
LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI
MICOLAE CEAUȘESCU

Ieri a început vizita oficială de prietenie 
a președintelui C.C. al Partidului Congolei al 
Muncii, președintele Republicii Populare Congo, 
colonel DENIS SASSOU NGUESSO
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La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a to
varășei Elena Ceaușescu, vi
neri. 17 mai. a sosit în Capi
tală colonel Denis Sassou 
Nguesso, președintele Comite
tului Central al Partidului 
Congolez al Muncii, președin
tele Republicii Populare Con
go, care, împreună cu tovarășa 
Antoinette Sassou Nguesso, e- 
fectucază o vizită oficială de 
prietenie in (ara noastră.

Ceremonia sosirii înaltului 
oaspete a avut loc pe aeropor
tul Otopeni, împodobit sărbă
torește.

La ora 12,45 aeronava spe
cială cu care călătorește con
ducătorul partidului și statului 
congolez a aterizat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
i-au salutat, Ia coborirea din 
avion, pe colonel Dents Sassou 
Nguesso și tovarășa Antoinette 
Sassou Nguesso cu deosebită 
căldură. Cei' doi conducători 
de partid și de stat și-au 
strins miinile cu prietenie, 
s-au îmbrățișat. Cu aceeași 
cordialitate și-au strins cu 
prietenie miinile tovarășa 
Elena Ceaușescu și tovarășa 
Antoinette Sassou Nguesso.

Garda 
aeroport 
Au fost _____ __________
stat ale Republicii r 
Congo și Republicii ' Socialiste 
România, în timp ce. in semn 
de salut, au fost trase 21 salve 
de artilerie.

Un grup de pionieri și 
neri români și congolezi 
oferit tovarășului I” 
Ceaușescu și tovarășului 
nis Sassou Nguesso, 
Elena Ceaușescu și 
Antoinette Sassou 
buchete de flori.

In aplauzele celor 
tovarășul 
și tovarășul Denis 
Nguesso. tovarășa 
Ceaușescu și tovarășa

militară aliniată pe 
a prezentat onorul, 

intonate imnurile de 
Populare

Republicii Socialiste Româ
nia. și colonel Denis Sassou 
Nguesso. președintele Comi
tetului Central al Partidului 
Congolez al Muncii, președin
tele Republicii Populare 
Congo.

Sub semnul dorinței comune 
ca actualul dialog la nivel 
înalt să dea noi impulsuri dez
voltării. pe multiple pla
nuri, a raporturilor româno- 
congoleze, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Denis 
Sassou Nguesso au procedat la 
prima rundă de convorbiri, în 
cadrul căreia au făcut un larg 
schimb de păreri cu privire Ia 
evoluția relațiilor bilaterale, 
la problemele legate 
movarea și mai largă 
tor relații.

Cei doi conducători 
liniat că relațiile dintre Repu
blica Socialistă România și 
Republica Populară Congo, 
îndeosebi cele economice, au 
cunoscut. în ultimii ani, un 
curs pozitiv. în același timp 
8-a apreciat că rezultatele ob
ținute in planul colaborării 
bilaterale, precum și potenția
lul economic in creștere al ce
lor două țări ereează premise 
favorabile pentru 
rea, in viitor, a 
româno-congoleze 

domenii 
în agricultură, in ex- 

industrializarea 
pregătirea 

si în 
interes

de pro- 
a aces-

au sub-

amplifica- 
conlucrării 

într-o se- 
importante,

$

$

IERI AU CONTINUAT LUCRĂRILE
FORUMULUI TINERETULUI

ti- 
au 

Nicolae 
2_1 De- 
tovarășei 
tovarășei 
Nguesso

rie de 
mai ales 
ploatarea 
lemnului, 
drelor, i 
sectoare 
proc.' în acest scop, s-a stabi
lit să fie întărit rolul Comisiei 
mixte guvernamentale în pro
movarea susținută a coope
rării economice si tehnice din
tre cele două țări.

Convorbirile se 
Intr-o atmosferă 
prietenie, 
reciprocă.

> și 
. in 
precum 

de

ca - 
alte 

reci-

desfășoară 
de caldă 

înțelegere și stimă

$

$

5
prezenți, 

Nicolae Ceaușescu 
Sassou 
Elena 

..----------Antoi
nette Sassou Nguesso au pă
răsit aeroportul îndreptîndu-se 
spre reședința rezervată inalți- 
lor oaspeți.

★
Tovarășul Denia Sassou 

Nguesso, președintele Comite
tului Central al Partidului 
Congolez al Muncii, președln- 

. tele Republicii Populare Con
go, a făcut, vineri, Ia Palatul 
Consiliului de Stat, o vizită 
protocolară tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România.

întrevederea, care a premers 
convorbirilor oficiale, s-a des
fășurat sub semnul prieteniei, 
înțelegerii și respectului reci
proc ce caracterizează Intîini- 
rlle româno-congoleze la 
vei înalt, 
partidele, 
noastre.

_ _ ni- 
bunele relații dintre 
țările șl popoarele

★
La Palatul Consiliului de 

Stat au început, vineri, 11 
mai, convorbirile oficiale In
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele

★
Nicolae Ceaușescu, 

a! Partidului 
Român, președintele 

Socialiste Româ- 
tovarășa Elena 

au oferit, vineri, un

Tovarășul 
secretar general 
Comunist 
Republicii 
nia, și 
Ceaușescu 
dineu oficial in onoarea colo
nelului Denis Sassou Ngue
sso, președintele Comitetului 
Central al Partidului Congolez 
al Muncii, președintele Re
publicii Populare Congo, și a 
tovarășei Antoinette Sassou 
Nguesso.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și colonel 
Nguesso au 
Urmărite eu 
liniate cu 
rile au fost marcate, in mod 
solemn, la terminarea lor, 
de intonarea imnurilor de 
stat ale R. P. Congo și Româ
niei.

Dineul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

★
Vineri după-amiază, tovarășa 

Antoinette 
Împreună 
congoleze, 
artă al 
România.

Sassou 
toasturi, 
si sub- 
toastu- 

in 
terminarea 

imnurilor

Denis 
rostit 
'interes 

aplauze.

Sassoe Nguesso, 
eu persoane oficiale 
a vizitat Muzeul de 
Republicii Socialiste

$

g

i

Vineri dimineață au fost 
reluate în plen lucrările celui 
de-al Xll-Iea Congres al 
Uniunii Tineretului Comunist.

La lucrările în plen au 
participat tovarăși din condu
cerea partidului și statului, 
reprezentanți ai unor minis
tere și instituții centrale, or
ganizații de masă și obștești, 
activiști de partid tineri din 
activul U.T.C.

Congresul a ales Comisia de 
pregătire a propunerilor 
candidați pentru organele 
conducere ale Uniunii Tinere
tului Comunist.

In scopul asigurării unei cit 
mai bune reprezentări a tu
turor categoriilor de tineri, a 
tuturor domeniilor de activi
tate. precum și a organiza
țiilor județene. Congresul a 
aprobat, in unanimitate, pro
punerea ea noul Comitet Cen
tral al U.T.C. să fie format 
din 255 membri și 125 mem
bri supleanți, iar Comisia Cen
trală de Cenzori din 45 
membri.

în cadrul dezbaterilor _ 
plen au luat cuvintul delegați 
la congres.

Au luat cuvintul, de aseme
nea, tovarășii Constantin Ol- 
teanu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul apărării na
ționale. Gheorghe David, mem
bru supleant al Comitetului Po
litie Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul agriculturii și indus
triei alimentare, Ion Teorea- 
nu. ministrul educației și invă- 
țămintului, Haralambie Alexa, 
președintele Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport

După-amiază. lucrările Con
gresului s-au desfășurat in 
cadrul celor 10 secțiuni : pen
tru activitatea In rindul tine
retului muncitoresc ; pentru 
activitatea în rindul tineretu
lui sătesc ; pentru activitatea 
în rînduî elevilor; pentru acti-

de 
de

d l

in

vitatea in rindul tinerelor 
fete ; pentru educația politico- 
ideologică, revoluționară și pa
triotică ; pentru cultură și pre
să ; pentru activitatea de crea
ție tehnico-științifică ; pentru 
activitatea de pregătire a ti
neretului pentru apărarea pa
triei, sport și turism ; pentru 
activitatea organizatorică, 
cadre și viața 
nizație, pentru 
națională.

Insușindu-și
Urile cuprinse in magistrala 
cuvintare rostită de conducăto
rul partidului și statului nos
tru la deschiderea Forumului 
tineretului, document de excep
țională însemnătate teoretică și 
practică pentru întreaga acti
vitate viitoare a organelor și 
organizațiilor U.T.C., partici
panta la discuțiile purtate in 
plen și in 
congresului 
mentele de 
prețuire, de 
tă cu eare 
României i 
tovarășul
cel mai îndrăgit și stimat fiu 
al națiunii noastre, îndrumător 
și prieten apropiat 
generații.

Reafirmind adeziunea deplină 
a tineretului la politica inter
nă și externă a partidului și 
statului, vorbitorii au dat ex
presie hotărîrii neabătute a ti
nerei generații de a face totul 
pentru Îndeplinirea exemplară 
a importantelor sarcini stabi
lite de Congresul al XIII-lca al 
partidului, de a-și spori con
tribuția la înfăptuirea măreței 
opere de edificare a socialis
mului și comunismului pc pă- 
mintul patriei.

Lucrările congresului conti
nuă.

internă de 
activitatea

pe deplin

de 
orga- 
inter-

orien-

cadrul secțiunilor 
au exprimat senti- 
aleasă dragoste și 
adincă recunoștin- 

tinăra generație a 
ii înconjoară pe 
Nicolae Ceaușescu,

al tinerei

★
Vineri s-a încheiat Ia Pala

tul Marii Adunări Naționale

cea de-a XlV-a Conferință a 
Uniunii Asociațiilor 
lor Comuniști din 
ale cărei dezbateri s-au desfă
șurat sub semnul orientărilor 
și Indicațiilor de inestimabilă 
valoare teoretică și practică 
cuprinse in cuvintarea rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
rostită la deschiderea Forumu
lui tineretului, larg și cuprin
zător program de acțiune pen
tru educarea comunistă, revo
luționară prin muncă si pentru 
muncă a tinerei generații din 
patria noastră, din care se 
desprind eu claritate direcțiile 
fundamentale ale procesului de 
pregătire a studenților ca vi
itori specialiști de nădejde ca
pabili să contribuie 
sură tot mai mare 
viitorului comunist 
noastre.

Desfășurată timp 
zile in plen și in comisii 
probleme, conferința 
lit obiectivele și sarcinile ce 
revin asociațiilor studenților 
din toate centrele universitare 
ale țării in activitatea de for
mare și educare a studenților, 
astfel incit aceștia să-și spo
rească, împreună cu întregul 
tineret, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de par
tid, contribuția la înfăptuirea 
exemplară a hotărîrilor 
de-al XlII-lea Congres^ al 
tidului Comunist Român.

La lucrările Conferinței 
luat parte tovarăși din condu
cerea partidului și 
nostru, membri ai 
P.C.R., reprezentanți 
ducerii unor ministere, 
ții centrale, organizații 
să și obștești, secretari ai co-

Studenți- 
România.

într-o mi
la făurirea 
al națiunii

de două 
pe 

a stabi-

celui 
Tar-

an

statului 
C.C. al 
ai con- 
institu- 
de ma

(Continuare In naq a 1-a)

Balcaniada de baschet masculin

DIN NOU PARTIDE SPECTACULOASE
• Azi, România — Iugoslavia, o adevărată finală • Miine, e- 

chipa noastră intilnește reprezentativa Greciei

Ediția a 27-a a Campionatu
lui balcanic de baschet mascu
lin a continuat ieri in sala 
Floreasca cu partidele zilei a 
treia, o rundă liniștită pentru 
reprezentativa noastră, fără e- 
moții (a jucat cu echipa de 
tineret) — dar cu griji, cu gîn- 
dul la lnțîlnirea de astăzi, ci nd 
va susține o partidă importan
tă, avînd în 
lecționată a

Reuniunea 
tură" un joc

față redutabila se- 
Iugoslavîei.
a avut în „uver- 
în familie, Româ-

Miine, etapa a 30-a a Diviziei „A“ de fotbal

In centrul atenției, meciurile pentru evitarea retrogradării
• S. C Bacău — un nou pas pentru părăsirea „zonei de foc* I • La Pitești — studenții bucu- 
reșteni... examinatori severi • Orădenii in căutarea unei poziții cit mai ferite de griji • 
La Tg. Mureș se intilnesc vecinele de la mijlocul clasamentului • La Rm. Vilcea, un joc de 1, x, 2
• In „Ghencea* evoluează o revelație a returului : F.G Olt • Ce 
in intilnirea cu băimărenii I • La Timișoara, Dumitru primește

vedea „noile scheme Mateianu* și în Șos.

PROGRAMUL JOCURILOR
£ - - ---------------- -------------------- £

„față* va arăta Corvinul 
replica lui... Constantin • Vom 
Ștefan cel Mare ?

CLASAMENTUL

Bacău : 
Pitești: 
Oradea : 
Tg. Mureș : 
Rm. Vilcea 
București :

Hunedoara : 
Timișoara : 
București :

SPORT CLUB 
F.C. ARGEȘ 
F.C. BIHOR 
A.S.A. 
CHIMIA 
STEAUA 
(Stadionul Steaua) 
CORVINUL 
„POLI" 
DINAMO
(Stadionul Dinamo) 

Toate meciurile vor începe la ora 17,30.

g- F.C.M. BRAȘOV
- SPORTUL STUDENȚESC
- POLITEHNICA IAȘI
- RAPID
- UNIVERSITATEA CRAIOVA g
- F.C, OLT g

g

- F.C. BAIA MARE
- GLORIA BUZĂU
- JIUL

L STEAUA î» 21 6 2 62-16 48
2. Dinamo 29 17 10 2 50-26 44
3. Sportul st. 2» 17 8 4 60-24 42
4. Univ. Cv. 29 15 5 9 54-39 35
5. Gloria Bz. 29 11 8 10 44-43 30
C. Corvinul *9 13 2 14 46-46 28
7. F.C. Olt 29 12 4 13 31-39 28
8. Rapid 29 9 9 11 34-35 27
9. A.S.A. 29 10 7 12 22-26 27

10. „Poli" Tim. 29 10 7 12 28-44 27
11. F.C. Bihor 29 11 4 14 32-39 26
12. F.C.M. Bv. 29 11 4 14 29-36 26
13. Jiul 29 10 5 14 32-47 25
14. F.C. Argeș 29 9 8 14 38-34 24
15. Chimia 29 9 f u 23-47 23
18. S.C. Bacău 29 8 8 15 29-35 22
17. F.C. B. M. 29 9 4 18 24-40 22
18. „Poli" Iași 29 5 3 16 30-52 13

nia I — România tineret, în 
care antrenorii Gh. Novac și 
R. Diaconescu au utilizat mai 
tot timpul rezervele, titularii 
fiind menajați. De aici a re
zultat o dispută echilibrată, 
componenții selecționatei de ti
neret. dornici să lase o impre
sie cît mal bună, au fost aceia 
care au dat tonul unor acțiuni 
in viteză, fapt care le-a per
mis să se afle în avantaj, di
ferența cea mai mare înregis- 
trîndu-se în min. 13. scor 
30—16. După acest „dus rece", 
prima reprezentativă a luat 
meciul în serios, și-a impus 
punctul de vedere și finalmen
te a obținut o victorie clară, 
cu scorul de 88—73 (40—40). Au 
marcat : Szabo 13. V. Conslan-

tin 17, Ionescu 6, Rădulescu 13, 
Netolițchi 26, Iacob 3. Marina- 
che 10, respectiv Panaitescu 12, 
Reisenbuchler 5, Toadcr 3. Băr- 
bulescu 6, Dăian 5, Apostu 9, 
Pogonaru 8. Tzachis 13, C. 
Ioan 8. Au arbitrat bine G. 
Gunalp (Turcia) si T. Vidalis 
(Grecia).

In al doilea meci al zilei s-au 
întîlnit echipele 
Turciei. Jucătorii 
două înfrîngeri la 
rit foarte mult să . 
ta și pînă la urmă au realizat 
prima victorie, grație unei su
periorități evidente. Debut echi
librat. în care baschetbalistii 
turci au folosit o apărare ex
trem de agresivă, colectionînd

Paul IOVAN 
Adrian VASILESCU

Bulgariei și 
bulgari, cu 

activ, au do- 
spargă ghea-

(Continuare în pag. a 4-a)

ULTIMA GALA Of PREGĂTIRE A BOXERILOR
ÎNAINTEA CAMPIONATELOR EUROPENE

Boxerilor din echipa națio
nală le-au mai rămas doar cite- 
va zile de pregătire pentru 
marele examen al Campionate
lor europene care vor începe, 
la Budapesta, la 25 mai. An
trenorul echipei. Calistrat Cu- 
țov, și elevii săi pun la punct 
în aceste zile ultimele... amă
nunte în vederea unor cît mai 
bune evoluții în meciurile ce 
vor urma. Iubitorii sportului 
cu mănuși din Capitală vor 
avea prilejul să-i vadă pe cei 
12 component! 
azi, Incepînd 
pe ringul din parcul sportiv

ai formației 
de la ora 16,

Timpuri Noi, din Calea Du- 
dești, unde vor susține ultima 
gală de pregătire inaintea star
tului de la Budapesta, Parte
neri de Întrecere, boxeri de la 
Dinamo, Steaua. Metalul, Ra
pid etc. Chiar dacă gala va fi 
eu „meciuri fără decizie", sîn- 
tem siguri că vom asista la 
un spectacol pugilistic intere
sant, eu titularii echipei națio
nale în rolurile principale : D. 
Șchiopa, C. Tițoiu, R. Nistor, 
N. Talpoș, D. Stănciulescu, D. 
Hie, R. Obreja, C. Silitră, D. 
Maricescu, P. Bornescu, Gh. 
Preda si D. Răcaru.



Cum pregătim - din vreme, competent și responsabil — 

participarea sportivilor noștri ia J. 0. din 1988 ?

CALEA SPRE MEDALII: ÎNTĂRIREA PROBELOR

IN CARE ROMANII S-AU DISTINS ÎNTOTDEAUNA!

A încep, 

de pe

MECIURI !
(prin telefon).
„Daciadei“ de

Continuăm seria anchetelor privind •- 
biectivul major, de perspectivă, al miș
cării noastre sportive, prezența la înalt 
nivel a sportivilor români la Olimpiada 
din 1988. Interlocutorii noștri vor fi, de 
astă dată, VASILE VINTILÂ. secretar al 
Federației române de tir. și VIRGIL A- 
TANASIU, antrenor federal pentru pro
bele de pistol. Deci. TIRUL. în prim-plan.în prim-plan.

«port care la fiecare ediție a Jocurilor 
Olimpice din 1952 încoace (excepție in 
1976, la Montreal), a adus tării medalii 
ți titluri. BILANȚ OLIMPIC : 4 medalii 
de aur, 4 de argint. 3 de bronz, la ulti
mele 9 ediții, lată întrebările puse :

1. Acum, în primul an al ciclului olim
pic 1985—88. cum considerați că 
eșalonată pregătirea performerilor

trebuie 
din ra-

mura dv. olimpică, pentru ca perspecti
vele acestui ciclu să se materializeze, în 
1988. prin 
tivități ?

2. Care 
tele prin 
cu șanse 
precum și 
mul realizării acestui obiectiv ?

atingerea unei înalte competi-

sînt. la această oră. argumen- 
care tirul nostru este 
la medaliile olimpice 
obstacolele aflate. încă.

creditat 
în 1988. 
pe dru-

PORȚI DESCHISE PREGĂTIREA OLIMPICILOR
TUTUROR VALORILOR AUTENTICE

VASILE VINTI- 
LA: 1. Analiza
responsabilă a re
zultatelor obținute 

la Olimpiada din 1984, pe care le 
considerăm nesatisfăcătoare, a 
condus la depistarea cauzelor 
care au determinat această si
tuație și, implicit la definiti
varea căilor prin care tirul sâ 
se revitalizeze în noul ciclu 
olimpic. O primă problemă de 
rezolvat este lărgirea ariei de 
selecție a loturilor olimpice. în 
vederea Olimpiadei din 1984. 
de pildă, la pistol viteză, nici 
o altă valoare nu a amenințat 
titularizarea lui C. Ion și M. 
Stan. Astfel că medalia de ar
gint a fost 
cestui trăgător 
este Corneliu 
consecință a 
a probei. La 
crurile si la _____  __________
unele specialiste ale probei a- 
flîndu-se într-o prelungită cri
ză de formă înaintea definiti
vării echipei. Rezultatul ? Nici 
o medalie ! La probele de puș
că și talere, lucrurile au stat 
și mai rău. pretendenții Ia ti
tularizare fiind nu numai pu
țini, ci și neconvingători prin 
rezultate, tn consecință, vom 
acționa pentru întărirea probe
lor în care românii s-au distins 
și pînă 
pistolul 
reușitei 
mentele 
1981 și 
feminin 
deținut 
tlul -de 
este vicecampioană europeană, 
la Varna). Asta nu înseamnă 
că celelalte probe vor fi ne
dreptățite. Teoretic, toate pro
bele pot ti reprezentate la O- 
limpiadă. dar totul depinde nu
mai de rezultatele obținute. 
Vom încerca să lărgim baza 
de selecție a loturilor olimpi
ce. in principal prin întărirea 
valorică a juniorilor existent!. 
Creșterea grabnică a rezultate
lor lor va 
ficitare și 
„senatorii 
considere 
muncească___ ______ ______
fi siguri de ea. Problema 
nerei generații trebuie să 
însă a tuturor secțiilor, a 
turor antrenorilor : faptul 
anul trecut, la „naționale", 
fost prezenți doar dte 13 
niori și 13 junioare la pistol 
viteză și standard ne-a dat 
mult de gîndit. în urma con
troalelor initiate de C.N.E.FS.. 
la cluburi am si luat anumite 
măsuri, iar urmările se văd : 
la concursuri, numărul junio
rilor s-a dublat în doar 4 luni. 
Soerăm ca astfel, nucleului de 
consacrati (C. Ion. Silvia Ka- 
po'ztav. I. Petru. Maria Ma- 
covei) să li se alăture. în ur-- 
ma rezultatelor de valoare in
ternațională. toti cei care ur-

de fapt opera a- 
de excepție care 
Ion. și nu o 
valorii generale 
fel au stat lu- 
pistol standard.

acum, pistolul viteză, 
standard (în ciuda ne
olimpice, dar cu argu- 
•titlurilor europene din 
1983), pistol 10 metri 
(echipa României a 

recordul mondial și ti- 
campioană europeană.

acoperi probele 
îi va determina 
de drept" să-și 
titularizarea și 
mai mult pentru a 

ti- 
fie

Cu
că 
au 
ju

de- 
pe 

re- 
să

mează să-și stabilizeze perfor
mantele la cel mai înalț nivel. 
Iată-i : S. Babii. Elena Ene. 
Elena Taciuc. I. Joldea. C. 
Stan. E. Antonescu (la glonț), 
I. Toman. A. Ciorba. D. Ga- 
zetovicî (la talere). Aurora 
Chin. Marina Prelipceanu (la 
arc). Nu înseamnă că acest 
„fond" de performeri rămîne 
intangibil : rezultatele vor de
cide menținerea lor printre se- 
iectionabili.

2. întrucît rezultatele bune 
pe care le-am amintit — și 
altele — constituie argumentul 
menținerii tirului printre spor
turile cu șanse la medalii în 
1988, nu voi insista asupra a- 
cestui aspect. Mă voi opri la 
unele dintre necazurile pe care 
Ie întîmpinăm. în primul rînd 
asupra materialelor specifice 
tirului, care sînt. se știe, ex
trem de sofisticate, de preten
țioase. Este, de aceea, necesar 
ca secțiile să dirijeze materia
lele de calitate pe care le au și 
cele care pot fi repuse în 
funcționare (dacă e cazul) prin 
eforturile conducerii 
și ale președintelui 
Gavrilă Barani. spre 
rii fruntași, 
nominalizare 
pica încă o 
lui : numărul
neri specialiști- de valoare. Prea 
putini dintre foștii sportivi au 
devenit antrenori. I.E.F.S. pu
țind juca un rol mai eficient 
în rezolvarea acestei probleme 
stringente.

NU ESTE DOAR PROBLEMA FEDERAȚIEI
Trebuie schimbată această op
tică. documentele C.N.E.F.S. 
specificînd clar că singurele 
obiective de mare performantă 
sînt cele din competiții inter
naționale oficiale. Privind ast
fel lucrurile, rezultă că prea 
puține secții din tară sprijină 
efectiv loturile olimpice care 
au devenit In mod greșit, o 
problemă exclusiv de compe
tența federației. Aproape toate 
secțiile din județele tării au 
o modestă contribuție la bu
nul mers al activității, care 
este a tuturor. Automulțumirea 
cu obținerea unor performanțe 
de nivel național sau regional 
se manifestă si pe planul 
strict individual al unor tră
gători. Am uneori impresia că 
unii dintre aceștia doresc să 
devină campioni olimpici 
o muncă susținută, fără 
turile obligatorii I ! Acești 
tivi se pregătesc ca niște 
tionari, deși noi facem
pentru ca ei să se implice, să 
participe activ la pregătirea 
lor. Ne străduim să le sădim 
încredere în forțele proprii, 
dorința de a deveni competitori 
autentici, de nivel mondial. în 
concluzie : procesul de pregă
tire, așa cum este el conceput 
la această oră, va rezolva pro
blema reprezentării cu cinste a 
tirului pe poligoanele olimpice 
din 1988. Depinde numai 
noi, de antrenorii de lot. 
trăgătorii selecționați (sau 
cel care vor fi), de secții, 
specialiști. într-un cuvînt 
toți cei care lucrează în 
meniul tirului, ca 
să fie îndeplinite.

VIRGIL ATA- 
NASIU : 1. Un
scop principal a 
fost pînă acum 
pentru aplicarea 

de antrenament sub

ORADEA, 17
Turneul final al .. 
performanță la handbal feminin 
a început în Sala sporturilor 
din localitate, spectatorii fiind 
dornici sâ asiste la dispute în 
care — cu mici excepții — s-au 
întilnit formații fruntașe din 
recent încheiatul campionat al 
Diviziei „A".

BACAU — NEAMȚ 27—16 
(12—6). Succes facil al reprezenta
tivei județului Bacău, ca urmare 
a unui 
apărări 
Elevele 
Bartha 
au reușit 
oprească _ ._ ...
atacurile handbalistelor din ju
dețul Neamț. Au înscris : Oaca 
6, Ccrvencîuc 5.
Hriscn 3, 
Ciubotarii 
tiv Șescu

joc rapid în atac, a unei 
avansate și eficiente, 
antrenorilor Eugen 

Alexandru Mengoni 
de fiecare dată să 
atacurile și contra-

si

Danilof 3,
Lunca 3, Darvaș 3, 

3, Petrea 1, respec- 
6, Imbrișcă 3, Enea

2, Bu 
Tănas 
Kentz

VÎL 
(17—1] 
în ecll 
(ului 
destuii 
întrec] 
cu 7-] 
vencel 
nut rl 
celor, 
foarte 
TSriikJ 
Pestrq 

1. res 
5, An 
Scorii (| 
1. Aul 
cu și

IM 
(16—Id 
tactic 
s-au i

federației 
ei. prof, 

performe- 
șanse decei cu

în loturile olim- 
problemă a tiru- 
prea mic de ti-

preocuparea 
unui proces ______________
formă de plan unic, alcătuit pe 
baza observațiilor si datelor o- 
biective obținute de la brigada 
Științifică a I.E.F.S.. cu 
conlucrăm de mai multi ani. 
Sarcinile noastre sînt cu atît 
mai numeroase cu cit în pro
gramul olimpic din 1988 ar fi 
„în joc", la cele 12 probe la 
care am putea participa (dacă 
vom atinge un anume nivel 
de competitivitate. 33 de me
dalii — dc aur, argint și bronz. 
Volumul mare de muncă, pre
lungirea la întregul an a acti
vității. accentul pus pe tirul 
de la 10 metri sînt unele din
tre direcțiile de, „activizare" a 
probelor deficitare (pușcă mas
culin și feminin. în primul 
rînd). Rămîne de văzut în ce 
măsură eforturile noastre, ale 
antrenorilor și sportivilor, vor 
fi confirmate de rezultate__
ne la competițiile oficiale din 
anii 1985—88. singurele criterii 
care vor condiționa prezenta 
și numărul trăgătorilor noștri 
pe standurile olimpice.

2. Valoarea scolii românești 
de tir își va spune din nou 
cuvîntul, acesta fiind princi
palul argument în favoarea 
trăgătorilor noștri. Totuși, une
le corecturi devin obligatorii. 
Astfel, prea multi antrenori și 
numeroase secții consideră ciș- 
tigarea unui titlu national drept 
obiectiv final al pregătirii lor. 
E o mentalitate îngustă, fără 
orizont, care vămuiește rezul
tatele de nivel internațional.

Dc cc și-a creat faima Județul

care

bu-

0 ORIGINALA CONCE
Județul Suceava este în ulti

mii 5—6 ani din ce în ce mai 
mult citat ca gazdă a unor im
portante manifestări sportive, 

performantă, 
această frec- 
prin compe- 
organelor de

fără 
efor- 
spor- 
func- 
totul

de 
de 
de 
de 
de 

do- 
obiectivele

Anchetă realizată de 
Radu TIMOFTE

de masă și de 
Cum se explică 
vență ? Desigur, 
tenta și inițiativa 
sport și cu atribuții sportive 
din județ, dar mai ales prin 
interesul crescînd al copiilor, 
tinerilor și oamenilor muncii 
suceveni pentru mișcare în aer 
liber, pentru sport, de unde și 
— firesc — o preocupare deo
sebită pentru baza materială. 
Interesantă însă concepția în 
care aceasta a fost dezvoltată. 
Mai întîi. teritoriul județului a 
fost împărțit — tinînd seama 
de profil geografic și tradiție 
sportivă — în șase zone, con
centrate în jurul orașelor Va
tra Dornei, Cîmpulung Moldo
venesc (în general pentru 
sporturi de iarnă : schi fond, 
schi alpin,' sanie, biatlon. com
binată nordică ; lupte libere, 
atletism). Suceava (atletism, 
lupte greco-romane. volei, 
handbal, înot). Gura Humoru- 
binată nordică : lupte libere, 
Rădăuți (lupte greco-romane. 
tir cu arcul, atletism, handbal, 
patinaj) și Fălticeni (canotaj, 
fotbal, atletism, box).

Plecînd de la această împăr
țire. de la sporturile stabilite

ca pri 
zone, 
rea b| 
in jiu 
menaj 
live, I 
te un] 
pildă, 
lor fă| 
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dul ta 
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CAMPIONATE9COMPETIȚII&CAMPIONATE9 COMPETIȚII* CAMPIONATE9COMP
ULTIMA ETAPĂ IN „CUPA ROMÂNIEI” LA RUGBY

Azi șl mîine vor avea loc partidele ultimei etape din cadrul „Cu
pei României" la rugby (se înțelege, la aceste jocuri nu vor par
ticipa rugbyștil reținuți la Iotul reprezentativ). Iată programul : 
București : DINAMO — STEAUA, stadion Olimpia ora 9,30, arbitru 

G. Petrescu (București) ; acest meci se va disputa astăzi. 
Arad : GLORIA — POLITEHNICA TIMIȘOARA, stad. Gloria ora 10, 

M. Savin (București)
METALURGISTUL — „U“. 16 Febr. CLUJ-NAPOCA, stad.

Metalurgistul ora 10, O. Ionescu (Constanța)
RAPID CHIMIA — GLORIA BUC., stad. Chimia ora 10, Gh.

Căldăraru (Iași)
SP. STUD. CONSTRUCȚII, stad. Dumbrava ora 10,

Gh. Rășcanu (Timișoara)
Constanța s FARUL — C.S.M. SUCEAVA, stad. Farul ora 10, A. Popa

(lași)
Năvodari : T.C. IND. MIDIA — RULMENTUL BIRLAD, stad. Chimia

ora 10,30, I. Davidoiu (București)
Focșani : MILCOV — M.G. OLIMPIA BUC. stad. 23 August ora 11,
Gh. Voinea (Buzău) ; toate partidele din țară se vor disputa du
minică.

„Cupa* se joacă pe serii Iar echipele clasate pe locul I se califică 
tn semifinale.

TURNEUL DE CALIFICARE LA JUDO

Cugir

Buzău

Sibiu : C.S.M.

Azi Șl 
lor din 
neul de 
„A* Ia judo. Participă la aceste 
întreceri Dinamo Victoria Bucu
rești. A.S.A. Sibiu, Rulmentul 
Birlad, Universitatea Cluj-Napo-

mîine in Sala sporturi- 
P-.teștl va avea loc tur- 
ealificare pentru Divizia

C2L, Metalul Ai ud, Locomotiva 
Ploiești, I^E.F.S. București» Rapid 
Arad, Oțelul Pionierul Galați și 
Petrochimistul Pitești. Cele 10 
formații se vor intUni sistem tur
neu. iar primele trei echipe vor 
promova în Divizia _,A“.

LA VOLEI, SE CUNOSC PROMOVATELE ÎN „A“ (m)
Penultima zi a turneului de ba-, 

raj pentru promovare' în Divi
zia „A* de volei (masculin), 
găzduit de sala Agronomia din 
Capitală, a risipit ultimele în
doieli în privința celor două e- 
chipe cane vor urca în sezonul 
viitor pe prima scenă. Ele sînt 
A.S.A. Electromureș Tg. Mureș 
șl Relonul Săvinești care, cu o 
zi mai devreme, șl-au bucurat 
Inimoasele lor galerii care* le-au 
însoțit, susțlnlndu-le frumos, ne
obosit, sportiv, cu un bogat re
pertoriu de cîntece Interpretate 
vocal și instrumental, cu stea
guri fluturinde și încurajări. Și 
astăzi, ca și în celelalte zile, cele 
două noi divizionare .A* 
(ambele revenind după an an) 
au ascultat cu plăcere și mai 
mare „Marșul triumfal din Aida"... 
Felicitări șl echipelor șl galeriilor 
lor.

Două au fost partidele de Ieri 
care puteau să elucideze situația 
promovării. In prima dintre a- 
cestea, Belenul a dispus • de 
Dada Service Pitești cu 3—1 (8, 
6. —9. 10), avind un coordonator 
fin în Rădulescu, înconjurat de 
5 trăgători harnici (mal mult

ne-au plăcut ieri, Insă, Buruș și 
Sofron), în vreme ce piteștenii 
au jucat minima șansă confuz, 
cu 3 ridicători (la un moment 
dat) mult sub nivelul celui ad
vers, cu 3 semiindisponibili, cu 
greșeli exasperante la serviciu și 
fără vlagă (doar Mogoș s-a bătut 
și. cît a jucat, Teodorescu). La 
rîndul ei. A.S.A. Electromureș a 
dominat prin joc comblnatlv, 
forță de atac și prin blocaj greu 
penetrabl] partida cu echipa care 
mai avea șanse. C.S.M. Delta 
Tulcea învlngînd-o cu 3—0 (6, 
5, 13). Mureșenii au folosit un 
sextet omogen : Racolțea, Sanis- 
lav, Cimpian. _‘
Baidoc (au mal Intrat Simpetrean 
șl Borda). Au
V. Ionescu — _. _________
I. Niculescu — M.. Stamate. tn 
partida codașelor. Joc anost și 
rezultat-surpriză: Voința Zalău — 
Viitorul Bacău 3—1
10). Azi. ultimele 
15), care nu mai 
promovarea...

Mărginean, Pop,

arbitrat corect : 
D. Rădulescu șl

(—10, 15, 8,
meciuri (ora 
po-t influența

Aurelian BREBEANU

B

Răspunde Ion POȘTAȘU
NELU QUINTUS,’ PLOIEȘTI 
„SUPLIMENTUL FOTBAL" 
Dedicîndu-i un catren,
Cugetez perseverent :
Dc-am avea și-un supliment. _ 
Pe teren !

PETRESCU, GALAțl. Nu 
avea decit admirație pentru 

unei echipe sau alta,

D. 
poți 
suporteri: _ . . . _ ___
care speră pînă în ultima clipă
— aș
— In 
ei și 
decit 
tund 
ției adverse. Nid nu e de mirare. 
Jucătorii și antrenorii, cum știm, 
mai trec de La o echipă la alta, 
pe cînd în rîndul suporterilor nu 
poți întîlni aceste... transferuri. 
Unde sînt aceștia însă, deficitari, 
este în materie de obiectivitate. 
Spunînd aceasta, nu mai intru 
în amănuntele .plîngerii* dum
neavoastră împotriva... unor ar
bitri șl. mai ales a unor condu
cători de Jocuri, care și-au cîști-

gat un binemeritat prestigiu, cum 
este și cazul lui Dan Petrescu. 
Evident, și cel mai buni arbitri 
pot greși. Greșelile lor, oricum 
sînt insă mal rare și mal puțin 
grave decit cele ale jucătorilor 
care de la 2 m trag peste poarta 
goală. Și atunci, de ce nu ne su
părăm întil șl tntîi pe ei T

spune pînă în minutul... 91 
victoria echipei iubite de 

suferind poate, mai mult 
jucătorii și antrenorii, a- 
eind victoria surîde forma-

AURELIA HRISCU, BUCUREȘTI, 
Ilie Năstase are 39 de ani. De 
fapt, nu-1 are încă, îi împlinește 
la 19 iulie.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 17 MAI 
1985. EXTRAGEREA I : 75 22 15 
73 23 13 70 5 36 ; EXTRAGEREA 
a n-a : 59 88 54 45 90 55 30 9 76. 
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
1.157.181 lei. din care 309.535 
report la categoria 1.
• AST A ZI ESTE ULTIMA 

pentru procurarea biletelor 
tragerea MULTIPLA LOTO care 
va avea loc mîine, duminică 19 
mal. In cadrul a 8 extrageri de 

~cîte 9 numere. în două faze, cu

lei.
ZI 
la

Centrul de perfecționare a cadrelor din mișcarea sportivă și 
Centrul de cercetări al C.N.E.F.S., împreună cu Consiliul mu
nicipal pentru educație fizică și sport organizează sub auspi
ciile Universității cultural-științiflce din București. în ziua de 
20 mai 1985. orele 12,30, o masă rotundă eu tema : „Potenția
lul olimpic al Clubului sportiv Steaua București pentru vii
toarele Jocuri Olimpice*. Masa rotundă, la care vor participa 
specialiști al acestui club, va fi condusă de conf. dr. Nicu 
Alexe.

extrageri „legate", două cite 
două, deci cu an total de 72 de 
numere, particlpanțli au posibili
tatea de a ooține cîștiguri im
portante ‘ ’
„DACIA 
in R.D. 
nică cu 
încă o 
de a se ciștiga și eu 3 numere 
din cele 18 extrase. Variantele 
sfert pot obține cîștiguri eu va
lori de pînă la plafonul maxim 
inclusiv (în absența celor întregi), 
atît la faza I. cît și la faza a 
n-a. De asemenea, variantele de 
25 lei pot obține cîștiguri cumu
late la ambele faze, deci avînd 
drept de participare la toate cele 
8 extrageri. Așadar, 
tăzi, sîmbătă 18 mai, 
teți procura bilete 
Interesantă tragere l
• Tragerea MULTIPLA Loto 

de mîine duminică 19 mai, se 
va desfășura în București, în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
cu începere de la ora 16.

în bani, autoturisme 
1300“. precum și excursii 
Germană;. Formula teh- 
extrageri , lega te “ oferă 
posibilitate adică aceea

„TOP 16" LA BADMINTON, 
O FRUMOASĂ REUȘITĂ

Badminton ul west joc plin 
de frumusețe, de spectaculozitate, 
se bucură de o tot mai mare 
popularitate ?n rîndurile copiilor 
și tineretului și atrage tot mai 
numeroș* spectatori. A dovedit-o 
și recenta competiție .,Top 16“ 
(ou participarea celor mai buni 
16 jucători și jucătoare din țară), 
organizată ’a Bacău de către Co
mitetul județean U.T.C., C.J.E.F.S. 
și comisia de specialitate. Eveni
mentul se înscrie în suita acțiu
nilor dedicate celui de al XII-lea 
Congres al U.T.C. și Anului In
ternațional al Tineretului (A.I.T.). 
După 
ta col
s-au
Banu

numai as- 
vă mai pu
ia această

confruntări de mare spec- 
pe primele patru locuri 
clasat ; la băieți Florin 
(T.rrișoăra), Istvan Roth 

(Qluj-Napoca) Ștefan Nyari (Ti
mișoara) și Adrian Hîncu (Bucu
rești). Lar la fete Erika Stich, 
Csila Cosrrs ambele din Tîrgu 
Mureș). Liliana Soveja, și Carmen 
Olaru (ambele din Onești). Pri
mele patru locuri pe echipe : O- 
nești, Tg. Mureș, Timișoara, 
București. (V. T M.)
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I final al „Daciadei"

la handbal feminin

LOSSE
J*

IN PRIMA ZI Etapa aI
Brânuț 1, 

t bine A. 
ia (Sibiu). 
VA 28—27 
Verigeanu 

tiva jude- 
:at tirziu șl 
rtenera de 
au condus 
Iar praho- 
au menți- 
prahoven- 
a apărat 

înscris : 
Vloiariu 6, 
, M. Petre 

Mocanu
Bănică 2, 
Stoenescu 

Dănces- 
3ucurești). 
U 31—24 
il tehnico- 
așovencele 
ceput. In

momente sibiencele au 
dezorientate, comițînd 

Si apărindu-se uneori

rW5!

multe 
părut 
greșeli 
prin comiterea de durități Au 
înscris ; Marian 1, Neică 5, Be- 
schi 5, Călin 4, Demeter 3, Ta- 
che 3. Drăgusel 2. Milinccanu 
X, Vasu 1. respectiv Rău 8, Că- 
pâtînă 6, Mohanu 6, Klcin 2, 
Tincu 1, Olteanu 1, 
trat bine Gh. Șandor și Fr. La- 
komsik (Oradea).

CONSTANȚA
22—23 (9—14).

Programul urmățoarelor_ două 
zile. Sîmbătă : 
(de la ora 14), 
SIBIU (15.15), 
HOVA (16.30), 
(18).- ‘ 
MIȘ (ora 9), VILCEA 
REȘ -------- ------------
IAȘI (11.30), BRAȘOV—BUCU
REȘTI (12.45).

Ilie GHIȘA — coresp.

Au arbi-

SALAJ

TIMIȘ—NEAMȚ 
BUCUREȘTI — 
MUREȘ—PRA- 

_ ______ IAȘI — SALAJ
Duminică : BACAU — TI-

MU- 
(10.15), CONSTANȚA —

ganizator de eompetifii sportive ?

IND BAZA MATERIALA

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

UN DEZIDERAT MAJORi
COMBATIVITATEA!

iecare din 
nbunătăți- 
Si astfel, 
u fost a- 
jaze spor- 

adevăra- 
xplică. de 
imenajărl- 
Dornei și 
esc. nor
mă iarna 
entru al 
utat pen- . 
b masă și 
lent, este 
ite bazele 
harta ju- 
timi șase 
ai cîteva 

• săli de
; sală de 

înot si 
îaj viteză 
lice ; ba- 
I culoare), 
;el — 80

80 locuri 
d ; club 
•a Dornei 
de 600 m 
ărită), cu. 
ie. unicat, 
m cu po- 
te ca pe 
amente și 

de schi 
iu ; două 
e 3 și 5

km.) ; patinoar natural. Cîmpu- 
lung Moldovenesc — pîrtie de 
schi fond și schi alpin ; pîrtie 
de biatlon pe dealul Bodea ; 
pîrtie de sanie : microhotel și 
cantină Ia stadion. Gura Hu
morului — o frumoasă bază 
sportivă de masă in Par
cul Ariniș. pe malul ’ riului 
Moldova, cu terenuri pentru di
ferite discipline, popicărie. me
se din beton pentru ping-pong_; 
pistă de patinaj viteză 
de schi fond ; poligon 
la Solea. Rădăuți — un 
lîngâ care s-a amenajat 
lea teren de fotbal; 
de tir cu arcul : în 
construcție : o pistă de pati
naj viteză și o sală de lupte. 
Fălticeni — un stadion de 
10 000 locuri ; microhotel pen-

. tru sportivi : pistă de atletism; 
hangar pentru canotaj și, în 
curs de construire, un bac ș.a.

Frumoasă — cu totul remar
cabilă — preocuparea suceveni
lor pentru amenajarea de baze 
sportive. Sportivii — de per
formanță sau cei care n-au 
urcat încă pe treptele măies
triei sportive — care 
folosit, iarna sau vara, 
vut numai 
la adresa 
spune mai 
citări !

; pistă 
de Ur 

stadion 
al doi- 
poligon 

curs de

cuvinte de 
lor. Ce am 
mult decit :

le-au 
au a- 
laudă 
putea
Feli-

Modesto FERRARINI

COMPETIȚII
Jr* ți ale C.N. de tenis de masă (j) 
GNAT ți 
MPIONI

CRISTINA ENULESCU 
LA DUBLU MIXT
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mașa 
spor- 
între- 
Cam-
„Da-

i telefon), 
de

Sala 
cu

Clor
laie
în probe- 

bun In
ii mențiu- 
e află cei 
ăril — cu 
lomponen- 
le seniori, 

în teni- 
îarii per- 
itutlndeni) 
mloratului 
• au oțe
le viu dis- 
turllor fl- 
istanță.
de vineri 
;ă cu deo- 
de dublu 
s-au pre- 
64 dintre 

telul prin- 
azele pre- 
li mult in 
mile s-au 

unei do- 
mare, dar 
•iții și-au 

Cu inte- 
mluția cu- 
oma (Unl- 
inga Lohr 
în noua sa 
a titlului. 

! s-au des- 
tărllor, ei 
ă și abor- 
iciul decl- 
i au „ur

cat" Cristian Ignat (C.S.M. Cluj- 
Napoca) cu Cristina Enulescu 
(Juventus MILMC-IMGB), care — 
la rîndul lor — au obținut vic
torii fără drept de apel. Finala 
a oferit un joc de bună cali
tate, presărat cu multe momente 
de suspans, pentru ca în cele 
din urmă Cristian Ignat și Cris
tina Enulescu să obțină o vic
torie meritată și, totodată, titlu
rile de campioni.

REZULTATE TEHNICE : Ignat, 
Enulescu cu Nistor, Neagu 2—0, 
cu Mihuț, Gîrbină 2—0, cu Crean
gă, Găgeatu 2—0 ; Toma, Lohr 
cu Pop, Lazăr 2—1, cu Dobai, 
Steriu 2—0, cu Hettman, Chiriță 
2—0, cu Florea, Ciosu 2—0 ; fi
nala : Ignat, Enulescu — Toma, 
Lohr 2—0 (13. 21).

Trebuie să menționăm, de
semenea, și alte cîteva partide, 
care au reținut atenția atit prin 
evoluția jucătorilor, cit și prin 
cea a scorului, unele dintre ele 
înscriindu-se sub semnul sur
prizelor : Trandafir, Gherman — 
Tiugan, Cheler 2—0 !, Fulop» 
Geller — Trandafir, Gherman 
2—1 î, Hettman, Chiriță — Si- 
mion, Predușcă 2—0. Mercioiu, 
Anescu — Mihalache, Anghelescu 
2—1, Fulop, Geller — Munteanu, 
Catană 2—0, Creangă, Găgeatu — 
Dumitrescu, Marton 2—0 '
rea, Ciosu — Mercioiu, 
2—1.

Sîmbătă și duminică 
partidele decisive pentru titlu
rile în probele de simplu și 
dublu.

a-

și FIo-
Anescu

au loc

Emanuel FANTANEANU

, DIVIZIA „B“, ETAPA A 19-A
IMU Ba- 

ÎȘti 36—26. 
tio Găești 
Comerțul

21, C.S.M. 
Teleajen

Slectromu- 
nța Sebeș 
Sprle — 
1, Metalul 
nța Petro- 
Baia Mare
22, Unio 
IURT Lu-

>
FEMININ. Seria I : Vulturul

Ploiești — Textila Buhuși 19—23, 
C.S.M. Sf. Gheorghe — C.F.R. 
Craiova 21—18. Seria a II-a : 
Constructorul Hunedoara — Glo
ria Bistrița 33—27. Industria ușoa
ră Oradea - C.S.M. Sibip 15—14, 
Constructorul Timișoara — Trico- 
<extil Sighet 20—22, Carpatex 
Brașov - Voința Sighișoara 37— 
13. (Corespondenți : S. Soare, A. 
Szabo, Gh. Grunzu, I. Vlad, I. 
Toma, z. Kovacs, I. Tănăsescu, 
L. Mandler, C. Crețu, I. Ghișa, 
A. Crișan, C. Gruia).

I
I
I
I
I
I
I
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Apropierea finalului face ca 
unele 
mline 
cisiv. 
află :

1. Partida de la Bacău, unde 
Sport Club, revelația ultimelor 
două etape (victorie netă 
asupra lui Dlnamo și punct 
mare la Petroșani, acolo unde, 
cu numai citeva zile în urmă, 
pierduse Universitatea Craio
va). înfruntă pe F.C.M. Bra
șov, aflată șl ea intr-o situa
ție dificilă. Se așteaptă un 
spectacol bărbătesc, în oare 
echipele îșl vor juca aprig 
șansa, așa cum nu se Intim- 
plă în toate meciurile, cînd 
unele echipe adoptă, de pildă, 
tactica unei remize care „con
vine" ambelor părți, preluînd 
în mod nefericit ldeea parti
delor remiză în 14 mutări de 
la turneele de șah.

2. Partida de 1a Pitești, F.C. 
Argeș — Sportul studențesc, 
în care piteștenii au de ase
menea doar varianta victoriei, 
deși vor Juca în compania u- 
nei echipe care poate forța 
oricînd pe teren străin, așa 
cum s-a întimplat deseori.

3. Partida de Ia Rm. Vilcea, 
unde Chimia va Intilni pe U- 
nlversitatea Craiova. VUcenll, 
performeri ai ultimei etape, 
la Baia Mare, au nevoie de 
un nou sprint-limită. De vie- . 
toria In acest meci depinde 
ia mare măsură rămlnerea 
lor în Divizia .„A*.

4. Partida de la Hunedoara 
(Corvinul — F.C. Baia Mare), 
adică ultima șansă a băimă- 
renilor. Se poate spune că 
rezultatul acestui med depin
de mai mult de Corvinul de
cit de Baia Mare. Dacă echipa 
lui Klein va juca așa cum a 
jucat In compania Stelei, a- 
tund problema învingătorului 
nu se pune. Dar, acest meci 
cu Steaua, foarte apreciat, a 
fost „încadrat* de două In
fringed inexplicabile. (prin 
scor) la Pitești și la Iași 
(0—8. scor total). Corvinul

meciuri ale etapei de 
să aibă un caracter de
tn această situație se

trebuie însă să-și aducă a- 
minte că joacă pe teren pro
priu unde nu a pierdut nici 
un meci 1

Acestea ar fi meciurile „pe 
muchie de cuțit". Sint progra
mate însă și alte jocuri cu 
greutate. F.C. Bihor apare ca 
favorită in meciul cu ieșenii, 
dar echipa lui Simionaș (care 
pare renăscută) se bate pen
tru realizarea baremului care 
să-i asigure un start fără 
handicap in Divizia „B". Și 
astfel, meciul nu e chiar atit 
de simplu pentru formația 
orădeană.

In aproape aceeași situație 
se află și meciul de la Timi
șoara. „Poli" primind vizita 
echipei de pe locul 5, Gloria 
Buzău. Este adevărat, timișo
renii par să aibă un număr 
dp puncte suficient, dar ei . 
nu pot risca deloc. (Se mai 
pot intîmpla multe). în aceste 
condiții eâ trebuie să 
pentru victorie, cu atit 
mult cu cit așteaptă și vizita 
liderului. Interesant și duelul 
dintre ,,profesorul" Constan
tin și fostul său „elev" Dumi
tru.

Am enumerat partidele „cu 
emoții" fără a uita că toate 
celelalte jocuri prezintă inte
res. Chiar și Steaua sau Di
namo. care slnt favorite, nu 
pot să-și permită luxul unei 
relaxări. In Ghencea. mai 
ales. F.C. Olt e un adversar 
care poate asigura un frumos 
spectacol ta compania li deru
tai.

In sflrșit, la Tg. Mureș Ra
pid. Meci destins, ta aparență, 
dar feroviarii au „știința" șa
hului etern ta deplasare, care 
le-a adus destule puncte. Ră- 
mtae de văzut ee se va ta- 
timpla șl la Tg. Mureș.

O etapă completă, ta care 
dorim ca jucătorii, indiferent 
de valoare, să arunce totul 
ta luptă, pentru a crea, fie
care după puterile sale, to
nusul necesar apropiatei par
tide decisive cu Finlanda.

Campionatul speranțelor

lupte
mai

DERBY-UL A REVENIT DINAMOVIȘTILOR
Steaua, deși a pierdut miercuri 

derby-ul susținut în compania 
dinamoviștllor, continuă să con
ducă la mare diferență de 
puncte in clasamentul campiona
tului de speranțe. Dar cum Glo- 
rla-Luceafărul are trei partide 
restanță, Radu Trol șl echipa sa 
încă nu sint scutiți de emoții.

Spectaculoasă revenirea spe
ranțelor lui F.C. Olt, care în ul
timele două etape au obținut 
tot atîtea victorii, au marcat 11 
goluri și au primit doar unul ! 
E șl firesc să apară acest salt 
la echipa F.C. Olt, deoarece, la 
ora actuală, clubul (prin antre
norul Traian Ionescu, jjrln pre
ședintele clubului 
Deliu) ACORDA o 
TENȚIE căutării și 
unor jucători foarte

Constantin 
MASE A- 

pregătirii 
tineri, care

să poată deveni tn scurt timp
titulari ai echipei din Divi-
zia „A".

1. STEAUA 29 20 5 4 65-18 45
2. Gloria-Luc. 26 17 4 5 45-17 38
3. Dinamo 29 15 8 6 46-22 38
4. F.C. Argeș 28 16 4 8 36-19 36
5. U. Craiova 28 15 5 8 43-28 35
6. F.C. Olt 29 14 4 11 44-30 32
7. S.C. Bacău 29 13 6 10 41-32 32
8. Corvinul 29 13 5 11 43-34 31
9. Sportul st. 29 11 7 11 37-32 29

10. „Poli" Tim. 29 12 5 12 33-40 29
11. F.C.M. Bv. 28 12 3 13 34-44 27
12. A.S.A. 29 7 12 10 29-32 26
13. F.C. Bihor 29 10 5 14 40-46 25
14. Rapid 29 8 6 15 24-38 22
15. Chimia 29 8 6 15 25-42 22
16. F. C. Baia M. 29 7 7 15 30-48 21
17. Jiul 29 9 3 17 36-70 21
18. Polit. Iași 29 3 2 24 15-74 8

9 Majaru a început foarte 
bine meciul au Dinamo. De 
altfel, stelistul a fost remar
cat mal de mult în această 
rubrică. Intre timp, progresul 
lui Majaru (pînă nu de mult, 
ctad rezervă, ctad titular) a 
fost confirmat. în meciul cu 
Dinamo, lui Majaru i s-a a- 
cordat o atenție specială, el 
intrînd. după 20 de mi
nțite. ta grija lui Rednlc.

i • In partida de pe stadio
nul „1 Mai" din Slatina s-a 
distins evoluția cu totul re
marcabilă a celor doi foști 
internaționali ai fotbalului 
nostru. Ilie Bălăci și Ion Du
mitru. Au fost, indiscutabil, 
cei mai buni jucători ai e- 
chipelor lor. Și trebuiau să 
fie. pentru a da exemplu, am-

1 bll fiind și... antrenori. • 
Traian Ionescu, antrenorul 
principal al lui F.C. Olt, după 
meci : „Am jucat ceva mai 
slab in repriza a doua. Linia 
mediană timișoreană, mai teh
nică, s-a adaptat mai bine 
condițiilor create de ploaia 
torențială". • înaintea me
ciului. atacantul central al 
Oltului Viorel Turcu, afirma: 
„Voi înscrie azi un gol". A 
înscris două, ultimul (al me
ciului) după o cursă de la 
centrul terenului. printr-o 
„sultă" de băltoace care se 
opuneau mereu balonului con
dus spre poarta lui Leu. • 
Ctad observatorul federal Ilie 
Puia l-a anunțat pe Nicolae 
Meleghe, arbitrul întâlnirii de 
speranțe Politehnica Iași — 
Corvinul. că va oficia și la 
meciul mare, în locul tușie- 
rulul M. Georgescu (Constan
ța). delegat dar neanunțat, 
divizionarul .C“ din Vaslui a 
fost cuprins de un firesc trac. 
Pină la urmă. însă, fortuitul 
debut s-a soldat cu o presta
ție fără cusur și o... amintire 
de neuitat pentru „cava- 

[ Ierul fluierului- vasluian. • 
I Miercuri dimineață. D. Dra- 
/ gomir, președintele lui F.C.M. 

Brașov, ne-a vorbit cu căl
dură despre eforturile făcute 
de muncitorii complexului 
sportiv Tineretului pentru re
facerea gazonului. După-a- 

i miază, meciul de speranțe s-a 
disputat ta deschidere la par
tida de „A" și la ora 17,30 
gazonul se prezenta în con
diții optime. Din păcate, o 
„repriză" de ploaie torențială, 

1 din primele 45 de minute ale 
meciului,’ a năruit strădaniile 
de zile și săptămîni ale unor 
oameni harnici.... • Intr-un 
joc în ritm de... melc, cum 
a fost meciul Sportul studen
țesc — Rapid, o impresie ex
celentă a lăsat... medicul e- 
chipei studențești. FI. Brătilă, 
care, venind .să dea ajutor 
medical unui jucător al său, 
a făcut o... cursa de 
adevărat sprinter ! • Mun
teanu II a marcat din lovitu
ră liberă, șucînd exact peste 
capul lui Paraschlv, cel mai 
scund jucător al Rapidului.

! De neînțeles, faptul că la o 
altă lovitură liberă pentru 
Sportul, ta „zidul" format

doar din doi jucători. era 
prezent, din nou. micul Pa
raschlv ! 1 S Munteanu I și 
statutul de rezervă. De multă 
vreme, Aurică Munteanu a 
devenit rezervă de... bază a 
Sportului. Și nu se supără 
deloc deși ar avea motive. 
Cînd intră în teren joacă. Și 
joacă foarte Dine, cum a fă- 
cut-o și miercuri au Rapid, 
ctad nu a greșit nimic. 
Un exemplu pentru mulți... 
mofturoși. 9 Un amănunt. —• 
credem — destul de impor
tant din desfășurarea partidei 
Jiul — S.C, Bacău, chiar in 
finalul meciului: mai exact 
la golul egalizator al băcăua
nilor. Autorul golului Șoi- 
man a cîștigat detașat due
lul aerian eu eei doi fundași 
centrali ai Jiului M. Popa șl 
Vizitiu, plasînd mingea cu 
capul, jos, la colț. • O „gră
madă vie" s-a creat asupra 
lui Găiaan, la golul al doilea 
al Jiului, cînd autorul lui a 
fost pur și simplu acoperit de 
coechipieri, „capul" de pira
midă fiind portarul Homan, 
care a făcut o cursă de ...100 
de metri pentru a-1 felicita 
pe Găman ® Din nou tre
buie să-1 „evidențiem" pe 
mijlocașul petroșenean Varga, 
care nici miercuri n-a făcui 
excepție de la maniera sa 
personală de a-și face drep
tate vizavi de unele decizii 
ale arbitrului, de inexactită
țile coechipierilor, dar mai 
ales față de intervențiile 
adversarilor pe care le 
vedea numai și numai în a- 
fara literei regulamentului. 
La mijlocul reprizei secunde, 
antrenorul Mateianu l-a înlo
cuit. Ar fi putut fl trimis la 
cabine mult mai devreme 9 
Finalul campionatului se a- 
prople cu pași repezi. dar 
asta nu înseamnă că nu mai 
apar nume noi pe firmamen
tul primei divizii. Miercuri, 
la Buzău, de pildă, și-au fă
cut debutul doi jucători : Ion 
Juliș (fost la Mecanică fii.ă 
București) șub culorile Gloriei 
Buzău și Eugen Oprea (de 
la Inter Sibiu) la F.C. Bihor. 
Amîndoi au arătat frumoase 
disponibilități. cu un plus 
pentru Julis, jucător de con
strucție, dar și penetrant. 9 
După meciul cu Chimia, un 
spectator băimărean făcea ur
mătoarea reflecție : „Orașul 
nostru are.’ în ultima vreme, 
impresionante realizări spor
tive. Ne mîndrim cu handba
lul. voleiul, natația, rugbyul. 
Ce păcat că tocmai sportul 
cel mai popular, fotbalul, ne 
produce atîta insatisfacție...". 
9 Gest frumos al arbitrului 
loan igna, după meciul de la 
Baia Mare. Felicitat după joc 
(de ambele echipe !) pentru 
arbitrajul său corect și com
petent, timișoreanul, ca un 
dirijor care invită întreaga 
orchestră să se ridice în pi
cioare, a arătat spre tușierii 
D. Vătran (Arad) și I. Tăr- 
can (Reghin) spunînd : „A- 
vem. toți trei, merite egale".

.TROFEUL FAIR-PLAY SPORTUL"
divi- 
,Tro- 
lntră 

dreaptă.
pe 

clasamentului 
note 
din 

și

Competiția sportivității 
zionarelor „A* — dotată cu 
feul fair-play Sportul" — 
și ea în ultima linie 
Mai slnt deci 5 examene, 
care fruntașele 
vor să le promoveze cu 
maxime, podiumul alcătuit 
F.C. Olt, A.S.A. Tg. Mureș 
Politehnica Timișoara, fiind 
mal îndreptățit să aspire la 
cetirea acestui trofeu, aflat 
a doua sa ediție Acest 
este singurul care mai menține 
prefixul 200 al punctelor din 
start, la polul opus, Corvinul 
și Jiul, coborînd sub „cota 100“.

Iată situația „la zi* :

la 
triou

1. F.C. Olt
2. A.S.A. Tg. Mureș
3. „Poli* Timișoara
4. F.C. Bihor
5. Gloria Buzău

220 p
210 p
200 p
195 p
185 p

6— 7. F.C. Baia Mare 180 p
Rapid 180 p

3. Univ. Craiova 175 p
S. F.C. Argeș 160 p

10—11. Politehnica Iași 150 p
Sportul stud. 150 p

12. S.C. Bacău 145 p
13. F.C.M. Brașov 140 p

14—15. Chimia Rm. Vilcea 125 p
Dinamo 125 p

16. Steaua 110 p
17. Corvinul 80 p
18. Jiul 60 p

PROGRAMUL ȘI ARBITRII ETAPEI DE MlINE A DIVIZIEI „B‘‘
SERIA I : Metalul Plopenl — 

C.S.M. Suceava : C. Manda (Re
șița), F.C.M. Progresul Brăila — 
— Dunărea C.S.U. Galați : N.
Voinea (București). Petrolul 
Ploiești — C.F.R. Pașcani : D. 
Petrescu (București)^ Unirea _D1- 
namo ~ 
Sărat : 
rești). 
C.S.U. 
rești), 
șanl : 1 
hlăul 
Bîrlad 
Metalul Mangalia 
Bacău: M. Constantinescu (Bucu
rești), F.C. Constanta — Chimia 
Fălticeni : C. Matei (Deva).

Focșani — Olimpia Rm. 
M. Lăzărescu (Bucu-. 

Oțelul Galați — Prahova 
Ploiești: N. Milea (Bucu- 
A.S. Mlzil — C.S. Boto- 

L. Ciucu (București), Cea- 
p. Neamț — FEPA H 
: T. Badea (București),

Partizanul

SERIA A n-ar: C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin 
Steaua 
Metalul București 
Motru 5 "" 
pocal - 
păți Mîrșa — Dinamo 
București : M, Neșu 
Automatica București 
Sf. Gheorghe : I. Vtrlan 
Gheorgblu-Dej) — stadionul 
tomatica, Flacăra Autom. 
reni — Șoimii IPA Sibiu :

Mecanică fină 
S. Gresu (Călărași), 
“  Minerul
M. Salomir (Cluj-Na- 
stadionul Metalul, Car- 

Vlctorla 
(Oradea), 
- IMASA 

(Gh.
Au- 
Mo- 

N.

SANCTIONAREA UNOR JUCĂTORI DIN DIVIZIA „A

Dines cu (Rm. Vilcea). I.P. Alu
miniu Slatina — Autobuzul 
București : L Ghergheli (Baia 
Mare), Chimica Tîrnăveni — 
Tractorul Brașov: M. Man (Cluj- 
Napoca), Progresul Vulcan Bucu- ‘ 
rești — Gaz metan Mediaș : AI. 
Ganea (Slobozia) — stadionul 
Progresul, C.S. Tîrgoviște — U- 
nirea Alexandria : R. Cîmpeanu 
(Arad).
.SERIA A IH-a : Mureșul Ex

plorări Deva — Avintul Reghin: 
I. Caraman (Oradea), Ind. sîr- 
mel C. Turzil — Gloria Bistrița: 
G. Ionescu (București), Metalur
gistul Cuglr — Minerul Cavnlo : 
I. Tănase (Tirgoviște), Armătura 
Zalău — Sticla Arieșul Turda: 
D. Drăcea (Craiova). Unirea 
Alba Iulla — Strungul Arad : I. 
Nistor (Sf. Gheorghe), ' Aurul 
Brad — Olimpia Satu Mare : D. 
Ionescu (Ploiești).
Arad — C.S.M. Reșița : FI, 
pescu (Ploiești), Minerul 
peni — C.F.R. Timjșoara : 
Pătrașcu (București) Gloria 
șlța — „U“ Cluj-Napoca : 
Petrescu (Brașov).

Toate partidele vor începe la 
ora 14.

F.C.M. U.T. 
Po- 
Lu- 

E.
Re- 

R.

In fața Comisiei de disciplină 
a FJLF. au apărut în ședința 
de joi după-amiază trei jucători 
din Divizia „A". In general, pre
zența unor fotbaliști ta fața a- 
cestui organism este nedorită și 
cu atit mai puțin acceptabilă 
este aflarea unor sportivi frun
tași în această postură. De la 
ei, sportivii din eșaloanele se
cundare așteaptă cu totul altfel 
de exemple !

Comisia a luat întîi în discuție 
abaterea lui Alexa, portarul e- 
chipei Corvinul Hunedoara, care, 
în meciul cu Steaua, într-un 
moment cînd jocul era oprit, 
și-a bruscat un adversar. El a 
fost suspendat pe o etapă. Tot 
o etapă de suspendare a primit 
și Andone (Dinamo), care în 
partida de la Bacău, cu Sport 
Club, ă avut o purtare necuvi
incioasă față de arbitru. Cel 
de-al 3-lea jucător care a avut 
o abatere a fost Mangeac, por
tarul echipei Sport Club. în 
meciul cu Dinamo, la scorul de 
2—0, el a găsit de cuviință să-și 
exprime bucuria, făcînd un gest 
urît către banca de rezerve a

echipei bucureștene. Mangeac a 
primit o admonestare din par
tea Comisiei de disciplină.

Este foarte adevărat că toți 
cei trei jucători de care ne-am 
ocupat în aceste rînduri au avut 
o poziție corectă în fața Comi
siei de disciplină, regretînd a- 
baterile săvîrșite. Dar și mai 
bine era dacă nu s-ar fi aflat 
în situația de a recunoște o a- 
batere pe care, normal, nici nu 
trebuiau s-a comită (J. B.).

Clubul sportiv Dinamo 
București aduce la cunoș
tință că locurile în tribu
nele stadionului de fotbal 
din Șoseaua ștefan cel 
Mare au fost numerotate 
și ta acest scop spectato
rii sînt rugați să respecte 
sectorul, rîndul și locul 
indicat pe bilet sau pe ti
chetul oare însoțește bile
tul. La sectorul 0 au acces 
numai legitimațiile-abona- 
ment eliberate de CNEFS 
pentru tribuna 0.

ODIHNĂ Șl CURĂ BALNEARĂ

ÎN STAȚIUNILE BALNEOCLIMATERICE
Oficiile județene de turism și întreprinderea de turism, 

hoteluri și resturante București vă oferă locuri la odihnă 
sau tratament în următoarele stațiuni balneoclimaterice :
• Amara, Borsec. Borșa. Buziaș. Covasna. Călimunești. 

Căciulata. Bușteni. Durau. Geoagiu. Govora Felix. Her- 
culane. Izvoarele. Moneasa, Olănești. Pucioasa. Poiana 
Brașov, Predeal, Sinaia, Singeorz. Semenic. Slănic Mol
dova. Stîna de Vale. Sovata. Tușnad. Vatra Dornei. Eforie 
Nord și Mangalia.

• în unele din aceste stațiuni se acordă reduceri de 
pînă la 35% la tarifele de cazare și msâ. Posesorii bilete
lor beneficiază și de reducerea cu 25% a tarifului de trans
port pe C.F.R.

Informații și procurarea biletelor la toate oficiile jude
țene de turism și agențiile ITHR București.
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mitelclor de partid din centre
le universitare, rectori ai in
stitutelor de învățămînt supe
rior, tineri muncitori.

Au luat parte, de asemenea, 
delegații ale unor organizații 
studențești de peste hotare.

După încheierea dezbaterilor 
generale, conferința a aprobat 
în unanimitate Raportul și ac
tivitatea Consiliului UASCR, 
Raportul și activitatea Comisi
ei de cenzori, Rezoluția Con
ferinței a XlV-a UASCR.

Trecîndu-se la ultimul punct 
de pe ordinea de zi, Confe
rința a ales prin vot secret 
Consiliul și Comisia de cen
zori ale UASCR, pe baza pro
punerilor de candidați desem
nați de conferințele pe cen
trele universitare.

In prima sa plenară, Consi
liul UASCR a ales Comitetul 
Executiv și Biroul Comitetu
lui Executiv.

Ca președinte al Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România a 
fost ales tovarășul Matei Ani.

Tovarășul Nicu Ceaușescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., care a condus ulti
ma parte a lucrărilor, a apre
ciat modul în care Uniunea A- 
sociațiilor Studenților Comu
niști din România și-a înde
plinit sarcinile și «răspunderile 
ce i-au revenit din documen
tele de partid, din indicațiile 
secretarului general al parti
dului și a adresat felicitări 
pentru rezultatele obținute în 
educarea multilaterală, patrio
tică a tineretului universitar, 
in formarea revoluționară a 
tinerilor pentru a fi construc
tori de nădejde ai socialismu
lui și comunismului pe pămîn- 
tul României.

★
Vineri, s-au încheiat lucră

rile celei de-a V-a Conferințe 
Naționale a Organizației Pio

BALCANIADA
(Urmare din pag 1)

fault după fault, dar treptat 
s-au liniștit, dind astfel posi
bilitatea partenerilor de între
cere să-și valorifice din plin 
atuurile: joc în viteză, arun
cări precise de la semidistanță 
și distantă (5 coșuri de trei 
puncte), superioritate în lupta 
sub panouri. De la 12—11 
(min. 7) pentru echipa Turdei, 
în continuare tabela de mar
caj a indicat permanent avan
taj de partea formației Bulga
riei, uneori și la 20 de puncte. 
Sprintul din final al jucătorilor 
turci nu a avut efect decît a- 
supra diferenței de scor 5 
83—71 (44—25) pentru Bulgaria. 
Au marcat: Tzenov 11, Mia- 
denov 16, Amiorkov 12. Vezen-

CAMPIONATUL 
DE DIRT-TRACK

Campionatul republican de 
dlrt-track pe echipe continuă 
astăzi pe stadionul Metalul dta 
Capitali, cu IntreoerDe etapei * 
treia. ' «-ticipantele rehicep lupta 
de la următorul Clasament ge
neral : 1. Steaua 77 p, 2. LPJL 
45 p, 3. Metalul București a p, 
(. C.S. Brăila M p. Primii «tari 
•e va da la ora M.

...IAR CEL DE VITEZA ÎNCEPE 
tA REȘIȚA

Mîine, pe circuitul de la Reși
ța, se va da startta (ora 10) ta 
campionatul de viteză pe șosea, 
ediția 1985. In program figurea
ză 7 clase, la care și-an anun
țat participarea aproape IM de 
alergători de toate categoriile.

AUTOMOBILISM • Duminică 
va avea loc „Marele Premiu* pe 
circuitul de Ia Monaco (kill 
km) ; la primele ture de încer
care (In ordinea timpilor reali
zați în aceste ture concurențH 
slnt aliniațl pe „grila* de ple
care), brazilianul Ayrton Senna 
CLotus-Renâult) a stabilit un nou 
record al circuitului : 1 :?l,630
(v.r. Alain Prost — 1:22:661).

CICLISM • In „Turui Marocu
lui”, etapa a 9-a a avut două 
tronsoane : primul (64 km) a 
fost eîștlgat de A. Rhaili (Ma
roc 1.25:10), iar al doilea (57 km) 
a revenit lui H. Nijboer (Olanda 
1.40:23) ; în clasamentul general: 

nierilor. Au participat tovarăși 
din conducerea partidului și 
statului nostru, membri ai C.C. 
al P.C.R., reprezentanți ai unor 
instituții centrale și organiza- 5 
ții obștești, activiști de partid g 
și de stat, personalități ale 
vieții noastre științifice și cui- 
turale.

Pe agenda Conferinței s-au 
aflat înscrise dezbateri in ca- g 
drul Secțiunii pionierilor și in g 
comisii pe domenii de activi- g 
tate. g

Mobilizați de aprecierile și 
îndrumările secretarului gene- 
ral al partidului, cuprinse in 
magistrala expunere rostită la g 
deschiderea Forumului tinere- g 
tului, participant» la dezbateri g 
și-au exprimat deplina adezi- g 
une la politica internă și ex- 
ternă a partidului și statului 0 
nostru, sentimentele de pro- g 
fundă dragoste și recunoștință g 
față de tovarășul Nicolae g 
Ceaușescu, secretarul general g 
al partidului, personalitate 
proeminentă a lumii contem- 
porane, strălucit militant revo- g 
luționar și patriot înflăcărat, g 
cel mai apropiat prieten și în- g 
drumător al tinerei generații, g 
față de tovarășa Elena 
Ceaușescu pentru grija părin- g 
tească cu care înconjoară zi 
de zi tinăra generație a țării, g 

Participanții au adoptat în g 
unanimitate Rezoluția celei g 
de-a V-a Conferințe Naționale g 
a Organizației Pionierilor. g

Cea de-a V-a Conferință 
Națională a Organizației Pio- Sj 
nierilor a ales Consiliul Națio- g 
nai al Organizației Pionierilor g 
și Comișia de cenzori precum g 
și pionierii locțiitori ai pre- g 
ședintelui C.N.O.P. desemnați 0 
de secțiunea pionierilor. A 
fost totodată constituită Corni- 
sia Organizației Șoimii Patriei, g

In prima plenară. Consiliul g 
Național al Organzației Pionie- g 
rilor a ales Biroul Consiliului g 
Național al Organizației Pio- g 
nierilor și Biroul Comisiei Or- 
ganizației Șoimii Patriei.

Ca președinte al Consiliului 
Național al Organizației Pionie- 
rilor a fost aleasă tovarășa g 
Poliana Cristescu. g

DE BASCHET
kov 6, Eftimov 8, Antov 10, 
Koev 6, Barciowski 6, I. Ko
lev 4, A. Kolev 2, Ionov 2. res
pectiv Kuntcr 7, Emir 4, Lufli 
4, Efe 8, Can 11, Serdan 6, Le- 
vend 10, Bac 2, Tamer 7. U- 
moncuoglu 8, Derya 4. Au ar
bitrat bine T. Ivancici (Iugo
slavia) $1 M. Dimancea (Româ
nia).

In ultima partidă a zilei 
s-au întîlnit reprezentativele 
Iugoslaviei și Greciei. După 
O dispută interesantă, echili
brată, baschetbaliștii iugo
slavi au ciștigat cu 97—79 
(52—41). Au marcat : Pahllvl 
2, Georgevici 3. Petrovld 4, 
Sobin 6, Iankovici 9, Lukenda 
8. Brinorac 11, Vrankovici 13, 
Cveticanin 23, Millcevici 8, MI- 
trovicl 10, respectv Eliniadis 5, 
Agiasotelis 12, Elnardos 14, 
Capfilipou 17, Katsoulis 7, Ra- 
manidis 12, Kalambakos 4, 
Cristodoulos 8.

Au arbitrat bine D. Waidin- 
ger (Ungaria) si D. Stanev 
(Bulgaria).

ETAPA A 8-a A
VARȘOVIA, U (Agerpces). 

.Cursa Păcii* a continuat vtoeri. 
după o zi de repaus, eu etape a 
6-a (IM km), Bietako Biata — 
Czestochowa. clștlgată de purtă
torul trteoutal galben Lech Pla- 
secki. cn timpul de «hism (me
die orară «4 km). In același ttmț> 
eu învingătorul au sosit șl ru
tierii români Mlrcea Romașcom, 
Valencia Oomstanttaeseu, Cristtan

• TELEX • TELEX •
L M. Ganeev (UJLSAJ 2233:31 1 
X S. PoBont (Franța) 32.34:13 ;
I, Komlsariuk (Polonia) 3336:46
• Prima etapă <110 km) a com
petiției care se desfășoară în Co
lumbia a fost elștlgată de J. Ne
vers (Olanda) 1.21.36. urmat de
J. Ruablano (Columbia) la 4 a șl 
de Cr. Lavatae (Franța) la I s.

POLO • In ziua a treia a tur
neului de la Duisburg : Australia 
— Olanda 8—6 ; R.F. Germania — 
Iugoslavia 7—6 și Italia — Grecia 
11—5.

SPDRTUL n S IN LUME
Turneele de calificare pentru C. E. de volei

INTERZONALUL

DE ȘAH

ECHIPA ROMÂNIEI ESTE
în cadrul turneelor de cali

ficare pentru campionatele eu
ropene de volei au fost con
semnate joi rezultatele :

SALONIC. După patru etape, 
in „zonalul” feminin se cunosc, 
de acum, cele două formații 
calificate : România și Grecia. 
Joi ele au obținut noi victorii 
clare : România — Elveția 3—0 
(0, 13, 4), Grecia — Finlanda 
3—0 (9, 7, 11) și Austria - 
Suedia 3—1.

MARIBOR. într-unul din tur-

GIMNASTELE NOASTRE, ÎNVINGĂTOARE IN OLANDA
HAGA, 17 (Agerpres). — în 

localitatea olandeză Enkhuizen 
s-a desfășurat meciul interna
țional amical de gimnastică 
dintre echipele feminine ale 
României și Olandei. Gimnaste
le române au obținut victoria 
cu scorul de 194,35 — 188,70

PE AGENDA DE LUCRU A FEDERAȚIILOR INTERNATIONALE
BASCHET • Intre 17 șl 21 mal 

are loo la Neapole Conferința 
zonei europene, care urmează să 
adopte un nou regulament al mo
dului de desfășurare a campio
natului continental masculin. Se 
prevăd următoarele : 1. O fază
preliminară, de calificare, de la 
care slnt exceptate cele opt par
ticipante la ediția precedentă a 
C.E. Aceasta ar urma să se des
fășoare ta septembrie 1987 ; 1.
Cele opt formații exceptate șl 
cele opt calificate din faza pre
liminară vor lua parte la un tur 
semifinal (noiembrie 1987, februa
rie și noiembrie 1988 șl februarie 
1989). Vor fi alcătuite patra gru
pe, ta cadrul cărora se vor ju
ca partide tur-retur. primele două 
clasate urmlnd a se califica mal 
departe. S. Turneul final, cu opt 
echipe Împărțite ta două grupe. 
Cele două echipe fruntașe dta 
grupe vor juca ta „cruciș*, iar 
învingătoarele ta finală. Pentru 
acest turneu (5—15 iunie 1989), 
Grecia ar dori să-i fie gazdă, la 
Atena și la Salonic.

TENIS • Comitetul de direcție 
al Federației Internationale, reu
nit la Paris, a adoptat unele mă-

Clasament :
1. Iugoslavia 

■2. România
3. Bulgaria
4. Turcia
5. Grecia

22 0 169:140 - 4
220 151:131 - 4
3 1 2 217:223 « 4
3 1 2 199:206 -4
2 0 2 131:167 - 2

întrecerile continuă astăzi si 
se încheie mîine, zile in care 
au loc partidele decisive pen
tru clasamentul final. Echipa 
României susține astăzi cel mai 
dificil med al ei din această 
ediție a Balcaniadei. Întâlnind 
redutabila reprezentativă a Iu
goslaviei, de 20 de ori dețină
toare a titlului. Este de aștep
tat ca și astăzi, tn compania 
baschetbalistelor iugoslavi, dt 
și miine, cînd va juca cu atle
tica și tenacea selecționată a 
Gredd, echipa română să facă 
totul pentru a avea o prestație 
la nivel dt mai ridicat.

Programul reuniunilor : sîm- 
bătă, de la ora 15 : România- 
tineret — Turda. Greda — 
Bulgaria, România — Iugosla
via ; duminică, de la ora 15 : 
România-tineret — Bulgaria, 
Turda — Iugoslavia, România 

■— Greda. festivitatea de În
chidere.

„CURSEI PĂCII"
Neagoe, Gheorghe Lăutara. In 
clasamentul general Individual 
conduce Piaseckl, urmat de co
echipierul său Mlerjejewskl la 
Mi șt Boden (R.D.G.). la 54a. 
Pe echtpe locui tatii este ocupat 
de secundată de R. D.
Germană. Astăzi are loc etapa 
a O-o, Czestochowa — Varșovia 
(IM km).

TENIS • In „optimi* la Roma: 
Gunnarsson — Arias 4—6. 6—4, 
6—3, WUander — Sanchez 6—2, 
2—6, 8—2, CSerc — Smid 5—4, 
6—2, Noah — Jarryd 6—1. 7—5, 
Medr — Carlsson 6—1, 7—5, Bec
ker — AgulUera 7—6, 6—3, Maz- 
zadrl — VUlas 6—3. 6—2 • ta 
turui al 3-lea. ta Berlinul Occi
dental : Evert-Lloyd — Para
dis 6—3. 6—2, Ltadqvist — Tan-
vier 6—2, 6—2, Kohde — Dias

6—3. Graf — Inoue 6—1,
s—0. Bunge — Kanelopoulos 6—2,

Rinaldi — Budanova 6—7,
6—2, Horvath — Karlsson

6-X 6—1.

VIRTUAL PROMOVATĂ
neele masculine. Iugoslavia a 
învins Portugalia cu 3—0, iar 
Finlanda a dispus de Ungaria 
cu 3—1.

MALMOE. Ultima zi a tur
neului masculin: Franța—Sue
dia 3—1, R.D.O. — Luxemburg 
3—0, Norvegia — Anglia 3—0. 
Clasamentul final : L Franța 12 
P, 8. Suedia 11 P, 3. R.D.G. 
10 p, 4. Belgia 9 p, 5. Norvegia 
8 p, 6. Anglia 8 p, T. Luxem
burg 6 p. Primele două forma
ții au obținut calificarea.

puncte. La individual compus, 
pe primul loc s-a situat Ecate- 
rina Szabo (România), cu 39,40 
puncte, urmată de Daniela Sili- 
vaș (România) — 38.95 puncte 
și Carola Eenkhoorn (Olanda) 
_ 38,80 puncte.

suri eare urmează să fie aplicate 
dta (986, cu eondiția ratificării 
lor de către Adunarea generală 
a FIL.T, dta hina Iulie, de la 
Londra. Intre altele s-a stabilit: 
meciurile dta „Cupa Davls* nu 
pot începe după ora 16 (locală) 
șl nu pot dura după miezul nop
ții, fără acordul celor doi că
pitani de echipă... Partidele se 
pot desfășura, ca șl ptaă acum, 
pe terenuri dta lemn... Tle-break- 
td, dta rațiuni de... tradiție, nu 
a fost admis ta „Cupa Davis*..„ 
Crearea unei zone africane, din 
oare echipele calificate latră 
direct ta turul al doilea al zone
lor europene, tnceptad de anul 
viitor, băieții șl fetele sub 16 ani 
nu vor mal fi admiși să la parte 
la circuitele profesioniste.

seni • Au fost stabilite ll3- 
tele F.I.S. cu punctajele schiori
lor alpini pentru viitorul sezon 7 
BĂRBAȚI, eobortre : Karl Atpl- 
ger (Elveția) — 2,07, Peter MOHer 
(Elveția) — 1,97, Plrmta Zurbrig
gen (Elveția) — 1,22 ; slalom spe
cial : Maro Girardeni (Luxem

FRANȚA-U.R.S.S. 36-21 IN C.E. DE RUGBY
Joi, în localitatea Tulle, din 

centrul Franței, a avut loc me
ciul dintre reprezentativele 
Franței si Uniunii Sovietice, 
din cadrul campionatului euro
pean de rugby F.I.R A. După 
80 de minute de joc scorul a 
fost de 36—21 (20—0) in favoa
rea gazdelor. Au înscris : în
cercări _ Detrez (min. 17), Ca- 
ssagne (min. 24 si 38), Dalia 
Riva (min. 48 și 50), Modin 
(min. 57). transformări — I.es- 
carboura (min. 24, 48 și 50), 
drop — Lescarboura (min. 22). 
lovitură de pedeapsă — Lescar

POVESTE, nvenidicLne
FINLANDA (ei. 4) : Haka Val- 

keakosM — P.V. Kokkola 5—0, 
PS. Kenti — J.K. Helsinki 1—1, 
Koparăt Pallotoverii — P.S. Tur
ku 1—3. Kuusysi LahU — Hves 
Tampere 6—3 t, T.P. Oulu — 
O.P.S. Rovaniemi 2—0, P.T. Porrl
— KUPS PaBoseura 2—1. Clasa
ment : 1—4 : IJt. Helsinki. P.S. 
Turku. Ilves Tampere șl Haka 
Valkeakoskl, toate cu cite 8 p... 
11. KUPS Palloseura 1 p, 12. Ko- 
parit 0 p.

SPANIA (ultimele două Jocuri 
din sferturile de finală ale „Cu- 
pet« _ intre paranteze rezulta
tele din tur) : Athletic Bilbao — 
Real sodedad 1—2 (2—0) 1. Za
ragoza — F.C. Castellon 5—0 
(3—1). Pentru semifinale s-au ca
lificat Atletico Madrid, Re tis 
Sevilla, Athletic Bilbao șl Zara
goza.

BELGIA (et. 31) : Beerschot — 
La Gantoise 1—4, F.C. Ltege — 
Waterschel 2—2, F.C. Bruges — 
St. Nicolas t—4 1, Standard Lidge
— Cercle Bruges 3—0. Lokeren —
Lierse 1—1, Anderleeht — Ant
werp 3—0, F.C. Malines — Cour- 
tral 1—L Waregem — Seratag 
4—1, Beveren — Racing Jet 5—0. 
Clasament : 1. Anderleeht 56 p
(virtual campioană), 2—3. Ware- 
gem șl F.C. Bruges cite 44 p... 
17. St. Nicolas 19 p, 18. Racing 
Jet 18 p.

cehoslovacia (et. 25) : in
ter Bratislava — Bohemians Pra- 
ga 1—4, Olomouc —. Vttkovtee 
2—0. Dukla Praga — Kosice 5—1, 
Slavia — Presov 3—1, Ostrava — 
Banska Bystrica 2—1, Trnava — 
Sparta 0—1, Petrzalka — Zilina 
4—0, Cheb — Slovan Bratislava 
2—1. Clasament : 1. Bohemians 
36 p (25 j), 2. Ostrava 35 p (24 
j), 3. Slavia 34 p (25 j)... 15. Pre
sov 16 p, 16. Slovan 16 p.

grecia (et. 27) : Doxa —

TUNIS. După ce a pierdut 
partida întreruptă la Iugosla
vul Nikolici, Mihai Șubă a 
fost întrecut vineri de ameri
canul Maxim Dlugy. in cadrul 
rundei a 15-a. Alte rezultate I 
Portlsch — Sosonko, Miles — 
Hort, Iusupov — De Firmian 
și Nikolici — Morovic remize, 
Ermenkov — Hmadi 1—0, Be- 
liavskl — Afifi 1—0, Gavri
kov — Zapata 1—0.

Clasamentul, după desfășu
rarea a 15 runde : 1. Beliavskl 
(U.R.SJ3.) 10,S p, 2. Iusupov 
(U.R.S.S.) 10 p, 3. Cernia
(U.R.S.S.) 9 p, 4. Fortisch (Un
garia) șl Gavrikov (U.R.S.S.) 
8,5 p, 6. Hort (Cehoslovacia) 
8 p, 9. Dlugy (S.U.A.), Soson
ko (Olanda) și Nikolici (Iu
goslavia) 7,5 p, 10. De Firmian 
(S.U.A.) 7 p (1), 11. Șubă (Ro
mânia) 7 p, 12. Miles (Anglia) 
șl Morovic (Chile) 6,5 p. 14.' 
Zapata (Columbia) 5.5 p (1),’
15. Ermenkov (Bulgaria) 5 p 
(1), 16. Afifi (Egipt) 3 p. 17. 
Hmadi (Tunisia) 0,5 p (1).

burg) — 5,33, Jonas Nilsson (Sue
dia) — 0,32, Bojan Krizaj (Iugo
slavia) 0,06 ; slalom uriaș : Zur
briggen — 3,83, Girardelli —, 24ă, 
Thomas Bdrgler (Elveția) — 0,75; 
FEMEI, coborlre : Michels Flgtaâ 
(Elveția) — 2,51, Maria WaHiser 
(Elveția) — 1,57, Laurie Graham 
(Canada) — 1,02 ; slalom special: 
Erika Hess (Elveția) — 6,71, Ma
ria-Rosa Quario (Italia) — 
2,51, Maria Epple (R.F.G.) — 2,18: 
slalom uriaș : Marina KleM 
(R.F.G.) — 2,76, Blanca Fernan
dez-Ochoa (Spania) — 1,86. Diana 
Roffe (S.U-A.) — 1,21 etc.

ȘAH • Prima ediție a „Cupei 
mondiale* pe echipe se va desfă
șura ta orașul elvețian Lucerna. 
Intre 15 șl 26 noiembrie, cu par
ticiparea a zece formații: 
U.R.S.S„ Anglia, S.U.A., Ungaria, 
România, R.F. Germania, R-P. 
Chineză, Argentina, o selecționată 
a Africii șl Elveția.

Competiția se va disputa sis
tem turneu (licăre cu fiecarej, 
echipele fiind compuse din cite 
șase jucători.

boura (min. 9), respectiv : în-: 
cercări — Kirulin (min. 53 șt 
63). transformări — Mironov 
(min. 53 și 63), drop — Slusar 
(min. 46, 61 și 78). După cum 
transmite agenția France Presse, 
„sovieticii au opus o frumoasă 
rezistență la grămadă, in fazele 
statice și la tușe, ceea ce i-a 
permis, de altfel, uverturi] SIu- 
sar să reușească trei dropuri ia 
repriza secundă**-
• Ultimele meciuri ale actua

lei ediții a competiției : 18 mai: 
Italia — Spania și 21 mai 3 
U.R.S.S. — România.

P-A.O.K. 2—2, A.E.K. — Olym- 
piakos 1—1, Panathinaikos — 
itenaklis 2—1, Larissa — Aria 
0—0, Panlonlos — Panahaiki 1—0, 
Kalamarla — Ethnikos 1—0, OJL
— pierikos 6—2, Algaleo — Apol
lon 1—J. Clasament : 1. P.A.O.K. 
42 p, 2. Panathinaikos 39 p, 3.
A. E.K. 36 p... 15. Aigaleo 12 p.
16. pterikos 9 p (ambele nu mai 
pot evita retrogradarea).

PORTUGALIA (et. 27) : Portl- 
monense — Academica 2—1, Gui
maraes — Farense 4—0, Setubal
— Salgueiros 0—0. Benfica — 
Varzlm 5—1, Boavlsta — Penafie* 
1—0. Rio Ave — Sporting 1—L 
F.C. Porto — Bdenenses 5—L 
Braga — Vizeta 4—2. Clasament s 
L F.C. Porto 50 p (virtual cam
pioană). 2. Sporting 43 p, 3. Ben
fica 39 p.„ 15. Varzim 16 p., 16. 
Vizela 14 p.

SUEDIA. După 5 etape, pe pri
mele locuri ta clasament se află
B. K. Halmstad, Oergryte, Oe»- 
ter eu cite 7 p.

DANEMARCA. Finala „Cupei* S 
Ltagby — Esbjerg 3—3 (0—1). Au 
marcat Spangsborg, Chlstensen 
(2), respectiv Morgenscn și Kris
tiansen.

TUNISIA. Campionatul a fost 
eîștlgat de echipa Esperance 
Sportive Tunis.

ALGERIA. Titlul de campioană 
a revenit formației J.E. Tizi- 
Ouzou.
• Pregăttadu-se pentru meciul 

cu Iugoslavia din preliminariile
C. M. echipa Bulgariei a susținut 
un meci amical, la Sofia, cu for
mația engleză Oxford United, pe 
care a tavins-o cu 5—0 (0—0). Au 
înscris Kostadtaov (2). Gospodi
nov. Zdravkov (dta 11 m) șl 
niev.
• Azi, la Londra, finala „Cupei 

Angliei” : F.C. Everton — Man
chester United.

Redacția și administrația: cod Î9773 București, str. V. Conta 16, of P.T.T.R. L tel. centrală 11.79.70 și 11.50.59 secția coresp. 10 80 30; Interurban 437; telex 10 350 romsp Tiparul l.P. „Informație"
Pentru străinătate abonamente prin ROMPRESFItATELIA — sectorul export-import presă P.O. Box 18—201, telex 10373, prsfir București. Calea Grivițel ar. 64—66 10363 R. L 8. 3, 0


