandra Dra
gomir, cîștigătoare a ambe

ÎNVINGĂTOR NESCONTAT 
ÎN CURSA DE LA ESSEN
MUNCHEN, 4 (Agcrpres). 

Cursa internațională de aler
gare desfășurată Ia Essen (R.F. 
Germania) a fost cîștigată în 
mod surprinzător de atletul 
austriac Gerhard Hartmann, 
oare a parcurs 10 km în 26:01,2. 
L-au urmat kenyaraul Kip- 
kenboî Kumcli — 26:23,4, tanza- 
nlanul Agapius Masong — 
26:51,2 și brazilianul Laurenio 
Bescrra — 26:53,1.

firmă că nici un meci nu sea
mănă cu celălalt, în ceea ce 
privește evoluția Chimistu
lui Rm. Vîlcea, asemănarea 
celor două Partide ale finalei 
a decurs din prestația la un 
înalt nivel a tuturor handba
listelor, a unei concepții mo
derne de joc, a unei totale 
dăruiri, elemente vizibile în 
ambele întîlniri, cane au fa
cilitat depășirea Unei for
mații de valoare europeană 
incontestabilă, cum pe bună 
dreptate este cotată Egle Vil
nius.

Prin acest al doilea trofeu 
continental obținut, vîloen- 
cele au reconfirmat că fac 
parte din elita handbalului 
feminin continental, acest 
succes de prestigiu fiind, tot
odată. întregit și de cîști
garea în premieră a titlului de 
campioană națională, ca o 
demonstrație elocventă a 
faptului că în prezent Rm. 
Vîlcea a devenit un veritabil 
nucleu al marii performanțe 
handbalistice.

S-A CONSUMAT prima manșă 
a finalei Cupei U.E.F.A., desfă
șurată la Neapolc, între echipa 
tocată Napoli și formația vest- 
germană v.f.B. Stuttgart. Înche
iată după cum am anunțat ieri, 
cu victoria la limită a gazdelor, 
cu 2—1 (0—1). După acest joc
pasionant se cuvin cîteva apre
cieri. Interesul pentru meci a 
fost enorm. Stadionul San Paulo 
a fost plin, și ar fi fost neîncă
pător dacă organele de poliție șl 
fiscale n-âr fi descoperit extrem 
de multe bilete false 1 Ce s-a 
întîmnlat în timnul Dartidei 7 Na- 
politanil au dominat mal mult, 
dar un sut de la distantă tras 
de Mauricio Gaudino (de ori
gine italiană — chiar din Nea-

SCURT • PE SCURT
RUGBY • în turneul de cali

ficare pentru „Cupa Mondială", 
la Loches (Franța), echipa Da
nemarcei a Învins cu 26—12 for
mația Elveției.

SCHI • Proba masculină de 15 
km fond de la Bardufoss (Nor
vegia) a fost cîștigată de fin
landezul Kari Ristanen în 39:06,3.

ȘAH • După patru runde, în 
turneul de la Munchen conduce 
olandezul Jeroin Plket cu 3,5 p, 
urmat de Van der Sterren — 3 p, 
Petursson — 2,5 p etc.

TENIS • în turul II al tur
neului de la Munchen, contînd 
pentru „Marele Premiu", argen
tinianul Martin Jaite l-a elimi
nat ou 6—4, 6—1 pe americanul 
Jimmy Connors, Iar sovieticul 
Andrei Cesnokov a dispus cu 
6—4, 6—2 de vest-germanul Hans- 
jorg Schwaier.

VOLEI • Turneul feminin de 
la Tokio a fost cîștigat de e- 
chipa Japoneză Hitachi, care a 
întrecut în finală cu 3—0 (17—16, 
15—12, 15—91 echipa Shenyang
(R.P. Chineză). 

lor întreceri la simplu, , ș> 
finalistă, tot de atîtea ori. la 
dublu, in cuplu cu Izabela 
Martin. Aceasta din urmă, 
la rindu-i, s-a clasat pe 
locul 3 la primul concurs și pe 
2 la cel de-al doilea (finală 
românească, deci) la indivi
dual. Pescariu a reușit și 
el o semifinală la simplu 
(Soci), iar dublul Pescariu— 
Pavel a pătruns, de ase
menea. pînă -în. semifinală la 
dublu (Tașkent).

La întreceri au mai par
ticipat- jucători . și jucătoar" 
din alte 11 țări (Anglia. Bul 
garia, Cehoslovacia, R. P. D. 
Coreeană, Cuba, Finlanda 
R. D. Germană, Malta, Po
lonia, Ungaria și U.R.S.S.), 
pe tablouri fiind înscriși cite 
64 de sportivi.

i RISCURI FArA ACOPERIRE
• A fost botezată, după numele unui rîu canadian, Harricana
• și va lua startul, din februarie 1990, ca o competiție sportiva 
' în toată regula, cu ambiții și clasamente. Traseul inaugural a. 
i acestui echivalent de iarnă al „infernului motorizat* Paris - 
' Dakar va parcurge zone veșnic înghețate din nordul conținea- 
' tului american, de la Montreal la Radisson, în 10 etape (15 zile) 
! mă surind între 100 și 300 de kilometri fiecare. Se va concura 
, pe sănii cu motor („motoneiges"), iar totul se anunță a fi
• după expresia lui Rend Metge, cvadruplu ciștigator al raliului
‘ amintit — „nu atit o cursă cît, întîi și întîi, o aventură .
[ De-a lungul căreia, senzațiile târî nu vor lipsi, zăpezi neum 
i blate, triburi de indieni, balize de salvare, temperaturi extrem
• de scăzute, pînă la minus 40 de grade etc. „Un întreg șoc".
’ după cum nota „VEquipe Magazine*, neuitînd să avertizeze că 
î — „alternativă pentru dezamăgiții din Paris — Dakar" (!) — 
i întrecerea va fi extrem de dură. Logic, am zice, de vreme ce
• recent, același Metge aprecia că, pe lingă Dakar, Harricana va
' fl ceva mai complicat și mai solicitant, deoarece pe parcursul
! său „va fi uneori nevoie și de o oră pentru a înainta 10
i metri*. Pentru ca tot el să fie și mai lămuritor : „Dacă ai O 
i problemă în Sahara, în Paris — Dakar, dacă rămîi fără apă. 
' poți rezista o zi, două. Te adăpostești în nisip și reziști. in 
' Harricana va fi altfel. Acolo, în cîteva ceasuri vei fi pierdut". 
i Dacă ideea noului „show* i-a Ispitit pe unii, pe cei amatori
• de aventuri nebunești, pe cei mai mulți i-a pus pe gînduri.
1 ba chiar l-a mîhnit. „Cînd Dakarul, citeam undeva, a produs 
' atîtea necazuri și atîtea victime, în loc să-l desființăm, noi îi 
i inventăm și o variantă prin ghețuri ! Ba încă una, față de ori- 

ginal. și mai primejdioasă, fie și pe motivul că. prin ghețuri, £
■ ' experiența e abia la început. Dacă vor fi jertfe, .și vor fi. cine C

altcineva va purta responsabilitatea lor decît organizatorii și 
Ji sponsorii ?“. 
a» Nu vom pune, cu orice preț, răul înainte. Am fi salutat Har-
■ [ ricana dacă și-ar fi asumat misiunea, totdeauna nobilă și tul-
■ [ burătoare, de a-l confrunta pe om cu limitele sale. Dacă, pa- 
J rafrazîndu-l pe Mallory după ce a urcat Everestul, ar fi stră- 
J» bătut întinderile de gheață pentru că ele există... Numai că.
■ J din păcate, ea se vrea o competiție sportivă, cu ambiții și cla- 
", samente, cu regulament și arbitri. Or. dacă nu greșim, sportul 
’• a fost, este și va fi altceva. Un demers care refuză, ab initio, 
aj riscurile fără acoperire pentru condiția umană-

Ovidiu IOANIȚOAIA
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polel —dar acum cetățean vest- 
german) .l-a surprins pe portarul 
Giuliani și... stupoare : 1—o în 
favoarea lui V.f.B. Stuttgart ! 
După pauză, după un asediu la 
poarta Iul Immel (raport de 
cornere 11—0 nentru napolitanii 
arbitrul grec Germanakos a a- 
cordat penalty (mln. 69) la un 
presupus henț comis de un ju
cător de la Stuttgart. Lovitura de 
la 11 m a fost transformată de 
Maradona. Minutele s-au scurs, 
dar scorul a rămas neschimbat, 
nînă la penultimul, cînd Mara
dona a pasat balonul cu mina 
(scrie Agenția A.P.A. — Viena) 
lui Careca și acesta a adus victo
ria gazdelor ! 7. Au evoluat for
mațiile : NAPOLI : Giuliani — Ferrara, Corradinl (min. 46 Crip- 
pa) .Rcnlca, Francinl, De Napoli, 
Maradona, Fusl Alemao. Careca, 
Carnevale. V.f.B. STUTTGART : 
Immel — Buchwald.* N. Schmă- 
ler, Schafer. Katanec, Allgower, 
Hartmann, Sigurvinsson. Schra
der, Gaudino, F. Walter (min. 75 
Zletsch). în meciul retur nu 
vor juca Buchwald și Crlppa. 
care au acumulat două cartonașe 
galbene! pentru a cîștiga Cupa, 
Stuttgart are nevoie de o victo
rie cu 1—0 sau la două goluri 
diferență, dar se stîe că Napol! 
joacă bine în deplasare,..

MECIURI RESTANTE In cam
pionate a Anglia. Manchester 
United — Wimbledon 1—0 (mln. 
89 Brian McClair). Aston Villa 
— Southampton 1—2. Luton — 
Charlton 5—2. Rezultatele nj a- 
fectează pozițiile primelor cla
sate : Arsenal. Liverpool si Nor
wich m R.D. Germans : Dynamo 
Berlin — Dynamo Dresda 1—1 
(0—1). Au înscris Kuttner. res
pectiv Kirsten. în mod normal, 
cu 5 puncte avans, echipa de 
pe Elba este virtual campioană. 
• Spania. Meciul dintre Osasuna 
șl Real Madrid (întrerupt în 
luna ianuarie. în min. 43. din 
cauza atitudinii nesportive a 
spectatorilor, la scorul de 1—01

NOI TESTE INTERNAȚIONALI 
IA TENIS OE MASĂ

PENTRU JUNIORII NOȘTRI
în cadrul pregătirilor pentru 

momentul de vîrf al anului corn-» 
petițional Campionatele Europe
ne de vară la tenis de masă 
juniorii noștri participă ia o 
serie de .importanțe teste, pri
mul dintre acestea fiind Cam
pionatele internaționale ale 
U.R.S.S.. care încen astăzi la 
Lvov și la care iau parte Călin 
Creangă Vasile Căluș. Zoltan 
Zoltan, Adriana Năstase și Iulia 
Rîșcanu (antrenori Gheorghe 
Bozga și Viorel Filimon). Aceste 
întreceri vor fi urmate de „in
ternaționalele” României șl. în
tre 26 și 28 mai, de cele ale Po
loniei. Vrem să credem că ele 
vor reprezenta tot atîtea trepte 
spre atingerea formei maxime la 
europene”.

i

î

Ț:
ii 
«
■ 

lAW, •

9 Meci de mare tensiu
ne în prima manșă a 
finalei Cupei U.E.F.A.: 
a cițtigat Napoli cu 
2-1 i • Joeuri restante 
• Semifinalistele Cupei 
Turciei (Galatasaray eli
minată I) • Întîlnire ju

biliară la Neuchâtel

a continuat pe teren neutru ia 
Zaragoza șl s-a încheiat la ega
litate : 1—1 (golul egalizator al 
madrilenilor l-a marcat Hugo 
Sanchez dlntr-o lovitură liberă îh min. 47). • Scoția. Rangera 
— Dundee Utd î—0. învlngătoa- 
rea nu mai Doate pierde campio
natul.

CUPA TURCIEI. In urma jocu
rilor din sferturile de finală se cu
nosc semifinalistele : Fene.-bahce, 
Besiktas. Malatya si Konya. 
(Galatasaray a fost eliminată, la 
limită, de Fenerbahce cu 3—4, 
dună ce a condus cu 3—0. prin 
..hat-trickul" lui Tanju Colak) 1 I

ÎNTÎLNIRI din C.E. de juniori 
(18 ani) : Ungaria — Luxemburg 
6—0, R.D. Germană — Belgia 
0—2,

ÎNCĂ un fotbalist cunoscut s-a 
retras din activitatea competitio- 
nală. Este vorba de Uli Stielike. 
de 42 de ori selecționat în re
prezentativa vest-germană. în
ultima vreme el a activat la
Xamax Neuchâtel (Elveția). Me
ciul de adio a avut loc la
Neuchâtel. între Xamax s! o se
lecționată internațională din 
care n-au lipsit Beckenbauer, Boniek, Junior, Santillana, Si
monsen, Altobelli. Rocheteauț 
Blohin ș.a. Partida s-a încheiat 
la egalitate, cu un scor puțin 
obișnuit: 5—5! Ca să nu plece 
nimeni supărat!

Rubrică fealbată de
Ion OCHSENFEÎ.D


