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In prezenta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, joi, 24 apri
lie, au început, la Sala Palatului 
Republicii, lucrările Congresului 
Uniunii Generale a 
lor din România.

Acest reprezentativ 
democrației noastre 
rești-revoluționare își 
ră lucrările în atmosfera 
puternică efervescență creatoare, 
de deplină angajare muncito
rească, patriotică, în care toii 
oamenii muncii, întregul popor, 
acționează, cu dăruire și ab
negație, pentru a cinsti măre
țul eveniment aniversar de la 
8 Mai — împlinirea a șase de
cenii și jumătate de la făuri
rea Partidului Comunist Român 
— cu noi și remarcabile suc
cese în toate domeniile de ac
tivitate, pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan pe 
anul în curs și pe întregul 
cincinal, a programului supli
mentar de producție industria
lă, pentru ridicarea României 
pe culmi tot mai înalte de ci
vilizație și progres, pentru a- 
iirmarea ei iot mai puternică 
în lumea contemporană.

La sosirea in sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost inlim- 
pinat cu urale și ovații prelun
gite ; s-a aclamat îndelung, cu 
însuflețire, „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu si 
porul !“.

în aceste manifestări pline de 
căldură ale reprezentanților mi
lioanelor de oameni ai muncii, 
membri ai sindicatelor, și-au 
găsit expresie sentimentele de 
profundă stimă și aleasă pre
țuire pe care clasa noastră 
muncitoare, întregul popor, le 
nutresc față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul 
iubit și încercat al partidului șl 
statului, care, cu neobosită ener
gie și pilduitoare dăruire, și-a 
dedicat întreaga viată si activi
tate ridicării bunăstării mate
riale și spirituale a celor ce 
muncesc, înfloririi continue a 
României socialiste, creșterii 
prestigiului și rolului ei în lu
me, cauzei păcii, înțelegerii și 
colaborării _ internaționale.

împreună cu secretarul general 
al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în prezidiul 
ședinței de deschidere a con
gresului au luat Ioc membri și 
mcmțjri supleanți ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai Comitetului 
Central al partidului.

în prezidiu se aflau, de ase
menea, reprezentant! ai orga
nizațiilor sindicale internaționa
le și ai unor organizații sin
dicale de peste hotare.

La lucrările congresului iau 
parte 2 045 delegați, rcprezentînd

Sindicate*
forum al 
munci to- 
desfășoa- 

de

po-

de 
tara

pe cei peste șapte milioane 
membri ai sindicatelor din 
noastră.

Deschiderea lucrărilor 
greșului a fost marcată 
intonarea Imnului de stat 
Republicii Socialiste România.

Luînd cuvîntuL tovarășa Lina 
Ciobanu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, a 
spus :

Vă rog să-mi permiteți ca, în 
numele și din însărcinarea Con
siliului Central, să declar des
chise lucrările Congresului Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
Republica Socialistă România, 
care se desfășoară în preajma 
aniversării a 65 de ani de la 
făurirea gloriosului Partid Co
munist Român, eveniment de 
importanță istorică in viața și 
activitatea poporului nostru.

Cu cele mai vibrante simță
minte de stimă și respect, cu 
profundă recunoștință si nemăr
ginită bucurie, salutăm prezența 
Ia lucrările congresului a ma
relui erou între eroii neamu
lui, ctitorul României socialiste 
moderne, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, 
înflăcărat luptător pentru înțe
legere, colaborare si pace în 
lume, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Prezența dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, la congresul 
nostru, constituie o deosebită 
cinste si onoare și reprezintă 
o nouă $1 elocventă expresie a 
atenției acordate de partid, dc 
dumneavoastră personal, activi
tății sindicatelor ca organizație 
de masă a oamenilor muncii, a 
înaltei griji șl preocupări ce o 
manifestați pentru creșterea 
continuă a rolului lor in sistemul democrației noastre mun
citorești, revoluționare, în în
treaga viață econcmico-socială a 
patriei noastre.

Gîndurile si sentimentele dc 
aleasă prețuire si stimă ale 
delegaților și invitaților la con
gresul nostru se îndreaptă, de 
asemenea, către tovarășa 
Elena Ceaușescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, prim vi- 
ccprim-ministru al guvernului, 
președintele Consiliului Natio
nal al Științei și Invătămintu- 
lui, eminentă personalitate a 
partidului și statului nostru, 
strălucit om de știință, de lar
gă reputație internațională, mi
litant de frunte pentru cauza 
păcii și colaborării intre po
poare.

con- 
prin 

al

(Continuare in pag. a 4-a)

Azi, mîine și duminica, în Sala sporturilor „Victoria” din Ploiești

TREI ATRACTIVE REUNIUNI
9 Campionatele Internaționale ale României de
butează cu concursul masculin O In competiție 

bîrnă, 
pentru 

se pre-

DE GIMNASTICĂ

va fi prezentă campioana mondială la 
Daniela Silîvaș @ O ultimă verificare 
gimnastele și gimnaștii noștri juniori, care 

gătesc pentru „europene"
buni dintre concurenți în 
fiecare probă. regula
mentul prevăzînd că pot 
participa cel mult doi 
sportivi de țară la fieca
re aparat.

La Campionatele Inter
naționale de gimnastică 
de la Ploiești vor fi pre
zenți gimnaste și gim- 
naști din 20 de țări (în 
ultimul moment au con
firmat participarea dele
gații din R.P. Polonă și 
R.P.D. Coreeană), Româ
nia aliniind 
componenți ai 
reprezentative, 
care și campioana mon
dială la bîrnă, tînăra și 
talentata gimnastă din 
Deva Daniela Silivaș. 
tatorii ploieșteni îi vor urmări 
la lucru — în afara concursu
lui oficial — și pe tinerii spor
tivi români care se pregătesc 
pentru campionatele europene 
de juniori de Ia finele săptă- 
mînil viitoare : Aurelia Dobre, 
Mirela Sidon, Gabriela Potorac,

Onorați de a li se fi acordat 
pentru a treia oară consecutiv 
organizarea Campionatelor In
ternaționale de gimnastică ale 
României, acum la a 29-a edi
ție, ploieȘtenii au efectuat 
pregătiri intense și com
plexe pentru buna desfășurare 
a acestui important eveniment 
sportiv de frumoasă tradiție. 
Sala sporturilor „Victoria" a 
îmbrăcat strai sărbătoresc, pro
blemele organizatorice au fost, 
de asemenea, puse la punct 
pînă în cele mai mici detalii.

Primii vor intra în concurs 
băieții, care — astăzi, începînd 
de la ora 17 — își vor pre
zenta programul de exerciții 
liber alese, cele cu care cei 
mai multi dintre ei vor evolua 
și la marile întreceri din anul 
viitor, campionatele europene 
și cele mondiale. Mîine, sîmbă
tă. de Ia aceeași oră, vor de
buta în competiție și fetele, iar 
duminică dimineață, de la ora 
10, sînt programate finalele pe 
aparate, fază a concursului în 
care vor fi prezenți cei mai

numeroși 
loturilor 

printre

Valentin Pintea la inele
Spec- Liliana Stanciu, respectiv Ma

rius Tobă, Marian Stoican, 
Nicolae Bejenaru șl Adrian 
Gali.

Deci, sînt întrunite toate 
condițiile ca oele trei reuniuni 
de gimnastică de la Ploiești să 
ofere spectacole sportive atrac
tive. de bună valoare tehnică.

La Campionatele Europene de „greco-romane“, de la Atena

LUPTĂTORII NOȘTRI PUTEAU-Șl TREBUIAU
SA OBȚINĂ REZULTATE MÂI BUNE

La recent încheiatele Cam
pionate Europene dc lupte gre- 
co-romane, echipa noastră era 
cotată — cu deplin temei — prin
tre protagoniste. Cîteva cifre 
sînt, credem, mai mult decît 
revelatoare : la „mondialele" 
de anul trecut tara noastră s-a 
situat pe locul 3 în clasamen
tul pe națiuni, după U.R.S.S. 
și Bulgaria, totalizînd 30 de 
puncte (o medalie de aur — 2 
de argint — 2 de bronz), iaT 
la competiția continentală a 
ocupat locul 2. cu 32 de punc-

Pc marginea meciului dc la Timișoara, cu reprezentativa imunii sovietice

„TRICOLORII" AU EVOLUAT CU SUCCES
IN FAȚA UNEI ECHIPE REDUTABILE

d

„Tricolorii" au repurtat Ia 
Timișoara, într-o ambiantă 
care, iată, le este mereu favo
rabilă, un succes care trezește 
un larg ecou în fotbalul euro
pean si mondial, dacă ținem 
seama de faptul că el a fosi 
ibtinut în fata selecționatei cu 
;el mai bun palmares euro- 
>ean pe 1985 și calificată auto- 
-itară la „Mundialul" mexican, 
tn plus, reprezentativa Uniu
nii Sovietice se prezenta 
a un ridicat grad de formă și 
le pregătire, avînd în vedere 
ă. pînă la startul în ___
>robă de pe înaltele platouri 
nexicane, nu va mai susține 
lecît un singur joc’oficial in- 
er-tări. cu reprezentativa Fin- 
andei, la 7 mai. De altfel, Io
ni de jucători deplasat dc se- 
cctionerul E. Malofeev la Ti- 
lișoara i-a inclus pe primii 17 
aternationali aflati în vederi- 
8 Iui, celelalte cinci locuri ur- 
îînd să fie ocupate după o se- 
ie de trialuri ale echipei olim- 
ice și de tineret ale Uniunii 
ovietice. Prin urmare, echipa 
omâniei s-a aflat în fata ce
ti mai bun „unsprezece" so- 
letic al momentului. în vce-

marea

Cămătaru a luptat cu multă ambiție in partida de la Timi
șoara și a cîștigat și multe dueluri aeriene. Ca in fotografia 
noastră. Foto: Aurel D. NEAGU
me ce. așa cum bine se s 
din lotul nostru au lipsit 
ternationalii de la Steaua 
excepția lui Boloni). care 
mează un program special 
pregătire în vederea marii

știe.
in-
(cu 
ur- 

l de 
i fi

nale a campionilor europeni 
din 7 mai. de la Sevilla.

O judicioasă analiză a parte-
Eftimie IONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

te (1—3—1). după U.R.S.S. La 
Atena, reprezentativa noastră a 
fost clasată pe locul 5. cu nu
mai 17 puncte (0—1—1), după 
U.R.S.S., Bulgaria. Ungaria și 
Polonia. Deci doar cu puțin 
peste 59% față de ’85 !

Puteau luptătorii români să 
obțină rezultate mai bune ? 
Răspunsul nostru este afirma
tiv. Și, firesc, o altă întrebare: 
se pot declara mulțumiți teh
nicienii lotului și luptătorii 
noștri cu bilanțul obținut ? Noi 
credem că nu.

Dar, să trecem la subiect, 
înaintea unor amănunte pri- 
vindiu-1 pe fiecare luptător care 
a concurat în arena „europe
nelor" din capitala elenă, sînt 
absolut necesare cîteva preci
zări : 1. Tragerea La sorti — 
de-a dreptul inexplicabilă pen
tru cei mai multi dintre zia
riștii prezent! la competiție cu 
care am discutat — i-a favo
rizat evident pe luptătorii 
sovietici și bulgari, de regulă 
printre protagoniști, și i-a defa
vorizat pe sportivii noștri. 2. 
Gravele erori 
două meciuri 
vederea nici 
cești — i-au 
torii români 
și nu de argint sau de bronz, 
ci de aur 1 3. Inadmisibilele e- 

tehnioe și tactice ale

de arbitraj la
— netrecute cu 
de ziarele gre- 

frustrat pe luptă- 
de două medalii

luptătorilor noștri (surprinză
tor. chiar și cei cu prestigioase 
cărți de vizită !). mureați exa
gerat de tragerea la sorti. 4. 
Absența din echipă a campio
nului mondial și vicecampion 
european Ștefan Negrișan, da
torită nerespectării repetate a 
programului de pregătire, pen
tru care a fost sancționat.

Cel mai mic dintre luptători, 
Mihai Cișmaș (cat. 52 kg) — 
la „48 kg“ nu am prezentat 
concurent — deși a pierdut 
meciul din turul inaugural în 
fata campionului mondial en 
titre, norvegianul Jon Ronnin- 
gen. a cîștigat. totuși, seria a- 
jungînd in finala „mare". Era 
momentul ca Cișmaș să „joa
ce totul" pe această nesperată 
șansă, apărută numai datorită 
înfrîngerii norvegianului 
tr-un 
cut-o. 
sarul. 
le de 
tel a 
argint. Nicolae Zamfir (57 kg), 
indisponibil medical aproape o 
lună înaintea Campionatelor Eu
ropene s-a comportat — în 
aceste împrejurări — merito
riu : trei victorii și o singură

în
alt meci. Dar n-a fă- 
supraestimîndu-și adver- 
irosind situații favorabi- 
a obține victoria si ast- 

râmas cu medalia de

Costin CHIRIAC

(Continuare in vag a 4-a)

In premieră, pe lacul Buftea

CUPA DINAMO"
Sîmbătă și duminică, în pre

mieră pe lacul Buftea, va avea 
loc „Cupa Dinamo" la caiac- 
canoe, întrecere dedicată săr
bătoririi gloriosului jubileu 
partidului. Regata reunește 
cel mai buni caiaciști si 
noiști din tară, componenții 
turilor reprezentative, tineri 
numeroase cluburi $1 asociații

al
pe 
ca- 
lo- 
din

LA CAIAC-CANOE
sportive Programul acestui în- 
tîi concurs de viteză al anu
lui. care se constituie si in
tr-un util test de verificare 

aintea viitoarelor întreceri in- 
larionale. cuprinde probele 

clasice — feminine și masculi
ne — pe 500 m (sîmbătă. de la 
ora 9) si 1 000 m (duminică, de 
la aceeași oră).



în „Criteriul primăverii41 la tenis

DOI FAVORIȚI AU IEȘIT DIh'cURSĂ !
A început sezonul <

DEȚINĂTORII „CUPEI

Campionatul European pen
tru junioare, recent desfășu
rat în tara noastră, ne-a lă
sat o importantă colecție de 
partide cu conținut tehnico- 
tactic remarcabil. Speranțele 
sânului continental feminin 
s-au dovedit excelent pregăti
te. iar talentul sl fantezia lor 
combinativă ne-au oferit ade
sea stop-cadrurl de certă va- 
loare instructivă.

Est? cazul partidei pe care 
a susținut-o una din repre
zentantele României în între
cere, tînăra maestră Smaran- 
da Boicu, în compania puter
nicei jucătoare olandeze Ma- 
riette Drewes. Diagrama pu
blicată (alb — Rhl, De2, Tal, 
fl, Ng5, h3, Ch4, Pa3, b2, c3s 
e5, f5, g3, h2; negru — Rb8, 
DaS. Tc8, f8, Nf7. CC6. d3, 
Pa7, b7, c4, d4, e6, g7, h7)
prezenta momentul deciziei, 
în care echipiera noastră, cu 
piesele albe, face breșă în po
ziția adversă. Calculînd foar
te bine, ea a jucat l.f:e6! lă- 
sîndu-se voit expusă la șahul 
l...Dd5+, contra căruia are 
frumoasa paradă 2.Df3!! A 
urmat 2...N :e6 (cu această re
luare, olandeza credea că sca
pă de pericole...) 3.N:e6! 
(din nou, răspuns prompt și 
eficace!) 3...D:e6 (sau 3... 
D:f34- 4.T:f3, cu o piesă in 
plus pentru alb) și acum ul-

tima surpriză 4.D:f8-H ca 
după schimburile forțate 
4...T:f8 5.Tif8+ Dg8 I.T:g8-}- 
R:g8 albul — cu avantaj ma
terial covîrșitor — să culea
gă victoria. De reținut încă 
o variantă frumoasă, 
prima 
2.T :f8 
(altfel 
Dd5+
D:e6 5.Tf6! și negrul 
are mutări.

Rămînînd în actualitate, 
diagrama din această rubrică 
vă oferă prilejul să analizați 
poziția-cheie dintr-o partidă 
jucată nu demult, la Lugano 
(Elveția), de marele maestru 
Florin Gheorghiu, care con
duce piesele albe.

Radu VOIA

mutare: l...Ng8
mat)
3.Cg6 

(3...h6 3.N:h6!)

2.Db5! 
mat!)

după
(l...Ne8?

T:fi+
3. T:fl
4. Ng2 

nu mai

Albul mută și cîștigăl

„Criteriul primăverii" la te
nis. competiție care reunește 
la start, cu puține excepții, pe 
cei mai buni tenismani ai țării, 
a continuat pe terenurile din 
Parcul sportiv Progresul din 
Capitală cu meciurile din turul 
3 și sferturi de finală. Din a- 
cest moment, concursul se des
fășoară după sistemul turneu, 
învingătorii din sferturi lucind 
In prima grupă valorică Co
curile 1—4), iar învinșii — în 
cea de-a doua (locurile 5—8). 
în întrecerea masculină, con- 
stănțeanul George Cosac (18 
ani) a reușit să elimine doi 
favoriți, pe Emil Hnaț (TCB), 
cu 6—1. 6—4, si Pe Dorel Pop 
(Steaua), cu 6—4. 6—0. Ceilalți 
calificați în prima grupă va
lorică sînt Andrei Dirzu (Di
namo), învingător asupra lui 
loan Florin (Progresul) cu 6—3, 
6—3, Silviu Gorgan (Steaua), 
care l-a eliminat pe Mihai Șo- 
var (Steaua) cu 6—3, 6—4. și 
Adrian Popovici, care l-a scos 
din cursă pe Răzvan Itu (am
bii Steaua) cu 6—3, 6—4.

în concursul feminin, meciu
rile — mai echilibrate — au 
sco-s în relief buna pregătire 
psihică a învingătoarelor : Lu
minița Săiăjan (Politehnica 
București) — Gabriela Mitrică 
(Unirea Iași) 4—6, 7—6, 6—3 
(după ce Mitrică a avut 8 
mingi de meci în setul al 
doilea !) și Florentina Curpene

(Dinamo) — Otilia Pop (Pro
gresul) 5—7, 6—3, 6—1. Diane 
Samungi (Dinamo) a învins-o 
fără probleme pe Mirela Buciu 
(Steaua) cu 6—1, 6—4 (după 
ce în turul anterior trecuse, la 
limită, de colega sa de dub 
Monica Pecheanu : 6—1, 2—6, 
7—5), în timp ce Teodora Ta
cite, activă, a dispus cu 6—3, 
6—2 de Corina Taloș (ambele 
de la Dinamo), Turneele gru
pelor valorice încep azi, de la 
ora 8,30.

Rezultate din turul III, mas
culin : Dirzu — S. Gudinov 
(Steaua) 6—4, 6—2 ; Pop — H. 
Nicolae (Progresul) 6—1, 6—0; 
Gorgan — D. Dobre (TCB) 
6—3, 7—5 ; Șovar — R. Con- 
stantinescu (Steaua) 6—0, 6—4; 
Popovici — C. Ift im te (Dina
mo) 6—1, 6—2 ; Itu — T. Ba- 
diu (Dinamo) 4—6, 6—0. 6—0 ; 
Ioan — R. Hămuț („U“ Cluj- 
Napoca) 6—3, 6—0 ; feminin : 
Buciu — A. Gheorghe (Progre
sul) 6—1, 4—6, 6—4 ; Mitrică — 
L. Bîrlea (Viitorul Pitești) 6—0, 
6—3 ; Taloș — G. Precup (Stea
ua) 6—2. 6—3 ; Săiăjan — G. 
Medves (Sănătatea Oradea) 
4—6. 7—6, 6—3.

Doina STĂNESCU

COMPETIțll III PUII! IM 
ALE TINERILOR LUPTĂTORI

ELIMINAȚI DIN
După intense pregătiri in ca

drul secțiilor respective, oiniș- 
tii s-au aliniat la startul pri
melor întreceri ale actualului 
sezon, „Cupa României", re
zervată echipdor de seniori, și 
Campionatul Republican al e- 
levilor din unitățile școlare cu 
profil agro-industrial.
• încă de la început tradi

ționala competiție dotată cu 
„Cupa României" a fost mar
cată de o surpriză : deținătoa
rea trofeului, Dinamo Bucu
rești. a fost eliminată, în faza 
municipală, de către veșnica 
ei rivală. Combinatul Poligra
fic „Casa Scânteii". în confrun
tarea decisivă, tipografii au 
obținut victoria cu 15—9 (5—6), 
intr-un joc în care elevii maes
trului emerit al sportului Die 
Dacău s-au dovedit superiori 
atît la „bătaia", rit și la „prin
derea" mingii. învingătorii vor 
evolua luna viitoare în etapa 
zonală de la Tg. Mureș. în 
formațiile acestor valoroase 
secții s-au produs cîteva mo
dificări importante : apreciatul 
centru mijlocaș Nicolae Păsări-

COh
că a re' 
foștii dir 
nescu și 
Paulescu 
CPB.
• Cam 

unitățile 
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de form 
luntari

în Divizia A ia ha

„POLI- TIMIȘOARA - H. C. MINAUR

NOI ' ÎNTRECERI ALE CICLIȘTILOR
Etapa a IlI-a, juniori mari, 

contratimp individual pe șoseaua 
Ghighiu, 15 km, 80 concurenți : 

1. C. Păun (V. Ploiești) 21 :H, m.o. 
42,500 km, 2. P. Santa (Ol.) la 35 
sec., 3. N. Pătrașcu Ia 36 sec. ; 
juniori mici, contratimp indivi
dual 10 km, 58 concurenți : 1. 
Balasz 14:07, m.o. 42,350 km, 
D. Trif, — ■ - -
sec., 3.

Săptămîna trecută, cicliștii noș
tri au avut o bogată activitate 
competitională internă. La Plo
iești, s-au întrecut cei mai buni 
cicliști juniori din țară, în două 
competiții : „Cupa F.R. Ciclism" — 
ediția 29 și „Cupa orașelor" — 
ediția 30. La București, seniorii 
au participat la întrecerile prile
juite de „Cupa Congresului 
U.G.S.R.". Iată cîteva amănunte 
și clasamentele :

„CUPA CONGRESULUI
U.G.S.R."

Etsțpa I — circuit în lungime de 
2 500 m, în cartierul bucureștean 
Berceni — a reunit la start 48 de 
concurenți, care au parcurs 20 
ture (50 km), cu sprint la fiecare 
tur. Clasamentul etapei I : 1. G. 
Florea (Dinamo), 1.10:50, medie 
orară 42,200 km, 55 p, 2. N. Mano*  
lache (Metalul Plopeni) 24 p, 3. 
Al. Ion (Steaua) 20 p, 4. M. Ro- 
mașcanu (Dinamo) 20 p,

detașat, la rlndul lor, de colegii 
de evadare. Cu 200 m înainte de 
sosire, Kovacs a apăsat tare pe 
pedale și s-a desprins în cîștigă- 
tor. Clasamentul etapei a n-a : 1. 
Kovacs (Dlnamo) 2.09:49, medie 
orară 42.600 km, 2. P. Mitu 
(IMGB) la 7 sec, 3. V. Constan
tlnescu, 4. C. Nicolae — ambii 
Dlnamo, la 18 sec., 5. Gh. Klein- 
peter (Voința Arad) la 29 sec., 6. 
V. Pavel (Steaua) Ia 47 sec. In 
urma adiționării timpilor și punc
telor, trofeul oferit de organiza
tori a revenit lui C, Nicolae. El a 
fost urmat de V. Constantinescu 
și Gh. Kleinpeter,

„CUPA F.R. CICLISM"
. Etapa I, juniori mari, Ploiești,

— Mlzil — Buzău — Ploiești, 80 km, 
81 concurenți : 1. N. Pătrașcu 
(CSȘ 1) 1.59:01, medie orară 40,330 
km, 2. S. Moldoveanu (STIROM).

A.
2.
22

Vineri, sîmbătă si duminică, 
la Timișoara și Pitești 
programate noi întreceri 
luptătorilor. în orașul de

eu nuir< 
flulerulu 
Iamandi 
Buzău, . 
Iul victe 
5, Folk; 
Junto 3, 
pentru 
M. VoL 
Mironiu
core

Sala „Olimpia" din Timisoara 
a găzduit meciul-restanță dintre 
Politehnica Timișoara șl H.C. Ml- 
naur Bala Mare, Încheiat cu sco
rul de 24—23 (11—10). A fost me
ciul portarilor (Buligan și Basa- 
raba, de la Poli, respectiv Pe- 
tran) care au avut intervenții 

. excelente. Studenții s-au aflat mai 
mult la clrma jocului, oaspeții 
conducînd doar tn mln. 49 cu 

. 20—18. Intr-un final dramatic,

sînt 
ale 

_______ „ . Pe 
Bega se vor desfășura Campio
natele Naționale individuale de 
lupte libere rezervate juniori
lor, iar Ia Pitești vor avea loc 
întrecerile din cadrul Concursu
lui Republican de lupte greco- 
romane, la care vor participa 
„speranțele olimpice" (sportivi 
născuți în anul 1966 și mai 
mici).

Competițiile respective con
stituie un important criteriu 
de selecție pentru alcătuirea 
loturilor naționale în vederea 
participării la Campionatele 
Mondiale de juniori, la stilul 
libere (17—20 iulie, la Schif
ferstadt — R.F.G.) și, respec
tiv la Campionatele Europene 
de lupte greco-romane („spe
ranțe olimpice"), care vor avea 
loc în zilele de 5—7 august, la 
Malmo (Suedia).

în campionatul juniorilor vor 
fi prezenți peste 150 de luptă
tori, calificați în urma fazei de 
zonă a campionatului, iar la 
Pitești vor putea participa acel 
sportivi care îndeplinesc con
dițiile de vîrstă.

(Voința Cj.-Nap.), la 
W. Gross la 40 sec.,

Etapa a IV-a, juniori mari, 
Plopeni — Văleni — Cheia și 
retur, 70 km, 80 concurenți : 1.
St. Anton (STIROM) 1.42:07, m.o. 
41.210 km, 2. S. Stoica, 3. D. Vlaga 
(V. Arad) același tâmp. CLASA
MENT general : 1. Cr. Păun 
(Voința Ploiești). 2. P. Santa 
(Olimpia), 3. N. Pătrașcu (CSȘ 1).

Ultima etapă la juniori mici s-a 
derulat pe același traseu ca la 
juniorii mari, măsurînd 43 km :
1. A. Radu 1.08:50, m.o. 37,400 km,
2. M. Țîrlea, 3. W. Gross, CLA
SAMENT GENERAL : 1. A. Ba
lasz (Voi-nța Cluj-Napoca), 2. M. 
Tirlea (Voința Ploiești), 3. W. 
Gross (Torpedo). Cupa /pentru 
combativitate, oferită de organi
zatori, a revenit sportivului Ma
rian Țîrlea.

Horatiu SIMA

PISTOLARII JUNIORI IN PRIM-PLAN
Cupa Primăverii

Aspect din cursa seniorilor desfășurată cu prilejul ultimei competiții, 
excelent organizate, de Asociația Sportivă I.M.G.B.

Foto: Aurel D. NEAGU

INTRE BU

Nicolae (Dlnamo) 16 p. 6. L Sch
neider (Dinamo) 15 p.

Etapa a II-a s-a desfășurat pe 
traseul București — Oltenița și re
tur, 90 km. Cel 48 de rutieri au 
mers In ritm alert pînă la punc
tul de Întoarcere, după care — 
cu ajutorul vlntulul din spate — 
din pluton s-au desprins 7 aler
gători : v, _______,
Nicolae, L, Kovacs (toți Dlnamo), 
Al. ion, V. Pavel (ambii Steaua), 
F. Mitu (IMGB) șl Gh. Kleinpe- 
ter (Voința Arad). Organlzîndu-se 
foarte bine, el șl-au mărit trep
tat avansul față de grosul pluto
nului, la km. 86, dintre el au 
plecat L. Kovacs șl P. Mitu 
(campioni balcanici In cursa de 

4000 m de ta Konya), care s-au

Constantlnescu, c.

3. R. Vlasov (Voința Arad), ace
lași timp ; juniori mici, Ploiești— 
Buzău, 48 km, 56 concurenți : 1. 
A. Radu (Voința București) 1.17:36, 
m.o. 37,575 kni, 2. Adr. Ivan, 3. 
Alex. Ivan (ambii CSȘ 14 ace
lași timp.

Etapa a Il-a, juniori mari, Plo
peni — Slănlc — Gura Vitrloarei 
— Llpăneștl și retur, 90 km cu 
profil montan, 80 concurenți : 1. 
S. Moldoveanu 2.25:05, m.o. 37,240 
km, 2. S. Stoica (STIROM), 3. 
Al. Nlyrl (Voința Cj.-Nap.), ace
lași timp ; Juniori mici, Slănlc — 
Gura Vitrloarei — Llpăneștl șl re
tur, 62 km, 55 concurenți : 1. M. 
țîrlea (Voința Ploiești) 2.41:10, 
m.o. 38,750 km, 2. A. Balasz (V. 
Cj.-Nap.) același timp. 
Gross (Torpedo) la 9 sec.

în continuarea Cupei Primă
verii, concurs de tir desfășurat 
Ia poligoanele bucurestenC Tu
nari si Dinamo, proba de pis
tol liber a juniorilor a fost nu 
numai echilibrată ci și disputa
tă la un nivel promițător. Nicu 
Pinzaru, favoritul principal, a 
primit o replică foarte puterni
că de la mai tînărul său ad
versar. Marius Berechet, care
l-a și învins în concursul pro
priu zis, la o diferență de două 
puncte: 550—548 p.

în această întrecere, Manole 
Gabriel a demonstrat că. deo
camdată. rămine punctul forte 
al categoriei, pe care a cîști- 
gat-o de astă dată, cu 685 p, 
alcătuit din 589 p, plus 96 p în 
finală. Dintre ceilalți cîstigă- 
tori. o notă bună poate primi 
si C. Delimarian, câștigătorul 
probei de pușcă trei poziții a 
juniorilor, cu un total de 654 
p. rezultatul de la poziția în 
genunchi fiind destul de con
cludent (180 p), pentru această 
categorie de vîrstă.

(Metalul) 670 p; pușcă standard, 
60 f.c., junioare: 1. Carmen Mă
lina (Metalul) 682 p, 2. Sanda 
Urlea (Steaua) 681 p, 6, Mlbaela 
Ignat (Steaua) 676 p; pistol liber, 
juniori: 1. N. Pinzaru (Steaua) 
642 p, 2. M. Berechet (Dlnamo) 
632 p, 1. C. Juncu (Letea Ba
cău) 618 p; pușcă liberă JX20 f, 
juniori: 1. C. Delimarian (Dlna
mo) 654 p, 2. C. Păun (Petrolul) 
645 p, 3. C. Cloo (MetaJul) 644 p; 
pistol viteză, juniori: 1. O. Ma
nole (Steaua) 68S p, L M. Bere
chet (Dlnamo) 673 p, 1. D. 
(Steaua) 664 p.

Astăzi vor începe, tot la poli
gonul Tunari, Întrecerile 
cursului internațional dotat 
Cupa Steaua, la cci; „Lil__
trăgători de valoare de la 4 clu
buri militare de peste hotare: 
TSKA Moscova șl Sofia, Zawlsza 

și Honved Budapesta, 
tintașilor de la clubul

• CAMPIONATUL DIVI
ZIEI A se reia pe data de 
8 mai, cu o etapă inter
mediară (o altă etapă in
termediară a fost progra
mată pe 15 mal). In același 
timp, au fost fixate datele 
turneului final al compe
tiției, pe 1 șl 8 Iunie, tu
rul șl respectiv returul 
meciurilor. Tragerea la 
sorți a meciurilor din tui 
va avea loc pe 27 mai.
• TRADIȚIONALUL 

MECI dintre Selecționata 
Armatei Franceze și Stea
ua București va avea loc 
In ziua de 8 mai, la Niort 
(localitate in apropiere de 
puternicul centru rugbys- 
tic de la Angoulfeme).
• IN DERBY-UL SERI

EI I a Diviziei B, dintre 
Gloria București și Ener
gia București: 13—0. O vic
torie fără... drept de apel 
(două eseuri, unul trans
format și o l.p.), Intr-un 
meci condus fără reproș 
de brigada constănțeană C. 
Stanca — V. Chirondojan, 
Oct. Ionescu. Alte re
zultate din seria I: I.O.R 
— Aeronautica 7—3 șl Vul
can — A.S.E. ii io—32. 
Cîteva rezultate și din ce
lelalte serii: Textila Pucioasa — 
I. O. Balș 13—7, Rulmentul Ale
xandria — S N.O. 13—6 șl Record 
Ploiești — Chimia Tr. Măgurele 
78—6 (seria a n-a), Callatis Man
galia — C.F.R. Constanța 6—56 
(seria a m-a). Transportul Tg. 
Mureș — Metalurgistul Cugir 
0—12 șl I.A.M.T. Oradea — Dacii 
I.P.A. Sibiu 13—4 (seria a IV-a), 
Rapid Suceava — Progresul Bră
ila 28—9, U.R.A. Tecuci — Auto 
Galați 15—4 și Electrocontact Bo
toșani ~
13—12 (seria a V-a).

(ț SE CUNOSC DATELE TUR
NEULUI DE CALIFICARE pentru 
Divizia A: 7 Iunie — etapa I și 
14 Iunie — etapa a n-a. Participă 
câștigătoarele celor 5 serii. Pină 
acum, candidate aproape certe la 
turneu sînt echipele Gloria Bucu-

Fază din mec, 
tre Gloria B 
reștl.

3. W.
REZULTATE TEHNICE, pușcă 

10 m, seniori: 1. I. Joldea (Dina
mo) 675 p; 2. E. Antonescu (Di
namo) 673 p, 3. M. Dumitrescu

CEI AAAI MICI SCRIMERI ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII

Suta

con- 
cu 

care participă

Bydgoszcz 
oaspeți al 
Steaua.

Radu TfMOFTE
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Recent, pe planșele din Oradea 
ți Brașov, cei mal mici scrimeri 
jlin țară s-au Intllnit pentru a-și 
desemna laureațil campionatelor 
republicane ediția 1986.

La Oradea au evoluat juniorii 
HI (între 13 șl 15 ani). Iată pri
mii trei clasați, In probele indi
viduale și cele pe echipe : flo
retă băieți — 1. Adrian Grieger 
(Crișul Oradea), 2. Cornel Zam- 
firescu (CSȘ Ploiești), 3. Marian 
Radulescu (IEFS) ; 1. Crișul Ora
dea, 2. Petrolul Ploiești, 3. CSȘ 
Ploiești. Sabie — 1. Cristian Dina 
(Progresul Buc.), 2. Bănică 
Gheorghe (UCB). 3. Gigei Băcău 
(UCB) ; 1. Progresul Buc„ 2.

UCB, 3. CSS Voința Slobozia. 
Floretă fete : 1. ludlt >Szabo 
(Tractorul Bv.), 2. Erika Demyen 
(Flacăra S.M.), 3. Blanca Banu 
(CSȘ Triumf Buc.) ; 1. C.S. Satu 
Mare, 2. Flacăra S.M., 3. Tracto
rul Bv. Spadă — 1. Tibor An- 
drasffy (CSSM), 2. Tamaș Szabo 
(CSSM), 3. Marian Rădulescu 
(IEFS) ; 1. C.S. Satu Mare, 2. 
Olimpia £raiova, 3. CSM Craiova.

La Brașov, In dispută s-au a- 
flat juniorii II (intre 14 șl 17 ani). 
Iată rezultatele : floretă băieți —
1. Andrei Ballnt (Flacăra S.M.),
2. Traian Cuc (CSS S.M.), 3.
Zsolt Cslra (CSS S.M.) ; 1. Fla

căra Satu Mare, 2, I.E.F.S., 3.
CSS Satu Mare. Sabie — 1. Dan 
Grigore (Tinărul tractorist Bv.),
2. Constantin Albu (Tînărul trac
torist Bv.), 3. Bartxi Horeanu 
(CSS Unirea Iași) ; 1. CSS Unirea 
Iași, 2. CSS 1 Buc., 3. Tînărul 
tractorist Bv. Floretă fete 
Mioara David (Tractorul Bv.), 2. 
Tunde Mayer (CSS S.M.), S. 
Eniko Muzsnay (CSS S.M.) ; 1.
CSS Satu Mare, 2. CSS 1. Buc.,
3. CS Satu Mare . Spadă — 1.
Augustin Anghel (CTAS), 2. Da
niel Onea (Tînărul tractorist Bv.), 
3. Dan Pătrașcu (CSS Olimpia 
Craiova); 1. CS Satu Mare, 2. 
Albatros Mamaia, 3. IEFS Buc.

1.

(a doua din acest an)
Șanse mari de a se 

obține :
• AUTOTURISME 

„DACIA 1300“
• MARI CÎȘTIGURI 

ÎN BANI — fixe (de 
50.000 lei, 10.000 lei, 
5.000 lei etc.) și va
riabile.
• EXCURSII PES

TE HOTARE
Extrageri „legate" la 

toate cele 3 faze, cu 
cîștiguri si pentru 3 
numere din 18, 16, 20 
și, respectiv 30 
trase.

Sîmbătă, 26 aprilie, 
este ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE.

Rulmentul II Birlad
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Diipâ meciul selecționatelor

>1 R.D. Germane
L

selecționatei o~

olimpice ale fiomânici

.Un test reușit, iar după as
pectul jocului fotbaliștii noștri 
meritau să cîștige", ne spunea 
la sfirșitul partidei de la Baia 
Mare fostul internațional A- 
lexandru Koller. Si avea per
fectă dreptate. Dar, dincolo de 
rezultat, testul în sine contea
ză acum.

In compania selecționatei o- 
limpice a R.D. Germane, jocul 
susținut de lotul nostru olimpic 
g-a constituit intr-un test pre
țios datorită valorii parteneri
lor. Noua echipă olimpică a 
R.D. Germane s-a format la 1 
ianuarie, a participat la tur
neul din India (5 meciuri), a 
jucat cu formațiile olimpice ale 
Olandei (0—0, acasă) șl Bul
gariei (1—1, in deplasare) și 
stadiul ei de pregătire comună 
și jocuri s-a văzut in primul 
rînd în omogenitatea și expri
marea tactică, adăugate la cu
noscutele calități ale fotbaliș
tilor din R.D. Germană, cum 
ar fi vigoarea, forța, viteza și 
excelenta pregătire fizică.

Ce a arătat lotul nostru o- 
limpic în meciul de miercuri, 
de la Baia Mare ? în primul 
rînd. cum remarcau șl cei doi 
antrenori, Cornel Drăgușin și 
Tănase Dima, o mane dorință 
de a obține un rezultat bun. 
o frumoasă dăruire, Speriatu, 
M. Marian, Orac sau Augustin 
constituind in acest sens doar 
citeva exemple.

Aceasta a fost a doua acți
une a lotului olimpic (primul 
joc a fost susținut la Baku, 
cu U.R.S.S.. la 26 martie, scor 
1—1) si căutările, încercările 
s-au făcut simțite. Cristea a 
fost trecut la echipa națională 
de seniori. Burchel s-a acci
dentat. Vaișcovici nu are aviz 
medical de la Centrul „23 Au
gust". In această situație, au 
venit la lot Ștefan, Mezaroș,

Astăzi. la Tbilisi, partidă decisivă In preliminariile C.E. de juniori

ROMANIA
TBILISI, 24 (prin telefon). 

A sosit și ora „finalei" grupei 
a 8-a preliminare a Campio
natului European de juniori A. 
Vineri după-amiază, pe sta
dionul din localitate se vor a.- 
fla față in fată reprezentati
vele de juniori U.E.F.A. ’86 
ale României și U.R.S.S., prin
cipalele pretendente la promo
varea în ultima fază a com
petiției oontinentale. Și fiecare 
dintre ele pornește la drumul 
acestor 90 de minute decisive 
cu șansa ei.

Astfel, pentru echipa noas
tră și un rezultat egal i-ar fi 
suficient pentru a accede la 
turneul final, .tricolorii" noștri 
fiind în postură de lideri ai 
grupei, în timp oe juniorii 
sovietici au neapărat nevoie de 
victorie pentru a mal păstra 
șanse de calificare, ei mal a- 
vînd de disputat meciul cu e- 
chipa Turciei De propriul te
ren. Se va juca. deci, la o ten
siune maximă, anticipîndu-se o 
încleștare de forțe la cote din
tre ode mai înalte. Evident, 
jucătorii sovietici au atuul te
renului, al publicului. însă e- 
levii antrenorilor Gheorghe 
Staicu și Constantin Frățilă vin 
cu marele argument al experi
enței competiționale, majori
tatea componenților echipei 
fiind jucători de „A", unii chiar 
titulari (Nuță și Stroia).

Sosiți joi dimineața In ora
șul care va găzdui aoest im
portant meci, juniorii noștrl.au 
făcut, după-amiază, un antre
nament de acomodare și teh-

Zi

i

i

»
i

(Urmare din pag. 1)

UN TEST PREȚIOS

Din meciul de la Baia Mare, una din numeroasele acțiuni ofensive 
ale jucătorilor noștri, care au atacat si cu fundașii, cum o 

demonstrează prezența lui Varga (nr. 3)
Foto : Iorgu BĂNICA 

denivelările 
stituit un 
construcția

Atacul a
cu... probleme.
centrările înalte si cu șuturile 

probleme pentru 
Hayne, înalt de 

s-a și ratat (pro- 
in fotbalul nos- 
șuturi expediate

Jur că, Bîcu. Fundașul central 
Stefan, de la F.C. Argeș, ma
siv, puternic și extrem de dis
ciplinat. a constituit o frumoa
să surpriză (el a fost înlocuit 
în min. 67 pentru că s-a ac
cidentat). Au confirmat selec
ționarea Speriatu, M. Marian, 
(exemplară abnegația acestui 
jucător), Stancu și Orac. Drag- 
nea a început mai .greu, dar 
în repriza secundă a evoluat 
bine. Merită să subliniem a- 
portul lui Țicleanu si Augustin, 
acesta din urmă judnd mai 
bine în meciurile internaționa
le — vezi și partidele din Irak 
și de la 
pionat.

Sigur, 
apărare 
ral, cu 
dud oaspeții - 
celentul Pastor 
proape de gol. La mijlocul te
renului s-a acționat bine. însă

Baku — decît In cam-

după-rezultat, Jocul în 
a corespuns, în gene- 
excepția a 3—4 faze, 

mai ales ex- 
- au fost a-

nico-tactic. Ia care au partici
pat toti componentii lotului (e- 
forturile medicului Florin Bră- 
tilă și ale masorului Virgil 
Popescu dovedindu-se eficiente, 
ei prezentînd întregul lot în 
plenitudinea forțelor) : Hristea, 
Prunea, Bejenaru, D. Petrescu, 
Sedecaru, Stroia, Pojar, Gh. 
Popescu, Oloșutean, D. Sava, 
Cr. Sava, Dnmitrașcu, Nuță, 
Jercălău și Sabău. „Ne așteap
tă un meci extrem de dificil, 
cunoscută fiind valoarea și 
angajamentul în forță ale par
tenerilor de întrecere. Sînt 
convins, însă, că puterea de 
mobilizare a „tricolorilor", pre
gătirile pe care le-am efectuat, 
însușindu-se, sper, la parame
trii optimi partitura jocului in 
deplasare, să încline balanța în 
favoarea noastră și să obținem 
calificarea pe care o doresc 
din tot sufletul talentații com
ponenți ai selecționatei noastre, 
și nu numai ei. Jucătorii sînt 
încrezători, fiind conștienți că 
o calificare la turneul final 
reprezintă un punct important 
pe cartea lor de vizită", ne-a 
declarat antrenorul Gheorghe 
Staicu, anunțîndu-ne si forma
ția probabilă : Hristea — Be
jenaru (D. Petrescu), Sedecaru, 
Stroia, Pojar — Oloșutean. Gh. 
Popescu, D. Sava, Sabău — 
Nuță, Jercălău.

Din cîte am aflat în timpul 
foarte scurt de la .sosirea la 
Tbilisi, gazdele vor alinia o cu 
totul altă echipă decît cea uti
lizată în partida-tur de la Plo- 
peni. Rămîne 
această nouă 
de puternică.

Meciul va fi 
trul austriac Gerald Losert 
va începe la ora 17 (ora Bucu- 
reștiului).

de văzut dacă 
echipă e la fel

condus de arbi-
S1
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• CLUBUL RAPID anunță că bi

letele pentru meciul de fotbal Ra
pid — Dinamo au fost puse în 
vtnzare la casele obișnuite. In 
ziua meciului (duminică) nu se 
vor vinde bilete la casele Sta
dionului Giulești și nici nu se 
vor elibera tichete pentru legiti- 
mațiile-abonament emise de 
CNEFS (aceste tichete se vor 
putea procura anticipat, de la 
sediul clubului, întrucît locurile în 
tribune sînt numerotate).

® ECHIPA FLACARA AUTO- 
MECANICA MORENI a susținut 

terenului au con- 
serios obstacol în 
acțiunilor.

constituit partea 
S-a greșit cu

pe sus. fără 
un portar ca 
1,98 m. Apoi, 
blemă veche 
tru). Dino 16 
la poartă, doar 6 și-au atins 
ținta, ceea ce constituie un 
procent extrem de scăzut. Cum 
spuneam, a fost și terenul de
nivelat, dar Văidean sau Au
gustin au ratat ocazii destul 
de favorabile. Văidean. de pil
dă, regreta că n-a înscris în 
minutul 37, la capătul frumoa
sei acțiuni inițiate de Stancu 
și continuate de Varga, cu o 
centrare excelentă.

lotul olimpic se află la În
ceput de drum. La Baia Mare 
a fost al doilea său test. Dar 
se cere, totuși, ca actualul lot 
să aibă o stabilitate, iar formula 
de echipă să devină o certitu
dine după cum trebuie să se 
aibă în vedere cooptarea în ca
drul lui a celor mai buni ju
cători care au drept de par
ticipare la preliminariile J.O. 
Spunem aceasta pentru că tim
pul trece și în toamnă vor a- 
vea loc primele meciuri ofi
ciale. Iar de debut depinde în
treaga acțiune. Precedentele 
preliminarii olimpice, cu toate 
eforturile făcute pe parcurs, au 
fost ratate, se știe, pentru că 
s-a pierdut aoel meci, de de
but, de la Belgrad, cu 1—4. Iată 
de ce. așa cum prima repre
zentativă are o structură a ei. 
același lucru se cere si lotului 
olimpic.

Constantin ALEXE

FRUMOASELE DISPONIBILITĂȚI ALE ECHIPEI DE TINERET
SOCI, 24 (prin telefon). Așa

dar, după un prim test efec
tuat la Timișoara la începutul 
sezonului, selecțonrita de tine
ret a României a inaugurat 
aici, la Soci, sezonul internatio
nal cu un meci amical: Cum 
se știe, ea a întUnilt echipa si
milară a U.R.S.S. (care s-a pre
gătit centralizat timp de două 
săptămini), partidă încheiată cu 
un rezultat de egalitate, 2—2. 
Că nu și-a înscris jn palmares 
victoria pe care o merita cu 
prisosință, aceasta, cum am. mai 
spus-o în cronica meciului, nu 
a mai depins doar de tinerii 
noștri jucători, ci și de brigada 
locală de arbitri, care a comis 
o serie de greșeli mai cu sea
mă după min. 40, când „trico
lorii" conduceau cu 2—0. Să 
trecem în revistă principalele 
atuuri ale ©chinei noastre evi
dențiate de jocul de Ia Socî. 
Si, înainte de toate, să subli
niem contribuția conducerii 
tehnice (Robert Cosmoc — Ni
colae Zamfir), a medicului e-

un joc amical în compania for
mației bulgare Gorila Oreahovița. 
Fotbaliștii oaspeți au obținut 
victoria cu scorul de 1—0, prin 
golul înscris de Gecev în min. 62. 
(Gh. ILINCA — coresp.)

© IN MECI RESTANȚĂ, Di
vizia B : C.S. U.T.A. — Olimpia 
Satu Mare 3—1 (1—0). Au în
scris : Tirban (min. 2 și 59), 
Bîtea (min. 69, din 11 m)„ res
pectiv Roatiș (min. 52). 
MORNĂILĂ, coresp.).

Gh.

TRICOLORII" AU EVOLUAT CU SUCCES

un 
fundaș 
că nu 
pentru 

demon- 
ci

le-a 
sub 
din

nerului de joc. Partida de la 
Timișoara a prezentat si un in
teresant duel tactic. Cele două 
conduceri tehnice au căutat să 
pună în valoare punctele forte 
ale formațiilor lor. Antrenorii 
noștri știau foarte bine că pre
dilecția de atac a selecționatei 
sovietice este partea stingă. în 
vreme ce zona dreaptă a di
recției lor ofensive este mai 
puțin folosită. în consecință, 
antrenorii Mircea Lucescu si 
Mircea Radulescu au efectuat 
o îndrăzneață și originală mo
dificare tactică: ei au renun
țat, eu bună știință, la 
specialist în postul de 
stînga, nu din pricină 
ar fi avut un titular 
acest ioc (Munteanu II 
strînd o formă excelentă), 
pentru a recurge la serviciile 
unui fundaș central: ei au do
rit, astfel, să încredințeze mar
carea celor două vîrfuri unor 
asemenea specialiști. Unul era 
Nicolae. desemnat stoper. Al 
doilea? Aici apare momentul 
unei decizii curajoase. S-a nu
mit Cristea, un cvasi-debutant. 
Oei doi i-au anihilat în largă 
măsură pe Blohin și, respectiv 
Protasov. Ei bine, putem afir
ma că modul cum tehnicienii 
noștri au gîndit partida 
dat perfectă dreptate și 
aspectul acestui element __
Dlanul strategic. Dar. șl sub al
tele. Amintim și unul de 
ordin general, o elastică des
fășurare a jocului, care să dea 
posibilitatea liniilor parteneru
lui să avanseze mai mult decît 
obișnuit in partea noastră de 
teren, dar să-și faciliteze ac
țiunile surprinzătoare. A fost 
bine anticipat și acest element 
esențial de desfășurare a 
telor in suprafața de joc. 
matia noastră creindu-si. 
afara celor două goluri, si 
4—5 situații favorabile, 
rită (tocmai) unor 
atacuri declanșate si desfășu
rate cu o mare raDiditate.

Care sint ciștigurile meciului 
de Ia Timișoara? Acest meci a 
făcut parte dintr-un grup de 
jocuri de verificare, majorita
tea ne teren propriu, menite să 
prefigureze 
aborda, 
la C.E. 
a adus 
Credem 
important cîștig pentru 
reprezentativ. In primul rînd. 
prin aceea că a descoperit sau 
a reactualizat jucători capabili 
să intre în lotul reprezentativ. 
Pe unul l-am si amintit: este 
vorba de Cristea, care a dove
dit calități remarcabile de a- 
părător, dar și resurse de a 
efectua — mai cu seamă după 
ce va mai juca partide grele, 
de mare solicitare — si al doi
lea moment, cu siguranța cu 
care o face in echipa de dub. 
Mai departe, să amintim de 
Movilă și Nicolae, care au e- 
voluat cu un randament con
stant (mai cu seamă primul) 
în rolurile, deloc ușoare, de li
bero si, respectiv, stoper, 

for- 
for- 

în 
alte 

dato- 
asemenea

lotul cu care se va 
toamnă, calificarea 
1988. Ce contribuții 
sub acest aspect? 
el a reprezentat un 

lotul

în 
din 
el. 
că

chipei (Cr. Ștefănescu) și a 
masorului (I. Vasiiache), care 
au realieat intr-un timp foarte 
scurt și în excelente condiții 
întregul proces de refacere și 
pregătire a componenților lo
tului, ținindu-se seama că au 
fost destul die mullte imipcdi-, 
mente pe traseul acestei de
plasări lungi și obositoare. Do- 
vada cea mai concludentă este

După jocul
de la ’Soci

că echipa noastră 
a fi net superioară 
capacității fizice (in 
titi/ui teren extrem

s-a 
pe 

con- 
de

aoeea 
arătat 
planul 
dițiile 
greu, denivelat, pe alocuri no
roioși) ea găsind destule resurse 
spre finalul jocului cin* * a de
clanșat de două ori contra
atacuri tăioase, prin Lazăr, a- 
cest „spiriduș" gen Crișan din 
zilele bune ale ex-craioveanu- 
lui.

face la radio, pe programul I, 
la ora 16,15. Numerele extrase 
vor fi radiodifuzate, de aseme
nea, la ora 23 pe programul I, 
precum șl mîine, simbătă — re
luarea lor, —, la ora 8,55, tot pe 
programul I. După efectuarea tra
gerii va rula filmul artiști o 
„HALT.o TAXI". Intrarea liberă.
• CIȘTIGURILE TRAGEDII MA

RILOR CIȘTIGURI LOTO DIN 18 
APRILIE: FAZA I. cat. 1: 2 va
riante 25% autoturism „Dacia 
1360“ (70 000 lei); cat. 2: 9,50 va
riante a 9 440 lei; cat. 3: 20,50 va
riante a 4 374 lei; cat. 4: 22,50 a 
3 936 lei; cat. 5: 118,75 a 755 lei; 
cat. S: 305,25 a 294 lei; eat. X:
1 559 a îoo lei. Report la cat. 1: 
232 456 lei. FAZA A.II-a. cat. A:
2 variante 25% a 47 063 lei; cat. 
B: 26 variante 100% a 13 500 lei, 
din care, o excursie de un îoo 
în R. P. Polonă șl diferența în 
numerar șl 147 variante 25% a
3 375 lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ au 
revenit partcclpanților Stoenescu 
Gabi și Ș. Nicolae, din Focșani.

Tot atit de pregnante au fost 
șl aspectele tehnico-tactice, ti
nerii componenți ai echipei do- 
vedindu-se a fj foarte recep
tivi la toate comenzile venite 
de la conducerea tehnică. Echi
pa a jucat modern, așa cum -i 
s-a explicat la ora de pregă
tire teoretică dinaintea meciu
lui. In faza de apărare a făcut 
un marcaj bun. dar înainte de 
toate presingul (individual și 
cel colectiv) a reușit să ducă 
la blocarea adversarului pe 
care l-a făcut să greșească de
seori. După care, o dală in- 

Reprezentativa noastră a tre
cut cu succes si testul rezis
tentei, al răspunderii cu efici
entă la o mare solicitare. In
tr-adevăr. „tricolorii" au avut 
în fată o echipă pregătită fizic 
ireproșabil, care a exersat în
delung — in ultima perioadă 
si în stagiul special de antre
namente de la Simferopol — 
numeroase scheme tactice. O 
echipă omogenă. cu titulari 
care joacă împreună de multă 
vreme. Un asemenea partener 
a obligat pe internaționalii 
noștri la o mare risipă de e- 
nergie, la un travaliu continuu, 
la o concentrare maximă. Pen
tru că partida a fost de deo
sebită spectaculozitate, atacurile 
de la o poartă la alta s-au 
succedat intr-un ritm alert, 
duelurile pentru balon s-au ri
dicat la un mare grad de an
gajament. desfăsurîndu-se în- 
tr-un spirit de deplină spor
tivitate. Partida de la Timișoa
ra a depășit limitele unui test, 
ea a avut toate caracteristicile 
unui meci de mare miză, de 
ardentă dispută. Și, spre lauda 
lor, „tricolorii"
numai în mod edificator, 
randament general, acest 
men, ci l-au încheiat și 
tr-o victorie prețioasă.

Cum au jucat, Lung —

au absolvit nu 
ca 

exa- 
prin-

în inter- 
si ofensi- 
în preai- 

Nicolae, 
cum mai a- 

: un veritabil

ca în 
zilele lui cele mai bune. Aport 
psihologic determinant la apă
rarea penalty-ului executat de 
Civadze. Rednic, investit cu 
onoranta funcție de căpitan, a 
muncit enorm, a acționat cu 
vizibil randament si în defen
sivă si în atac. Movilă a fă
cut. spun multi, una dintre 
cele mai bune partide ale ac
tivității lui. Sigur 
ventii, a impulsionat 
va. prin dese apariții 
ma careului advers, 
util si constant, 
mințeam. Cristea 
debut, sub cele mai bune aus
picii. Am mal vorbit, despre 
evoluția lui, în rindurile ante
rioare. Andone (a jucat 18 mi
nute) a evoluat normal, fiind 
Si pe traseul golului victoriei. 
Mateut — unul dintre oamenii 
de prim-plan ai echipei, vivace, 
mereu pe fază, a muncit mult 
și cu folos. Bălăci : din clipa în 
care a intrat, a realizat o com
binație cu Hagi, care i-a arătat 
clasa. Boloni: „decanul" sub 
toate unghiurile (selecționări; 
calm, spirit de orientare) a 
evoluat si la Timișoara la o 
înaltă clasă. KIein: același om 
de bază, cu pătrunderi irezisti
bile pe aripa stingă. Hagi: 
fotbalist de clasă, sigur pe el. 
a realizat citeva execuții teh
nice care au îneîntat. mai cu 
seamă în prima repriză. Ma
nevra tactică de Ia primul gol 
rămîne 
Coraș : 
acțiuni, 
repriza 
care a 
liniei ofensive (printre altele; 
el este autorul centrării la go
lul victoriei). Cămătaru: a ju
cat cu o poftă si un spirit 
de sacrificiu demne de admirat.' 
Gabor a jucat prea puțin.

un model în materie.' 
mai puțin inspirat în 
lent, a lăsat locul. în 
secundă, lui Geolgău, 
dat mai mult Impuls

trați în posesia balonului, ju- 
căitorii noștri au reușii să 
realizeze, cu suplețe. o serie de 
acțiuni extrem de penetrante; 
îndeosebi grație plusului evi
dent de tehnicitate (Badea,’ 
Bobaru, Lazăr fiind mereu în 
prim-pian). Șd ca să exempli-, 
ficăm toate acestea, să_ rea
mintim că cele două goluri au 
fost tocmai urmarea firească a 
receptivității junăLorilor. Antre
norii au solicitat jucătorilor ca,' 
în condițiile în care vîrfurile 
Bobaru și Lazăr sînt marcate 
sever, jucătorii din linia a doua 
să caiute soluții proprii pentru 
a finaliza. Așa a fost la primul 
gol, când atacul a fost forțat de 
Badea (Bobaru reluînd în poar
tă mingea respinsă- de portar) 
și tot la fel a fost la al doilea 
gol cînd acțiunea a fost fina
lizată de mijlocașul Săndoî. In 
sfirșit, dar nu în ultimul rînd. 
trebuie să subliniem spiritul de 
echipă, de sacrificiu, de maxi
mă mobilizare a întregii for
mații. disciplina sub toate as
pectele a tinerilor „tricolori". 
Să conduci cu 2—0 în depla
sare, să încerci mereu să te 
autodepășești, să cîștigi prin 
joc simpatia tuturor celor din 
tribune — iată ceea ce au reu
șit, la Soci, tinerii noștri jucă
tori.

Sigur, toate acestea sînt sem
ne bune. Nu rămîne decit ca 
ele să fie amplificate în conti
nuare, deoarece în riadul aces
tui lot se află, avem convinge
rea, viitorii purtători ai tricou- 
rilor primei reprezentative. Re
petăm, posibilități mari există 
și ele trebuie valorificate prin 
muncă și modestie .

Sleîian TRANDAFIRESCU
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IERI AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE
E hi dubla confruntare de volei feminin România—Bulgaria CUPA DUNĂRII

(Urmare din pag. 1)
Salutăm cu căldură prezența 

la congresul nostru a membri
lor Comitetului Politic Execu
tiv al Comitetului Central al 
Partidului, a membrilor Consi
liului de Stat și ai guvernului, 
a reprezentanților organelor 
centrale de stat si ai organiza
țiilor de masă și obștești.

Salutăm, de asemenea, cu sa
tisfacție și bucurie, prezența de- 
legaților de peste hotare, în a 
căror participare vedem expre
sia bunelor relații de prietenie, 
colaborare si solidaritate dintre 
organizațiile sindicale din țările 
noastre în lupta pentru apara- 
rea intereselor vitale ale oame
nilor muncii, pentru progres și 
pace în lumea întreagă.Congresul Uniunii Generale a 
Sindicatelor are înalta îndato
rire de a analiza cu exigența 
și răspundere, în mod critic si 
autocritic, activitatea desfășura
te de organele si organizațiile 
sindicale în perioada de Ia ul
timul congres, modul în care am 
îndeplinit orientările și sarcinile 
date de secretarul general 
al partidului și de a stabili 
direcțiile principale și căile de 
acțiune ale sindicatelor pentru 
creșterea contribuției lor la în
făptuirea istoricelor hotanri ale 
Congresului al XIII-lea al par
tidului, a mărețelor obiective 
de dezvoltare economico-sociala 
a țării în cel de-al VllI-jea 
cincinal și în perspectivă pînă 
in anul 2000.

După alegerea organelor de 
lucru ale congresului — pre
zidiul, Comisia de validare, Se
cretariatul, Comisia pentru re- 
dactarea proiectelor de hotănri 
gi a rezoluției, comisia pentru 
pregătirea propunerilor de can
didați pentru organele centrale 
ale U.G.S.R. —, delegații au 
adoptat, în unanimitate, urmă
toarea ordine de zi :

— Raportul Consiliului Cen
tral asupra activității desfășu
rate de la Congresul precedent 
și sarcinile ce revin sindicate
lor pentru înfăptuirea hotărîri- 
lor istorice ale celui de-al 
XIII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

— Raportul Comisiei Centrale 
de Cenzori a U.G.S.R.

— Alegerea Consiliului Cen
tral al U.G.S.R. și a Comisiei 
Centrale de Cenzori.

— Adoptarea Rezoluției Con
gresului Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România.

— Adoptarea Apelului adre
sat oamenilor muncii si centra
lelor sindicale din țările euro
pene, S.U.A. si Canada, de pe 
alte continente, în vederea in
tensificării luptei pentru de
zarmare, colaborare și pace.

S-a aprobat, de asemenea, Re
gulamentul de desfășurare a 
lucrărilor congresului. Luerările 
vor avea Ioc în plen si în sase 
comisii pe domenii de activi
tate.

în numele tuturor dclegațiior 
și invitaților, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-a fost adre
sată rugămintea de a lua cuvîn- 
tul în cadrul Congresului Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România.

Primit cu deosebită căldură, 
cu cele mai profunde simțămin-

de 
luat

dragoste ți stimă, 
cuvintul tovarășul

te

NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Cuvîntarea conducătorului 
partidului și statului nostru a 
fost urmărită cu viu interes, cu 
deplină satisfacție și aprobare, 
fiind subliniată, în repetate 
rinduri, cu îndelungi și puter
nice aplauze și ovații.

Un grup de pionieri au ur
cat la tribună și au oferit, cu 
deosebită dragoste, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, buchete de 
fiori.

Mulțumind tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru ma
gistrala cuvîntare rostită de la 
tribuna congresului — cuprinză
tor program de acțiune al sin
dicatelor pentru îndeplinirea 
exemplară a rolului si atribu
țiilor ce le revin în societatea 
noastră — tovarășa Lina 
Ciobanu a spus : In numele 
participanților la congres, al 
tuturor membrilor sindicatelor 
din țara noastră, vă exprimăm 
cele mai respectuoase mulțumiri 
pentru aprecierile si îndemnu
rile dumneavoastră mobilizatoa
re și vă asigurăm că lucrările 
congresului nostru, întreaga ac
tivitate a sindicatelor vor avea 
Ia bază sarcinile și orientările 
pe care le-ați trasat și astăzi 
pentru afirmarea și mai puter
nică a sindicatelor 
economică si socială 
noastre.

Mulțumindu-vă cu recunoștință, mult 
tovarășe Nicolae _

I

|0 FRUMOASA VICTORIE A FCIIIPtl NOASTRE DE TINEREI
PITEȘTI, 24 (pun telefon). Sa- 

5; la sporturilor din localitate a 
șj găzduit oea de a doua rundă a 
-î intOnirllor dintre echipele femi- 
S- nine de volei ale României șl
' Bulgariei.

In deschidere, echipa de tine
ret a României a furnizat o fru
moasă surpriză in oea de a doua 
partidă cu formația secundă a 
Bulgariei, pe care a învins-o cu 
3—1 (13, 3, —10, 10). Bine condu
se de Otilia Szentkovlcs, compo
nentele sextetului român au evo
luat mal decis, mal legat și mai 
constant decît ta prima întâlnire 
(în care au lăsat, totuși, o bună 
impresie), fiind șl mai eficiente 
în toate compartimentele. Felicia 
Popescu și-a etalat din plin ca
litățile ta disputa la fileu, iar 
Corina Holban șl Cristina Anton 
au ieșit ta evidență prin mare 
travaliu și Intervenții pertinente 
In ambele linii. O victorie întru 
totul meritată a reprezentativei 
noastre de tineret, care ne da 
speranțe pentru turneul de ca
lificare ta faza finală a C.E., 
turneu la care se va alinia săp- 
tămtna viitoare ta Spania, la 
San Sebastian. Arbitrii D. Rota-

< ra șl D. Blaha au condus foarte 
g bine echipele: ROMANIA tineret 
5; — Corina Holban, Mihaeta Ma- 
ă rian. Cristina Buzllă, Cristina 
ț-----------------------------------------

(ACTUALITATEA LA HOCHEI

$

$

Anton (Daniela Iacob), Felicia 
Popescu (Anca Gheorghe), Otllia 
Szentkovlcs; BULGARIA B — 
Verka Borisova, Maia Gheor- 
ghieva, Mile na Devenlzova, Nad- 
ca Kristeva, valea Roșeva, Desl- 
lava Nlkodinova.

in medul următor s-au Întâlnit 
primele reprezentative ale Româ
niei $1 Bulgariei. Ca și in ziua 
precedentă, echipa noastră a în
ceput slab, valoroasa ei parte
neră — din rîndurile cărei s-au 
detașat Mila Kloseva, Emilia Pa- 
șova șl Krasimira Manolova — 
cdștigtad de astă dată cu 3—2 (8, 
«, —13, —10, 14). Arbitrii C. Go- 
goașe șl Gh. Toma au condus 
corect formațiile: ROMANIA A
— Eugenia Cotescu, Dolnița Dl- 
mofte, Dana Coșoveanu (George- 
ta Ene), Speranța Gaman, Danie
la Dinlcă, Mlrela Popovlclu : 
BULGARIA A — Krasimira Ma
nolova, Emilia Pașova, Svetla 
Krimova, Mila Kioseva, Penca 
Aișinova, Valentina Ilieva.

Vineri, în Capitală (Sala Agro
nomia, de la ora 16): România 
tineret — Bulgaria B, România A
— Bulgaria A.

Aurelian BREBEANU

LA HALTERE - JUNIORI
De azi pină duminică. in 

orașul Tatabanya (Ungaria) are 
loc Cupa Dunării la haltere 
juniori. Echipa României 
alinia un lot din care vor 
senta cei ce urmează a 
startul Ia C.M. și C.E. de 
niori. Printre oei care au
cut deplasarea se află A. Sirbu 
(Clujana), P. Toroszkoi (Gloria 
Bistrița), I. Iloalbă (Steaua), 
V. Roșu (Olimpia). M. Birsan. 
C. Udrea (ambii de la Steaua). 
N. Osiac șl A. Culici (ambii 
de la Olimpia).

va 
ab- 
lua 
Tu
fă-

TELEX • TELEX
BASCHET a Turneu masculin 

Ia Sofia: Belgia — Cehoslovacia 
78—70. U.R.S.S. — Polonia 119—73. 
Bulgaria — Grecia 85—76, 
goslavia — Cuba 103—67.

Iu-

în viața 
a patriei

LUPTĂTORII NOȘTRI
(Urmare din pag. 1)

Infrîhgere în serie (în fața celui 
care avea să devină campio
nul categoriei) calificlndu-se în 
finala „mică". Așa cum s-a 
prezentat. însă. în acest ultim 
meci (cu tînărul finlandez Kei- 
jo Pekonen). Zamfir nu putea 
să emită pretenție la medalia 
de bronz, fiind întrecut net la 
puncte (1—9).

Tînărul Gheorghe Savu (62 
kg), aflat pentru a doua oară 
la C.E., s-a „pierdut" complet 
văzînd tragerea la sorți : pri
mul meci cu luptătorul bulgar, 
al doilea cu cel sovietic, prin
cipalii favoriți. Totuși, ei n-au 
obținut nici măcar medalia de 
bronz, fiind învinși de alți ad
versari ! Deci, clar că nu tre
buie șă te sperii de „cartea de 
vizită" I Mai nimeni nu auzise 
de elvețianul Ugo Dietsche și 
și chiar acesta l-a întrecut pe 
luptătorul sovietic. în finala 
pentru medalia de bronz 1

în absenta lui Negrișan. 
concurat la „68 kg" Constantin 
Uță. Anul trecut, fiind acciden-

a

t Campionatul Mondial, locurile 5-8

TURNEUL DE ȘAH
DE LA DORTMUND

BOX • Henri Tillman (25 
fost campion olimpic la 
grea, a devenit campionul Ame- 
ricll la cat. grea-ușoară. La Las 
Vegas el l-a învins prin r.s.c. în 
rep. 1 pe Bash Alli. Urmează 
acum ca el să-l întîlnească, pro
babil. pe portoricanul Carlos de 
Leon. pentru titlul mondial 
(WBC).

ani), 
cat.

respect și 
stimate 

Ceaușescu, 
pentru grija deosebită pe care 
dumneavoastră, Comitetul Cen
tral, întregul partid o purtați 
sindicatelor, vă adresăm, din 
adîncul inimilor noastre, cele 
mai calde urări de multă sănă
tate, viață îndelungată, aceeași 
nesecată și viguroasă putere de 
muncă si creație, pentru a con
duce poporul român spre noi 
culmi de progres si civilizație, 
pentru triumful nobilelor idea
luri ale socialismului și păcii 
in lumea întreagă.

Prima parte a lucrărilor șe
dinței de dimineață a luat sfir- 
șit intr-o atmosferă entuziastă, 
de puternică vibrație patriotică. 
Participanții au aclamat din nou, 
cu însuflețire, pentru gloriosul 
nostru partid comunist, pentru 
scumpa noastră patrie, pentru 
harnicul și talentatul nostru 
popor, constructor încercat al 
socialismului și comunismului.

In continuare, au început 
dezbaterile în plen pe marginea 
problemelor înscrise la ordinea 
dc zi.

In unanimitate, congresul a 
aprobat Raportul Comisiei de 
validare, prezentat de tovarășa 
Maria Duțescu.

In cursul după-amiezii, a a- 
vut Ioc o ședință solemnă con
sacrată prezentării delegațiilor 
organizațiilor sindicale națio
nale și internaționale care 
participă la lucrările congre
sului. Reprezentanții acestora 
au transmis mesaje de salut 
forumului sindicatelor din 
România.

Lucrările congresului continuă.

i

MOSCOVA. Au început me
ciurile din turneul pentru lo
curile 5-8. la C.M. de hochei 
pe gheață (Palatul sporturilor 
de la Lujnicki). Rezultatele 
primei etape : S.U.A. — R.F.G. 
5—0 (o_o, 2—0, 3—0), Cehoslo
vacia — Polonia 8—1 (1—0.
4—1, 3—0).

La alcătuirea clasamentului 
acestei grupe se ține Seama și 
de rezultatele turului anterior, 
după care există, următoarea 
ordine : 5. ~ " ~
6. S.U.A. 6 
8. Polonia 2

Cehoslovacia 7 P, 
P. 7.
P.

R.F.G. 4 p,

MUNCHEN, 24 (Agerpres). 
în turneul internațional „open" 
de șah de la Dortmund, după 
cinci runde, lider al clasamen
tului este maestrul român Mi
hai Ghindă, cu 4,5 puncte, ur
mat de King (Anglia), Van 
S teren (Olanda) — 4 puncte 
(1), Marangunid (Iugoslavia), 
Farago (Ungaria) — 4 puncte 
etc.

în 
care _ _ 
oraș vest-german. după runda 
a cinoea conduc argentinianul 
Quinteros și englezul Miles, cu 
cite 4 puncte, urmați de Hort 
(Cehoslovacia) — 3,5 puncte, 
Ribli (Ungaria) — 3 puncte etc.

CICLISM • Francezul Marc 
Gomez a cîștigat prima etapă a 
Turului Spaniei (circuit al insu
lei Palma de Majorca, 190 km) 
parcurgînd distanta în 4.17:10.

Tragerea la
ediție

sorți
a

In viitoarea

C.C.E.

turneul marilor maeștri, 
se desfășoară în același

ȘAH a Turneul ' International 
al marilor maeștri, de la Sara
jevo, s-a încheiat cu trei cîști- 
gători: Lev Psahis (U.R.S.S.), 
Klrll Gheorghlev (Bulgaria) șl 
Lajos Portisch (Ungaria) cu 7,5 
puncte fiecare, urmați de Daniel 
Campora (Argentina) — 7 puncte, 
Boris Spasski (Franța) — 6,5
puncte, Borislav Ivkov (Iu

goslavia) — 5 puncte etc.

TENIS • In turneul de- . la
Monte (Sarlo: Nystrom ‘ — Perez

6—3, Wllander — Muster
6— 2, zivojlnovlcl — Yzaga
7— 6, Edberg — Ostoja 6—1, 
Kricksteln — SundstrSm

Maurer — McNamee

TREBUIAU SĂ OBȚINĂ
tat. el n-a participat nici la 
C.E., nici la .CM., si. pe deasu
pra. a urcat și la o categorie 
superioară. S-a văzut 
adversarii săi au fost 
termici decît el.

Ștefan Rusa, absent 
la pregătire, o bună 
de timp, a reușit trei victorii 
consecutive, dar cînd i-a întîl- 
nit pe campionul olimpic si pe 
cel mondial, n-a mai reușit să 
facă față fiind nevoit să se 
mulțumească cu locul 5. După 
primele două tururi, cea mai 
bună poziție la „82 kg“ o avea 
Sorin Herțea, deoarece princi
palii săi adversari suferiseră 
Infringed. în meciul decisiv. 
Insă, pentru podium. Herțea. a 
fost „ținta" nr. 1 a arbitrilor 
si învingătorul său. Tibor Ko- 
maromi (Ungaria) avea să șl 
cucerească cununa de lauri. Cel 
mai aproape de ..aur" a fost 
Ilie Matei, la „90 kg". Ajun
sese în turul 5. numai cu vic
torii. urmînd ca meciul cu bul
garul Atanas Komșev să-1 de
semneze pe cîștigătorul seriei. 
Și cum in cealaltă serie primul

clar că 
mai pu-

și el de 
perioadă

fost efectuată tra- 
pentru ediția

PARIS. A 
gerea la sorți 
următoare a Cupei Campioni
lor Europeni la hochei pe 
gheață. Ih tur preliminar (2 șl 
9 octombrie) vă avea loc în- 
tîlnirea dintre campioana Ro
mâniei" (Steaua București) si 
formația campioană a Bulga
riei. Apoi, învingătoarea dintre 
ele va juca cu Steaua Roșie 
Belgrad. în primul tur, la 16 
și 23 octombrie. în aoeastă fa
ză a competiției mai sînt pro
gramate meciurile dintre cam
pioanele din Norvegia — Ma
rea Britanie, Olanda — R.D. 
Germană. Franța — Italia. E- 
chipele Tappara Tampere (Fin
landa). HC Lugano (Elveția). 
Polonya Bytom și Klagenfurt 
(Austria) vor evolua direct în 
turul doi. iar ȚSKA Moscova, 

J: EC Koln, WSZ Kosice si Faer- 
jestad (Suedia) vor intra în 

gr competiție în turul III. în fe- 
ă bruarie 1987.

g

REZULTATE MAI BUNE

»

loc revenise austriacului Franz 
Pitschmann. luptătorul nostru 
n-ar fi avut nici o problemă. 
Spre regretul nostru. Matei a 
ratat această imensă ocazie, 
plerzînd partida cu Komșev 
numai din vina sa. Semigreul 
Vasile Andrei a fost învins de... 
arbitri în meciul cu iugoslavul 
Jozef Terteji pentru locul I în 
serie. Asemenea arbitraj n-am 
văzut niciodată ! în fine. Ia ca
tegoria grea. Ion Grigoraș vi- 
cecampion mondial, a concurat 
nepermis de superficial, ieșind 
firesc, repede din concurs.

Antrenorul principal al lotu
lui, Ion Cernea, împreună cu 
colaboratorii săi. antrenorii Si- 
mion Popescu, Constantin Stan 
Si dr. Nicolae Pioieșteanu, tre
buie să analizeze cu maximă 
exigență comportarea sub aș
teptări a elevilor lor. pentru 
ca la Campionatele Mondiale 
de Ia Budapesta să obțină re
zultate superioare, mai ales, că 
așa cum au si declarat, aces
tea constituie obiectivul 
principal de performanță 
anul 1986.

lor 
pe

ALTE MECIURI 
DE PREGĂTIRE

Echipele participante la turneul 
final al C.M. au susținut alte 
jocuri de pregătire. Interesul cel 
mai mare a fost manifestat pen
tru partida dintre Anglia si Sco
ția, de pe Wembley, desfășurată 
în fața a peste 70 000 de specta
tori. Au cîștigat englezii cu 2—1 
(2—0), după o întîlnire pasionan
tă. îndeosebi în partea a doua a 
meciului. Astfel, gazdele au ră
mas neînvinse în ultimele nouă 
partide, în timp ce scoțienii au 
suferit primul lor eșec în ulti
mele opt jocuri. Scorul a fost 
deschis de Butcher, cu capul, în 
min. 17. Apoi, Hoddle a marcat, 
tot cu capul (min. 39), după ce 
Rough a respins un șut violent 
a lui Sansom. După pauză, sco
țienii au atacat dezlănțuit, dar 
nu au reușit să înscrie decît un 
gol, din penalty, prin Souness 
(min. 59 J. Arbitrul Michel Vau- 
trot (Franța) a condus echipele: 
ANGLIA: Shilton — Stevens,
Watson, Butcher, Sansom — Wil
kins (Reid), Hodge (Steven), 
Hoddle — Waddle, Hateley, Fran
cis. SCOTIA: Rough — Gough, 
Miller, McLeish, Malpas — Nicol, 
Souness, Aitken — Bannon, 
Speedie, Nicholas (Nevin).

La Belfast, alte două formații 
calificate pentru „Mundial- au 
susținut o partidă de verificare: 
Irlanda de Nord — Maroc 2—1 
(1—0). Scorul a fost deschis de 
Clarke (min. 13). apoi arbitrul 
galez Cooper a acordat cu ușu
rință un penalty în 
oaspeților, transformat 
moumi (min. 65). Nord-irlandezii 
au înscris golul victoriei abia în 
min. 86, prin Quinn, care intra
se în 1oc în min. 75. Au jucat 
echipele: IRLANDA DE NORD: 
Jennings (Platt) — Ramsey, 
O’Neill, McDonald, Donaghy — 
McNally, Penney 
McIlroy — Clarke, 
(Hamilton). Stewart 
MAROC: Fettahn 
Biyaz, Bouyahaoul. Bididi — 
Dolmy. Abderrahim. Hairi — S. 
Mohamed, Timoumi. Nanalah. 
Au asistat 12 000 de spectatori.

O altă echipă africană, cea a 
Algeriei, a susținut. De teren 
propriu, un meci cu formația 
portugheză F.C. Porto cu care a 
terminat la egalitate: 0—0 Meciul 
a fost echilibrat, iar gazdele, 
deși au dominat, n-au reușit 
treacă de apărarea organizată 
oaspeților. Algeria a evoluat 
următoarea formație (în fata 
25 000 de spectatori): Larbi 
Chaib. Mansouri. Kourlchî, Guen- 
douz — Benmabrouk M«roc. 
Mnd.ler, BePoumî (Benkhalidb — 
Zidane (Kacl Said). Chebel. Din

favoarea 
de Ti-

(Quinn) 
Whiteside 

(Campbell). 
Khaloffa.

să 
a

In
a

formația portugheză lipsit
numeroși titulari, cu excepția lui 
Mlynarczyk, Paquito, Laureta și 
Pereira.

Doar 7 500 de spectatori au a- 
sistat. la Bruxelles, la 
dintre Belgia și Bulgaria, înche
iat cu rezultatul de 2—0 (1—0). 
Jocul nu s-a ridicat la înălțimea 
așteptărilor, dar victoria gazde
lor a fost meritată, în urma go
lurilor marcate de Desmst (min. 
43) și Vandenbergh (min. 54), 
învingătorii au aliniat formația: 
B o dart — Gerets (Grun), Domol, 
F. Van der EIst (Renquin), Ver- 
voort — Vercauteren, Vandereyc- 
ken, L. Van der Elst, Ceulemans 
(Claesen) — Vandenbergh. Des- 
met. Din selecționata bulgară 
n-au lipsit Mihailov, lordanov, 
Sadkov, Jeliaskov, Velicikov, Si- 
rakov, Gospodinov, Kostadinov.

La Dublin, reprezentativele Ir
landei (necalificată pentru tur
neul final) șl Uruguayului au 
terminat la egalitate: 1—1 (1—1). 
Au înscris Daly (min. 38 din 
penalty) pentru gazde, respectiv 
McCarthy (autogol în min. 22). 
Aceasta din urmă a deviat în 
ooartă un șut expediat de Ru
ben Paz. Irlandezii ar fi meritat 
victoria, dar au ratat foarte 
multe ocazii. prin McCarthy, 
Stapleton, Galvin, ca să enume
răm doar pe cîțiva.

a Echipa Braziliei a mai per
fectat două întîlnlri de pregătire: 
Ia 30 aprilie, la Recife, cu Iu
goslavia. iar la 7 mai cu Chile, 
la Manaus. După aceste parti
de. brazilienii se vor deplasa în 
Mexic.
FINALA C.E. DE TINERET, 

ITALIA - SPANIA
finala C.E. de tineret 
întîlnl echipele Italiei 

tn semifinale

meciul

se
$1

Tn 
vor 
Spaniei. In semifinale (meciuri 
retur): Spania — Ungaria 1—1, 
după prelungiri (în tur 1—3); 
Anglia — Italia 1—1 (0—2 în tur).

a In meci amical, la Nitra: 
Cehoslovacia — R. D. Germană 
2—0 (0—0). Au înscris: Knofli?ek 
șl Luhovy. A arbitrat Mircea 
Nesu (România).


