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TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

PARTICIPAT LA INIlLNISLA LA

C0M00CÂT0RIL0R DE PÂRTID
Al

26 aprilie 1985. la Var
ii avui loc întâlnirea la 

înalt a conducătorilor de

La 
șovia. 
nivel 
partid și de stat ai țărilor par
ticipante la Tratatul de Ia Var
șovia.

Din partea Republicii So
cialiste România, la intilnire au 
participai tovarășii Nicolae
Ceausescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, conducăto
rul delegației ; Constantin 
Dăscălescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii 
Socialiste România ; Con
stantin Oltcanu, membru al 
Comitetului Politic Executiv 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
ministrul apărării naționale 
al Republicii Socialiste Româ
nia ; Ion Stoian. membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al Comite
tului Central al 
Comunist Român ;
drei. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, minis
trul afacerilor externe _ al 
Republicii Socialiste România.

Participanții la intilnire au 
examinat problema prelungi
rii duratei valabilității Tra
tatului de prietenie. colabo
rare sî asistentă mutuală. în
cheiat la Varșovia la 14 mai 
1955, si au semnat Protocolul 
privind prelungirea Tratatu- 
ui pe următorii 20 de ani 
ulterior. pe încă 10 ani. 
au făcut, de asemenea, 
schimb de păreri cu privire 
problemele actuale ale 
Iiiicii

nivel Înalt
SI DE STAT»

,^HfProletart din toate (tri!»,

tortul
a
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DE LA VARȘOVIA
întilnirea 

într-e 
tenie și deplină înțelegere re
ciprocă, a relevat unitatea de 
vederi a participanților in pro
blemele cardinale ale 
europene și mondiale.
în ceea ce privește 

tuirea Comitetului 
Consultativ, s-a convenit ca a- 
ceasta să aibă loc la Sofia, așa 
cum se stabilise anterior. in 
toamna acestui an.

★
Tovarășul Wojciech Jaru

zelski, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, 
președintele Consiliului 
Miniștri al K. F. Polone, 
ferit un dejun in onoarea 
legațiilor Ia întâlnirea la 
înalt a conducătorilor de partid 

partici- 
la Var-

s-a
atmosferă

desfășurat 
de orie-

politicii

consfă- 
Politie

de 
a o- 

de- 
nivel

condu- 
siat. Ia

Campionatele internaționale de gimnastică

UN FRUMOS SUCCES
AL SPORTIVILOR ROMANI
PLOIEȘTI, 26 (prin telefon). 

Pentru a doua oară consecutiv. 
Sala sporturilor „Victoria* 
din localitate este In aceste 
zile o gazdă primitoare a gim
nasticii. Intr-o 
unanim apreciată
tivii oaspeți, aici au început 

Campionatele _ 
de gimnastică'

„Gheorghe 
întrecere aflată 
23-a ediție. La 
de deschidere -

organizare 
de • spor-

vineri 
tioitale 
României 
ceanu*.
cea de a 
tivitatea

Partidului 
Stefan An-

si. 
Ei 
un 
la

po- 
europene si mondiale. 

La întâlnire a fost sublinia
tă marea importantă a Tra
tatului de la Varșovia care, de 
30 de ani. servește cu nădejde 

Si întăririi 
multilaterale 

participante, 
suveranității, 

inviolabilității 
lor. elaborării si

în comun a politicii lor ex- 
iubitoare de pace.

dezvoltării 
berării 
statele 
rii 
si 
lor 
rii 
terne iubitoare de ____
joacă un rol de seamă în men
ținerea ți consolidarea păcii 
In Europa și în lume.

| DACÎÂDÂ

GALAȚI,
Penultimul 
dei“ Ia

eola- 
intro 

asigură- 
seeuriiitii 
frontiere- 
infăptni-

și de stat ai țărilor 
pante la Tratatul de 
șovia.

împreună cu ceilalți 
cători de partid si de
dejun au luat parte tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. membrii 
delegației române.

★
La plecarea din Varșovia, pe 

aeroportul Okencie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, membrii 
delegației Republicii Socialiste 
România au fost salutați de 
tovarășii Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar *1 Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, președinte
le Consiliului de Miniștri al 
R, P. Polone, Henryk Jablon
ski, președintele Consiliului dc 
Stat al R. P. Polone, de alți 
conducători de partid și de 
stat polonezi.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 

revenit, vineri seara, în Ca
pitală din R. P. Polonă.

La sosire. pe aeroportul 
Otopeni. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salatat de 
membri și membri supleanți ai 
Comitetului Politie Executiv al 
C.C. al P.C.R.. secretari al Co 
miletului Central al Partidului, 
de membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, de reprezentanți ai unor 
instituții centrale. organizații 
de masă și obștești, generali.

Un grup de pionieri au 
oferii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu. buchete de flori.

interna- 
ale 

Ma
la 

fes- 
- in 

cadrul căreia cuvântul de bun 
sosit a 
dintele 
nasticâ. 
aliniat sportive
22 de țări, cifră record pentru 
această tradițională si 
rea frumoasă competiție 
calendarul forului 
specialitate.

Prima reuniune, 
băieților. care au 
exerciții liber alese 

învingătorului 
compus. s-a 

sub

fost rostit de preșe- 
federatiei de gim- 
Iosif Tripsa — s-au 

si sportivi din

semnarea 
individual 
fisurat 
snectaculoase 
gimnast ii 
Nicula. 
Marius 
parte. si 
Chineză. 
Uniunea
altă parte.

me- 
din 

nostru de

semnul 
distrate 

români
Valentin
Gherman, 
gimnastii 

R. D.
Sovietică. i

Confirmând

rezervată 
evoluat cu 
pentru de- 

la 
des- 
unei 
intre 

Emilian
Pintea si 

pe de o 
din R. 

Germană 
pe

P. 
Si 

de 
parcă

o specialitate dobindită în ul
timii ani în acest concura. 
Emilian Nicula s-a instalat 
încă de la primele schimburi 
in fruntea topului, cu note. în 
general, bune și părea 
obține o nouă victorie, 
ratare la bară fixă i-a 
serioasă depunctare. ____
că în schimbul patru, cu 9,60 
la soL în frunte a trecut Va
lentin Pintea. cu un avans de 
o zecime. De menționat că, 
dună această rotatie. în pri
mele trei locuri a apărut si 
tlnărul nostru gimnast 
rias Gherman.

Ultimele execuții 
așadar, să stabilească 
nea finală a podiumului între 
reprezentanții -tării noastre. 
Pintea și Nicula 
concureze la cal cu 
iar Gherman la bară 
Deși primul in concurs in a- 
eest ultim schimb. 
Pintea a avut o 
moașă. sigură, 
a primit 9,30. 
Emilian Nieula a 
și- 
apreciat 
astfel 
aveau 
treaga

că va 
dar o 
adus o 
astfel

Ma-

aveau, 
ordi-

urmînd să 
minere, 

fixă.

Valentin 
evoluție fru- 
pentru care 
Replica lui 
fost promptă 
Arbitrii au 

sa cu 9.40,
eficientă 

execuția 
că acești doi gimnaști 
asigurat locul întii. în- 
sală urmărea acum cu

Constantin MACOVE1

EMILIAN NICULA(Continuare in pag. 2—3)
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g Bdkanicc ECHIPELE NOASTRE, NEÎNVINSE,

SUSȚIN MIINE PARTIDELE DECISIVE
Tradiția se respectă in Cam- 

g p'onatele Balcanice de volei

de volei

găzduite de sălile sporturilor 
din Pitești (feminin) și Bu- 

| VICTORIE LEJERA A
26 (Prin 
feminină 

trei zile.
_ echipelor 

g si Bulgariei. Protagoniste

Ș PITEȘTI, 
întrecerea 
mi dună

$ detașată a

telefon), 
confir- 

valoarea 
României 

d

îsi

Azi, la Calafi, pe patinoarul artificial

STEAUA

IN FINALA
telefon). 
„Dada- 
gheață 

s-a consumat vineri pe pati
noarul artificial din localitate, 
programînd trei meciuri în
cheiate cu scoruri aproape 
identice. Favoritele au în
vins, astfel că simbătă (ora 
13), în finala acestei competi
ții, se vor întîlni formațiile 
fruntașe ale hocheiului nostru. 
Steaua si Sport Club Miercu
rea Ciuc.

(prin 
al 

hochei pe

STEAUA — DINAMO 5—3 
(1—1, 3—1. 1—1). Partidă mai 
puțin animată ca de obicei, cu 
foarte multe ratări, cu cîteva 
goluri frumoase si cu un 
portar — Val Netedu în 
mare formă. Este drept, în 
multe situații el a fost ajutat 
si de pripeala atacantilor dl- 
namoviști, care au ratat cîte
va ocazii uriașe (Costea. Tu- 
reanu. Bejan, Csata). fapt 
care ne îndreptățește să a- 
firmăm că Dinamo ar fi meri
tat — poate — un rezultat de 
egalitate. Au marcat : 1—0
Chiriță (min. 3). 1—1 Solyom 
(min. 20) 1—2 Solyom (min.
22), 2—2 Antal (min. 27), 3—2 
Chiriță (min. 30). 4—2 Gere- 
zuly (min. 40), 5—2 Cazacii
(min. 51), 5—3 Solyom (min. 
53). Slab, cu multe greșeli, ar
bitrajul prestat de N. Enache, 
ajutat Ia cele două linii de St. 
Enciu si Gh. Mîcu.

C.S.M. VIITORUL GHEOR
GHENI — I.M.A.S.A. SF.

S. C MIERCUREA

„DACIADEI“ LA
GHEORGHE 5—3 (2—1, 2—1. 
1—1). Joc frumos, victorie me
ritată. Au marcat: Eros 2, Gher- 
gheli, Korpos, Becze (Viitorul). 
Mihăescu, La jos, PaU (IMASA). 
Au condus bine Gh. Miau — 
A. Ballnt. FL Gubernu.

S. C. MIERCUREA CIUC — 
DUNĂREA GALAȚI 5—2 
(2—0, 1—2, 2—0). Replică fru
moasă a gălățenilor în fața 
unei echipe mal puternice, 
care a câștigat meritat. Au

CIUC
HOCHEI

Z.
(S. O. Falsa, Udrca

Nagy 2. E. Antalmarcat : 
2. Gereb 
(D). Au arbitrat M. Presneanu 
— FL Gubenu. E. Both.

Programul de simbătă. ulti
ma zi a competiției : Progresul 
Miercurea Ciuc — C.S.M. Vii
torul Gheorgheni {ora 9). Du
nărea — Dinamo (ora 11,30), 
Steaua — Sport Club Miercu
rea Cine (ora 13).

Călin ANTONESCU

Un atac viguros purtat de stelistul Vasile David. Va trece el de 
vechiul internațional Ion Constantin (stingă) ? Fază spectaculoasă 
dintr-un anterior meci Dinam» — Steaua.Foto : Aurel D. NEAGU

zău (masculin). Echipele Româ
niei și Bulgariei domină com
petițiile. obținând pină 
cum numai victorii.

FORMAȚIEI FEMININE
in edițiile trecute, acestea 
vor disputa — cu siguranță
duminică tltluL în reuniunea 
de vineri, echipa României a 
depășit cu 3—0 (10. 4. 19) pe 
cea a Greciei, dar fără a se 
întrebuința vreun moment 
la maximum. Desigur, ad
versarele au o tehnică cu e- 
vidente fisuri la execuțiile de 
bază și tocmai de aceea aș
teptam ca voleibalistele noas-

tre să realizeze o victorie ra
pidă. fără drept de apel. Ca 
si în alte rinduri. având in 
fată un adversar socotit infe
rior. ele se mulțumesc cu o 
dominare la limită. Din tî- 
năra garnitură elenă s-au evi
dențiat Lia Mitsi, singura ju
cătoare stănînă De procedee 
tehnice, si Maria Mihalopulu. 
De remarcat că in sextetul 
standard : Crina Răuță.
reia Popoviciu. Irina VelieaU 
Ioana Cotoranu. Georgeta Lun—

Aurelian BREBEANU

Ml

(Continuare In pag • 4-a)
TREI SETURI FOARTE BUNE ALE „TRICOLORILOR* 

BUZĂU, 28 (prin telefon).
Partida dintre primele repre
zentative masculine ale Româ
niei și Greciei a răsplătit pe 
deplin exigența publicului bu- 
zoian. După un meci de bună 
calitate tehnică și spectaculară, 
victoria a revenit echipei noas
tre, cu 3—1 (—9, 7, 6, 8). De 
la început, jucătorii eleni și-au 
prezentat clar atuurile: viteză 
în execuții, mobilitate, apărare 
acrobatică 
lități care 
in primul 
noastră a 
ales cu un blocaj

in linia a doua, ca- 
le-au adus succesul 
set (cind formația 
fost surprinsă mai 

defectuos).

în seturile următoare, antreno
rii G. Bartha șl C. Oros au a- 
șezat altfel echipa și roadele 
au început să se vadă pe ta
bela de marcaj. Echipa s-a 
grupat mai atent. Pop și Mina 
au atacat năpraznic și scorul a 
devenit 1—1. Următoarele două 
seturi au fost aproximativ I- 
dentice, jucătorii noștri fiind 
permanent la cîrma jocului. în 
seturile 2, 3 și 4 a jucat for
mația : Pop — Mina (MacaveDj

Mihail VESA

(Continuare in pas. a 4-a)

Mi inc, în etapa a Xl-a a campionatului dc rug&5

UN MECI DE VIRF, DINAMO - STEAUA
Un med de rugby Dinamo 

— Steaua aproape că nu mai 
are nevoie de prezentare. Se 
întâlnesc două vechi rivale 
care de nenumărate ori au 
luptat direct pentru titlul de 
campioană. Să amintim în a- 
cest context că Steaua s-a si
tuat de 15 ori pe locul întii 
în întrecerea supremă. în timp 
ce Dinamo a cucerit cununa 
cu lauri de 6 ori.

Protagonistele se prezintă 
duminică dimineața ne stadio
nul Olimpia (ce păcat că o 
echipă ca Dinamo un are te
ren propriu) cu următoarea 
situația în clasament: pe po
ziția întii Steaua (11 10 1 I

344—97 32 p) ; pe locul secund 
Dinamo (10 8 1 1 196—83 27 p)« 
Steaua a realizat o egalitate. 
(15—15) la Constanta, cu Fa-t 
rul, în timp ce Dinamo a pier? 
dut un med, cel din turul 
campionatului, cu Steaua (23—• 
34). realizînd în plus o egali-, 
tate (12—12) cu Grivița Roșie.’ 
Ne aflăm, așadar, în fața unul 
med de maximă importanță,' 
cu implicații certe asupra Litri 
lului cu nr. 68. Formații din
tre cele mai bune, cu numeroși 
international! de ambele părți, 
conferă întrecerii o deosebită 
•tractivitate.

(Continuare în pag. 1—3)



ACȚIUNI SI INITIATIVE PENTRU DEZVOLTAREA CONTINUA
» ’ ’

A SPORTULUI FEMININ Dezbateri fructuoase ln codrul Comisiei
Centrale de specialitate din c.N.r.rs.

Și-au amintit participantele 
la întilnire — cu prilejul unei, 
acțiuni inițiate de către Co
misia centrală nentru educație 
fizică si spori feminin din ca
drul C.N.E.F.S. — că respec
tiva comisie ar implini. tn a- 
ceastă vară. 15 ani de la în
ființare. Si parcă observația 
și-a pus amprenta De desfășu
rarea ulterioară a lucrărilor. 
Interesante, bine orientate, la 
obiect : dezvoltarea to conti
nuare a sportului feminin. 
Și-au adus contribuția, din 
plin, membrele mai vechi ale 
comisiei, cu experiență remar
cabilă in această direcție, 
și cele mai tinere, care au 
dus un suflu nou. idei...

Acțiunea s-a desfășurat 
Capitală — la niște gazde 
celente din toate Dunctele_ 
vedere : întreprinderea 
Ironica Industrială — 1 
au luat Darie reorezentante din 

- toate județele țării și din muni- 
piul București. membre to 
comisiile județene cu activita
tea sportivă to rîndul femei
lor : Drofesoare de educație fi
zică (marea majoritate), me
dici etc. Mai întli a fost o 
informare asupra activității in 
1984. prezentată de tovarășa 
Lia Manolin. președinta Comi
siei centrale (3 W6 OM de ti

ca 
a-

în 
ex- 

___  de 
L Ree
ls care

MIINE, IN CIULEȘTI
Milne, incepind de ta ora 9.30, 

«lubul Rapid organizează la 
Complexul sportiv Glulești o 
amplă acțiune eu prilejul des
chiderii etapei de vară a „Da- 
•iadei”. în program. Întreceri șl 
demonstrați! de handbal, haltere, 
polo, popice, tupte șl box.

nere si femei, din scoli, facul
tăți. întreprinderi. instituții, 
din cooperația meșteșugărească 
și mediul rural cuprinse în în
trecerile de masă ale „Dacia- 
dei“ ; au apărut noi centre de 
gimnastică Ia Oradea. Cluj- 
Napoca. Giurgiu. Arad. Orăș- 
tie. Petroșani, Tg. Mureș, Bo
toșani. Satu Mare, Caracal, 
Corabia Bistrița si București 
— în prezent funefionind 155 
asemenea centre. cn neste 
24 400 de participante ; s-a a- 
eordat o mare atenție atragerii 
snre sport și mișcare în aer 
liber a tinerelor din căminele 
de nefamiliste — preocupări 
deosebite in această direcție 
existind in județele Argeș. I*8i> 
Arad. Bnzâu Dîmbovița. Ma
ramureș si municipiul Bucu
rești ; pretutindeni in țară ao 
rost organizate festivaluri ale 
sportului feminin — eviden
țieri, județele : Alba. Buzău 
Olt. Cluj, Teleorman Iași ; 
-Cupa femina". la diferite dis
cipline. în majoritatea județe
lor tării ; crosuri etc.) ascultată 
cu mult interes, după care 
Maria Negoitâ. secretara Co
misiei centrale, a prezentat 
principalele obiective ale ola
nului de muncă De anul 1985 
(în domeniul activității de e- 
ducatie fizică, snort si turism 
de masă — in grădinițe, școli, 
facultăți, Întreprinderi, insti
tuții. cooperația meșteșugă
rească mediul rural. In cedrul 
„Daciadei" ; formarea si in
struirea de cadre : propaganda 
sportivă ș.a.).

Foarte 
discuțiile 
prilej de 
tență a
elementului feminin spre miș
care în aer liber, sport si tu-

interesante au fost 
care au urmat — 
abordare cu compe- 

problemelor atragerii

CAMPIONATE- COMPETIȚII
Miine, etapa a 20-a a Diviziei „A* de handbal (f) 

RULMENTUL BRAȘOV - CHIMISTUL RM. V1LCEA, 
UN DERBY DE MARE ATRACȚIE

Duminică, in sala „Dacia” din Baia Mare : sărbătorirea 
echipei H. C. Minaur pentru cîștigarea „Cupei I.H.F.”

Doar trei etape mai stat de 
tfsputat <4in cea de a 27-a ediție 
a campionatului Diviziei feminine 
„A” de handbal. Prima dintre 
de — a 20-a — este programată 
Miine, cînd, atît ta fruntea cla
samentului, cît și ln partea de 
jos a Iul se pot produce răs
turnări de ierarhii.

Iubitorii handbalului 
șov așteaptă, desigur,_ ___
dare derbyul — unul dintre cele 
mai atrăgătoare prin tr.p; 
tot — dintre echipa locală___
mentul și Chimistul Rm. Vllcea. 
Rulmentul Brașov (avîndu-l Ia 
cârma pe Remus Drăgănescu, unui 
dintre apreciațil profesioniști al 
handbalului nostru), echipă cu 
tocătoare tinere șl foarte talen
tate, deține prima șansă, tinted 
■eama de luciditatea ta apărare, 
de avantajul terenului propriu, 
precum șl de căldura cu care 
galeria. — civilizată, ne place să 
credem — își va încuraja echipa. 
Dar șl Chimistul, cu Maria Verl- 
geanu ta dispoziție de joc din ce 
ta ce mai bună cu cît se apropie

din Bra- 
cu nerăb-
importanța 

'1 Rul-

luat parte

se aleargă" ;
Bistrița-Nă- 

florilor». ac- 
anul trecut, 
oină la Pă- 
din Bistrița, 

facem si

rism — la care au 
reprezentantele județelor : Bra
șov. Tuicea, Giurgiu, Iași Ia
lomița. Bistrița-Năsăud. Con
stanta. Gorj, Argeș Dolj. Ma
ramureș. Timiș, Sibiu și Dîm
bovița. Din cuvîntul acestora 
reținem, ca initiative intere
sante. cîteva : Elena Alionescu 
— Gorj : „Organizăm crosuri 
intitulate -Termină cursa !■» — 
telul principal fiind mișcarea, 
nu viteza cu care 
Monica Piciu — 
săud : „-Drumeția 
tiune verificată 
Mergem, pe jos. 
durea Codrisorului
cu familiile, unde 
sport Pe jos sau cu bicicleta. 
Nu cu autoturismul" ; Cornelia 
Neagu — Argeș : „La bazinul 
acoperit organizăm. săptămî- 
nal. cu succes. -Miercurea îno
tului feminin- — unde se poate 
face De urmă si masaj si 
saună. Avem succes" : Voichița 
Lixandrn — Arad : „Fetele din 
căminele de nefamiliste de la 
-Teba- și U.T.A. fac alergare 
dimineața sau dună-amiaza. in 
funcție de schimbul de lucru, 
alergare De malul Mureșului, 
care le este alături de cămine”. 
Remarcabile au mai fost luă
rile de cuvînt ale altor acti
viste : Ella Constanți neseu.
Maria Chintă si — in final — 
Elena Firea, rectorul I.E.F.S.

în cadrul acțiunii Comisiei 
centrale au mai figurat : o vi
zită în „Secția 35“ a întreprin
derii Electronica Industrială pe 
timpul cit se desfășura gim
nastica Ia locul de muncă ; vi
zionarea unor filme eu su
biect sportiv ; vizită la cămi
nul de nefamiliste si baza 
sportivă ale F.R.B.

Modesto FERRARINI

deznodămtatul campionatului. 
Doina Rodeanu, Edit Tbrok 
celelalte echipiere capabile să 
tige In fața oricărei echipe, 
șanse.

Iată șl programul complet

cu
51 

dș- 
are

. ____ ______ al
etapei. BUCUREȘTI. Sala Rapid, 
de ta ora 11,30 : Rapid — Hidro
tehnica Constanța ; sala Fîoreas- 
ea, de ha ora 10 : Confecția — 

Tg. Mureș. IAȘI : 
— Textila Dorobanțul 
ZALAU : Textila I.A.S. — 

Timișoara. BRAȘOV :

ălRT
Mureșul 
TEROM 
Ploiești.
A.E.M. ____ ___
Rulmentul — Chimistul Rm. V-îl- 
cea. BACAU : Știința — Progresul 
București.

• Mâine, cu ocazia ultimei par
tide pe care H. c. Minaur Baia 
Mare o va susține ta ediția a 
27-a a campionatului Diviziei 
masculine „A”, în compania for
matei Carpați Mîrșa fora 11, tn 
sala „Dacia”), băimărenii vor 
fi sărbătorit pentru frumosul lor 
succes, cîștgarea „Cupei 
și pentru obținerea locului 
campionat.

n ln

MULTE INTILNIRI ECHILIBRATE 
IN DIVIZIA „A" DE TENIS DE MASA

Tenisul de masă revine, "sina- 
bătă șl duminica, tn prim-planul 
activității oomoetițiomale, ta 
București, Buzău, Tg. Mureș șl 
Od, Secuiesc avtad loc partidele 
din etape I a Campionatului 
Diviziei ^A“. După o pauză 
foarte lungă — să notăm ci în
tregul sistem de desfășurare (cu 
Un turneu de sală ta februarie, 
CU două etape ta aprilie—mal șl 
tocă două ta septembrie-de- 
cembrle (I) nu ni se pare stimu
lativ pentru masa de Jucători —, 
campionatul programează ta acest 
afirșlt de săptămînă dteva ta- 
tttalrt ce se anunță Interesante. 
Tn Capitală (sala I.M.G.B„ slm- 
bătă de la ora S șl 17, duminică 
de la ora S) se reunesc primele 
patru echipe feminine. Fină acum 
solistă * fost Juventus MIIJWC — 
1MG, eu Anca Cheler, Carmen 
Găgeatu, Cristina Enuiescu, dar 
este de așteptat șl replica eeitor- 
Jalte : C.S. Arad, Falmar B. Mare 

artac CJ3.Ș. 1 București, 
e ta componență cu jucă

toare valoroase : Liana MAcean, 
Nela Stolnea, Otilla Bădescu. șa. 
Egalitatea dintre fruntașele serii
lor grupei valorice secundo, «co
lo unde se decide calificare* ln 
grupa de elită și retrogradarea 
din divizie, promite, ta Tg. Mu
reș, o luptă echilibrată șl plină 
de neprevăzut între : C.S.M. ciuj- 
Napoea, Metalurgistul Cuglr, Pro
gresul IIRUC București (seria I, 
fiecare cu câte 5 p), Tractorul 
Brașov, C,S„Ș, Metalul Bm. Vllcea 
(seria a n-a eu cite 5 p), dar nu 
este de neglijat nici rolul echi
pelor înfrățirea Tg. Mureș șl.

Con-respectlv, C.S.Ș. Slatina și 
structorul Tg. Mureș.

Cele mal bune 4 formații ;
cui ine se reunesc la Buzău. _
fruntea lor — si nu credem că va 
avea contracandidate — se află 
Universitatea I Craiova, Jucătorii 
V. Florea, C. Tomi, E. Florescu, 
S, Crișan, alcătuind o echipă st>- 
bdă. pe care Universitatea H, 
Mecanică Fină București și Hidro
tehnica Buzău va fi greu să o 
contracareze. Dacă ta seria a n-a 
valorile s-au stratificat, lăstad, 
totuși, lupta deschisă — C.S.Ș. 
Od. Secuiesc 8 p. Progresul IIRUC 
5 p, SXlrom CLS.Ș. 2 București 4 p, 
C.S.Ș. 2 Știința WITPS Constanța 
1 p — ta schimb ta cealaltă gru
pă CAJH. Cluj-Napoca, înfrățirea 
Tg. Mureș șl CJ.Ș. Bistrița (5 p) 
se prezintă ta Tg. Mureș cu șan
se egale șl doar Constructorul 
Tg. Murea (3 p) pare tatr-o «1- 
toațle fără ieșire.

Iată, deci, o etapă de campio
nat care poate limpezi apele.

mas- 
tn

t n arena

HECORD I 
bului spor 
(antrenor I 
ti .'ipantă la 
du Junioare 

țin de 5 I 
inr. și 1 

Mioara 
ehitov. Ire 
Besliu Suzi 
Simon șl] 
Trebuie sa 
faptul în ] 
record. dJ

Sinaia, 
concursului internațional 
bob ..Clina Prahova", 
startul manșei 
s-au prezentat 
paje românești, 
sile — Cristian 
Dorin Degan — 
hotar, aflate ne locurile ?

respectiv. 3, 
condiții normale) la
1. Primul echipaj 
prezentat din cauza 
accident (așa cum 
petrec în acest sport.

„Cupa Prahova' 
secunde 
două eehi- 
Radu Va- 
Coteanu și 

Adrian Cio-

a și oină a doua zi. In tot
de acest răstimp, ca si în zi-
La Iele următoare (pină cînd
no Radu Vasile a coborit din

candidate
lo- 
nu 
u- 
se

Și. 
(in 
cui 
s-a 
nui 
mai 
de cele mai multe ori fără 
urmări) celălalt din 
de echipă, mai mult 
din spirit umanitar !

Ce s-a intîmplat. de 
La virajul 8 (acolo

spirit 
chiar,

fapt ? 
unde 

viteza depășește 100 km/h), 
bobul în care se aflau Radu 
Vasile și Cristian Coteanu 
a suferit un soc puternic, 
din care cauză tînărul pilot 
s-a accidentat destul de 
grav. Transportat imediat la 
spitalul din Sinaia (după 
ce medicul concursului. De- 
cebal Mehedinți, i-a asigu
rat prima îngrijire chiar De 
Dîrtie). rănitul a suportat o 
intervenție chirurgicală (a- 
sigurată de medicii chirurgi 
Viorel Popa și Ion Po
pescu și de medicul aneste
zist Ligia Pătrășcanu). în
cheiată cu succes.

Dar pericolul, apărut in 
urma accidentului, nu tre
cuse și intensitatea emoții
lor nu a scăzut multe ore. 
mai precis din după-amiaza 
în care a avut loc operația 

1____ ____ _____________ ______

I

VÎNT POTRIVNIC PENTRU UNII FAVORIȚI 
IN CAMPIONATUL DE CAIAC-CANOEIN CAMPIONATUL

Pe o vreme frumoasă, dar cu 
vînt, au Început Ieri, pe lacul 
Snagov, campionatele republica
ne de caiac-canoe, fond. La a- 
eeste întreceri, care marchează 
startul competițional în noul se
zon, 6-au prezentat peste 250 de 
concurența sportivi șl sportive 
din 28 de secții nautice ale unor 
cluburi șl asociații din țară. Pri
mele întreceri au fost cele ale 
cala oiștilor, 
titlurile la 
K1, K 2 și K 4 pe distanța 
10 000 m. Pregătirea fizică 
concurenților a fost pusă 
grea încercare nu numai de 
cest „maraton” nautic — cu _ 
tît mai dificil cu cât antrena
mentele pe apă ale sportivilor 
au început mai tîrziu în acest 
an —, dar și de vântul relativ 
puternic, care a constituit o 
reală frînă a ambarcațiilor. Este 
de reținut faptul că nu toți li
derii pe care se sconta au con
firmat, prin rezultate, așteptările 
publicului și ale antrenorilor, 
fapt ce a majorat nota de impre
vizibil a primei reuniuni a cam
pionatului.

Astfel, una din surprize s-a 
petrecut în cursa de caiac 4, în 
care, neîndoielnic, favorit îna
inte de start se anunța echipa
jul clubului Steaua București, 
compus din campionii mondiali 
Angelin Velea, Ionel Constantin, 
Ionel Lețcaie și Nicolae Fedosei. 
Dar dinamoviștii Viorel Moldo-

care și-au disputat 
următoarele probe : 

de 
a 

ta 
a-

CONCURSURILE 
DE ORIENTARE 

ALE CLUBULUI VOINȚA
în fiecare an, clubul Voința 

din București oferă Iubitorilor 
orientării turistice posibilitatea de 
a petrece, cu prilejul zilei de 1 
Mal, meritate ore de destindere 
în aer liber, particd.pînd ta frai - 
ționalul concurs „Cupa Voința”. 
La această ediție, a XXVI-a. 
care se va desfășura In zona 
Trivale — Valea Ursului, de ltagă 
Pitești, stat invitați să ia parte 
sportivi din Întreaga țară. în pri
ma zi se va desfășura un con
curs individual pe categorii de 
vtrstă, tar ta 2 mal — concursul 
pe echipe.

în paralel cu aceste competiții 
de nivel municipal, se va desfă
șura Si Campionatul clubului Vo
ința, deschis numai sportivilor 
din asociațiile sportive ale coope
rated meșteșugărești din Bucu
rești, calificați ta urma fazei 
•soctațll din 21 aprilie.

START IN CAMPIONATUL DE CĂLĂRIE

pe

Iosif Molnar ș.a. —, iubitorii echi- 
tețlei avtnd astfel posibilitatea «A 
asiste la evoluții de bună cali
tate.

• Reprezentativa României, for
mată din Dumitru Velea, Alexan
dru Boran, Mircea Neagn si Flo
rin Stoica (antrenor Dumitru He
ring), va lua parte la tradiționa
lul concura internațional de ob- 
etacote de ta Klskunhalas (Un
garia). care va avea loc intre 21 
«prille — 1 mai.

colegiinat).
ia Tractorul 
neltositi de 
berii Dorin
Ciobotar. Vasile Rădulescu 
Marian Albu, Cristian Nițu, 
antrenorii Dorel Cristudor 
si Gabor Bara au vegheat, 
clipă de clipă, lingă tova
rășul lor. fiind gata să răs
pundă la orice solicitare, 
fiind cu trup si suflet ală
turi de colegul si prietenul 
lor. A fost, putem spune, 
o pilduitoare manifestare a 
spiritului de echipă, intr-un 
moment de mare dificultate 
pentru un colea, adică toc
mai atunci cînd este mai 
necesar

Radu 
complet restabilit si. după 
cum ne-a sdus antrenorul 
lui, Dorel Cristudor. peste 
o lună de zile îsi va relua 
antrenamentele, la 
„Pe uscat", iar din 
viitor pe gheată, la 
bobului. Urarea de 
toșire deplină si de succes 
in viitoarea activitate (in
clusiv în căsnicie, căci Radu 
Vasile s-a căsătorit zilele 
trecute) o însoțim cu feli
citările cuvenite ECHIPEI 
Tractorul Brașov, celor care 
au demonstrat din nlin că 
prietenul adevărat la ne
voie se cunoaște !

lui de club de 
Brașov, au fost 
ia spital. Bo- 
Degan, Adrian

decît oricind.
Vasile este acum

început 
sezonul 
fiselele 
tosănă-

Dumitru STANCULESCU

,CUPA PRIMĂVERII" 
LA TIR CU ARCUL

I

I

CAlARIE. 
mereu prez 
este fostul 
turilci pesl 
anii 1930—ÎS 
hei. Mereu 
getă șl aed 
competente 
noii generJ 
de longevity 
nlc concur 
Molnar, cai 
continuă sa 
de muncă I 
siune • Di 
pa prlmăvei 
matematică 
(Lie. lnd. 
cel mai ca 
ai concursul 
afirma : „s 
să nu uite

succesele la 
muncii celo 
Are dreptat]

veanu, B. Costea, Marian do- 
banu și Petrică Dlmofte, mal 
bine pregătiți fizic, după un 
start furtunos, specific probelor 
de viteză, au reușit să-și adju
dece titlul de campioni naționali. 
1. Dinamo 33:06,59, 2. Steaua
33:40,43 . 3. Dinamo H 34:35,78, 4. 
Steaua n 34:40,10, 5. C.S.M. Del
ta Tuioea 35:38,40. 6. Marina Man
galia 35:39,54.

în proba de simplu, dlnamo- 
vlstul Dorin Soroceanu a condus 
autoritar întreaga cursă, surcla- 
slndu-și principalul adversar, pe 
Ion Scoică, de la Marina Orșo
va, cu peste un minut. Clasa
ment : 1. Dorin Soroceanu (Di
namo) 41:12,23, 2. Ion Scoică
(Marina Orșova) 42:14,29, 3. Ale
xandru Dulău (Steaua) 42:19,50, 
4. Vlorel Polocoșer (Dinamo) 
42:46,93. 5. Andrei Nagy (Unio
Satu Mare) 43:26,80, 6. Ion Bîr- 
lădeanu (Steaua) 43:23,12. acesta 
din urmă producted o surpriză 
mal puțin plăcută.

în cursa de caiac dublu, rezul
tatele au confirmat ceea ce se 
anticipa. Clasament : 1. Steaua
(FlorP 
rlcă) , .
dor Lupou. Alexandru 
37:25,36, 3. Constructorul Timi
șoara (Mihai Davidhazl, 
Sava) 37:41,08, 4. Dlnamo ,
Luca, Ion Mlloșolu) 38:22,67, 
Steaua (Angliei. Coman, Gheor
ghe Nițu) 38:56,50. 6. Dlnamo
(Mlhal Dulcă, Mihai Năstase) 
39:17,71.

Alex. SOLOMONESCU

Clasament : 1.
Marinescu, Marius Firfi- 

37:06,20, 2. Dinamo (Teo-
Glura)

Nelu 
(Ion 

“ 5.

Doua spectaculoase schimbări 
de lider in ziua a treia a „Cupei 
primăverii” ta tir cu arcul, des
fășurată ta București, pe poli
gonul Tunari : ta seniori, I. că
lin are acum 3 puncte Înaintea 
fostului lider, V. Weszelowschi 
(pe locul trei șl-a făcut apariția 
Al. Kiss, primul reprezentant al 
municipiului Tîrgu Mureș, care 
ocupă, la această competiție, un 
loc pe podium), iar ta junioare 
I Diana Nicolaescu a preluat 
conducerea ta o diferență con
fortabilă (73 p) față de Iullana 
Fodor.

REZULTATE TEHNICE, după 
trei zile, seniori : 1. I. Călin
(Voința Satu Mare) 1744 p, 2. V. 
Weszelowschi (Voința Satu Mare) 
1741 p. 3. Al. Klss (Voința Tlrgu 
Mureș) 1665 p ; senioare : 1. Au
rora Chin (Steaua) 1819 p, 2. 
Daniela Robu (Olimpia) 1664 p, 3. 
Gabriela Coșovan (CSS Ră
dăuți) 1654 p ; juniori I : 1.
F. Iliescu (CSM Iași) 1585 p, 2. 
V. Hablan (Minerul Anlnoasa) 
1493 p, 3. I. Matei (CSM Iași) 
1465 p ; junioare I : 1. Diana 
Nicolaescu (Olimpia) 1641 p, 2. 
Iullana Fodor (CSM Iași) 1568 p, 
3. Doinlța Enache (CSM lași) 
1557 p ; juniori II : 1. C. Hăvîr- 
nea-n (CSM Iași) 1595 p, 2. M. 
Fîrdea (Voința Satu Mare) 1425 
p, 3. R. Pavel (Voința Satu 
Mare) 1373 p ; junioare n : 1.
Mlhaela Pulu (CSM Iași) 1946 p, 
2. Carmen Bulbuc (Voința Satu 
Mare) 1846 p ; 3. Lăcrămioara 
Frljan (CSS Rădăuți) 1057 p.

HANDBA1 
factorii del] 
torie’ obții 
Minaur ta 
dite a „C 
handbal mal 
ră lndoială.l 
cui inflăcăn 
— pe tot 
competiții -I 
mărenilor dl 
du-1 pe arii 
lor. Au făl 
la meciurile 
au făcui-o. 
Trnava șl 
creași Ins,] 
OJ.T, MaraJ 
nlza o efl 
merită apH 
băimăretnl, J 
tul sporturi 
orașul de p] 
gat — fi el 
cei peste I 
Jem I LI s-J 
o cupă ,,tai| 
la repertori] 
Uv (scandăil 
tece) au ai 
adresate fd 
momentele | 
realiza fad 
Să-1 socotiri 
terii tal H.J 
tori al una 
neuitat victd

RUGBY, 
tonilor ta | 
Petroșani al 
datorită ea 
dorin TudțJ 
ror celor H 
zate dumirit 
pilului. id 
că fundașu

CAMPION.
(Urmar,

emoție si del 
xercițlul lui 
man la bară, 
siblan s-a dov| 
la acest apaJ 
prin siguranl 
dlnea mișcăr 
paralele, el a 
9,65. astfel ca 
lași punctaj I 
Plutea si 1 
Spectatorii al 
căldură acesl 
ces al giml 
clasament! 
Dan Nicula,

ARBITRAJ Șl... ARBITRARIU iN CAMPIONATELE
în etape a 3-a a campionatelor 

individuale de motocros, desfășu
rată duminică la St. Gheorghe, 
juniorii de 1B șl 13 ani Iulian 
Milea (Muscelul Ctaipulung), Mi
hai Feraru (Steaua), Sebastian 
Cîrtoaje (Poiana Cimpina) și Pe
ter Gaggi (IHA Tg. Mureș) — de 
forțe sensibil egale — au consti
tuit un cvartet rema.reabil, primul 
dintre el reușind să câștige am
bele manșe. Dar, ta. loc să se 
bucure de victorie, micuțul aler
gător, care nu poate tacă urca 
singur pe motocicletă, pltagea. Ce 
se Întâmplase 1 Aflase că un an
trenor... advers l-a contestat pe 
motiv că ar fi fost Împins la 
start. Arbitrul principal, Nlcolae 
Cojocaru, fiind pe fază, a res
pins contestația. A fost o decizie 
corectă, care fi invită Insă pe 
antrenori să chibzulască mai 
must, mal ales ci nd e vorba de 
niște copil. Și tacă ceva : pro
movați ta funcții superioare ta 
cadrul corpului de oficiali, unii 
arbitri au dovedit superficialitate 
ta stabilirea rezultatelor, fiind 
nevoie de rectificări ulterioare, 
tar alții continuă să se lase in
fluențați la protestele unor antre
nori care caută adesea „nod ta 
papură”.

Iată clasamentele generale 
Înaintea penultimei etape (a 4-a), 
programată mltae. de la ora 9.30, 
pe traseul de ta Zămeștl : 250
cmc — 1. E. MUlner (Steaua) 117 p, 
2. P. Titifencu (Torpedo Zămeștl) 
M p 1. A. Unceanu (Si. r. Bv.) 
86 p ; 125 cmc — 1 FI. Pop (IHA 
Tg. Mureș) 134 p, ă. P. Schmidt

(Poiana Cimpina) 102 p. 3. Tr. 
Cîmpan (Steaua) 92 p ; W cmc — 
1-2. L Bogdan și E. D6rr (ambii 
Torpedo) 94 p, 3. S. Cristea (Tor
pedo) 78 p ; 50 cmc ' “
lea

1. I. Ml-
(Muscelul) 102 p, 2. M. Fe-

DE MOTOi
(jSteaua)raru .

(Poiana) 86 p
• MJine, ee 

nul de viteză 1 
etapă a „Cupei 
avea loc pe tri

ETAPA A Xl-a A CAMPIONATULUI
(t/rmare din pag. 1)

Formațiile probabile : DI
NAMO : Petre — Aldea. Mar- 
ghescu. L Constantin, Chiri- 
cencu — Podărescu. Paraschiv
— M. Zafiescu, Borș. E. Stoica
— Caragea, Dărăban (Vereș) — 
C. Gheorghe. Gh. Ion. Bucan.

PROGRAMUL

STEAUA : d 
David (Enach 
dorcă (Fuicu) 
T. Coman — 
căi, Murariu 
Constantin, Ț 
nescu) — Leo 
naru.

ETAPEI A XI-
Seria I

București : DINAMO — STEAUA (tn tur : S 
pta ora 10 (arbitru C. Udrea — București).

Arad : GLORIA P.T.T. — C.S-M. SIBIU (3] 
ora 10 (M. Gavricl — București)

Bata Mare : ȘTIINȚA CEMIN — R. C. GRIV 
teren „1 Mai* ora 13,30 (V. Cblrondojan — Constan

Petroșani : ȘTIINȚA — POLITEHNICA IAȘI 
tața ora 11 (C. Stanca — Constanța)

Constanța : FARUL — RULMENTUL BÎRLAD 
ora 10,30 (FI. Dudu — București)

Seria a n-a
RAPID CHIMIA — POLITEHNICA T 

____  ______ ora 10 (M. Volna — Brașov)
Năvodari : T. C. IND. MIDIA — M. G. OLD 

Chlmta ora 10.30 (Gh. Huștlu — București)
Suceava : C.S.M. — METALURGISTUL CUGIF 

re* ora 10.30 (Th. Witting — București)
Chij-Napoc* : UNIVERSITATEA 14 FEBR. — 

CONSTRUCȚII (0—32), teren Babeș ora 11 (I. Vai 
Focșani : MILCOV — GLORIA BUCUREȘTI 

August” oria 11 (I. Calolan — Buzău)

Buzău : 
teren Chimia
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acum mijlocaș la deschidere 
— a înscris peste 85 la 
din cele (numai...) 79 
puncte marcate în zece 
pe d? Grivița Roșie ! • 
FOARTE INTERESANT 
gram dedicat 
fost edirat de Rapid Chimia 
Buzău. Sportul cu balonul o- 
val e tot mai Îndrăgit In o- 
rașul celei mai autorizate 
candidate la promovarea in 
seria de elită a rugbyuJui 
nostru T • „URCAM tn pri
mele zece !". afirmă, cu con
vingere. doctorul L. Șaman- 
sehi. dar el nu se referă 
cumva, așa cum s-ar aștep
ta unii ia echipa Alexandriei. 
Fostul animator al rugbyulul 
teleormănean lucrează de 
eîtva timp la Centrul de me
dicină sportivă din Capitală 
$1 acordă asistență de specia
litate divizionarei R. C. Spor
tul studențesc.

ru
de 
[cu 
tre 
bri 
ie,
Lui
He

SĂRITURI IN APA.
PROBA DE PLATFORMA a 
Campionatelor Internationale 
ale României, desfășurate ta 
bazinul Olimpia din Sibiu, o- 
rașul gazdă nu a avut nkd 
un reprezentant tn Întrecerea 
masculină si doar o concu
rentă In cea feminină (Vla- 
dia Dicu clasată pe locul •). 
Cum iși explică acest lucru 

CRIPTUM
numeroșii antrenori Încadrau 
la C.S.S. si C.S.M.. care au 
beneficiat și tn această iar
nă d cele mal bune condi
ții de pregătire tn bazin aco
perit ’ Șl dacă le amintim 
că la Oradea, in condiții pre
care, Viorica Kelemen a rl- 
dicat-o pe Daniela Popa pini 
la nivelul care l-a permis 
câștigarea probei respective, 
siblenii mai pot invoca, oare, 
vreo scuză ?

Iui 
fii, 

flă 

a-
va

in
1-

ize
[in

u- 
de

ta
Șl

TIR. EXCELENTA ideea fe
derației de specialitate de a 
organiza probe speciale, la 
pozițiile deficitare (picioare 
Si genunctii la pușcă, preci
zie la pistol feminin), tn ca
drul „Cupei primăverii* ; s-au 
evidențiat. Încă o dată. pn- 
tașil nare se pregătesc cu se
riozitate. Ana Ciobanu si Eu
gen Antonescu, tn primul 
rînd Astfel densitatea con
cursului a crescut, flecare 
trăgător avînd nu două star
turi ca ptr.A acum, el patru, 
tn tot at’tea zile de program. 
O pregătire intensă la antre
namente se face neapărat ne
cesară chiulangii tn pregăti
re Încheind clasamentele dlr. 
concursurile oficiale. • O 
CONSTATARE interesantă 
vizavi de echipa de pușcași 
a Stelei : dacă patru seniori 
Mpsese de la o Întrecere In
ternă (Nlcolescu. codreanu, 
Cristofor șl Stan an parti
cipat la Concursul armatelor 
prietene de la Plsen), secția 
se clasează pe locul 6. Pen
tru exemplificare, a se vedea 
rezultatele „Cupei primăve
rii". recent disputate. Toți 
juniorii șl junioarele secției 
bucureștene, ea șl ceilalți se
niori. au adunat. In total, 
doar 24 de puncte.

IAȚIONALE DE GIMNASTICA

piv
un
pd 
ta
la
cu

șl Valentin Pîntea 56,05. 4.
Frank Paschke (R.D.G.) 55,25,
5. Lazaro Amadov (Cuba) 
55,20. 8. Zhag Baogn (H. P 
Chineză) 5545.

Sîmbătă de la ora 17. con
cursul fetelor, iar duminică 
finalele pe aparate.

fetelor.

;in Răspunde ION POȘTAȘU
cu 
pe
ni.
St
um

le

va
ați. LITORAL ’85

ST,
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I.T.H.R. BUCUREȘTI a pus spre valorificare bilete pen
tru odihnă pe litoralul Mării Negre :
• NEPTUN : hotelurile de categorie lux -Amfiteatru", 

„Panoramic", „Neptun", precum șl hotelurile de categ. I 
(cu duș) „Romanța*. „Bîlea". „Decebal", .Midia", „Terra", 
„Moldova". „Crișana*.

• MAMAIA : hotelurile de categ. I A (cu duș) „Amba
sador". ..Savoy". „Aurora". _________
• EFORIE NORD, EFORIE SUD. AURORA. JUPITER, 

VENUS. SATURN : hoteluri categ. I A (cu duș).
In luna mai — plecări zilnice, in toate stațiunile de pe 

litoral.
In luna iunie — MAMAIA : hotel ..Ambasador" cu plecări 

la 8 șl 9 iunie, „Savoy" la 10 iunie, „Au
rora" la 6 iunie, hotel nenominalizat ca
teg. IA' 
iunie :

— OLIMP : 
noramic"

— EFORIE 
iunie :

— AURORA : hotel I A
— VENUS : hotel I A
— SATURN : hotel I B 
- EFORIE SUD : hotel 

la 8 iunie.
înscrieri și informații la toate agențiile de turism ale 

I.T.H.R. București.

11

(duș) la 6. 7. 8, 11. 12, 14, 15

hotelurile ..Amfiteatru* și „Pa
la 4 iunie :

NORD : hotel I A (duș) la 8

17),

D

7

Interviu cu Gheorghe Hagi

jocul cu Cor-

Ju- 
fost 

in
Luceafărul și am I 

in jurul terenului 
de copii de mingi.

gindeai. atunci, că

VISEZ IA MECIUL CU ANGLIA DIM 10AMMA LUI '80,

— Gheorghe Hagi. slmbăta 
trecută ai jucat la— speranțe 1

— Așa-mi trebuie dacă no 
sila să mi stăpinesc ta Joc ! 
Am luat al doilea earton as 
galben, in meciul fn Steaua, 
pentru eă. nervos fiind, am in- 
eereat să replie la e intrare

I

il« ei a fost ee> 
Upâ pentru mine 
tar. Pentru ei în 
ni a trecut mult 
am rbinnit enorm.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

(baie) la 
(duș) la 
(duș) la 

I A și I 

6 iunie : 
8 iunie ; 
0 iunie;
B (duș)

eu eram— copil de mingi, 
cam la 
aduși 
ealitate

— Te 
peste cinci ani te vei pregăti 
oentru meciul cu Anglia 7

— Atunci, visam ! Cred eă 
orice copil care se apropie de 
fotbal visează să joace o dată 
împotriva Angliei și a Brazi
liei™

— Visul este ne cale să de
vină realitate !

— Da, o frumoasă realitate. 
Mai mult chiar, o mare bucu
rie pentru mine. Știu eă me
ciul este foarte greu, teribil 
de greu. însă asta poate fi și 
șansa mea.

— Vrei să te explici puțin ?
— îmi convine stilul engle

zesc. pentru că se joacă fotbal. 
Si dacă e vorba de fotbal, a- 
tunci e bine. Cred că am luat 
•pulsul" stilului de peste Ca
nalul Minecii la Belfast. Am 
înscris un gol acolo, am mar
cat unul si eu Turcia, tare 
mi-aș dori să înscriu unul și 
la București, la 1 mai. Dacă 
vreți să știți un mic secret, 
atunci să vă spun că. eu gin- 
dul la meciul cu Anglia, m-am 
li menajat, oarecum, in depla
sările din această primăvară, 
in campionat, de teama de a 
■a risca un accident care să-mi 
spulbere un vis.

— Realitatea e că meciul cu 
Anglia e cel mai greu examen 
al anului centru fotbalul ro
mânesc...

— Sigur eă este. Dar firma 
reprezentativei Angliei ne va 
mobiUza tint singur de asti- 
așa cum s-a Intimplat !i tind 
a venit campioana lumii, la 
București, tu acei aprilie "83. 
meci de neuitat, eu un rezultat 
de prestigiu. Dacă vom da do
vadă de aceeași luciditate, 
dacă ne vom dărui total. >- 
lunci vom putea obține un re
zultat eare să ne facă cinste.

— Si campionatul, ca să ne 
-relaxăm" o clipă T!

— Steaua e favorită dar ulei 
Dinamo na ji-i rpui ultimul 
ePTtnt Pentru eă are n pro
gram mai B*ar_

— Si .Sportul" ?
— -Sportul» T’_ Discutăm 

după meciul eu Angfla !_
Mucee M IONESCU

ȘTIRI • ȘTIRI

• AST AZI este ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor la 
atractiva tragere SPECIALA 
LOTO de mîine. duminică. M a- 
priUe a.c., Ta care se atribuie 
autoturisme .Dacia 13-00“, mari 
sume de bani, de valoare fixă 
(50.000 lei. 10.000 lei, 5.000 lei, 
1.000 lei etc.) și variabilă, pre
cum și excursii in R. D. Ger
mană. Se efectuează 7 extrageri 
în 3 faze, cu un total de 64 
numere, acordîndu-se dștiguri 
pe 21 de categorii. Se pot obține 
cîștigUxl și cu 3 numere din 
IC, 20 sau 30 extrase. Cîștigurile 
suplimentare se suportă din 
fondul special al sistemului Loto.

Așadar, agențiile Loto-Prono- 
sport vă stau la dispoziție nu-

CELE MAI TINERE LOTURI REPREZENTATIVE
• Deși a ratat calificarea 

oentru turneul final al Cam- 
Dionatului european de iuniori 
,.B“. selecționata U.E.F.A. ’87 
iși continuă pregătirile, deoa
rece ea va orelua — la toamnă 
— ștafeta celorlalte nrelimi- 
narii. cele abordate la Istan
bul. de echipa U.E.F.A. ’85. 
Dreliminarii care se vor în
cheia tocmai în primăvara a- 
nului viitor. Acestea sînt și 
motivele care au determinat 
desemnarea ei pentru a par
ticipa la recentul „triunghiu
lari* de la Zalaegerszeg, ală
turi de echipele similare ale 
Ungariei și Republicii Demo
crate Germane. Iată rezulta
tele : România — R.D.G. 0—0. 
Ungaria — România 2—0 (0—0) 
șl Ungaria — R.D.G. 4—0 
(2—0). „Echipa noastră s-a cla
sat pe locul secund. Golurile 
marcate de unguri in poarta 
lui Prunea au fost precedate 
de mari ocazii ratate de jucă
torii noștri, ratări de necrezut, 
inadmisibile — afirmă Dan Io- 
nescu, vicepreședinte al clubu
lui «Viitorul». Celălalt meci, 
cel cu juniorii din R.D. Ger
mană, a fost dur, ca și partida 
Ungaria — R.D.G. A jucat ur
mătoarea formație : Prunea — 
Condurache. Naghi, Pascal, 
Bun'aciu — Dumitrescu, Avra- 
mescu, Stere, Bănică — Mis-

DIVIZIA „B": PROGRAMUL $1 ARBITRII
PARTIDELOR DIN

SERIA I : Metalul Mangalia — 
Unirea Dinamo Focșani : N. Dl- 
nescu (Rm. VBoea). A S. Mizil — 
Ceahlăul P. Neamț : R. Matei 
(București). FEPA *74 Blrtad — 
C.S. Botoșani : G. loneseu (Bucu
rești), C.S.M. Suceava — Petrolul 
Ploiești : M. Constantinescu 
(București), Chimia Fălticeni — 
F.C.M. Progresul Brăila : M. Nețu 
(Oradea), Oțeăul Galați — CFJL 
Pașcani : V. Titorov (Drobeta Tr. 
Severin), Prahova C.S.U. Plo
iești — F.C. Constanța : Gr. Ma
ca vei (Deva). Metalul Plopeni — 
Dunărea CLS.U. Galați : D. Pe
trescu (București). Partizanul Ba
cău — OBmpia Rm. Sărat : L 
Tărcan (Reghm).

SERI A A n-a : OLmica Tlrnâ- 
vent — Autobuzul București : L

„CLASAMENTUL ADEVĂRULUI"-
SERIA I

1. DUNÂREA C.S.U. +16 (+33)
3. Petro?ul PL +M (+3S)
3. Olehi Gl. + a (+16)
4. F. C Ootwtarța + 2 (+ 9)
L C-S.M. S^ee-va + 3 <+ e
6. F.CAL Prog. Br. « •
î. CJJL Pajcari 1 f- c
1. Otimpia Rsn. S. 9 f- D
6. Metalul PTopenl — 1 f— D

M. Cîxlmla FâH. — 1 +- 9)
n. a. s. Mixa — 1 (-14)
n. C, S. Botoșani — 3 (— 8)
IX Prahova C-S.U. — 4 f— 9)
14. FEPA *74 — 4 f—15)
IS. Partizanul — 5 +- «
M. Ceahliul F. N. — 1 (— «)n. Met. Itong. — 9 (—19)
IX Unirea D. Focșani — 7 (-10)SEalA a n-a

puncte.

L DINAMO VTCT. +M <+M)
2. Șoimii LPJL + I (+24)
1. Automatica + 3 (+ O
4. Prog. Vulcan + » 1
5. Tractorul Bv. + 1 (+ 0
(. Mec. fină Steaua + 1 9
7. Chimica Tlra. + » (- 3)
8. C. S. Tlrgoviște • 8 <+«)
9. IM.A.S.A. 8 (- I)

1». L P. Aluminiu — 1 (- 3)
ÎL Gaz metan — 1 (- 7)
12. C^.M. Dr. Tr. S. — 1 (- 9)
13. Met Buc. — 1 (—13)
14. Carpați Mirșa — 3 <+ 3)15. Flacăra Aut. M. — 4 (- 4)
16. Unirea Alex. — 4 (-13)
17. Autobuzul — 3 (- 6)
K. M’nerul Motru — 7 (-H>

• Echipă penalizată cu trei
SERIA a m-a

L „U- CLUJ-NAP.
2. Gloria Bistrița

4
H
M3
1- 7

(+33) 
(+33)

I. Aurul Brad 4I- 3 (+ O
4. Armat Zalău 41- 3 (+11)
5. Strungul Arad 4H 2 (— 3)
6. Mureșul ExpL Deva (+ 5)
7. C.S.M. Reșița 4I- 1 (+ B
9. Minerul Lupenl 1 (— 4)
9. Minerul Cavnic - I <+ 5)

16. F.C.M. n.TA — 1 (+ 3)
11. CFJt. Timiș. — 1 (+ B
IX Unirea AL L -1 (— »)
M. Olimpia S. M. — s t+ n
H. Avintul Reghin - 3 (- 7)
15. Metalurgistul Cugir — 4 +-1)
16. Gloriâ Reșița — 4 (—39)
17. Sticla Arieșul — 1 (-27)
13. Ind. sirmei — 7 (-13)

• Intre paranteze — gotave-
rajul.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
mai pînă astă seară, ta orele 
obișnuite de închidere pentru 
procurarea biletelor.
• Tragerea specială Loto de

mîine va avea loc in București, 
in sala clubului din str. Doam
nei nr. 2, cu începere de ta 
ora 16,30. _
• TOT ASTAZI este ULTIMA 

ZI și pentru depunerea buleti
nelor ta concursul PRONOSPORT 
i’c mîine, care cuprinde meciuri 
lin campionatul italian (Div. A 
și B) $1 din «mpionatul nos
tru (Div. B.>. 

tode. Teodorescu. In al doilea 
meci au mai jucat Mitici și 
Albeș".

• S-a finalizat vasta acțiune 
de selecție pentru formarea 
nucleului selecționatei U.E.F.A. 
'88. Ultimele trialuri s-au des
fășurat la stadionul „23 Au
gust". fiind selecționați 22 de 
jucători : Bucur (Dinamo Bucu
rești) Aprodn și Ruse (Meta
lul București). Stanici (C.S.S. 
Pionierul). Muscă și Minea 
(Steaua). Sziics (C.S.S. Tg. Mu
reș). Moldovan (Metalotehnica 
Tg. Mureș). Piaconescu (C.S.Ș. 
Curtea de Argeș). Fier (Chimia 
Rm. Vîlcea). Anghel (Oțelul 
Galați). Dragomir (Dunărea- 
C.S.U.). Isac (C.S.S. Galați), 
Dinu și Cirschi (F.C. Argeș), 
Petcu (C.S.Ș. „Aripi" Pitești). 
Cîrjan (C.S.Ș. Reșița). Bălan 
(C.S.Ș. Alexandria), Răspo- 
pescu (C.S.Ș. Alba Iulia). Cu- 
rilă (C.S.Ș. Bihor). Mitrică 
(F.C. Olt) și Roman (C.S.Ș. 
Gherla). Acest lot se va reuni 
sîmbătă 4 mai pentru a începe 
pregătirile în vederea meciuri
lor cu selecționata similară a 
Uniunii Sovietice, programate 
în 12 mai. la Cîmpulung Mus
cel. și în 14 mai. la Pitești. 
Antrenorii lotului sînt Con
stantin Tîlvescu si Viorel Co- 
jocaru.

ETAPA DE MÎINE
Crăciunescu (Rm. Vîlcea), I. P. 
Aluminiu Slatina — C.S. Tîrgo- 
viște : Gh. Constantin (Rm. Vîl
cea), I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe — 
Unirea Alexandria : C. Teodores- 
cu (Buzău). Metalul București — 
Carpați Mirșa : L Igna (Timi
șoara) — stadionul Metalul ; Gaz 
metan Mediaș — Mecanică fină 
Steaua București : D. Buciuman 
(Timișoara). Automatica Bucu
rești — Minerul Motru : V. An
toni (Iași) — stadionul Automa
tica : Tractorul Brașov — Șoimii 
LP.A. Sibiu : V. Curt (Medgidia), 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — Di
namo Victoria București : Ad.
Porumboiu (Vaslui), Progresul 
Vulcan București — Flacăra 
Arrtom. Moreni : L Velea (Cra- 
tova) — stadionul Progresul.

SERIA A m-a : Aurul Brad — 
C.S.M. Reșița t S. Necșulescu 
(Tlrgoviște). Avtntuî Reghin — 
Olimpia Satu Mare : J. Grama 
(București). Gloria Reșița — 
FXJd. U.T. Arad : R. Petrescu 
(Brașov), Strungul Arad — Sticla 
Arieșul Turda : Fl. Popescu (Plo
iești). ,.U" Cluj-Napoca — Meta- 
lurgtst-_: Cugir: C. Gheorghe 
(Suceava). Mureșul Explorări 
Deva — Minerul Lupenl : M. Stă- 
neseu nași). CF.R. Timișoara — 
Minerul Cavnic : V. Alexandru 
(București). Ind. sirmei C. Tur- 
za — Armătura Zalău : S. Rotă- 
răscu pași). Partida Unirea Alba 
Iulia — Gloria Bistrița se va dis
puta te ziua de 16 mai.

Toate meciurile vor Începe la 
ora 11.

_.Ș1 G0LGETERI1 CELOR TREI SERII
SERIA I : • 12 GOLURI : Za- 

hiu (F.C. Constanța), Lazăr 
(AJ3. Mizii) • 11 GOLURI : Mo
tanii (Petrolul Ploiești) • 10 GO
LURI : Toma (Metalul Plopeiii) • 
9 GOLURI : Sandu (FEPA >74 Bîr- 
ted), Rusu (Unirea Dinamo Foc
șani), Valșcovici (Dunărea C.S.U. 
Galați), Pachîțeanu (Oțelul Ga
lați), Ene (C.S. Botoșani) • 8 
GOLURI : Lala și Rotaru (Oțelul 
Galați), Cașuba (C.S.M. Suceava),

SERIA A n-a : • 14 GOLURI! 
Pena (Progresul Vulcan Bucu
rești). • 12 GOLURI : CStnpean 
(Tractorul Brașov) • 9 GOLURI: 
lamandi (CaS. Tlrgoviște. * 8
GOLURI : lancu (Autobuzul
București), Fătan (Caipați Mirșa), 
D. Petre (Merisiică fină Steaua 
București), Glonț șl Urau (Dina
mo Victoria București), Iordachfc 
(C.S.M. Drobeta Tr. Severin), 
Voicilă (Unirea Alexandria), Ti- 
Sariu (Șoimii U.A. Sibiu), B. 
Mlhal (Metalul Bucurerii) ■

SERIA A m-a : • 15 GOLURI: 
Cristea (Minerul Cavnic) • 14
GOLURI : Florea (Gloria Bistrița) 
• 13 GOLURI: Boca (Armătura 
Zfflău) • 11 GOLURI! Nedelcu 
(Strungul Arad) • 10 GOLURI t 
Popa (Unirea Alba Iulia) • 9
GOLURI 5 Bucur („U“ Gluj-Na- 
poca), Moga (Gloria Bistrița),' 
Hajnal (Avintul Reghin) • 8
GOLURI : Dina (Minerul Lu.peni),' 
Tăbăcaru (Olimpia Satu Mare), 
Erdeli (F.CM. U.T. Arad), CSm- 
peanu H („U* Cluj-Napoca).’ 
Moldovan (Metalurgistul Cugir).

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 26 A- 
PRILIE. Extragerea I: 47 16 27 
55 3 36 79 37 22; extragerea a 
II-a: 2 74 66 43 61 5 32 73 25. 
Fond total de eîștiguri: 1.337.039 
lei din care 497482 lei report la 
cat 1.

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
.LOTO 2" din »’ APRILIE. 
Cat 1: 4 variante 25% a 26.971 
lei; cat 2: 2,75 variante a 10.900 
lei; cat 3: 18,25 a 4.629 lei j 
cat 4 : 109,75 a 770 lei; cat 9 î 
295 a 200 lei; cat 6: 1261 • 
100 let



Campionatele europene de lupte libere SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
MULTE SURPRIZE ÎN REUNIUNEA INAUGURALA

LEIPZIG, 24 (prin telefon). In 
timp ce delegațiile țărilor parti
cipante la campionatele europe
ne de lupte greeo-romane pără
sesc, la această oră — cu sau... 
fără satisfacția rezultatelor aș
teptate — locul disputelor, în 
sala de concurs a Complexului 
expozițlonal au intrat în „scenă” 
sportivii de la „libere", care au 
anunțat, încă din reuniunea 
inaugurală de vineri dimineața, 
un spectacol de ridicat nivel 
tehnic, din care n-au lipsit sur
prizele, unele chiar de proporții.

Spre satisfacția noastră, una 
dintre aceste surprize a furniza
t-o tînărul nostru reprezentant 
de la cat. 48 kg, Alin Păcurarii 
(debutant — 18 ani neîmplinit!!), 
care a obținut o splendidă vic
torie la puncte (12—11) în fața 
Iul Laszlo Biro (Ungaria), du
blu campion european al cate
goriei! Un alt debutant — Con
stantin Damaschin (cat. 74 kg)

— a realizat șt el o performantă 
mai puțin scontată în Inttlnlrea 
cu puternicul său adversar Ro
man Pazarev (Bulgaria). A fost 
un meci foarte greu, în care 
medaliatul cu bronz la „europe
nele din 1984 a Încercat, cu 
toată experiența sa, să-l depă
șească pe talentatul nostru luptă
tor. Fără a reuși Insă, Damas- 
chin a avut o evoluție excelen
tă, a condus la repriză cu 11—S, 
la reluare a mai realizat Încă 
5 puncte, în timp ce adversarul

• ‘ ” nici o
Da- 
prin 
Tot 

prin 
in

său n-a putut finaliza 
acțiune (I) șl în min. 5:3» 
maschin a obținut victoria 
descalificarea lui Pazarev. 
cu o victorie categorică, 
superioritate tehnică (12—8 
min. 4:54), șt-a încheiat tntilnl- 
rea de debut și Iulian Kișnovea- 
nu (cat. 90 kg), care s-a impus 
fără probleme In fata lui Gabor 
Toth (Ungaria). Trei succese im
portante, dar, din păcate, singu

CAMPIONATELE BALCANICE DE VOLEI
VICTORIE LEJERA A

(Urmare din pag 1)

gu-Ene. Speranța Cămin, la 
schimbări, s-a integrat destul 
de bine coordonatoarea Mirela 
Zamfir (în joc au mai fost fo
losite Doina Morosan si Da
niela Dinică). Au arbitrat 
fără probleme B. Baical (Tur
cia) și P. Petrov (Bulgaria).

La rîndul el. naționala Bul
gariei și-a asigurat în numai 
45 de minute o victorie cate-

FORMAȚIEI FEMININE
gorică în dauna reprezentati
vei Turciei : 3—9 (4, 1, 11). Cu 
un sextet omogen și mobil, cam
pioanele balcanice au acționat 
rapid și combinativ in atac. Ar
bitraj foarte bun al brigăzii 
I. Lecnic (Iugoslavia) — V. 
Chioreanu (România).

Programul ultimelor zile : 
sîmbătă (ora 16,30) : Grecia — 
Bulgaria, Turcia — Iugoslavia; 
duminică (ora 9,30) : Iugosla
via — Grecia, România — Bul
garia.

rele din reuniunea inaugurală, 
pentru că ceilalți 5 sportivi ro
mâni au pierdut partidele sus
ținute în turul 1, ceea ce nu în
seamnă însă că el nu pot re
cupera acest dezavantaj în me
ciurile următoare.

La cat. 62 kg, Traian Marines
cu a pierdut prin tuș (min. 1:15) 
la Sirajudinee Aiubov (U.R.S.S.). 
Experimentatul luptător Fevzî 
Seker (Turcia) l-a depășit și el 
pe reprezentantul nostru Ia ca
tegoria 68 kg, debutantul Aron 
Cindea, pe care l-a învins prin 
diferență de puncte (12—2). La 
cat 82 kg, Gheorghe Fodorea a 
pierdut la puncte la Vesko Ma
nov (Bulgaria). Am așteptat cu 
mai multe speranțe întîlnirea 
dintre Vasilo Pușcașu (cat. 198 
kg) și Hayri Sezgln (Turcia), 
dar, spre regretul nostru, Pușca
șu nu a evoluat la nivelul posi
bilităților sale. El a fost condus 
cu 2—7 la repriză șl în 
5:37 a fost descalificat,___
scorul devenise 12—5 pentru Sez
gln. In cadrul categoriei +108 
kg. Andrei Ianko l-a Întâlnit pe 
polonezul Jerzl Kachnierz, tn 
fața căruia a pierdut la puncte 
(3—7).
Prima reuniune a campionate

lor europene de lupte libere a 
fost, așadar, marcată de multe 
surprize șl de numeroase Intîl- 
nirl încheiate Înainte de limită, 
dar „sita” abia începe, urmtad 
ca tururile următoare să depar
tajeze valorile și să-l desemneze 
pe candidațil la podiumul de 
premiere.

• Patru boxeri români. Ma
rin Vișan (Oțelul Tîrgoviște), 
Nicolae Iordache (C.S.M. Si
biu). Floricel Ungureanu (S.C. 
Muscelul) și Dumitru Senciuo 
(Steaua). însoțiți 
emerit Ion Popa, 
la un puternic 
național la Ulan 
de pugiliști din 
Algeria, Cuba. Polonia. U.R.S.S. 
și R.P. Mongolă. Trei dintre 
cei patru sportivi români au 
reușit să uree pe podiumul de 
premiere : Dumitru 
locul I (categoria 
Florîcel Ungureanu 
(categoria mijlocie) 
lordacha — 
ria ușoară).

de antrenorul 
au participat 

turneu inter- 
Bator, alături 

Afganistan,

Senoiao — 
semigrea). 

— locul II 
și Nicolae 

locul III (catego- 
In gala finală.

Sencluc l-a întrecut prin k.o, 
pe M. Dahmuș (Algeria), iar 
Ungureanu a cedat la puncte 
(decizie 2—3) în fața cartipio- 
nulul mondial Bernardo Comas 
(Cuba).
• Turneu de polo la Varșo

via. la care iau parte echipele 
Bulgariei, Cehoslovaciei. Gre
ciei, României sl Poloniei. Ia 
primul joc. Români* a Învins 
Grecia cu 11—8 (2—1, 3—1, 3—3, 
3—3), iar Bulgaria a întrecut 
Polonia cu 10—9.

• La Szoînok. în Ungaria, 
se desfășoară un turneu mas
culin de baschet. Echipa Româ
niei a jucat cu cea a Poloniei 
Si a ctștigat cu 89—74 (57—58).

CAI de hochei pe gheață
min. 
clnd

Costin CHIRIAC

AU RAMAS PATRU ICHIPf
PRAG A Chiar dacă mal stat 

de jucat Încă patru meciuri din 
cadrul turului preliminar al CU. 
de hochei pe gheață, de pe acum 
se cunosc echipele care urmează 
să participe la tumeeîe finale, 
pentru locurile 1—4 (impQctt pen
tru câștigarea titlului da cam
pioană) și pentru locurile 5—6, 
in care lupta se va da pentru 
evitarea retrogradării. O partici
pantă tradițională la lupta pen
tru titlu, reprezentativa Suediei, 
urmind a evolua ta grupa a 
n-a, pentru locurile 5—8.

Partidele disputate toi : Ceho
slovacia — Suedia 7—2 (3—0. 5—2,

TREI SETURI FOARTE BUNE ALE „TRICOLORILOR" 
(Urmare din pag. I)

Fcntelcscu, Ionescu (Ion), Das
călii (Pascu), Constantin. Arbi
trii T. Orhan (Turcia) și B. Pen- 
kov (Bulgaria) au condus foar
te bine.

în primul meci al zilei. Bul
garia — Turcia 3—0 (12, 7, 7,), 
Și de această dată, voleibaliș
tii turci au făcut o partidă 
curajoasă, jucînd bune perioa
de de timp de la egal la egal

cu campioana balcanică „en ti
tre". Dar echipa Bulgariei, su
perioară la toate capitolele, în 
special cu un blocaj de ne- 

merit. • 
P. A- 

S. Po-

SE VA REJUCA MECIUL REAL 
MADRID — INTERNAZIONALE?

DISPUTE THIOL
2—0) ; 14000 spectatori : au mac-‘ 
cat : Lukac -2, Rusnak, Horav®, 
Lala. Ruzlcka, Richter, resț>ecH.v 
Eklund Sl Eldebrknk. U.R.S.S. — 
canada 9—1 (4—0, 1—1, 4—0) 1
13302 . ' ' ' - -
Drozdetskl, 
Gusarov, lașin,

., Varnakov, 
C.R.SS.
S.U.A.
Cehoslovacia
Canada 
Finlanda
Suedia
R.D. Germană
R.F. Germania

țov.
1. ~
2.
3.
4.
5.
8.
7.
8.

ri-o, 1—L 
spectatori ;

Homutov, 
Larionov, 
Blkov 

«
6 
8 
8 
8
8 
8
8 0

8
4
4
3
1
2
0

realizatori s 
Fetisov,' 
Skvor- 
Taytor- 

12 
9 
9 
7 
4 
4 
i 
1

si
3 ‘
1
1
1
2
0
2
1

•
1
1
2
3
4
4 
s

29-11 
n-23 
15-23 
21-24
11-41
11-31

trecut, s-a impus pe 
Bun arbitrajul cuplului 
ghiasmatzis (Grecia) — 
pescu (România).

Programul: sîmbătă
16,30): Turcia —
Bulgaria — Grecia: 
(ora 9,30): Grecia ■ _
via și România — Bulgaria.

(ora
Iugoslavia, 

duminică 
— Iugosla-

Carnet extern HAJIȘURILE BOIULUI PROFESIONIST
Boxul profesionist, indife

rent căreia din cete trei or
ganizații mondiale ti aparți
ne, este un fel de activitate 
„închisă", cu afaceri extrem 
de tncllclte, cele mai multe 
dintre ele împotriva legii, ca 
să nu mai vorbim de etica 
sportivă. Această activitate a 
fost comparată cu... nisipurile 
mișcătoare, deoarece cei mulți 
care, de-a lungul anilor, au 
căutat să pătrundă ctt mal 
adine tn acest hățiș, se scu
fundau, pur și simplu, fără 
să ajungă să rezolve ceva 
concret. Din etnd în etnd insă 
valul de tăcere și de mister 
se mai rupe... Iată că, recent, 
Angelo Dundee, fostul mana
ger al lui Muhammad AU 
(Cassius Clay) și al altor mulți 
pugiliști de faimă, a publicat 
o carte „I only talk winning" 
(„Vorbesc numai de cîștig"). 
Lucrarea prezintă multe as
pecte neștiute (deși presupu
se) despre partide trucate, 
chiar și la nivelul elitei mon
diale, despre fel de fel de 
mașinațiunt, de combinații di
ferite. de dopaj etc.

După cum transmite Agen
ția „France Presse", intr-o 
corespondenți din Las Vegas

(„Capitala' jocurilor de no
roc și a afacerilor boxului), 
Comisia de box a statului Ne
vada a decis să-l sancționeze 
cu o amendă de 15 000 dolari 
pe pugillstul Livingstone 
Bramble, campion mondial 
(W.B.A.) la categoria ușoară, 
eare in meciul din februarie, 
cînd l-a invins pe Ray „Boom 
Boom” Mancini, a folos tt o 
substanță dopantă. A fost, de 
asemenea, sancționat, cu 5 000 
dolari, și antrenorul Don 
Duva. Măsura, a declarat un 
membru al comisiei, este foar
te blinda, existtnd și propu
neri pentru o suspendare mai 
lungă și chiar pentru retra
gerea licențelor boxerului și a 
managerului său.

Pe de altă parte, aceeași 
comisie a statului Nevada a 
aprobai organizarea unui meci 
pentru titlul mondial intre 
Bramble și șalangerul 
Tyrone Crawley (la M mat, 
ta Reno), un med care, evi
dent, va însemna un nou pri
lej de clștig pentru.- toată 
lumea. Și dacă chiar se ctț- 
tigă, atunci cum si fie des
calificat, ort suspendat, ori 
scos din sport un ins ca 
Bramble 1 (r. viL)

tiu

După cum am anunțat In nu
mărul de ieri al ziarului, con
ducerea clubului Internazionale 
a depus la U.E.F.A. o contes
tație, cerlnd rejucarea meciului 
cu Real Madrid, deoarece fun
dașul Bergoml a fost lovit la cap 
(traumatism cranian), in min. 
38, cu un obiect (o bucată din- 
tr-o sticlă aruncată din tribune), 
fiind nevoit să părăsească tere
nul șl să fie înlocuit cu Pasi- 
nato. Desigur, U.EEA. va dicta 
o sancțiune aspră. Ne amintim 
că meciul Celtic Glasgow — Ra
pid Viena, din optimile de fi
nală ale „Cupei cupelor”, s-a re- 
jucat tot din cauza unor inci
dente petrecute pe teren. etnd 
un tușler și un jucător vlenez 
au fost victimele unor lovituri 
din partea suporterilor. Să aș
teptăm acum decizia Comisiei de 
disciplină a U.E.F.A., care se 
va Întruni duminică 28 aprilie. 
In cazul in care meciul se va 
rejuca, Videoton (cealaltă fina
listă a „Cupei U.E.F.A.”), care 
urmează să susțină, pe teren 
propriu, primul meci la < mal, 
va fl nevoită să amine data par
tidei.

Tot în legătură cu cupele eu
ropene, vom menționa că ta is
toria celor trei competiții plnă 
acum doar trei orașe au avut 
în finale, intr-o singură ediție, 
două reprezentante : ta 1952 — 
Madrid (Real în „C.C.E.” 
Atletico în ,,Cupa cupelor”) 
1967 — Glasgow -------
„C.C.E.” și Rangera 
cupelor”) și acum
(F. C. Liverpool ta „C.E.E.” și 
Everton ta „Cupa cupelor”).

TURNEUL ECHIPELOR DE TINE- 
RET-SPERANȚE DE LA TOULON

Intre 31 mal și 7 iunie va a- 
vea loc la Toulon tm turneu al 
echipelor de tineret-speranțe. E-

„C.C.E.”” șl 
___' ) ; ta 

(Celtic In 
în „Cupa 

i Liverpool

I
* Finlandezul Ari Vatanen, cîștigătoruî 
raliului Monte Carlo, a fost campion 
mondial în 1981, la 10 ani după ce-șl fă
cuse debutul in această dificilă ramură 
a automobilismului. A cîștigat 11 raliuri 
in cadrul campionatului lumii. S-a năs
cut la 27 aprilie 1952. la Tuupovaara, este 
căsătorit și are trei copil, pe Kim, Ria 
șl Tu a. • Ciclistul francez Bernard Hi
nault nu va face în acest an economie 
de efort. în afara mal multor curse cla
sice, va lua parte șl la trei tururi, 
al Italiei, al Franței (speră să obțină a 
cin cea victorie) ți al Suediei, ceea ce nu-i 
chiar o simplă joacă... • O veste din 
Lima, capitala statului Peru : trei alpiniștl 
iugoslavi, Stojan Trpovski, Mirce Danilov 
șl Todor ă.'aja, au escaladat vîrful Acon
cagua, de c 959 m, din Anzll Cordilferi. 
• Din 1959, de la inaugurarea circuitului 
auto de la Daytona Beach (Florida), șl 
pînă astăzi au avut loo 14 accidente mor
tale. Ultimul este cel al pilotului cana
dian Francis Affleck (34 ani), care, la 
bordul unul „Ford", se pregătea pentru 
faimoasa cursă, de 500. mile. In momentul 
în care a pierdut controlul volanului, lz- 
bindu-se violent de un parapet de pro
tecție (!), Affleck, gonea cu circa 300 km 
? pe oră I • Atletul Edwin Moses, record- 
ț mânui lumii Ia 400 mg, a fost utiHzat 
J pe post de... expert comentator, de eă- 
5 tre un posJ de televiziune, la campiona- 
? tele indoor ale S.U.A., de la Madison 
J Square Garden. • Apropo de acest caz, 
J de puțină vreme ziariștii sportivi au un 
nou confrate, în persoana lui Michel Hl- 

«, dalgo. Fostul antrenor al reprezentative! 
5 de fotbal a Franței, campioană europeană

O fazi din meciul dintre Real Madrid 
In stingă, spaniolul Chendo in ‘

chlpa României face parte din 
grupa „A” și va tattlni selecțio
natele Spaniei (31 mal). Coastei 
de Fildeș (2 Iunie) șl Franței 
(4 iunie). Din grupa „B“ tac 
parte selecționatele Mexicului, 
U.R.S.S» Angliei șl Camerunului, 
primele clasate în grupe se vor 
IntUnl ta finală (7 iunie).
JOCURI OFICIALE Șl AMICALE
• In grupa a 3-a a prelimi

nariilor C.M. (zona America de 
Nord, Centrale șl Caraibetor) : 
Costa Rica — Trinidad-Tobago 
3—0 (1—0). Din grupă face par
te și selecționata S.U.A., care 

susținut pînă acum nid unn-a 
joc.

CJE. de juniori (gr. 4) : Ita-
— Malta 5—8 (2—8), Aua-
— Portugalia 3—0 (2—0). In

lia
tria _____ . .. _
clasament conduce Italia cu 4 p 
(2 j), urmată de Austria 2 p 
(1 j). Malta 9 p (1 j), Portu
galia 0 p (2 j).
• Med amical la Ettelbruck: 

Luxemburg — Islanda 0—0.
• Jocuri restante ia campio

Romeo VILARA

ocupa de curse mal 
mal multe zile, or- 
lacurl sau chiar pe

tn 1984, a fost numit redactor șef la su
plimentul sportiv, de lunea, al ziarului 
„Le Provencal”, din Marsilia. • Dacă 
Brazilia va dori să organizeze turneul fi
nal al C.M. de fotbal din 1994, cererea 
sa se va bucura de autoritatea spriji
nului președintelui F.I.F.A., Joao Havclan- 
ge, care, precum se știe, este... brazilian, 
dar care s-a opus când a fost vorba ca 
țara sa să găzduiască „mondialul”

1986 I • Genoa (actualmente In divizia B 
a campionatului Italian) a deținut de nouă 
ori titlul de campioană a țării. Este cea 
mai veche echipă din Italia. A fost in- 
fințată în 1893, cu cinci ani Înaintea con
stituirii... Federației de fotbal peninsu
lare. • In cele trei divizii ale campiona
tului de baschet al N.C.A.A. (Federația 
universitară a S.U.A.) activează un nu
măr impresionant de echipe: 573 I Din
tre acestea, în actualul campionat 13 for
mații slnt neînvinse, cea a Universității 
Georgetown (care beneficiază de aportul 
lui Pat Ewing — 213 cm, unul dintre cel 
mal buni baschetballști de peste Ocean) 
obțlnînd 12 victorii consecutive. • In timp 
ce patinatoarele de viteză din R. D. Ger-

mană au deținut numeroase recorduri 
mondiale, nici anul dintre colegii lor n-au 
avut această bucurie. Iată însă că ta- 
tr-un concurs ta Elveția, la Davos, Andre 
Hoffmann a încheiat cursa de 3 008 m în 
4:03,31, cu 75 de sutimi mai repede de
cât fostul recordman al lumii, sovieticul 
Oglobin. • Cu doar cîteva zile înaintea 
deschiderii C.M. de schi alpin de la Bor- 
mio, reputata schioară vest-germană Irene 
Epple (26 ani) și-a anunțat retragerea din 
activitatea competițională, pentru a se pu
tea dedica exclusiv încheierii facultății de 
medicină. Sora sa Maria, care a preluat 
greul reprezentării, n-a avut prea mult 
succes tn competiția mondială. • Potri
vit relatărilor publicației americane „Sport”, 
faimosul „fotbal american” face anual zed 
de victime în rlndurile practicanților săi. 
Cu două sezone în urmă, numai din ria
dul formațiilor studențești, ta urma trau
matismelor suferite în joa, au decedai opt 
fotbaliști, iar alți 15 au paralizat. Ce spori 
o mai fl și ăsta • După 46 de jocuri, 
ta campionatul de hochei nord-american 
pe primul loc ta clasamentul șuterilor se 
afla Ray Bourque, fundaș al echipei din 
Baston, care a șutat de 231 ori, dar n-a 
înscris decât... 10 goluri. In schimb, a 
fost „asistent” la 42 de goluri ale cole
gilor săi. • In cadrul Federației interna
ționale de caiac-canoo ființează începtnd 
de anul trecut o comisia de canoe», ma
raton. Aceasta se va 
lungi de 20 km, pa 
ganizate pe riurl, pe 
mare.

luptă
— Internazionale (3—0). 
cu impetuosul Altobelli 
Telefoto : A.P.-Agerpres

R. F. Germania : Mann- 
— Braunschweig 2—0, 

■ Schalke 2—2. Dti- 
Kaiserslautem 1—o ;

— Dortmund 
1—1, F. C. Koln — Bremen 3—2. 
Clasament : 1. Bayern 39 p, ă. 
Bremen 38 p S. MOnchenglad- 
bach 34 p, 4. F. C. Kiiln 33 p
— toate ou cîte 28 de jocuri t 
pe ultimele t 17. Karlsruhe 18 p, 
18. Braunschweig 16 p.
• Partide restante din cam

pionatul Angliei : as ton Villa — 
Watford 1—1, Luton — Notting
ham Forest 1—2, Manchester Utd.
— Southampton 0—0, stoke —
Norwich 2—3, W. B. Albion — 
Sunderland 1—0. Clasament : L 
Everton 75 p (34 j), 2. Man
chester Utd. 66 p (Sl j), 3. 
Tottenham 64 p (36 J), 4. She
ffield Wednesday 62 p (37 j), 5. 
Southampton 61 p (37 j), 6. Li
verpool 60 p (34 j)... 21. Coven
try 37 p (34 j), 22. Stoke 17 p 
(36 j).
• Joo amical : Brazilia — Co

lumbia 2—1 (0—0). Au marca*
Alcmao, Casagrande, respectiv 
Prince.
• Invinglnd cu 3—0 pe River 

Plata, echipa Velez Sarsfleld s-a 
calificat ta finala campionatului 
argentinian, ta care va lntital 
formația Argentinos Juniors.

natul 
helm 
Karlsruhe 
sseldorf - 
Mdnchengladbacn

F. C. Koln

B.

• T£££X • TELEX 9
CICLISM • Etapa a doua a 

Turului Spaniel (Zamora — Oren- 
se, 268 km) a revenit, la sprint, 
irlandezului Kelly 6.26 â)3. Lider al 
cursei a devenit spaniolul Indu
rata, cu 11.91:56, fostul purtător 
al „tricoului galben", olandezul 
Oosterbosdh nemaifiind clasai 
între primii M 1 a „Marele pre
miu al Eliberării”, la Ramat, a 
fost cîștigat de Italianul Bugno 
(iei,» km ta 2.13ne), urmat de 
cehoslovaca Jurko șl Klasa.

ȘAH • înaintea ultimei runde,' 
la Banja Luka (Iugoslavia) con
duce Maia Ciburdanldze cu 8 p, 
urinată de Lev Fsahis T p (14. 
Velimirovixti șl Farago 7 p. Cam
pioana mondială este invitată la 
acest turneu masculin.

TENIS • Turneul de la Mar- 
bena (Spania) a debutat cu o 
mare surpriză: Guillermo Vilas, 
favoritul nr. 1, a fost eliminat 
de Ronald Agenor (Haiti) cu 6—9, 
6—1 ! • O altă surpriză la San 
Diego, unde Andrea Jaeger a fost 
întrecută cu 6—0, 8—1 de către 
Melissa Gurney.

VOLEI • Competiție masculină 
la Szekesfehervar : Ungaria — 
R.P.D. Coreeană 3—0 (7, 2, 6),
Belgia — Austria 3—0 (7, 1, 4).

, *'K,8C’’» »' «dmlnltlialio t cod 19775 Bucwaștl, Ut. V. Conta 49, »L P.I.LIL I, M. centrali I» M 7t șl II.50.5» ractlo eotoip. 19 20 30 | iniatoibon CJ | toloi 19 350 rermp. «panii M>. „Inloonatla", 
reoiro ttrdlndtote abooanwnl» prin KOMPRESHLATEUA - MCtoraf eiport-lmport o.es8 P.O. 3o> 12-201, telet 10378. onfir București, Colea GrMtei nt. UBtO t 4. S, t, *


