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Vineri, 25 aprilie, au conti
nuat lucrările Congresului Uni
unii Generale a Sindicatelor 
din Romania.

Dezbaterile, in plen și pe co
misii, s-au desfășurat sub sem
nul ideilor de excepțională va
loare teoretică și practica, al 
orientărilor și îndemnurilor 
cuprinse în magistrala cuvînta- 
re rostită de secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în deschi
derea lucrărilor congresului, cu 
privire la rolul și sarcinile ce 
revin sindicatelor în actuala 
etapă de dezvoltare a patriei 
noastre.

In numele milioanelor de oa
meni ai muncii din (ara noas
tră, membri ai sindicatelor, 
participantii au dat glas senti
mentelor de înaltă stimă și 
profundă recunoștință fată de 
secretarul general’ al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
revoluționar și patriot înflăcă
rat, cel mai iubit fiu al na
țiunii, ilustră personalitate a 
lumii contemporane, care și-» 
făcut din slujirea cu adine de
votament a patriei și poporului 
țelul suprem al întregii 
vieți și activități.

Vorbitorii au exprimat 
osebita prețuire față de 
tigioasa activitate desfășurată 
de tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, emi
nent om politic, strălucit om 
de știință de, unanimă recu
noaștere internațională, care, 
cu dăruire patriotică și revo
luționară, indrumă permanent 
amplul proces de înfăptuire a 
politicii partidului și statului 
în domeniile științei, învăță
mântului și culturii.

Cei care au luat 
prezentat pe larg 
plină de abnegație 
de oamenii muncii 
noastră pentru transpunerea în 
viață a programelor de dezvol
tare economică și socială, de 
ridicare continuă a bunăstării 
materiale și spirituale a între
gului popor.

Parlicipanții au dat o înaltă 
apreciere și au exprimat spri
jinul deplin față de demersu
rile și acțiunile de larg ecou 
internațional ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind so
luționarea constructivă a mari
lor probleme ce confruntă ome
nirea, instaurarea unui climat

de- 
pres-

cuvîntul au 
activitatea 

desfășurată 
din (ara

A.

““r SPORTIVII NOȘTRI lN DISPUTĂ
ale României PENTRU LOCURILE FRUNTAȘE

PLOIEȘTI, 25 (prin telefon). 
Sub semnul dnui interes deosebit 
și într-o organizare apreciată ca 
excelentă de către toți oaspeții 
prezenți aici, in SaLa Victoria 
au debutat astăzi, după-amiază, 
Campionatele Li ternaționale de 
gimnastică ale României, aflate 
la cea de a 29-a ediție. La Cești-- 
vitatea de deschidere s-au aliniat 
gimnaste și gimnaști din 19 țări, 
sportivii indieni, care au con
firmat prezența, neajungînd la 
Ploiești pîna ia începerea con
cursului.

Prima zi a fost rezervată în
trecerii masculine pentru indivi
dual compus, la aparate prezen- 
tîndu-se 33 de gimnaști, între 
care component: ai lotului nostru 
reprezentativ și cîțiva concurenți 
valoroși din Cuba, U.R.S.S., 
S.U.A., Canada, R.D.G. și Unga
ria, care au ridicat considerabil 
nivelul tehnic al spectacolului 
sportiv. Cu deosebit interes a fost 
urmărită evoluția — în afara con

Campionatele Internaționale de sărituri in apă

ÎNTRECERI ECHILIBRATE 
ÎN AMBELE PROBE DE IERI

SIBIU. 25 (prin telefon). Mo
dernul — si bine întreținutul — 
bazin Olimpia a găzduit vineri 
primele două probe ale ediției 
a 19-a a Campionatelor Inter
nationale de sărituri în apă. 
Au fost întreceri interesante, 
spectaculoase. în cursul cărora 
unii dintre tinerii competitori 
(concursul este rezervat junio
rilor) au executat salturi de 
mare dificultate, unele cotate 
cu coeficienți 3 si chiar 3,2. 
Cea mai atractivă dispută s-a 
dat !a platformă băieți, unde 
Ion Petrache a făcut din nou 
dovada talentului său. condu- 
cînd pînă Ia ultima săritură. 
Pe aceasta din urmă — care 
avea coeficient 2,8 — trebuia

de pace, securitate, înțelegere gg 
și colaborare între națiuni. î; 

Congresul a aprobat, în una- 
nimitate, ca, în vederea repre- gg 
zentării corespunzătoare a tu- 0 
turor categoriilor de oameni ai 
muncii, a domeniilor de activi- gî 
tate și a județelor, în Consiliul gg 
Central al U.G.S.R. să fie aleși Ș 
257 membri și 81 membri su- Ș 
pleanți. De asemenea, congre- gg 
sul a aprobat ca din Comisia gs 
Centrală de Cenzori să facă 
parte 35 membri. gf

După-amiază, lucrările con- g: 
greșului s-au desfășurat in ca- 0 
drul celor șase comisii pe do- S 
menii de activitate : gg

— Comisia pentru dezbaterea 
sarcinilor sindicatelor în orga- gg 
nizarea întrecerii socialiste, în- 
deplinirea planului de dezvol- gg 
tare economico-socială, crește- gg 
rea eficienței economice, intă- gî 
rirea autoconducerii muncîto- gg 
rești și autogestiunii economi- gg 
co-financiare, introducerea pro- gg 
greșului tehnîc, dezvoltarea ac- gg 
tivității de investiții, inovații gg 
și a creației tehnico-științificc gg 
de masă ; gî

— Comisia pentru dezbaterea'^ 
sarcinilor ce revin sindicatelor gg 
privind dezvoltarea bazei de gg 
materii prime și energetice, fo- gg 
losirea noilor surse de energie, gg 
recuperarea, ------- --------------- "* *

(Continuare in pag 2—3)

• In orașul recentei evoluții 
a echipei naționale, ultimul ,.co
locviu" studențesc al campiona
tului • Pe Stadionul Dinamo - 
o partidă in care se întilnesc 
locurile 16 ți 17, punctele cin- 
tărind mult in disputa pentru 
evitarea retrogradării • Brașo
venii, neinvinți in retur acasă, 
cunosc bine, prin antrenorul lor, 
secretele echipei craiovene • 
Vor obține orădenii victoria pe 
care o așteap ă, de la sfirșitul 
turului, in fața unei echipe im
previzibile ? • La Hunedoara 
se pune din nou problema 
„porției" de trei goluri. Vor 
accepta-o ți coechipierii lui

valorificarea 
losibile ;

— Comisia 

recondiționarea și 
materialelor refo- g

— Comisia pentru dezbaterea 
sarcinilor ce revin sindicatelor g 
privind înfăptuirea politicii g; 
partidului de ridicare continuă J: 
a nivelului de trai, îmbunată- 0 
țirea condițiilor de muncă, or- ă 
ganizarea timpului liber și o- 
dihnei oamenilor muncii, res- g- 
pecțarea și aplicarea legilor și 0 
hotărîrilor statului ; g"

— Comisia pentru dezbaterea jȘ 
sarcinilor ce revin sindicatelor sg 
în domeniul activității politice, gȘ 
cultural-educative și sportive gs 
de masă ; |g

— Comisia pentru dezbaterea 0 
sarcinilor ce revin sindicatelor gg 
privind îmbunătățirea activită- gî 
ții organizatorice, dezvoltarea 
democrației muncitorești și vie- g 
ții interne de organizație, per- gg 
fecționarea stilului și metode-^ 
lor de muncă ; gs

— Comisia pentru dezbaterea 
sarcinilor ce revin Uniunii Ge- g? 
nerale a Sindicalelor din Romă- gg 
nia în domeniul relațiilor in- gi 
ternaționale pentru înfăptuirea gg 
politicii externe a partidului |g 
și statului nostru. jg

Lucrările congresului continuă

cursului — a celor patru tineri 
gimnaști români care săptămîna 
viitoare vor lua startul la Cam
pionatele Europene pentru ju
niori de la Karlsruhe (R.F.G.),

Așa cum ne așteptam, în prlm- 
planul disputei pentru locurile 
pe podium s-au aflat componenții 
lotului nostru reprezentativ. Ma
rian Rizan, Valentin Pântea și 
Marius Gherman (mai puțin ra
tarea la bară fixă) evoluând cu 
multă siguranță și precizie. Fap
tul că ei toți au făcut parte din 
aceeași grupă a ușurat în mare 
parte misiunea spectatorilor care 
au urmărit în permanență o in
teresanta și, adesea, plină de ne
prevăzut luptă pentru întâietate. 
A condus mai întîi M. Rizan, cu 
9,70 la cal cu minere, aparatul 
său preferat, urmat de, V. Pântea 
(9,45) și M. Gherman (9,40). în 
schimbul următor la inele, lide
rul și-a păstrat poziția fruntașă 
(Rizan — 9,40 Pântea — 9,50, 

s-o execute la cel mai înalt 
nivel pentru a suplini handica
pul pe care-1 avea fală de 
coeficientul adversarului său 
direct. Marcel Baron (R.D.G.). 
Dar în vreme ce sportivul 
oaspete a executat excelent, salt 
si jumătate înapoi cu trei șu
ruburi si jumătate. Petrache 
s-a poticnit la dublu salt si 
jumătate răsturnat grupat. 
Punctajul la aceste salturi a 
fost hotărîtor: Baron 75 o. Pe
trache 49 p. Oricum, comporta
rea elevului lui Constantin To- 
tan este meritorie, mai ales

Dumitru STÂNCULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)
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Duminică, în Cupa Campionilor Europeni la handbal feminin

ȘTIINȚA BACĂU - SPARTAK KIEV, PRIMA MANȘĂ 
A INII FINALE DE MARE INTERES

Stlinta Bacău in finala Cupei 
Campionilor Europeni la hand
bal feminin! în cea mai puterni
că competiție continentală a clu
burilor — în care știința Bucu
rești în 1961 (13—5 în finală cu
Dinamo Praga) șl Rapid Bucu

Filofteia Danilof intr-o 
din partida semifinală 
disputată la Bacău

rești în 1964 (14—13 cu Helsin-
gOr Danemarca) au fost, pînă 
acum, singurele echipe româ
nești cîștigătoare ale trofeului — 
studentele băcăuane sînt, iată, 
după 22 de ani, din nou aproape 
de marea victorie! Mîine, în Sala 
Sporturilor din Bacău, Știința va 
susține prima manșă a finalei 
CCE cu puternica formație Spar
tak Kiev, a cunoscutului antrenor 
Igor Turcin. Echipa sovietică — 
deținătoarea trofeului (23—16 și 
18—15, în 1985. cu Radnicki Bel
grad) — a mai cîștigat de 9 ori 
Cupa Campionilor Europeni 
(1970—1973, 1975, 1977. 1979.' 1981 și 
1983).

Să reamintim că pînă în aceas

Gherman — 9,25), dar la Jumă
tatea con cu rsulul în frunte a tre
cut multiplul campion al țării V. 
Pântea, după o săritură notată 
cu 9,50 (Rizan — 9,30, Gherman

Constantin MACOVEI 

Miine, etapa a 26-a
a Diviziei A de fotbal

SPORTUL STUDENȚESC - STEAUA» 
UN DERBY DE MAXIMĂ ATRACTIVITATE

CLASAMENTUL
1. STEAUA 23 19 3 1 48-11 41
2. Sportul Stud. 24 15 7 2 58-21 37
3. Dinamo 24 14 6 4 35-16 34
4. „U“ Craiova 25 14 5 6 42-23 33
5. Corvinul 25 12 3 10 62-31 27
6. Petrolul 25 8 9 8 22-27 25
7. F.C. Argeș 25 9 6 10 26-31 24
8. „Poli* 4 Tim. 25 11 1 13 41-44 23
9. „U“ Cj.-Nap. 25 10 3 12 30-34 23

10. Chimia 25 10 3 12 30-35 23
11. Gloria 24 9 4 11 33-39 22
12. Rapid 25 9 4 12 31-40 22
13. F.C.M. Bv. 25 9 4 12 20-44 22
14. S.C. Bacău 25 10 1 14 35-43 21
15. A.S.A. 24 7 5 12 22-34 19
16. Victoria 24 5 7 12 21-34 17
17. F.C. Olt 24 6 5 13 22-40 17
18. F.C. Bihor 25 3 6 16 20-51 12

tă fază Știința Bacău a înregis
trat următoarele rezultate: 34—18 
și 21—18 cu Polisens Stockholm, 
17—23 si 29—22 cu Iskra Parti- 
zanske (Cehoslovacia) șl, în sfîr- 
șit, două victorii, 30—23 și 31—30 
cu Buducnost Titograd.

spectaculoasă aruncare la poartă. Fază
a C.C.E., Știința — Buducnost Titograd, 

Foto : Aurel D. NEAGU

Ce va fi duminică la Bacău? 
Antrenorul principal al formației» 
Alexandru Mengoni, ne spunea 
că: «Ne așteaptă o partidă deo
sebit de dificilă. Pentru a realiza

in preliminariile C.E. de juniori U.E.F.A. ’86
"lirR.Srjr-ROMANIA 1-1 (l-0)~~~

UN REZULTAT BUN Șl 0 MERITATĂ 
CALIFICARE ÎN TURNEUL FINAL

TBILISI, ZS (prin telefon). 
Printr-o mobilizare exemplară, 
elevii antrenorilor Gh. Staicu și 
C. Frățilă au reușit vineri după- 
amiaza, aid. ta capitala R.S.S. 
Gruzine, un rezultat valoros, 
ta ultimul lor meci din grupa a 
8-a a preliminariilor C.E., ta 
compania reprezentativei simila
re a U.R.S.S., un scor egal 
(1—1) prin care obțin o meritată 
calificare la turneul final. O 
performanță excelentă, care du
blează reușita colegilor mal mici 
din selecționata ’88 șt care, ta 
ultimă Instanță, reprezintă o 
splendidă premieră pentru fot
balul nostru juvenil: prezența cu

Ispif ? • Buzoienii știr» că orice 
punct pierdut pe teren propriu 
cintărețte mult... • In Trivale, 
F.G Argeț se va afla in fața 
unei tenace echipe ploiețtene • 
Giulețtenii speră să reediteze, 
in compania unui adversar ne

^\\\\\\\\\\\\^^^^^^ PROGRAMUL Șl ARBITRII
„POLI" TIMIȘOARA - „U“ CLUJ-NAPOCA
Gh. Constantin; N. Dlnescu și A. Mlțaru (toți din Rm. vilcea) 

VICTORIA - F.G OLT
Fl. Popescu (Ploiești); M. Neșu (Oradea) șl I. Tărcan (Tg. Mureș) 

(Stadionul Dinamo)
F.C.M. BRAȘOV - UNIV. CRAIOVA
I. Igna (Timișoara); A. Gheorghe (P. Neamț) șl I. Nicullțov 

(Focșani)
F.C. BIHOR - S.G BACĂU

G. lonescu; L. Pantea și V. Angheiolu (toți din București) 
CORVINUL - A.S.A. TG. MUREȘ
I. Crăclunescu (Rm. Vîlcea); V. Titorov (Drobeta Tr. Severin) 

șl R. Petrescu (Brașov)
GLORIA - CHIMIA
V. Curt (Medgidia); M. Georgescu (Constanța) șl Șt. Rotărescu 

(Iași)
F.G ARGEȘ - PETROLUL
I. Velea; M Florea (ambii din Craiova) și V. Antohl (Iași) 
RAPID - DINAMO

D. Petrescu; E. Pătrașcu *1  N. Volnea (toți din București) 
(Stadionul Giulești)

SPORTUL STUD. - STEAUA
Ad. Porumboiu (Vaslui); V. Alexandru și M Nlculescu (ambii 

din București)
(Stadionul Sportul Studențesc) 

Toate meciurile vor Începe la ora 17.

I
3

I

un rezultat bun In compania 
acestei echipe de mare clasă, cu 
un palmares impresionant în cu
pele europene, este necesară de
sigur o replică valoroasă. Hand
balistele noastre s-au pregătit 
cu multă atenție și sperăm că 
meciul de duminică se va Înche
ia cu un scor care să ne avanta
jeze cit mai mult în vederea 
disputei-retur, de la 4 mai, la 
Kiev*.  Antrenorul Științei Ba
cău dispune pentru meciul de 
duminică de Vasilca, Brindușoiu 
— portari; Nițoiu, Tîrcă, Lunca, 
Danilof, Blitnărașu, Popa, Cer- 
venciuc, Petrea, Bratu si Dar» 
vas — jucătoare de cîmp.

La Bacău, printre iubitorii 
handbalului, partida de duminică 
trezește un viu interes. Președin
tele clubului. Grigore Olteanu, 
ne spunea că. pentru spectatorii 
care nu au avut șansa de a-sl 
procura un bilet, s-au luat mă
suri pentru instalarea unui sis
tem de monitoare TV în afara 
sălii.

Spartak Kiev a sosit la Bacău 
avînd în forjnatie. între altele, 
pe Natalia Mitriuc, Larisa Karlo
va. Zinaida Turcina, Evghenia 
Tovstogan, componente și ale re
prezentativei Uniunii Sovietice.

Meciul va începe la ora 10. șl 
va fi condus de cuplul de ar
bitri francezi Lelong — Tancrez. 
Observator din partea I.H.F. Pe
tre Bucu (Iugoslavia).

Ion GAVRILESCU

două reprezentative la ultimele 
faze ale competiției continentale 
la acest nivel.

Printr-o tactică adecvată echi
pa noastră a reușit "să tempori
zeze anticipatul etan al gazdelor 
din debutul partidei. Mal mult, 
ea îșl trece ta cont șl prima fază 
periculoasă, tn min. 7, cînd D. 
Sava execută puternic o lovitură 
liberă, mingea fiind respinsă cu 
dificultate de portarul Harta. 
Peste două minute, tasă, emoții

Adrian VASILESCU

(Continuare tn pag 2-3)

învins de 11 etape, evoluția din 
meciul precedent • în Regie, 
Hagi ți coechipierii vor susține 
un sever examen intr-o partidă 
cu finalista Cupei Campionilor 
Europeni ți lideră a campio

natului

I

II
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•
Preiuxindeii in țară, in coate 

sectoarele de activitate, au loc 
acțiuni și manifestări dedfcate a- 
niversării a b5 de ani de la fău
rirea partidului. Evident, această 
efervescența sărbătorească se 
face simțită îi in domeniul spor
tului. Zilnic — .elefonic sau în 
scris — corespondenții noștri ne 
aduc la cunoștință noi acțiuni 
interesante inițiate în întâmpina
rea glorioasei aniversări.

„CUPA SEMANATOAREA" la 
volei feminin, desfășurată în Ca
pitală. a a'u*  *.a  start următoa
rele echipe: CSȘ Brașovia, AS 
Nivea Brașov, CSȘ Turda, CSȘ 
Matei Basarab. CSȘ Viitorul, se
mănătoarea iu rimele trei din . 
,București) După întreceri, dispu
tate sistem cumeu, pe primele 
locuri s-au clasat: 1. Semănătoa
rea (fără înfrîngere). 2. CSȘ 
Turda 3. CSȘ Viitorul. Cea mal 
bună ridicătoare: Gabriela Pascu 
(Semănătoarea); cea mai bună 
atacanta (de fapt și cea mai tâ
nără — născută în 1372) : Cristina 
Pîrv (CSS Turda).

„BUSOLA DE AUR", concurs de 
orientare sportivă, ajuns la 
de a 19-a ediție organizat de 
tre AS Clujana și Consiliul 
dețean al sindicatelor Cluj — 
bucurat șl de astă dată, de 
frumos succes. F. Majai, preșe
dintele secției de orientare din 
cadrul asociației, ne spunea că 
la startul întrecerii s-au aliniat 
361 de concurenti din 18 județe și 
din municipiul București, cîști- 
gători ai concursului desfășurat 
in Pădurea Gheorgheni și Pădu
rea Făgct-Micuș au fost: G. Stro-

■ -........... —9
roșu

cea 
că- 
ju- 
s-a
un

iescu (Sănătatea Ploiești) 
ani; A. Laszlo (Metalul
Cluj) — 11 ani; D. Sintion (Casa 
Pionierilor Timișoara) — 13 ani; 
F. Bel ei (Voința Sinaia) — 15 
ani; T. Vuin (Strungul Arad) — 
17 ani; P. ’ --- --
Cluj) — 19 
Brașov) — 
ința Arad) 
cu (Voința
Hecko (Pietrosul B. Mare) 50 ani 
(pe Jocul 3 la această_ categorie: 

ani) la 
(Voința 

Miszovici 
ani; Eli- 
Arad) — 

(Voința 
15 ani; neana Jder (Vo- 

ani; Iudith 
ani,

Naghy (Metalul roșu 
ani; Z. Fazekaș (CSU 
21 ani; C. David (Vo- 
— 35 ani; N. Stroies- 
Slnaia) — 43 ani; I.

L. Bon ți dean u de... 79
masculin, Eniko Fey 
Cluj) — 9 ani. Andreea 
(Cemun B. Mare) — 11 
sabota Lazăr (Strungul 
13 ani: Iulla Cioban 
Cluj) " “
ir.ța B. Mare) —17 ..
Cserveny (Votnta Cluj) — 19 
la feminin.

SCHIMB DE EXPERIENȚA 
TRE COMISII DE FEMEI la 
lărașl. A fost inițiată de către

IN- 
Că-

ÎN CAPIHIĂ, CONCURSURI ATRACTIVI ÎN CADRUl „DĂCIADtl"
Duminică, municipiul Bucu

rești se înscrie cu noi momente 
de referință in activitatea spor
tivă de masă. în marea arenă 
a Daciadei.

Siadionli] Tineretului, de pil
dă. va fi (începînd de la ora 
10) scena Festivalului de pri
măvară a! Sectorului 1. acțiune 
sportivă tradițională, care se 
va bucura de participarea a 
mii de iubitori al exercițiului 
fizic din unitățile de invătă- 
mînt. din întreprinderi si in
stituții. Tn centrul atenției se 
vor afla reprizele de gimnas
tică pregătite de elevi si eleve 
din licee precum si cele de 
gimnastică de înviorare, avînd 
drept protagoniști elevi din șco
lile generale. Tot mai apre
ciată. gimnastica la locul de 
muncă, va fi. de 
prezentă. printr-o
exerciții sugestive, care vor de-

asemenea, 
suită de

monstra eficienta acestei acti
vități.

Cu multă nerăbdare sînt aș
teptate si întrecerile din ca
drul Crosului pionierilor, care 
vor desemna reprezentanții Ca
pitalei. ce vor lua parte, la 
18 mai. la Baia Mare, la fina
lele acestei frumoase compe
tiții atletice. La startul de pe 
Stadionul Tineretului se vor 
afla primii 10 clasați în etapa 
pe sectoare, fete și băieți, în 
cadrul categoriilor de vîrstă de 
11—12 ani și 13—14 ani.

Concomitent, pe platforma 
Politehnica. în organizarea 
Consiliului Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din Cen
trul Universitar, se va desfă
șura Crosul studenților bucu- 
reșteni. acțiune sub gtenericu] 
Daciadei, cu participarea a cir
ca 5 000 de tineri și tinere din 
cele 11 institute de învătămînt 
superior.

fi-Comisia județeană de educație _ 
zică și sport feminin Călărași 
(președintă prof. Lidia Scobici), 
avînd ca invitate membre ale co
misiilor din județele Tulcea și 
Constanța. Cu acest prilej au fost 
prezentate realizările din județ, 
s-a asistat la „reprize" de gim
nastică la locul de muncă (între
prinderea de confecții Călărași și 
UJCM), a fost vizitat un centru 
de gimnastică de întreținere ș.a. 
Acțiune reușită pentru atragerea 
elementului feminin în arenele 
sportului.

bcupa bucureș țiului» la 
BADMINTON s-a desfășurat în 
sala Tonitza. la ea partied pin d e- 
levi din orașele Timișoara, Gh. 
Gheorghiu-Dej, Iași și București 
în echipe formate din cîte 4 e- 
levi și două eleve. Clasament fi
nal: 1. București, “ 
ghiu-Dej, 3.
Ș-au evidenția'.: Cristina 
și S. Cios (București),
Soveja și F. Balaban (Gh. Gheor- 
ghiu-Dej), C. Calamar (Timișoa
ra) și Diana Vizdoagă (lași).

CONCURS JUBILIAR DE O- 
rientare TURISTICA. în cin
stea aniversării a 65 de ani de 
la făurirea Partidului Comunist 
Român, duhul sportiv Voința din 
București organizează, în zilele 
de 1 și 2 mai, concursul jubiliar 
de orientare turistică „Cupa Vo
ința" mareînd, totodată, 35 de ani 
de activitate continuă în această 
ramură sportivă. Competiția este 
deschisă tuturor sportivilor, legi
timați sau nelegitimați.

Concursul se va desfășura In 
pădurile Trivale și Valea Ursu
lui, cu două etape de zi: la 1 
mai — probă individuală și pe 
echipe (cumulîndu-se timpii pri
milor 3 sportivi ai fiecărei aso
ciații), în traversare, cu handi
cap, pe categorii de vîrstă și sex. 
înscrierea se face la Școala ge
nerală nr. 15 (cartier Găvana II) 
din Pitești (pînă la ora 12.00), de 
unde se va da șl startul. în ziua 
următoare (2 mai) se va desfă
șura concursul de patrulă, pe 
două categorii de vîrstă (15—18 
ani și peste 18 ani). Patrula se 
formează din 3—4 sportivi, indi
ferent de asociația sportivă. Ple
carea se va da de la hanul tu
ristic Valea Ursului, la ora 9. 
(M. C.)

—------SES

Dt DIRT-TRACK țtîneret)

2. Gh., Gheor-
Timlșoara, 4. Iași.

- ■ ■■ ionescu 
Liliana

„CUPA PRIMĂVERII" IA KARTING
Azi, simbătă, are loc 

deschiderea sezonului de kar
ting. Prima competiție a anu
lui la această disciplină — a 
.micilor bolizi" — va fi dotată 

Primăverii" șl se va 
pe kartodromul din

cu „Cupa
desfășura____________________
Galati In zilele de «tmbâtă șl 
duminică.

Bogata activitate șahistă

LA BUZIAȘ, START IN ÎNTRECEREA PE ECHIPE
Competiția echipelor diviziona

re de șab, care se desfășoară 
sub egida „Daciadel", reunește la 
start tncenind de mline. 12 for
mații. număr sporit față de pre
cedentele ediții. Pentru prima 
oară disputa lor pentru titlurile 
republicane (seniori, senioare, 
juniori, junioare și cel absolut) 
are loc intr-un centru bănățean, 
care aspiră să devină gazdă tra-

dlțlonalâ a manifestărilor șah is
te: Buziaș.

Deținătoarea titlului absolut, 
formația I.T. București, In care 
evoluează o serie de fruntași al 
șahului nostru (Fl. Gheorghiu. 
M. Pavlov, D. Bărbulescu, P. 
Stefanov. Margareta Teodorescu. 
Viorica Ionescu, Em. Rclcher) va 
avea o misiune dificilă ta actu
alul turneu. Principalele contrs-

IN PRIM-PLAN, ELEVII
® DIN INIȚIATIVA comisiei de 

resort a Consiliului Municipal 
București Dentru Educație Fizică 
și Sport, în str. Popa Tatu nr. 1, 
sectorul 1, a luat ființă un ceaitru 
de inițiere pentru... toate viratele. 
11 conduc doi instructori inimoși, 
cum se arată a fi Virgil Vasilescu 
și Sorin Nicula. Sînt prezenți 
zeci de amatori, unii de vîrstă 
preșcolară. Pentru a. stimula in
teresul amatorilor, inițiatorii vor 
organiza, în cursul lunilor mai și 
Iunie, cîteva demonstrații-școală 
de șah pe care le vor susține 
maeștrii sportului Gh. Candea, 
Emil Pessi și Gabriel Georgescu.
• CU SPRIJINUL Consiliului 

județean Vaslui, pentru Educație 
Fizică și Sport, in municipiul Bâr
lad funcționează un club de șah. 
în cadrul acestuia activează peste 
150 de iubitori ai sportului minții, 
copii, elevi și oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituțiile 
bîrlădene. Clubul dispune de 51 
de șahiști legitimați, care parti
cipă la un campionat municipal 
de seniori și juniori. Numărul 
șahiștilor clasificați (ca urmare 
a activității susținute pe care o 
desfășoară clubul) a ajuns la 
60 — 2 la categoria I, 35 la cate
goria a Ii-a și 23 la categoria a 
ni-a.
• IN VACANȚA DE VARA a 

elevilor, județul Vilcea (In speță 
Stațiunea Călimănești — Căciulata 
— Cozia' va fi gazda unui ine
dit wopen“ șahist. El va consti
tui un fel de bilanț al taberei in
ternaționale a elevilor, avînd 
drept temă „Șahul, fizica și ma
tematica".
• UNA DINTRE CELE MAI 

PUTERNICE zone ale Campiona
tului Republican școlar pe echipe 
a fost găzduită de municipiul 
Drobeta Tumu Severin. »O orga
nizare excelentă" — afirmă una
nim partlcipanții, componenții •-

cbipelor județelor Argeș, Călă
rași, Dolj, Go-rj, Olt, Teleorman 
șl Vilcea, asigurată de CJ.E.F.S. 
Mehedinți, în colaborare cu In
spectoratul școlar județean. În
trecerile desfășurate In sala de 
sport a Liceului industrial nr. 5, 
din cartierul Crihala, au dat cîș- 
tig de cauză băieților din județul 
Teleorfhan (note maxime pentru 
disciplină In concura pentru A- 
drian Gruia, elev in clasa a 7-a 
a școlii din comuna Conțești) și 
fetelor din județul gazdă, Mehe
dinți.
• ELEVII ȘCOLII NR. 4 DIN 

CIMPULUNG MOLDOVENESC își 
continuă frumoasa lor activitate 
șahistă — condusă cu atita pasi
une de profesorul de limba fran
ceză George Andrieș — printr-un 
campionat al asociației sportive a 
școlii la care iau parte TOATE 
clasele „mari“ (V—Vin). Elevii 
din Buoovina nu ișl dezmint dra
gostea pentru sportul minții!

candidate sînt două echipe uni
versitare bucureștene, în primul 
rtnd Politehnica, cu o nouă for
mație (M. Ghindă, V. Stoica, Th. 
Ghitescu, ■ — • -
Mădăllna Stroe), apoi Universi
tatea (V. ___ _ ____  _ „ ~.
Mariana Ioniță). Desigur, un cu- 
vlnt de spus va avea șl prima 
reprezentantă a șahului timișo
rean, echipa A.E.M. (M. Șubft, S. 
Griinberg, E. Mozes, Dana Nutu. 
Llgia Jicman).

Pe lista de participare, figu
rează. de asemenea, echipele 
Electromotor Timișoara (Em. 
Ungureanu, C. Radovici, Marga
reta Mureșan), Calculatorul 
București (A. Urzică), Politehnica lași - _ - —-
Iești 
Fină 
eum 
Km.

Elisabeta Pollhronlade,

Georgescu, P. Jolta,

(O. Foișor). Petrolul Plo- 
(A. Negulescu), Mecanică 
București (C. Ionescu), pre- 
șl noile promovate Voința 

___  Vîlcea, C.S.M. Electrometal 
Cluj-Napoca, Metalul București.

întrecerile încep mîine srt vor 
dura pînă la 9 mal.

NELU QUINTUS, Ploiești. Un 
catren inspirat de noul sport in
trodus in Franța, „alpinismul tn.„ 
sală- șl In special de performanța 
unul astfel de „alpinist".

Asumindu-și riscul. 
Cu Întreg elanul, 
Ctad s-atlngă piscul, 
A atins... tavanul!

NORU ARGHIR, București,
numai pe dv. v-a surprins pre
zența de atâta timp a echipei 
Flacăra Morenl pe primul loc ta 
seria a n-a a Diviziei B, el pe 
toată lumea! 
vă pot vorbi 
„firmă" care 
cesul acestei

Nu
TURNEU INTERNAȚIONAL

In cadrul circuitului de turnee 
organizat de secția de șab A.EJtâ. 
Timișoara s-a disputat la Buziaș 
un turneu internațional cu par
ticiparea a 16 concurențl din 
Iugoslavia, Ungaria și România. 
Primul s-a clasat Dorin Dragoș 
(Mondiala Satu Mare), cu 8 p din 
11 posibile, loelașl punctaj fiind 
obținut de Cristian Ionescu (Me
canică Fină București), ambii 
reallzînd o normă de maestru 
International. Pe locul trei, Nlco- 
lae Gordan (Oțelul Galați), cu 
7 p, Iar pe armatoarele, maeștrii 
Internaționali loan Mărășescu și 
loan Btriescu (axntndoi AXM. 
Timișoara) Împreună eu Sarosi 
Zoltan (Ungaria), flecare cu câte 
• P-

Șl lată că nld nu 
despre jucători cu 
au condus le buc- 
formațll. Dacă va

Aflat ia prima ediție, Campio
natul Republican de dirt-track 
rezervat tinerilor alergători (plnă 
la 21 de ani) a ajuns la etapa 
finală (a 5-a), programată mline, 
de la ora 10,10, pe pista Stadio
nului Municipal din Brăila.

Disputindu-și întâietatea cu ar
doarea specifică viratei, concu- 
rențll au furnizat plnă acum 
curse spectaculoase, In lupta pen
tru titlu mențlnlndu-se trei mo- 
tocicliști talentați: 1. H. Iași (Vo
ința Sibiu) — S3 p, 2. M. Șoaltă 
(IPA Sibiu) — 52 p, 3. D. Gașpar 
(Metalul București) — 50 p. Se 
anunță Întreceri deosebit de dirae 
și pentru ocuparea celorlalte po
ziții, mult' alergători afltadu-se 
la diferențe foarte - - - 
mentul general.

NOI CURSE DE

mică în cGasa-

MOTOCROS

motocros vaCampionatu! de 
continua mline cu etapa a 3-a. 
întrecerile vor avea loc pe tra
seul din orașul Sf. Gheorghe. In 
program figurează curse pentru 
seniori, tineret șl juniori. Primul 
start se va da la ora 9,36.

Miine. in .inima" rugbyului 
bucureștean. Stadionul Tinere
tului, se va disputa finala 
Cupei României la rugby în
tre echipele Rulmentul Bîrlad 
și Știința CEMIN Baia Mare. 
Va fi o finală cu totul inedită, 
(de la care vor lipsi — prin 
forța împrejurărilor — cele 
mai bune echipe ale campio
natului : Steaua. Dinamo. Fa
rul etc., care au avut de su
portat handicapul deloc ușor al 
absenței din rîndurile lor a 
lucătorilor reținuți pe parcurs 
la loturile reprezentative), în
tre două formații harnice si nu 
lipsite de calități-

Mai puternic, mai echilibrat, 
la nivelul ambelor comparti
mente (grămadă-treisfertUTi), ni 
se pare XV-le din Maramureș 
(antrenor Fi. Popovicî). Aici 
activează cîțiva rugbyștf eu 
reale posibilități : Gh. Demlan, 
FI. Nistor. Gh. Pujină, C. Ste- 
fiuc, AI. Csoma, E. Melniciue, 
O. Șugar, A. Florescu, V. Can- 
tea, P. Rădoi, N. Gîîgor. O 
evoluție la nivelul real al po-

sibilită 
aduce 
din B; 
e nici 
te. Vc 
tă vif 
Rulme 
rescu) 
de a 
momei 
ultimu 
loarea 
A. Dr: 
tuc, L 
C. Sir 
Holbai

Part 
sl va 
Hu, a; 
8. Ma

Iată 
trei i 
Petroș: 
Htehni. 
ta Roș 
torie < 
pel nu 
vita R 
ca las

în Sala Floreasca, duminica de la ora 11,30

Acest sfîrșlt de săptămină, tn 
care prima manșă a finalei Cupei 
Campionilor Europeni (f), de la 
Bacău, dintre Știința șl Spartak 
Kiev, este evident capul de afiș 
al activității handbalistice, pro
gramează șl in Divizia A clteva 
partide deosebit de atractive. Este 
vorba in primdl rlnd de eternul 
derby Steaua — Dinamo (Sala 
Floreasca, duminică ora 11,30), 
care In actuala ediție a campio
natului capătă valențe aparte. E- 
levil antrenorilor Ghiță Licu șl 
Valentin Samungl nu au cunoscut 
tacă tnfrlngerea, adjudeclndu-șl 
în turneul de la Constanța pri
mul meci direct, din ceie trei tn 
actualul campionat, la limită, 
26—25. Im aceste condiții, este de

așteptat ca echipa campioană,• 
Steaua, și antrenorul ei Radu 
Voina, să încerce egalarea scoru
lui cu dlnamoviștii și, deci, men
ținerea la cote superioare a șan
selor pentru un nou titlu, care 
ar însemna să fie al 20-lea. Și 
celelalte două partide din prima 
grupă valorică se anunță echili
brate, in primul rtnd prin dorința 
formațiilor vizitatoare să nu piar
dă contactul cu primele Clasate 
In grupa 7—12, duelul „la " 
tanță" dintre Constructorul 
șl Metalul Bistrița continuă 
tru evitarea penultimului 
deci retrogradarea, ultimul 
ocupat de Relonul, cu șase mi
nime de a-1 părăsi. Programul 
etapei este următorul:

dis- 
Arad 
pen- 
loc, 

fiind

BUCUREȘTI :

ORADEA : 
BACAU :

MÎRȘA : 
ARAD :
P. NEAMȚ :

GRUPA VALORICA 1—6
Dinamo — Steaua

(Sala Floreasca, ora 11,30) 
Constructorul — Politehnica Timișoara
Știința — H. C. Minaur Baia Mare

(Sfmbătă, ora 17)
GRUPA VALORICA 7—12

— Dinamo Brașov
— Universitatea Craiova
— Metalul Bistrița

Carpațl 
Constructorul 

Relonul

lin prima grupă a campionatu-' 
lui feminin, Hidrotehnica șl <311- 
mlstul au primele șanse. Partida 
dintre TEROM Iași șl Știința Ba
cău a fost aminată. In grupa va
lorică secundă, Confecția va avea 
o misiune deosebit de grea la 
Zalău; la Tg. — -----Mureș, partenerele

de Întrecere — Mureșul și Doro
banțul — pornesc cu același gtod: 
obținerea a cit mal multe puncte 
pentru depărtarea de zona peri
culoasă a clasamentului. Etapa se 
va desfășura »după următorul 
program:

GRUPA VALORICA 1—6
Chimistul — Rulmentul Brașov
Hidrotehnica — Rapid București

Partida TEROM Iași — știința Bacău este amtnatfi 
GRUPA VALORICA 7—12

ZALAU : Textila I.A.S.
P. NEAMȚ : Relonul Săvtaești 
TG. MUREȘ : Mureșul IMATEX

KM. VILCEA : 
CONSTANTA :

— Confecția București
— C.S.M. Independența Slhln
— Dorobanțul Ploiești

Capa Primăverii la tir lllf
In continuarea Cupei Primăve

rii, concurs de tir pentru arme 
cu glonț șl cu aer comprimat, 
care se desfășoară la poligoa
nele bucureștene Tunari și Di
namo, unul dintre punctele de 
interes a fost proba de pistol 16 
metri a seniorilor. La start s-au 
reunit cel mai buni țlntașl ro
mâni. unii dintre el cu o boga
tă carte de vizită Internaționa
lă. in special componențli echi
pei de pistol liber a României, 
campioană europeană la Oslnjek. 
Intr-adevăr, speranțele n-au fost 
Infirmate, căd atlt lupta pentru

promova în Divizia A, va fi pen
tru prima oară când o echipă din 
orașul Morenl va apare pe prima 
noastră scenă fotbalistică.

GHEORGHE BLINDU, Giurgiu. 
Pentru a putea aprecia exact 
mult controversata poziție de of
said, trebuie să vă amintim că 
ea este determinată de poziția 
jucătorului respectiv, NU ta mo
mentul cînd a primit mingea, el 
ta acela cind 1 i-a trimis pasa. 
In inversarea acestor date, tre
buie căutate greșelile spectatori- 
rllor șl, uneori, chiar ale... arbi
trilor, deși se presupune că a- 
ceștla cunosc perfect regulamen
tul !

cîștigarea Întrecerii, cât și rez.ul- 
țațele înregistrate de primii cla
sați au fost de ridicat nivel. A 
clstigat tn cele din urmâ Iile Pe
tru. la numai două puncte față 
de principalul său urmăritor tn 
acest concurs. Sorin Babll: 475 
p. respectiv 674 p. O frumoasă 
(Sl așteptată) revenire spre prim 
olan a avut Teodor Tașcă, cla
sat In final pe poziția a treia, 
cu 669 p, un punct mai mult 
declt un mare consacrat Ltviii 
Stan.

Un alt sportiv remarcat a fost 
focseneanul Olimpiu Marin, care, 
la numai 17 ani, se arată o 
mare speranță a tirului nostru: 
el a clstigat proba de pușcă 10 
metri a juniorilor, cu rezultatul 
de 665 p, rezultat bun șl promi
țător. împreună cu ștefan Bu- 
lcliu (locul 2. cu 664 p), atnbfi 
aspiră la titularizare ta echlprle 
de juniori ale țării angrenate ta 
competiții internaționale impor
tante In această vară.

La pușcă standard. 3X20 f se
nioare. Aurelia Toader tal depu
ne o candidatură serioasă la im 
loc In reprezentativa tărH. pen
tru că locul Intîl, clștlgat cu 660 
D. le situează printre Învinsele 
sale pe mult mai consacratele 
Lămășanu, Toader, Popa.

Ieri, la poligonul Tunari s-au

ANUNȚ
Centrul de perfecționare a cadrelor din mișcarea sportivă. 

Împreună cu Consiliul municipal pentru Educație Fizică șl Sport, 
sub auspiciile Universității eultural-ștlințlflce, organizează Iun! 
28 aprilie 1986, in sala Dalles, la orele 12.30, o masă rotundă 
cu tema: „potențialul olimpic al Clubului Sportiv Metalul Bucu
rești in prima parte a anului 1986". Participă conducerea șt 
antrenorii clubului; prezintă conf. dr. Nlcu Alexe.

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 25 APRI
LIE: Extragerea I: 8 83 4*  70 66 
21 52 53 45; Extragerea a n-a t 
41 76 13 88 3 90 26 1 25. Fond 
total de clștigurl: 1 077 665 lei,
din care: 232 456 Id, report la 
cat. 1. Omologarea acestei tra
geri va avea loc miercuri 30 a- 
prille 1986

« CIȘTIGURILB TRAGERII 
LOTO 2 DIN 20 APRILIE. Cat. 
1 variantă 100% a 43 020 lei șl 
variante 25% a 10 755 lei; cat.
5.75 variante a 13 093 Id; cat.
20.75 a 3 628 lei; cat. «: 120,75
823 ld; cat. 5 “7“ _ “ : .
cat. 6: 2 811,25 a 100 lei. ClșHgul

U
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IN CRITERIUL
PRIMĂVERII"

LA TENIS
Primuj e.uieurs de leais in 

liber al anului — „Criteriul 
măverii", care se desfășoară _
această săptămlnă la Arena Pro
gresul din Capitală, și-a desemnat 
eîști găioru! probei individuale
masculine : Andrei Dlrzu (Dina
mo). Grupa. fruntașilor (locurile 
1—4) s-a disputat mai devreme, 
deoarece Dîrzu urmează să plece 
la concursuri In străinătate. El 
l-a întrecut pe silviu Gorgan 
(Steaua), cu 2—6, 6—3, 6—3, 6—2,
pe George Cosac (C.S.Ș. 2 Con
stanța), revelația concursului, cu 
6—2, 6—0, 6—0, și pe Adrian Po
povic! (Steaua) cu 3—6, 6—3, 6—4, 
4—6, 6—3. In general, Dîrzu s-a do
vedit superior adversarilor săi, la 
toate capitolele, doar ta ultimul 
meri — cu Popovlcl — fiind une
ori surprins de jocul în forță, dar 
mult prea riscant, al acestuia 
(primul serviciu, deși foarte pu
ternic, a fost cu regularitate gre
șit). Pentru locurile 5—8 : *
șovar (steaua) — Florin 
(Progresul) 6—1, 7—6. Din 
grupă valorică a fetelor, 
disputat a fost meciul _____
dinamovlstele Teodora Tache, fa
vorita nr. 2, și Florentina Curpene, 
ultima obținînd victoria, în două 
seturi, cu 7—6, 6—4. O victorie 
muncită, într-un meci ta care 
Florentina a fost mai stăptnă pe 
lovituri, și-a plasat adversara eu 
lovituri puternice, liftate, surprin- 
zînd-o adesea pe picior greșit. 
Tntîlnirea dintre Diane Samungi 
(Dlnamo) și Luminița Sălăjan 
(Politehnica București) s-a deru
lat într-un singur sens, scorul 
..spunînd*  fotul : 6—1, 6—4. în
grupa pentru locurile 5—8, am
asistat la o partidă, echilibrată, 
cu multe schimburi de mingi fru
moase și joc la fileu, între 
Corina Taloș (Dlnamo) și Mîreia 
Buciu (Steaua), în care victoria 
a revenit in extremis dlnamovls- 
tel, cu 3—6,' 6-4, 7—6. Meciul 
dintre Otilia Pop (Progresul) 
Gabriela Mitrică (Unirea Iași) 
fost mult mai disputat decit 
rată soorul : 6—0, 7—5.

Concursul continuă astăzi dimi
neață (ora 8), cu partide de 
dublu șl după-amiază fora 14) cu 
meciurile de simplu. Duminică 
dimineața (ora 8) se vor disputa 
ultlmeUe Întâlniri.

Doino STĂNESCU

aer
Pri- 

în

Mihai
Ioan 

prima 
foarte 
dintre

Și
- a

ALE ECHIPELOR DE VOLEI (f)
ile 
Il
ia 
cl
or 
le 
9e 
us 
Șl 
ar 
ti
l

1- 
al 
le 
le 
le 
l-
ă 
L 
>,

a
1

)
1
1 
L

I

nerele noastre voleibaliste au 
tost Învinse de mai experimen
tatele lor adversare, ta frunte cu 
fostele campioane europene Verka 
Borisova șl Mala Gheorghleva. 
Scor: 3—1 (14, 14, —10, 11) pen
tru Bulgaria B, dar trebuie să 
subliniem faptul că echipa de ti
neret a României putea să-și 
adjudece victoria ta trei seturi, 
dacă tn finalurile primelor două 
n-ar fi scăzut surprinzător con
centrarea in joc, permițindu-le 
jucătoarelor oaspete să refacă di
ferențe socotite Îndeobște decisi
ve. In fapt, româncele au con
dus ou 13—5 și 14—8 ta 
și cu 10—2 și 14—10 ta 
lea 1 Au jucat formațiile: 
NI A (tineret) — Corina 
Mihaeta Marian, Cristina____ .
Cristina Anton (Anca Beșta), Fe
licia Popescu (Daniela Blănaru). 
Ottilia Szentkovlcs (Gabriela Du
mitrescu) ; BULGARIA B — Ver
ka Borisova, Maia Gheorghleva, 
Milena Devenlzova, Madca Klrs- 
teva, Valea Roșeva, Denislava 
Nlkodtaova.

Partida dintre primele repre
zentative, de la care se aștepta 
un joc superior, nu s-a ridicat 
la un nivel deosebit din cauza 
numeroaselor greșeli comise de 
ambele părți șl a oscilației per
manente a sextetelor. A câștigat 
Bulgaria A cu 3—2 (—6, 7, —12, 
6, 6). Corecte arbitrajele: A. Di- 
nlcu — V. Vrăjescu, respectiv N. 
Găleșeanu — A. Dtoâcu. (A.B.)

setul I 
al dol- 
ROMA- 
Holbaji, 
Buzllă,

CAMPIONATELE CICLIȘTILOR
Astăzi, cu începere de La orele 

16,00, pe Șoseaua Olteniței, de la 
km. 13,500, are loc prima etapă 
a Campionatelor municipale de 
cJcSlsm — contratimpul Individual 
(juniori mici, mari + seniori). 
Milne, pe un circuit ta str. Maior 
Coravu, are loo etapa a doua. 
Primul start, la ora S.

ieri „legate' 
ea clstlgurl 
din 10. 10. 
extrase.

la toate cele 1 faze.
Si pentru 3 numere
20 «1. respectiv, SO

specială Loto de 
va

• Tragerea _______ ______
saline, duminică 27 aprilie, 
avea loc ta București, tn sala 
clubului din str. Doamnei ne. 2. 
eu începere de la ora 16,49. Tno- 
«mlsia desfășurării trageri! ae 
va face la radio, la ora 17.48, pe 
programul I. Numerele extrase 
vor fi radiodifuzate, de aseme
nea la ora 22.28 pe programul 
1 o dată eu transmiterea rezul
tatelor concursului Pronosport de 
mtlne. sl reluate tam dimineața, 
ta ora 8.56, pe același program.
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Etapa a 26-a a Diviziei A

NUMEROASE PARTIDE TARI
ÎN PREAJMA LINIEI DREPTE

CAUE TREBUIE REPETAT Șl IA C.E
lotului de ju-

Partide foarte tari în etapa de 
mîine ! La toate nivelurile cla
samentului.

Pentru aproape toate echipe
le, meciuri cheie. (Chiar și în 
cazul jocului aparent simplu de 
la Buzău).

în prim plan, Sportul Studen
țesc — Steaua 1 De mult nu am 
mai avut un meci așteptat cu 
atîta nerăbdare. Vor fi |n arenă 
învingătorii Anderlechtului și 
cîțiva dintre alb-negrii care au 
contribuit la victoria asupra 
echipei U.R.S.S. Simplificînd lu
crurile, vom asista la un duel 
intre Bdloni și Hagi, coechipie
rii de miercuri, adică între cele 
89 de tricouri ale stelistului și 
cele 30 pe care foarte tînărul 
Hagi le-a adunat in mal puțin 
de trei ani de rind joacă In 
echipa națională. ’

Bineînțeles că acesta este doar 
un duel-emblemă, deoarece vor 
fi și alte multe dueluri de mare 
atracție, printre care cel care 
ii opune pe „combatanții" Mir
cea Sandu și Bumbescu, ca să 
nu mai vorbim de spectaculosul 
duel în perspectivă Lăcătuș — 
Munteanu II sau de duelul 
tactic al unor linii de mijloc in 
care avantajul de ansamblu al 
Stelei este contracarat de pre
zența unui jucător imprevizibil 
ca Hagi.

Meciul Sportul Studențesc — 
Steaua se anunță unul dintre 
cclc mai atractive ale sezonu
lui, intre două echipe eare se 
află — judecind după ultimele 
lor rezultate — la plafonul ma
xim al formei sportive.

Nu mai puțin înconjurat de 
interes este meciul Rapid — 
Dinamo, între două echipe an
gajate ferm în lupta pentru 
puncte. Feroviarii mai au de 
furcă in lupta pentru evitarea 
retrogradării, în timp ce Dina
mo, care a demarat cu pași mari 
in acest retur, e angajată în 
cursa de eliminare pentru cupe
le europene între primele patru

echipe. pentru evitarea locului 
patru, devenit nesigur prin 
prisma „Cupei României".

Una dintre cele mai dificile 
lntîlniri se dispută tot la 
București între două formații 
(Victoria si F.C. Olt) care vor 
încerca, desigur, să nu piardă 
contactul cu plutonul salvator. 
Din acest punct de vedere, me
ciul este decisiv pentru ambele 
echipe. •

Toate celelalte jocuri se des
fășoară în atmosfera apropierii 
finalului. Pină și aparentul 
meci destins intre universitare
le din Timișoara si Cluj-Napoca 
are o miză — este vorba de 
nevoia de puncte a timișoreni
lor ; un meci despre care timi
șorenii spuneau că ar putea pu
ne punct luptei pentru „supra
viețuire" numai în cazul unei 
victorii asupra clujenilor.

Alte semne de întrebare : va 
eontinua Corvinul seria sa de
venită clasică ? Va ști Petrolul 
să închidă ofensiva Argeșului ? 
Va obține Gloria o victorie care 
să o scutească de emoțiile a- 
propiatei întâlniri cu Sportul 
Studențesc pe teren propriu ?

ETAPA DE ASTĂZI. DOMI
NATĂ DE MECTUL DIN RE
GIE, SE ANUNȚA CU ADE
VĂRAT PASIONANTA.

AMICAL, AMICAL,

PROGRAMUL

Șl ARBITRII

ETAPEI DE MIINE

A DIVIZIEI B
SERIA 1: Prahova C.S.U. Plo

iești — F.C. Constanța: C. Core
ean (Reșița). F.C.M. Delta Tul- 
eea — C.F.R. Pașcani: D. Teo
dorescu (București), Dunărea 
CJ3.U. Galați — Chimia Fălticeni: 
L Ferenczl (Timișoara). Politeh
nica Iași — Minerul Vatra Dor- 
nel: L. Frunză (Sibiu). Dunărea 
Călărași — Olimpia Rm. Sărat: 
S. Necșulescu (TIrgoviște), Cea
hlăul P. Neamț — CA. Botoșani: 
C. Popovlcl (Clmpla TurzH). 
CA.M. Suceava — Metalul Plo- 
oenl: O. Ștreng (Oradea), " 
Mlzil — F.C, Progresul 
AI. Rolea (București) — 
pută la Bușteni, Aripile 
— Otelul Galati: J. 
(București).

Steaua 
Brăila: 
Be dis-
Bacău 
Grama

SERIA A n-a: Mecanică Fină 
Steaua București — Șoimii U.A. 
Sibiu: Ad. Morolann (Ploiești)
— (tadlonul Mecanică Fină, Fla
căra Automecanlca Moreni — 
Sportul Muncitoresc Slatina: Cr. 
Teodorescu (Buzău), LMJL^A. 
Sf. Gheorghe — LCJ.M. Brașov: 
Gr. Macavel (Deva), LCBJ.M. 
București — Electroputere Craio
va: M. Stăneicu (Inși) — sta
dionul I.C.S.IM., Chimica Tlr- 
năvenl — Progresul Vulcan 
București: L P&truț (Timișoara), 
Avlntul Reghin — CA. Tîrgovlș- 
te: M. Axente (Arad). Tractorul 
Brașov — Automatica București: 
D. Buciuman (Timișoara), Mus
celul Clmpulung — Gas Metan 
Medias: I, GhergheB (Bala Mare)
— ae dispută azi, de la ora 17, 
AJ, Drobeta Tr. Severin — Car- 
pati MIrșa: R. Nleoar» (Tulcea).

SERIA A m-a: Minerul Cavnlc 
— F.C. Maramureș Bala Mare: 
M. Toneea (București). C.F.R. 
Timisoara'— C.LL. Slghet: L Do- 
garu (Rm. Vflcea), înfrățirea O- 
radea — C.S.U.T. Arad: M. Sa- 
lomlr (Cluj-Napoca), C.S.M. Re
șița — Jiul Petroșani: C. Gheor- 
ghe (Suceava), Metalul Bocșa — 
Mecanica Orăștle: FL Seoîcaru 
(Alexandria), Strungul Arad — 
Mureșul Deva: D. Vasile (Bucu
rești), Unirea AR» luBa — Ar
mătura Zalău: L Coț (Ploiești), 
Aurul Brad — OHmpla Bătu Ma
re: R. Mușat (București), Mine
rul Lnpenl — Gloria Bistrița: M. 
Stoenescu (București).

Meciurile, eu excepția celui de 
la Ctmpulung, voe Începe M 
ora ÎL

Selecționata diviziei secun
de a tării noastre a pierdut 
fără drept de apel (0—5) „a- 
mlcalul" cu selecționata simi
lară a Italiei, disputat, stm- 
băta trecută, la Cremona. Si
gur, deranjează și scorul, 
chiar dacă e vorba de un 
amical. Insă, mai ales, deran
jează CAUZELE care au ge
nerat acest jenant 0—5! Chiar 
O asemenea diferență să exis
te intre diviziile secunde ale 
României și Italiei? Ne per
mitem să spunem că nu, că 
acest 0—5 nu a fost „reali
zat" de adevărata reprezen
tativă a Diviziei B a fotba
lului nostru, ci de o pseudo- 
echlpă. Pentru exemplificare, 
să vedem cine a jucat la 
Cremona. Clipa (Strungul 
Arad, locul 11. seria a m-a) 
— Mascu (Delta Tulcea, loc 
13, I), Lucari (C.S.U.T. Arad, 
toc 5, HI), Goean (C.S.M. 
Suceava, loc 8, I), Teohari
(Dunărea CSU Galați, loc 5, 
I) — Manea (F.C. Constanța, 
loc 3, I). Slmuț (înfrățirea 
Oradea, loc 14, ni), Popovlcl 
(F.C. Constanta) — TIrlea 
(C.S.U.T. Arad), Mureșan 
(F.C. Maramureș, loc 2, ni).

Componenții ___ _ __
niori U.E.F.A. ‘88 (selecționata 
care a obținut , ‘ 
pentru ultima fază a Campio
natului European B, turneul fi
nal) își vor aduce aminte, cu 
multă plăcere, de orășelele po
loneze Bielsk-Podlaski $1 Vasil
kov. Motivul ? în aceste loca
lități, ei au jucat, recent, 
compania echipei similare 
Poloniei si au obținut 
frumoase victorii, ambele 
acfelași scor, 2—1. Aceiași 
fost si autorii golurilor : 
ducioiu (min. 66) și Stănici 
(min. 69) — in primul meci. 
Răducioiu (min. 35) si Stănici 
(min. 51) — în partida a doua. 
Un alt numitor comun al întîl- 
nirilor cu juniorii polonezi (care 
au ratat calificarea la turneul 
final al C.E. în fața celor aus
trieci, după executarea lovitu
rilor de la 11 m !) a fost acela 
că echipa pregătită cu multă 
pasiune și competență de an-. 
trenorii Constantin Tilvescu și 
Viorel Cojocaru a etalat un 
joc spectaculos, ofensiv, cu ac
țiuni desfășurate în mare vite
ză, care au surprins, deseori, 
pe picior greșit, apărarea gaz
delor. Dar să dăm cuvîntul, în 
continuare, antrenorului i 
pipai al lotului. Constantin 
vescu :

„A fost un turneu foarte 
in perspectiva pregătirilor 
care Ie efectuăm pentru turneul 
final al Campionatului Euro
pean din Grecia. Sigur că ne 
bucură mult cele două victorii.
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DAR NU ORICUM I
Chertic (Ceahlăul Piatra 
Neamț, loc 14. I). Au mai
Jucat: Gruia (C.S. Botoșani, 
loc 6, I). Rizea (ICIM Bra
șov, loc 11, II). Vlșan (CA. 
TIrgoviște, loc 3, IU). Altfel 
rous, nici un reprezentant de 
la cei trei lideri al seriilor 
diviziei secunde (Oțelul Ga
lați, Flacăra Automecanlca 
Moreni, Jiul Petroșani), un 
singur jucător cu experiență 
(Mureșan) șl cinci jucători 
de la echipe... amenințate eu 
retrogradarea! Șl asta In timp 
ce gazdele au oferit o echipă 
eu adevărat ________
ou jucători de la AscoH, Bres
cia, Lanerossi, Genoa, Cesena, 
Cremonese șl alte formații 
de frunte, marcatorii fiind 
tocmai de la aceste formații 
(Manilla, cu 3 goluri, Poli
cano, de la Genoa. Agostini, 
de la Ascoli). Mai mult, ta 
timp ce noi trimisesem •- 
ceastă echipă improvizată, di
vizia B italiană fusese În
treruptă o etapă, special pen
tru pregătirea tatilnlrii de la 
Cremona I La Cremona, unde 
slmbătă au fost prezenți ma
joritatea antrenorilor din pri
ma divizie Italiană, pentru a

reprezentativă,

obținute in urma unei compor
tări bune, promițătoare, dar 
avem și destule probleme 
rezolvat. După meciul de 
Piopcni, cu Turcia, Stănici, 
minat atunci, a primit 
etape suspendare. Nu-1 vom 
tea folosi, deci, decit în

mai 
de 
la 

eli
trei 
pu- 

_____  ____    al 
doilea meci al turneului final. 
Oprea, o altă piesă de bază, 
e accidentat, iar cu Moldovan 
avem necazuri de natură dis
ciplinară. în meciurile din Po
lonia am folosit următoarea 
echipă : Diaconescu — Tatu 
(Mincă), Bucur, Stan, Tufan — 
ief (Răchită). Minea, Stănici 

— Aprodu, Răducioiu, L. Ale
xandru (Tilihazan). Foarte bi
ne au jucat Bucur, Minea și 
Stănici. Iar cu lotul remarca
bil acest talent deosebit, care 
se numește Florin Răducioiu, o 
mare speranță a fotbalului nos
tru. EI este copia Fidelă a Iui 
Dumitrache și joacă. Ia cei 16 
ani ai săi, ca un fotbalist 
format. Sperăm mult ca 
el, cit și coechipierii lui 
Confirme, in primul rind, 
Campionatul European 
Grecia".

Indiscutabil, acolo. în 
juniorilor sovietici, francezi șl 
olandezi vor trebui să-și de
monstreze talentul Răducioiu și 
Stănici, „cuplul" de marcatori 
de la Bielsk-Podlaski și Vasil
kov, orășelele poloneze de care 
își vor aduce aminte cu plă
cere ; ei doi mai ales.

gata 
atît 
să 
Ia 

din

fata

Laurentiu DUMJRESCU

urmări viitorii jucători care
vor fi promovați în eșalonul

■ demonstrea- 
fost tratată 
chiar dacă

de elită. Ceea ce 
ză că acțiunea a 
cu toată atenția, ____ ____
era vorba de un amical!

Selecționata noastră. în 
schimb, nu putea face mare 
lucru, din moment ce ea nu 
a reprezentat cu adevărat Di
vizia B. Cu o formație de 
circumstanță, nici antrenorii 
Angelo Niculescu si Ion Voi- 
ca nu puteau face minuni. 
Dacă nu s-a ajuns la alcătu
irea unei selecționate a Di
viziei B cu adevărat repre
zentative. cu Includerea celor 
mai buni jucători de Ia Oțe
lul. Politehnica Iași, Flacăra 
Automecanica, Progresul — 
Vulcan, C.S. Tîrgoviște, Jiul, 
F.C. Baia Mare, Gloria Bis
trița șl alte talente de la ce
lelalte divizionare B. atunci 
de ce s-a aprobat deplasarea 
unei echipe oarecare In tara 
care deține Încă titlul mon
dial?! Pentru un 0—5 care 
numai bine nu a făcut fotba
lului nostru?!

Mircea M. IONESCU

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
• La meciul dintre Recolta 

Stolcănești șl Textila Roșiori, u- 
nul dintre tușieri a semnalizat 
poziția de ofsaid a unul jucător 
al echipei gazdă, care se pre
gătea să se tadrepte val-vlrtej 
•pre poarta adversă. Lucrul aces-

Pe 
ln-

01 
l-a 
dă

ta l-a... Înfuriat atlt de tare 
izn oarecare norea Preoteasa, 
rit acesta a intrat ta teren 
apoi, aprinzindu-și bricheta, 
amenințat pe tușler, că... H_
toc, dacă mal ridică steagul. Dar, 
cum brigada de arbitri n-a ținut 
seama de avertismentul dat, la 
sarșltul jocului aceiași Florea 
Preoteasa a pătruns la vestiare 
șl l-a ocărit rit a putut pe cel

trei „cavaleri al fluierului- șl ai... 
fanionului. Huliganul avea să-și 
primească pedeapsa: o amendă 
de 1500 de lei. Și un jucător 
M echipei Recolta Stolcănești, 
Popa, avea să aducă Injurii arbi- 

, trflor, nețintad seama măcar de 
faptul că șl el și-a luat, de au
rind, calificarea de arbitru șl 
s-ar putea să aibă de-a face to- 
tr-o zi cu un jucător care să se 
eomporte la fel ca... Popa. Ori- 
CTrm, Comisia de disciplină l-a 
suspendat pe 2 etape, tar echipei 
Recolta 1 s-a dat un avertisment 
și o .amendă de 1 000 de lei.
• Proletarul Bacău a pățit-o 

șl mai rău, ta urma meciului ea

Mecanica Vaslui, ridicîndu-l-se 
dreptul de organizare pe teren 
propriu pe o etapă. La acest 
meci cu „setatei", în oare Prole
tarul a terminat jocul in 9 oa
meni, Chitaru și Tulceanu fiind 
eliminați de pe teren, imul din
tre arbitri a și fost lovit de un 
spectator. Anunțlnd sancțiunea pe 
care au primit-o Chitaru și Tul- 
eeanu, 3 și respectiv, 2 etape .de 
suspendare, să precizăm că șl an
trenorii lor, Vasile Panalte și 
Petre Băluță, vor avea de dat so
coteală pentru atitudinea ' 
fața Colegiului Central al 
norilor. Pentru ca munca 
tlvă Ia această echipă să 
de deficitară, era nevoie

Nu ajungea unul sin-antrenori? 
gur?
• Șl o 

ședință

lor In 
Antre- 
educa- 
fie atit 
de doi

U. R. S. S. ROMÂNIA 1-1 (1-0)

_ comunicare : viitoarea 
„—Ință a Comsiei de Disciplină 
va avea loc joi, 8 mai, la ora 15.

jack BERARIU

(Urmare din vag. 1)

la buturile noastre, tind Slddnl- 
kov luftează din poziție favora
bilă. In min. 11 consemnăm un 
nou șut puternic al lui D. Sava, 
care trece de puțin pe lingă vin-
du. Linia noastră mediană tale 
deseori intențiile ofensive ale 
gazdelor, dar șl lansează contra
atacuri periculoase. Astfel, to 
mtn. 21 Pojar este foarte aproa
pe de gol, insă mingea lovită de
el, cu capul, trece peste „trans
versală-. In ultimul sfert al pri
mei reprize juniorii sovietici mă
resc tempoul și, ta min. 36, Ia 
• pasă neglijentă a Iul Sabău, 
Moskvin n deschide to adtnclme 
pe KOBELEV, care, de Ia 12 m, 
șutează plasat și înscrie.

La reluare, echipa noastră a 
intrat hotărîtă să schimbe soarta 
partidei și reușește să ega
leze ta minutul 47 : pătrundere 
Oloșutean, centrarea acestuia este 
deviată de Nuță la D. SAVA, 
care șutează violent Jos, la colț: 
1—L Un gol meritat, șl acesta va 
rămâne rezultatul. Un scor egal 
care ar fi putut fi modificat, dar 
Prunes (Inspirată titularizare)

Stadion Dlnamo ; teren exce
lent ; timp frumos, repriza ••- 
eundă ta nocturnă ; spectatori — 
circa 10.000. Șuturi : 14—10 (pe 
poartă : 7—4). Cornere : 9—3. An 
marcat : KOBELEV ‘ J
D. SAVA (min. 47).

U.R.S.S. Harin 
Tarba, SOLOVȚOV,
— Platnițkl, KOBELEV, DOBRO- 
VOLSKT — Maleev, SIDELNIKOV 
(min. 65 Bogasian), Moskvin.

ROMANIA : PRUNEA — Beje- 
naru, Stroia, SEDECARU, POJAR
— OLOȘUTEAN, GH. POPES
CU, Sabău (min. 89 Cr. Sava), 
D. SAVA — Nuță, JERCALAU.

A arbitrat toarte bine Gerald 
Losert (Austria) ; la linie U. 
Purteladze șl D. Tereteli (ambii 
U.R.S.S.), ambii --------

Cartonașe galbene 
GH.-------------- “

(min. M) *1

Hagornth, 
Kalltvlnțev

cu greșeli.
HAGORNtH, 

POPESCU, piatnitki.

remarcat in min. 40, 50 și, 
ales, 87, ctnd printr-o inter-

s-a 
mal 
venție excepțională anulează gra
va eroare a tușlerulul Purtetadze, 
pentru că Dobrovolskl se afla ta- 
tr-o flagrantă poziție de ofsaid.

: anunță că 
Cioacă a 
activitatea 

la data de 
măsură a

CLUBUL RAPID ne 
Jucătorul Constantin 
fost suspendat din 
compețițională pină 1 
30 Iunie a.c. Această ______
fost luată ca urmare a actelor 
de Indisciplină și a atitudinii de 
vedetism pe care respectivul Ju
cător le-a manifestat in ultima 
perioadă.

CLASAMENTUL CAMPIO
NATULUI DE SPERANȚE 

53 
53 
53 
45
43
41
41
30
36
34
31
29
29
25
24

2
2
2
3
4
2
2
3
3
4 10 33-42

10 1
8 5
8 5
7 4
7 3
5 6
5 5
5 4 1« 26-53 19 

_ ____ ___________— F.C, Bihor 
(4—2) a fost omologată cu 3—0 
to favoarea echipei orădene.

23
25
25
25
25
24
25
24
25
24
25
24
25
25
24
25
24
25

1. STEAUA
2. Petrolul
3. F.C. Argeș
4. Corvinul
5. „U“ Craiova
6. .Dinamo
7. F.C. Bihor
8. Gloria
9. S.C. Bacău

10. A.S.A.
11. F.CJM. Bv.
13. Victoria
13. „Poli" Tim.
14. Rapid
13. F.C. Olt 

-W. „U“ Cj.-Nap.
17. Sportul Stud.
18. Chimia
• Partida Gloria

17
17
17
14
13
13
13
11
11
10

4 68-13
6 48-19
6 40-13
8 38-34
8 39-26
9 32-22

10 41-32
10 39-39
11 35-30

14 27-45
11 25-35
12 31-41
14 32-45
14 23-37



Popicarii învingători la Budapesta

ROMANIA - UNGARIA 3-1
, Continuînd pregătirile ta vede
rea CJ4. de seniori (18—23 mal, 
la MUnchen), echipele noastre re
prezentative de popice au susți
nut pe arena „Eldre" din Buda
pesta o dublă intîlnlre cu puter
nicele selecționate ale Ungariei. 
Conflrmlndu-și valoarea, popicarii 
români au obținut in deplasare 
o valoroasă „triplă" pentru țara 
noastră, cîștlgînd întrecerea cu 
scorul de 3—1: România — Unga
ria 5 680—5 595 și 6 662—6 601 p.d. 
la masculin, respectiv 2 532—2546 
și 2 561—2 548 p.d. la feminin. De 
reținut că echipa feminină a Un- 

\

gariel este deținătoarea titlului 
mondial, selecționata noastră 
pierzlnd primul med la o dife
rență de numai 16 p.d.

Antrenorii C. Neguțolu șl I. 
Băiaș au folosit următoarele for
mații: Elena Andreescu 405 (Ro- 
dica Baciu 392), Doina ȚAgean 
438—456, Marla Zsizsik 424—422, 
Margareta Cătineanu 433—422, Ma
ria Todea 421—Ut, Ibolia Mathe 
411—438, respectiv I. Hosu 936—952, 
V. Donos 946— 66, Gh. Silvestru 
971—935, M. Andrei 898 (S. Be-
livacă 898), S. Boariu 936—920 Șl 
L Tismănar 993—951. €.M. de Hochei pe gheața

Mari competiții ale anului *86

FESTIVALUL POLISPORTIV AL

Turneul de calificare pentru C.E. de baschet [j] DOUA GOLURI

ECHIPĂ NOASTRĂ LA UN PAS
IN NOUA SECUNDE !

DE VICTORIE (83-84 cu Cehoslovacia)
CONSTANTA, 25 «.rin telefon). 

In Sala Sporturilor a început tur
neul de calificare pentru cel de al 
12-lea Campionat European de 
baschet pentru juniori. La Între
cere sînt prezente selecționatele 
Bulgariei, cehoslovaciei, Unga
riei și României. Tinerii baschet
balist! au oferit încă din prima zi 
dispute pasionante, în care re
zultatul final a stat sub semnul 
incertitudinii pînă în ultimele 
secunde de joc.

In prima partidă a zilei, for
mațiile Ungariei șl Bulgariei an 
luptat fără menajamente pentfu 
tranșarea victoriei. Cu un plus de 
superioritate în mînulrea balo
nului, sportivii unguri au obținut 
o prețioasă victorie cu 76—71
(38—36). Cîștigătorll au avut ta 
min. 32 un avantaj ce părea
hotăritor : 62—46. In ultima parte, 
jucătorii bulgari au revenit 
putemio și puțin a lipsit ca el 
să răstoarne rezultatul. Coșgeterl: 
Prosavek 20, Gali 14, Bacs 
respectiv Gotcev 18, Natov 
Stankov 14. Arbitri M. Aldea 
(România) și 1. Prohaska (Ceho
slovacia) .

In cea de a doua intîlnlre.

12, 
ÎS,

tinerii sportivi români au fost 
la un pas de un frumos succes. 
El au avut avantaj ta majori
tatea timpului, dar in min. 82 
Relsenbuchler — unul dintre cei 
mai buni Jucători al noștri — a 
fost eliminat pentru cinci greșeli 
personale, greul meciului 
nind pe umerii Jucătorilor 
talie prea înaltă. Cu toate acestea, 
dacă Mosialu 
nepermis de mult, iar Plntea nu 
ar fi pierdut copilărește mingi (a 
comis nu mal puțin de trei 
forțări în atac), echipa noastră 
putea obține victoria, 
Munteanu, care a înscris 23 
puncte-dintre care șapte coșuri 
de trei puncte — nu s-a apărat 
la fel de btae, adversarul său 
direct realizlnd numeroase coșuri. 
Scor final: România — Ceho
slovacia 83—84 (41—43). Au
marcat Panaltescu 17, Relsen- 
buchler 17, Moscata 9, Munteanu 
25, Pintea 6, Toader 9 respectiv 
Harasek 4, Svoboda 18, Bule 12, 
Slbal 9, Novak 10, Vass 19, Jaga- 
bovlcl 13. Au condus I. Erdem 
(Turcia) șl Z. Grbac (Iugoslavia).

Paul IOVAN

răml- 
fără

nu ar fi ratat

(Urmare din pag. 1)

dacă ținem seama că a început 
pregătirile în bazin de putină 
vreme.

Clasament: 1. M. Baron
(R.D.G.) 524,25; 2. I. Pctrache 
(România) 512,75; 3. A. Maxi
mov (U.R.S.S.) 477,95; 4. N. 
Lcpăduș (România) 447,50; 5. 
B. Cibu (România) 362; 6. S. 
Baca (România) 316,90.

La fete s-a dat o luptă apri
gă pentru locul I la trambu
lină 3 metri. S-a impus in fi
nal Bernadett Kratsch (R.D.G.), 
cu o diferență de numai 90 de 
sutimi in fata sovieticei Inna 
Belevteva. O dispută la tel de 
echilibrată am consemnat-o 
si pentru locul 3. ocupat în fi
nal de Elena Doroscenco 
(U.R.S.S.). Decisivă a fost să
ritura a noua. în care Doros
cenco a primit 39 p, pentru 
dublu salt și jumătate contra 
trambulinei grupat, iar Daniela 
Popa 34,80 pentru un salt și

jumătate înapoi întins. Pe lo
cul 5, la numai cîteva puncte 
de locul al treilea. Luana Pă- 
tac. al cărei progres fată de 
prestațiile de anul trecut este 
impresionant.

Clasament: 1. Bernadett 
Kratsch (R.D.G.) 430,40; !. Inna 
Belevteva (U.R.S.S.) 429,50; 3.
Elena Doroscenco (U.R.S.S.) 
366.90 ; 4. Daniela Popa (Româ
nia) 363,40; 5. Luana Pătac 
(România) 361,45; 6. Martina 
Beranova (Cehoslovacia) 355,70.

Sîmbătă se desfășoară între
cerea la trambulină băieți 
cea la platformă fete.

TURNEUL DE POLO 
DE LA VARȘOVIA

si

In prima zi a turneului de polo 
de la Varșovia, selecționata se
cundă a României a terminat la 
egalitate : 8—8 (3—3, 2—3, S—2,
0—0) cu Cehoslovacia A. Intr-un 
alt joc, Polonia — Bulgaria lO-r-7 
(3—3, 1—1, 5—1, 1—2).

MOSCOVA. A început turneul 
final al grupei A a C.M. de 
hochei pe gheață (locurile 1—4, 
ta care echipele pornesc de la 
zero puncte). S-au înregistrat 
rezultatele: U.R.S.S. — canada 
7—4 (4—2, 2—1, 1—1). Sovieticii 
au obținut o victorie facilă, gra
tie unul joc foarte rapid șl com- 
- - -■ - ■ nu

cu 
_____ ________   Fin
landa 4—4 (2—1, 0—1. 2—2). Ca Si 
în turul preliminar, scorul a 
fost Identic. Finlandezii au con
dus cu 4—3 pînă cu cîteva se
cunde înaintea fluierului final, 
cînd Carlsson a înscris de două 
ori, in_______________ ’__ "
care a 
U.R.S.S.

Pe încărcatul afiș al marilor 
competiții din aoest an, de la 
jumătatea ciclului olimpic, fi
gurează. intre altele — si încă 
la un loc de frunte, de bună 
seamă, dată fiind importanța 
ramurii sportive — Campiona
tele Mondiale de natatie. Unii 
comentatori vorbesc chiar de 
o... minlcompetitie polisportivă, 
bazlndu-se pe adevărul că. in 
fond, vor fi patru întreceri in 
tot atîtea discipline. natatia 
subsumînd, se știe, înot, polo, 
sărituri in apă si înot sincro
nizat !

La Madrid va fi cea de a 
cinooa ediție a marii competi
ții, precedentele desfășurîndu-se 
la Belgrad (1973). Caii (1975). 
Berlinul Occidental (1978) 
Guayaquil (1982). Pînă la „Ora 
H“, din august, mal e vreme, 
dar iată că în această lume 
care se grăbește — cu ochii 
cînd pe» cronometre. tind la 
frumusețea actului sportiv — 
acum se și prefigurează, în- 
tr-un fel sau intr-altul, per
formanțele din vară (si vor fi

NATATIEI
performante, avem toate mo 
tivele să le anticipăm !). Nu ne 
referim, de această dată, la 
înregistrări recente de pe un 
continent sau altul. Ne-au fra
pat doar unele date oferite de 
Comitetul de Qrganizare. Astfel, 
la Întrecerile din 13-23 august, 
și-au anuntat prezenta 60 ae 
tari. Aproape 1900 de partici
pant! ! Sînt și recorduri oare 
cad deci mai înainte de a fi 
început competiția.

Din capitala Spaniei se mal 
anunță că noul complex de na
tatie începe să capete înfăți
șare distinctă. Afișul, mascota, 
trofeul (nu lipsește, se înțe
lege. dintre acestea un taur.»' 
înotător, dar e prezent șl un 
porumbel alb din porțelan), sînt 
alese. Programul competitional 
a fost stabilit, pe zile și ore. 
inclusiv în ceea ce privește 
cele 25 de partide de polo.» 
feminin !

Cert e că marea dispută a 
natatiei mondiale stirnește de 
pe acum un interes deosebit

Geo RAEȚCHI

blnativ. căruia canadienii 
i-au DUtut face față declt 
multă greutate. Suedia —

min. 59,20 și 59,29 cu 
egalat. Clasamentul: 1.

_______ 2 p, 2. Suedia și Fin
landa 1 p. 4. Canada 6 p.

REPREZENTATIVELE DE TINERET
ALE ROMÂNIEI

LA TURNEELE
PENTRU C.E.

DE CALIFICARE
DE VOLEI

în Spania re-Astăzi pleacă . 
prezentativele de volei (tineret) 
ale țării noastre, care urmează 
să participe, de miercuri pînă 
duminica viitoare, la turneele 
de calificare pentru faza finală 
a Campionatelor Europene. 
Echipa de fete se va opri la 
Paris, unde va întîlni duminică 
și luni reprezentativa Franței, 
în două meciuri de verificare, 
după care își va continua dru
mul spre orașul spaniol San 
Sebastian, gazda turneului fe
minin de calificare. Tinerele 
noastre voleibaliste își vor dis
puta cele două locuri în faza 
finală a C.E. în compania re
prezentativelor Finlandei, Sue
diei, Spaniei si K.F. Germania.

Echipa de băieți se deplasea
ză direct în țara organizatoare 
a competiției, unde va susține
— pînă la începerea turneului
— la rîndul ei două meciuri 
amicale cu echipe spaniole. La 
întrecerea continentală preli
minară, care va fi găzduită de 
capitala Spaniei, mai participă 
formațiile Poloniei, Spaniei, 
Austriei, Israelului si Ciprului, 
în faza finală calificîndu-se, de 
asemenea, două echipe.

Alte turnee de calificare sînt 
programate în R.F.G. (unde va 
oficia și arbitrul internațional 
român Vasile Dumitru) și în 
Belgia.

TELEX • TELEX • TELEX O TELEX
ATLETISM a Cu prllejul_unul 

concurs 
delphla, _________
Coghlan a realizat cea mal bună 
performantă a sezonului în proba 
de 10 000 m. cu timpul de 28:19,03.

Alte rezultate : 10 000 m femi
nin : Kathy Ormsby (S.U.A.) — 
32:36 ; 5 000 m masculin : Frank 
O’Mara (Irlanda) — 13:28,08 ; 400 
m garduri feminin : Schowanda 
Williams (S.U.A.) — 55,78.

BASCHET • In turneul de ca
lificare pentru C.E. masculin, la 
Copenhaga, Danemarca — Lu
xemburg 91—56, Anglia — Cipru 
95—61. • Turneul de la Sofia:
Belgrad — Atena 88—87, Mosco
va — Bruxelles 111—74, Sofia — 
Havana 100—76. Praga — Varșo
via 84-72.

CICLISM * Etapa a treia a 
Turului Spaniei, la Barcelona 
(182 km), a fost câștigată, la 
sprint, de spaniolul Jorge Domin
guez In 4.24:45. El a fost urmat 
de spaniolul Cabestany, irlande
zul Kelly elvețianul Mutter, 
francezul Fignon, sovieticul Ve
dernikov etc. Liderul cursei este 
francezul Marc Gomez cu 9.16:25, 
urmat la 2:23 de compatriotul 
său Thierry Marie • Competiția 
internațională, pe etape, care are 
loc ta Italia, a programat etapa

desfășurat la Phlla- 
lrlandezul Eamoim

a in-a (Monopol! — Alberobello, 
167 km), câștigată, la sprint, de 
italianul Roberto Pagnin în 
4.17:30, înaintea danezului Peder
sen. a olandezului Rooks etc. 
Pagnin este liderul curbei cil 
15.20:30, urmat la 6 s de 'Saronni.

HOCHEI a Ediția următoare a 
Campionatului Mondial, grupa B. 
va avea loc în 1937 în localitatea 
italiană Canazei. întrecerile gru
pei A vor avea loc la Viena, între 
17 aprilie și 3 mai 1937 0 Orașul 
Rosenheim, nu departe de MUn
chen, a primit dreptul de organiza
re a turneului final al C.CJE. 
(TSKA Moscova, Dukla Jihlava, 
SUdertâlje, Rosenheim și St. 
Gervaiș).

TENIS a Turneul de ia Monte 
Carlo, din cadrul Marelui Premiu 
— Nabisco, este serios influențat 
de ploaie. Agenor — Pate 6—0, 6—4, 
Arias — Vajda 6—2, 6—2, De la 
Pena — Pernfors 6—1, 6—4 •
Optimi de finală la Wilds Du
nes (Carolina de Sud): Debbie 
Spencer — Laura Garrone 6—3, 
6—3. Tine Larsen — Andrea Ho- 
likova 6—4, 6—1, Elise Burgin — 
Adriana Villagian 2—6, 6—4, 6—3.

TENIS DE MASA 0 Disputat la 
Osaka, meciul dintre echipa Ja
poniei și o selecționată din Eu
ropa s-a încheiat cu scorul de 5—4 
în favoarea oaspeților.

• Reprezentativa Mexicului a 
susținut al doilea meci de verifi
care cu echipa chiliana Univensl- 
dad din Santiago. Șl de data a- 
ccasta mexicanii, care au evoluat 
pe teren propriu, la Terreon, au 
cîștigat cu 1—0 (1—0). prin golul 
marcat de Aguirre (min. 44). De 
notat că gazdele au jucat încă 
din prima repriză ta 10 oameni, 
ta urma eliminării fundașului 
Manzo. învingătorii au aliniat 
formația; Heredia — Trejo, Man
zo, Cruz, Servin — Espana, Mu
noz, Boy (Ortega) — Aguirre, 
Flores, Negrete.
• Se cunoso finalistele Cupei 

Portugaliei: Benfica — Belenen- 
ses. în semifinale, Benfica șl Pe- 
nafld au terminat la egalitate 
(0—0) după prelungiri, iar la re- 
jucare, Benfica a învins cu 4—1.

caleidoscop-MARI SPORTIVI IN FRUNTEA FEDERAȚIILOR INTERNAȚIONALE
tiv, este englezul Stanley Rous, mai apre
ciat ea arbitru dealt ca fotbalist, care ta 
luna aprilie a anului trecut șl-a sărbătorit 
90 de anj de viață. 70 dintre aceștia l-a 
dedicat cu fervoare fotbalului britanic și in
ternațional. Pentru meritele în domeniul 
sportului, fostul rege George al VI-lea, l-a 
decernat titlul de sir. Actualul președinte 
activ este brazilianul Joao 
luna mal împlinește 62 de 
oricare ttaă din 
a jucat fotbal ta 
care el s-a impus 
fotbalul oi... polo 
Havelange a făcut ,___ ____ _____
zentativă a Braziliei participantă în 1952 la 
Jocurile Olimpice de la Helsinki...

în fruntea forurilor sportive internațio
nale, a federațiilor pe ramură de sport, 
sînt, în mod obișnuit, foști performeri de 
marcă ai disciplinei respective, buni cunos
cători ai acesteia, adevărate personalități. 
In rîndurile următoare vom trece în revistă 
cîteva federații internaționale, insistând asu
pra președinților lor, de ieri sau de astăzi.

• In fruntea I.A.A.F., adică a Federa
ției Internaționale de Atletism Amator, s-au 
aflat vrem. îndelungată englezul David 
Cecil Lord Burghley, devenit ulterior Mar
chiz de Exeter (n. 1905, m. 1976) șl olan
dezul Adriaan Paulen (n. 1903, tn. 1985).
Primul a fost în tinerețe un remarcabil 
alergător peste garduri, ta cadrul J.O. din 
1928, el a obținut medalia de aur la 400 mg 
cu un rezultat de 53,4. Ou un an Înainte 
fusese recordman mondial la 440 yg cu 
54,2. A fost membru al C.I.O. fiind, de alt
fel, o bună bucată de vreme primul vice
președinte ale acestui important for spor
tiv. Succesorul său, Adriaan Paulen, a fost 
un apreciat alergător de 400 m și 800 m. 
ta cursa de 800 m la Jocurile din 1920, a 
fost finalist, dar, încă „necopt" oa alergător 
(17 ani), nu a sosit între primii șase. La 
următoarea Olimpiadă, la Paris, a concu
rat, fără prea mare succes, la 400 m, iar 
în 1928, la Amsterdam, a făcut pairte din... 
comisia de organizare. La Oslo, pe BIslet, 
în 1925 a înregistra, un record mondial pe 
500 m (atunci încă o distanță oficială), ta 

al
a 
a 

fost ales președinte al I.A.A.F. Dar el a 
fost șl un valoros jucător de fotbal. A par
ticipat de asemenea de opt ori Ia*faimo 
sul raliu automobilistic de ia Monte Carlo.

500 m (atunci încă o distanță oficială), 
timpul războiului s-a distins ca membru 
Rezistenței olandeze fapt pentru care 
Primit Înalte ordine militare. Din 1076 
fost ales președinte al I.A.A.F,

iar cind avea 60 de ani concura la diverse 
curse motocicllste! Actualul președinte, ita
lianul Primo Neblolo (împlinește anul acesta 
61 de ani), care este șl președinte al Fede
rației Internaționale a Sportului Universi
tar, și președinte al Asociației Federațiilor 
Internaționale ale Sporturilor Olimpice de 
vară, a fost în tinerețe săritor In lungime, 
in cariera sa sportivă nu figurează însă 
performanțe pe măsura celor ale predece
sorilor săi.

0 Președinte al forului baschetbalistic in
ternațional este francezul Robert Busneli, 
participant la mai multe ediții ale campio
natelor mondiale și europene. Performanța 
cea mai bună a fost cea din 1949, la 
C.E. de la Cairo, cînd formația Franței s-a 
clasat pe locul secund (a fost învinsă cu 
57—36 în finală, de echipa Egiptului). A 
jucat de mai multe ori împotriva basohet- 
baliștilor români.

• între ce*  care au condus destinele fot
balului mondial s-au aflat, de-a lungul ani
lor, francezul Jules Rimet (n. 1873, m. 1956), 
jucător în prima divizie a campionatului 
național. Din anul 1921 a preluat preșe
dinția F.I.F.A., cel mai mare merit al său 
fiind crearea In 1930, a Campionatului Mon
dial de fotbal, competiție care se bucură 
astăzi de o popularitate enormă pe toate 
meridianele globului. Trofeul care răsplătea 
reprezentativa campioană a lumii, „Cupa 
Jules Rimet*.  a fost cucerită definitiv de 
formația Braziliei, care a cîștigat de trei 
ori competiția supremă. Din păcate, această 
piesă foarte prețioasă a fost furată de rău
făcători rămași necunoscut! și pur și sim
plu topită! Președintele de onoare al 
F.I.F.A. muT+ă vreme însă președinte ac-

Havelange (in 
ani), care, ca 
bineînțeles că 
dar sportul în 
mult n-a fost

țara sa, 
tinerețe, 
cel mai 

pe apă. De altfel, Joao 
parte din echipa repre-

• in 1976, după J.O. de la Montreal, cîind 
gimnastica a Înregistrat realmente o adevă
rată „explozie" pe scară mondială (o con
tribuție însemnată a avut, fără îndoială, șl 
școala românească de gimnastică), in frun
tea forului internațional (F.I.G.) a fost ales 
sovieticul Iuri Titov, unul dintre cel mal 
buni glmnaști din lume. A făcut parte din 
echipa U.R.S.S. care a cîștigat, la Melbourne, 
titlul olimpic (împreună cu faimoșii Al. 
Azarian, Clukarin, Muratov, Șahlln, Stol
bov), precum șl medalii de argint la J.O. 
din i960 șl 1964; a fost de două Ori pe 
locul m la individual compus (1956 șt 
1950); a obținut medalii de argint la bară 
(1956 și 1964) și la sot (1960) șl Încă un 
„bronz" la sărituri (1960). A fost, de ase
menea, campion mondial cu echipa, ca șl 
la diferite aparate, ta 1958 la Moscova; a 
cîștigat de mai multe ori medalii de aur, 
argint șl bronz, inclusiv la campionatele 
europene.

Romeo V1LARA

ta cealaltă semifinală, Bclenenses 
a dispus cu 2—0 de Sporting 
Braga.
• Antrenorul echipei Franței, 

Henri Michel, a comunicat lotul 
celor 22 de jucători selecționați 
pentru turneul final din " 
portarii Bats, Bergeroo, 
fundașii Amoros, Ayache, 
ton, Bibard, Bossis, Le 
Tusseau, mijlocașii Fernandez. 
Ferreri, Genghlni, Giresse, Pla
tini, Țigana, Vercruysse. atacanții 
Bellone, Papin, Rocheteau. 
Stopyra șl Xuereb. în Mexic, se
lecționata Franței va evolua ta 
grupa C, alături de formațiile 
U.R.S.S., Ungariei și Canadei.
• Este foarte probabil că fos

tul internațional Ray Clemence 
(portar la Tottenham) să fie re
introdus ,în lotul Angliei, după 
ce unul dintre portarii de rezer
vă, Gary Bailey (Manchester 
United) a suferit o operație la 
genunchi.
• Astăzi se va' decide oare va 

ft noua campioană a R. F. Ger
mania: Werder Bremen sau Ba
yern Munchen? Bremen va juca 
In deplasare, la Stuttgart, in timp 
ce bavarezii au un meci dificil 
pe teren propriu, cu Borussia 
Moncheaigladbach. Dacă Werder 
pierde șl Bayern cîștlgă. titlul 
va rămîne In posesia echipei ba
vareze. * In meci restant : 
Bayer Uerdingen — Eintracht 
Frankfurt 1—0. In urma a- 
cestui rezultat, pe primele locuri 
se află Werder Bremen — 49 p. 
Bayern Miinchen — 47 p, Bayer 
uerdingen — 43 p. Borussia M«n- 
cbeingladbach — 42 p.
• Duminică, ultima etapă și ta

campionatul 
cane are două puncte avans față 
de Roma, va ; ’ .
eu ultima clasată Lecoe (Învin
gătoare» Romei pe terenul aces
teia: 3—2), în timp ce Roma va 
evolua la Como. In 
„Juve" va pierde 
clștiga, oele două 
susține un meci de 
ren neutru.
• La 28 aprilie, .... _____ _

prezentativa Algeriei, calificată 
pentru turneul final al C.M., va 
susține un meci de verificare cu 
formația belgiană Beveren.
• în semifinalele Cupei Luxem

burgului s-au calificat Jeunesse 
d’Esch, Red Boys Differdange, 
C.S. HoBerich și Union Luxem
burg.
• Două meciuri ta avans ta 

etapa 29-a a campionatului Olan
dei : Venlo — Maastricht 1—0, 
Roda Kerkrade — Sparta Rotter
dam 2—0.

Mexic: 
Rust, 

Battis- 
Roux,

italian. Juventu»

juca în deplasare

cazul în care 
șl Roma 
fruntașe 
baraj pe

va 
vor 
te-

la Alger. re-
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