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,,Ziua de 1 Mai a devenit un simbol al uriașei 
energii revoluționare a clasei muncitoare, 
al hotăririi sale de a lichida exploatarea și 
asuprirea omului de către om, de a clădi o 
societate nouă, a egalității și dreptății 
sociale, a bunăstării și fericirii celor ce 
muncesc, de a asigura o lume mai dreaptă 
și mai bună, fără războaie, o lume a păcii 
și frafiei".

NICOLAE CEAUȘESCU
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P jrintr-o îndelungată $1 frumoasă tradiție, cea dintîi zi 

a lunii mai a fost consacrată ca măreață sărbătoare a 
muncii, a solidarității internaționale a tuturor celor ce 
muncesc, de pretutindeni, in lupta lor revoluționară pen

tru libertate și progres economico-social, pentru pace sj cola
borare între popoare, pentru edificarea unei lumi noi, mal 
bune si mai drepte pe planeta noastră.

Celebrată in tara noastră încă din anul 1890, prin manifes
tări care au dat expresie, de-a lungul timpului, luptei pro- g 
letariatului român pentru un trai omenesc, pentru. apărarea 

« independentei și integrității patriei, împotriva fascismului ți 
războiului, pentru răsturnarea vechiului regim burghezo-mo- 
șieresc și construirea unei noi orînduiri sociale, și care1, au 

/ afirmat solidaritatea sa activă, militantă, cu clasa munci- j _ 
toare, cu forțele progresiste de pretutindeni, angajate in bă- ' 
talia pentru eliberare socială si națională, pentru o viată . 
mai bună, Ziua de 1 Mai a putut fi sărbătorită în mod liber, 
la adevăratele ei dimensiuni, abia după victoria revoluției 
din august 1944.

In fiecare primăvară care a urmat de atunci, tradiționala 
sărbătoare a prilejuit trecerea în revistă a succeselor do- 
bîndite, sub conducerea partidului, în transformarea revolu
ționară a societății', în făurirea unei noi civilizații materiale 
si spirituale pe pămintul nostru străbun, a purtat semnifica
ția unui omagiu adus pasiunii constructive, muncii entu
ziaste și neobosite a poporului nostru pentru transpunerea în 
viată a politicii partidului, pentru continua propășire a pa
triei, pentru creșterea mai rapidă a avuției naționale si, 
implicit, a bunăstării tuturor celor ce muncesc.

Acum, cind sărbătorim un nou 1 Mai in plin avînt al 
muncii constructive pentru înfăptuirea Programului partidu
lui. poporul nostru prezintă cu legitimă mîndrie bilanțul mă
rețelor prefaceri și înfăptuiri obținute îndeosebi in perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea al P.C.R., devenită cea 
mai fertilă din întreaga istorie a tării, asociind aceste în
făptuiri numelui și activității neobosite, pilduitoare, revolu
ționare ale tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 
general al partidului, care a imprimat un puternic și ne
contenit dinamism dezvoltării vieții economice și social-po- 
litice, a stimulat eforturile creatoare ale națiunii.

Sărbătoarea muncii oferă, astfel, un nou și fericit prilej 
de a evoca o dată mai mult intensa si prodigioasa activitate 
pe care Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul 
său general, o desfășoară spre binele tării si al poporului, 
imbinind organic interesele si răspunderile naționale cu cele 
internaționale, patriotismul cu internaționalismul.

tn același timp, sărbătorirea Zilei de 1 Mai prilejuiește re
afirmarea convingerii ferme a clasei muncitoare, a între
gului nostru popor că realizările destinate propășirii conti
nue a patriei socialiste constituie o contribuție concretă si 
de mare importanță Ia întărirea prestigiului socialismului in 
lume, la uriașul efort al omenirii pentru dezvoltare și pro
gres social, pentru colaborare si pace. Cu această convin
gere, de altfel, clasa noastră muncitoare, întregul popor își 

j reafirmă acum, sub faldurile sărbătorii Zilei de 1 Mai, soli- • 
daritatca deplină și militantă cu muncitorii de pretutindeni, 
cu toate forțele democratice si progresiste din lume, în 
lupta tor pentru libertate și dreptate socială, pentru inde- ; 
pendență și suveranitate națională, pentru un trai mai bun, 

: intr-un climat de pace.
în deplină adeziune la noile și strălucitele inițiative de 

pace ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, care s-au bucurat 
de un larg ecou internațional, poporul nostru militează, de 
asemenea, pentru unitatea tuturor forțelor interesate să ac
ționeze împotriva politicii de forță si dictat, să impună pro
movarea obiectivelor comune de importantă vitală, cum sînt 
oprirea agravării și reducerea încordării internaționale, de
zarmarea, înțelegerea și colaborarea intre națiuni.

Sărbătorind acum, din nou, ca de fiecare dată, cu senti
mente de profundă bucurie, cu remarcabile realizări în toate 
domeniile. Ziua de 1 Mai. a cărei semnificație este sporită 
de apropierea gloriosului jubileu al partidului, poporul nos
tru își manifestă și cu acest prilej unitatea trainică, de 
nezdruncinat, în jurul partidului, al secretarului său general, 
hoțărîrea fermă de a înfăptui cu abnegație obiectivele sia- 
bilite de Congresul al XlH-lca, pentru înaintarea neabătută 
a patriei spre pi icurile de lumină ale civilizației comuniste.

Alergările de cros sint practicate de tot mai multi iubitori de mișcare in aer liber. Pe unii dintre ei 
vom avea prilejul să-i revedem la marele cros al Daciadei, din'ziua de 2 mai...

Foto : Aurel D. NEAGU

ELE CROS AL DACIADEI
tn tabloul dinamic, luminos al împlinirilor 

eoonomioo-sociale din țara noastră, Înfăptuite 
cu deosebire în ultimele două decenii, se 
înscrie, tot mai viguros, si mișcarea sportivă 
de masă. în cadrul acesteia, competiția spor
tivă națională Daciada — strălucită și generoasă 
inițiativă a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. 
ctitorul României socialiste moderne — relie
fează pregnant, prin participarea unei treimi 
din populația țării și a circa un milion de parti
cipant la acțiunile de educație fizică, sportive 
și turistice de Ia sfirșiturile de săptămînă, creș- 

; terea popularității si a interesului pentru sport, 
transformarea acestuia intr-un fenomen social 
caracteristic societății românești contemporane, 
care, spre mindria noastră, se impune atenției 
pe plan internațional.

Ca o expresie a aprecierii 
amploarei pe care o cunoaște 
mișcarea sportivă de masă din 
țara noastră, Comitetul Interna
țional Olimpic a hotărît ca, în 
cadrul acțiunilor sale de promo
vare a sportului pentru toți, 
pentru anul 1986 să indudă 
Daciada între cele mal mari 
manifestări sportive populare 
din lume, capabile să mobili
zeze un mare număr de partici- 
panți la practicarea exercițiilor 
fizice. Alegerea competiției 
sportive naționale Daciada între 
marile manifestări sportive 
mondiale reprezintă o bună 
popularizare a sportului româ
nesc, a României socialiste în 
lume.

Marele cros de masă, care se 
organizează in ziua de 2 mai, 
incepînd de la orele 10, in toate 
localitățile din țară, este menit 
să contribuie la promovarea 
sportului pentru toți și a aler

gării pentru sănătate, formă 
larg accesibilă pentru antrena
rea întregului tineret, a mase
lor largi de oameni ai muncii 
de la orașe și sate la practica
rea sistematică a exercițiilor 
fizice si creșterea contribuției 
educației fizice si sportului la 
dezvoltarea fizică armonioasă și 
păstrarea sănătății poporului.

Crosul de masă Daciada se va 
desfășura cu participarea elevi

lor, studenților, a ținerilor, a 
oamenilor muncii și va avea ioc 
la următoarele categorii da 
vîrstă și probe : categoria 11-» 
14 ani : fete — 800 m ș-i băiet 
— 1000 m ; categoria 15—19 
ani : fete — 1 000 m și băieți — 
2000 m ; categoria peste 19 anii 
fete — 1500 m și băieți — 3009

(Continuare in pag 2-3)

UN BOGAT PROGRAM
DE ACTIVITĂȚI SPORTIVE DE MASA

(Amănunte in pag. 2—3>



cn prilejui Liici de 2 Mal —Llua Tineretului O CONVINGĂTOARE EXPRESIE A PASIUNII PENTRU SPORT
@ „Cupa i.M.F, cea mai veche competiție de masă

la nivelul tineretului universitar a ajuns la a 30-a

I
DE ACIIVIIAII SPORTIVE DE MASA ediție Răsplata muncii pentru studenții cu merite în

g

g

• La Pitești, finalele
Aplicativ pentru

pe țară ale Complexului 
Apărarea Patriei %

organizarea competițiilor pe ani de studii și facultăți

Ziua de 2 Mai - Ziua Ti
neretului — va fi marcată în 
toate asociațiile sportive din 
rețeaua de învățămînt, 
întreprinderi ;i instituții, 
la sate, prin atractive 
treceri cu caracter de masă, 
la care $i-au anunțat parti
ciparea mii de iubitori ai 
mișcării și ai exercițiului fi
zic organizat.

Una din acțiunile de am
ploare organizate cu parti
ciparea reprezentanților ti
nerei generații se află in pli
nă desfășurare, și anume fi
nalele pe țară ale întreceri
lor din cadrul Complexului 
Aplicativ pentru Apărarea 
Patriei, dotate cu „Cupa 
U.T.C.", competiție înscrisă 
sub genericul Daciadei. Iau 
parte peste 600 de sportivi 
și sportive, campioni pe ju
dețe și ai Municipiului 
București, care își măsoară 
măiestria, cutezanța și am
biția în concursuri de mo- 
delism, parașutism, motoci- 
clism, karturi etc. Cîștigăto- 
rii actualei ediții, a Xllt-a, 
la care vor fi prezenți spor
tivi la categoriile 15—16 ani, 
17—18 ani și 19-20 ani, vot 
fi cunoscuți vineri 2 Mai, pe 
Stadionul Tineretului din fru
mosul oraș de pe Argeș. Ini
țiatorii și organizatorii — 
C.C. al U.T.C., prin comisia 
de resort, și organele locale 
ale j'udețului Argeș - vor 
răsplăti pe fruntașii întrece
rilor cu diplome și premii jn 
obiecte și material sportiv. 
Competiția demonstrează in
teresul sporit pe care tinere
tul il acordă sporturilor teh-

din 
de 
în-

nico-aplicative, continua lor 
dezvoltare la nivelul tuturoi 
județelor țârii.

In ziua de 1 Mai, în toate 
asociațiile sportive din mu
nicipii, orașe și de la sate 
se vor organiza competiții, 
excursii, acțiuni cu caracter 
de agrement sportiv pentru 
petrecerea utilă și recreati
vă a timpului liber ol tine
retului, al oamenilor muncii 
de toate vîrstele.

Fn ziua de 2 Mai, în afara 
marii acțiuni sportive 
juită de desfășurarea Cro
sului de masă DACIADA, 
în întreaga țară vor fi orga
nizate concursuri și competi
ții omagiale dedicate glo
riosului jubileu al partidului. 
Printre acestea se înscrie, la 

Festivalul 
in Capita- 
Tineretului 
cu partici- 
iubitori ai 

Bucu-

Dedicată, in acest an, glo
riosului jubileu al .partidului, 
tradiționala competiție poli
sportivă a „mediciniștilor" din 
Capitală, acum la a 30-a edi
ție, și-a consumat, zilele tre
cute, ultimul act, finalele. - A 
fost o ediție care le-a depășit 
prin amploare pe toate cele 
precedente : 32 de echipe fi- 

alături de sute de 
individuale, 

cei aproape 
prez en ti la

prile- 8

g

2

nai iste, 
sportivi în probele 
cei mai buni din 
2 000 de studenți 
startul competiției.

Este cea mai veche compe
tiție la nivelul întrecerilor 
sportive la care sînt chemați 
tinerii din învățămîntul su
perior, care a respectat tra
diția și a demonstrat recepti
vitatea studenților de la I.M.F. 
față de exercițiul fizic orga
nizat. fată de activitatea spor
tivă practicată sistematic. ,,Din 
nou, chiar mai mult dccît Ia 
edițiile precedente, organizarea 
a fost ireproșabilă", afirma

ciștigătoarea întrecerii de te
nis, Ioana Mihaela Oprea, a- 
dăugînd : „Este cit se poate de 
încurajator pentru noi, viitori 
medici, care vom lucra in sate 
Și comune, in diverse centre 
urbane, faptul că Rectoratul 
institutului și Asociația Studen
ților Comuniști s-au îngrijit 
ea, paralel cu asigurarea unor 
condiții excelente de pregătire 
profesională, să putem practica 
exercițiul 
rat. Miine 
la rîndui 
manda cu
menea practică, exercițiul fi
zic reprezentind o modalitate 
directă de a-ți menține sănă
tatea, măsură preventivă și> 
totodată, ce] mai accesibil me
dicament".

fizic, sportul prefe- 
vom fi primii care, 
nostru, vom reco- 

toată căldura o ase-

Alți studenți și echipe, care au 
urcat pe podiumul premialilor : 
șah — Anda Gîrleanu si Iki- 
cian Vasilescu ; tenis — Adrian 
Iacob ; tenis de masă — Mă-

MARELE
(Urmare din pag. 1)

m ; categoria veterani : femei 
— 2000 m și bărbați — 3000 m. 
Întrucît acțiunea are un larg 
caracter de masă, in alergarea 
pentru păstrarea sănătății im
portant este să se realizeze mari 
mobilizări de participant! 
toate categoriile de vîrstă 
fiecare participant să 
cursa. în vederea

la 
și -------- _---- —____ __ termine 

cursa. în vederea stimulării 
participanților și a organizații
lor care s-au remarcat la 
crosul de masă Daciada, Con - 
siliile locale pentru educație 
fizică si sport vor acorda di
plome și alte premii concu
rentelor. precum și asociațiilor 
sportive care au realizat cele

loc de cinste, 
Sportiv organizat 
lă, pe Stadionul 
(de la orele 10), 
parea a mii de
exercițiului fizic din 
rești. Ei vor evolua în cadrul 
unor mari ansambluri de 
gimnastică sportivă și ritmi
că, vor face demonstrații de 
călărie, vor lua parte la în
treceri atletice (probe de 
sprint și. separat, de ștafete), 
de ciclism (curse de urmă
rire pe pista stadionului). 
Vor avea loc, de asemenea, 
întreceri la sporturile tehni- 
co-aplicative (aeromodeiism, 
racheto-modelism, motoci- 
clism, karturi), susținute de 
reprezentanții unor cluburi 
din Capitală, precum și com
petiții de volei, baschet, 
handbal și rugby.

g

i
g

g

g

PRIMELE SURPRIZE IN ÎNTRECEREA ECHIPELOR DE ȘAH

ma
de- 
mi- 

pre- 
mai

dar campionul national 
Șubă a pierdut surprin- 
la prima masă, partida 
Ionescu. Rezultate scon-

BUZIAȘ, 29 (prin telefon). 
Dacă prima rundă a Diviziei 
A la șah a stat mai curînd 
sub semnul echilibrului, 
joritatea meciurilor fiind 
cise la diferente de scor 
nime, cea de a doua a 
zenitat un caracter mult
deschis, nelipsind nici surpri
zele. Printre acestea din urmă 
trebuie situată, desigur. în
frângerea categorică a echipei 
timișorene Electromotor în fata 
Petrolului ploiești : 3—7 1 Cea
laltă 
A.E.M.
7,5—2,5

formație bănățeană. 
Timișoara, a câștigat cu 
la Mecanică Fină Bucu-

rești, 
Mihai 
zător, 
cu C.
tate în celelalte întîlniri : Vo
ința Rm. Vilcea — I.T.B. 1,5— 
8,5, Calculatorul — Politehnica 
Iași 3—4 (3), C.S.M. Electro- 
metal Cluj-Napoca — Metalul 
București 4.5—5,5, Politehnica 
București — Universitatea 
București 5,5—3,5 (1).

în fruntea clasamentului, 
după două runde, conduc I.T.B., 
Metalul și Politehnica Bucu
rești, toate cu cîte 6 puncte. 
(P. ȘTEFANOV)

CROS AL DACIADEI
mobilizări de pârtiei-mai mari 

panți.
Crosul 

desfășura 
rești. pe traseul de la Pavi
lionul Expozițional din Piața 
Scânteii, va fi patronat de Co
mitetul Internațional Olim
pic, la startul întrecerilor esti- 
mindu-se că vor lua parte 
peste 20 000 de concurenți.

în aoeste zile, în toate jude
țele, consiliile locale pentru 
educație fizică și sport, îm
preună cu organizațiile U.T.C., 
sindicale, de pionieri, con
ducerile unităților de învă- 
tămînt desfășoară o activi
tate intensă de pregătire pen-

de masă care se va 
in municipiul Bucu-;

tru crosul de masă Daciada — 
1986 din ziua de 2 mai. care, 
prin modul în oare este con
ceput a se desfășura, se înscrie 
ca o manifestare de oea mai 
mare amploare de acest fel a 
sportului românesc. De altfel, 
luna aprilie, așa cum s-a sta
bilit de Comisia centrală de 
organizare a Daciadei, a fost 
denumită „luna crosurilor" 
și, ca urmare, în majoritatea 
localităților s-au desfășurat 
pînă acum numeroase aseme
nea întreceri. care s-au 
bucurat de un larg interes și 
de o remarcabilă participare.

Permanentizarea organizării 
de crosuri de masă pe plan

local și în cadrul asociațiilor 
sportive, cu antrenarea unui 
număr cit mal mare de parti
cipant! din rândurile tineretu
lui și .ale tuturor categoriilor 
de populație, precum și pro
movarea continuă a prac
ticării alergării pentru să
nătate de către tot mai multi 
cetățeni se 
preocupările 
Consiliului

înscrie printre 
permanente ale 

Național pentru 
Educație Fizică si Sport pen
tru perfecționarea conținutu
lui și creșterea eficientei so
ciale a educației fizice și spar
tului la dezvoltarea fizică ar
monioasă și păstrarea sănătății 
poporului.

prof. Gh. VLĂDiCA 
șef de secție în cadrul 

C.N.E.F.S.

LUPTE LIBERE. la recentele finale 
aie Campionatelor Republicane individuale 
de juniori, desfășurate Ta Timișoara, arbi
trii au fost puși, la un moment dat, în- 
tr-o situație mal puțin obișnuită. Cînd 
ooncurențli de la categoria 43 kg s-au pre
zentat la cântarul oficial, doi Analiști nu 
puteau fi deosebiți în nici un chip, atît 
de bine semănau ! Explicabil, Intr-o oa
recare măsură, din moment ce erau... frați 
gemeni. Și, pentru a înlătura orice sus
piciune (au fost și cazuri dind, mai ales 
la cântar, avantajați de asemănare, unul 

pe celălalt), arbl- 
diferite. Cine erau 
șl Aurel Ciufules- 
amîndoi talentațl, 
ce Bogdan a cu-

dintre frați l-a înlocuit 
tril i-au suit pe chitare 
cei doi 7 Frații Bogdan 
cu, de la CSȘ Călărași, 
nici vorbă, din moment_ _ _____ ___
oerlt titlul republican, iar Aurel s-a clasat 
pe locul trei. E cazul să remarcăm sur
prinzătoarea, plăcuta evoluție de ansam
blu a luptătorilor din tânăra secție călă- 
rășeană aflată printre fruntașe în între
cerile divizionare șl clasată la finalele de 
juniori pe locul 3 in clasamentul pe clu
buri șl asociații sportive (C. Ch.)

RUGBY. SPORTUL CU BALONUL OVAL 
din Bîrlad împlinește 30 de ani. O aniver
sare la care unul dintre cele mal puter
nice centre ale rugbyului românesc se pre
zintă, In primul rînd cu aleasa satisfacție 
de a fi crescut numeroși jucători de va
loare, dintre care nu puțini au îmbrăcat 
tricoul primei echipe naționale. Iar săr
bătorirea va fi, pe superba bază vasluiana 
străjuită de „hașuri", cu a Lit mai frumoa
să, cu cit Rulmentul a lzblndit deunăzi — 

deplin meritat — în Cupa României, 
pentru cine 

a fost duminică dimineață la Stadionul 
Tineretului din Capitală, manifestarea de 
bucurie ce s-a produs în momentul în

să, 
pe
• ESTE greu de imaginat, 
nu

care președintele F-R-R., lng. Marin Cris- 
tea, a înmânat mult doritul trofeu jucăto
rilor birlădeni. Și erau sute șl sute de 
oameni care se bucurau (ni s-a spus că 
au însoțit echipa la finală 1500 de Iubi
tori ai rugbyuDui !)... 0 SINGURA absen
tă (regretată): internaționalul A din actua
la formație bîriădeană, „veteranul" Dran- 
ga, duminică indisponibil. Apropo de a- 
ceasta: sânt șl alte talente în formația pre
gătită de ex-intemațio<nalul P. Florescu. 
Spre pildă, V. Hol ban, un centru care a 
demonstrat multe, remarcabile calități în 
partidele din „Cupă", făcându-ne să ne 
Întrebăm cum de nu l-au văzut, pînă acum, 
selecționerii. 0 TOTUL ar fi fost bine, 
pe măsura evenimentului, la actul deci
siv de duminică, dacă tribuna de la „Ti
neretului" nu s-ar fi dovedit atît de mică 
pentru un Interes atit de... mare 0 SE 
FAC, firește, tot felul de calcule, de pro
nosticuri pentru finalul de campionat. Spre 
pildă, în tabăra studenților bucureștenl e- 
xistă speranțe: „Sînt convins că avem po
sibilitatea reală să ne menținem locul pe 
prima scenă, pentru ca Înnoita, tlnăra 
noastră echipă să se afirme viguros de 
la viitoarea ediție" ne spunea ing. Aurel 
Bojenescu, noul președinte al RC Sportul 
Studențesc, fost binecunoscut jucător pînă 
acum circa 15 aml (G. R.)

SĂRITURI IN APA. DIN NOU au im
presionat excelenta organizare a Campio
natelor Internaționale ale României (asi
gurată de F.R Natație, cu sprijinul 
CJEFS și al comisiei județene de specia
litate Sibiu) și simțul gospodăresc cu care 
este întreținut' bazinul Olimpia 0 MEDA
LIATA la Universiada din anul 198C, 
Ruxandra Hociotă, acum an tren oare, a 
debutat — cu prilejul Campionatelor In
ternaționale — în calitate de membră a 
secretariatului competiției. Alături de ea

s-au aflat și alte specialiste ale acestei 
ramuri a natațlei: Elena Timar, Angela 
Popescu — antrenoare, Cristina Timar și 
Manuela Rendu — sportive. O mențiu
ne pentru pasiunea Cristinel Timar, veni
tă la Sibiu, pe speze proprii, în zilele con
cediului de odihnă. (D.

TENIS DE MASA.
zece ani, in Capitală _ .
excelente condiții, finalele unei competiții 
naționale, la start prezentîndu-se, de a- 
ceastă dată, juniorii. Deci se poate, deși 
au existat suficiente rețineri din partea 
umor cluburi posesoare de săli. A fost ne
voie de un organizator inimos, Gheorghe 
Iordache, și de sprijinul deosebit al co
lectivului de la Sala Floreasca. Felicitări I 
0 LA CAPĂTUL finalei de dublu mixt, 
in care perechea Otilia Bădescu-Câlin To
ma n-a reușit decît un loc 3, tlnăra cam
pioană a cadetelor, Otilia Bădescu, cu la
crimi în ochi, a promis că nu va rata 
titlurile în celelalte probe. Șl așa a fost, 
ea cîștigind simplul și dublul (cu Emilia 
Ciosu) 0 REMARCtNDU-SE faptul Că E- 
milia Ciosu este condusă, la un moment 
dat, într-unul din meciuri, Jueătoarea An
gela Rlzoiu (Juventus MILMC), junioară 
șl ea, afirma cu seriozitate- (? !) că „Emi
lia nu are nici un fel de valoare". Pe 
marginea acestei aprecieri răutăcioase și 
nesportive, noi am adăuga că, in timp 
ce Emilia Ciosu a cucerit medalii de aur 
la europene, ea, Angela Rizoiu, figurează 
doar pe listele de start în competițiile in
terne. Pentru că mal departe... 0 TN EVI
DENTA scădere de formă se află și Ro
mulus Revisz, a cărui atitudine față de 
muncă se află în suferință, deși el este 
unul dintre cel medaliațl la europenele de 
cădeți din 1985. Deci 7 0 NUME cu
noscute, care bat la porțile... antrenorâ
tului: Maria Alboiu, Andras Fejer, Eu
gen Borca, Cristinel Romanescu, Mihai
Nicorescu, Beatrice Pop, Lorena Mihai,
Mariana Gaftea, Stelian Nicolae 
PREZENT 
trenor ale 
șe arăta 
atmosferă 
în timpul __ ___ .____
a văzut multe finale... (Em. F.)

st.)

dup A mai bine de 
au avut loc, în

i, Cristinel _ 
Beatrice Pop,

Gaftea, Stelian Nicolae șa. 0 
1 la finale, fostul jucător și an- 
> echipei naționale, N. Angeiescu, 
vădit entuziasmat de frumoasa 
care a fost In sala Floreasca 

1 finaTelor campionatului. Și el

dăîina Ionescu și Dan Richter ; 
badminton — Elena Popa și 
Dragoș Bumbăcea ; baschet — 
Medicină generală II (fete) și 
Medicină Generală I (băieți) ; 
canotaj — Stomatologie I (fete) 
și Medicină Generală I (bă
ieți) ; volei — Medicină Gene
rală (f+b). în clasamentul ge
neral, locul I îl ocupă Medi
cină Generală 96 p, urmată 
de Stomatologie 20 p. Pedia
trie 16 p și Farmacie.

Prin grija Rectoratului I.M.F. 
și a Consiliului U.A.S.C., frun
tașilor la întreceri li s-au de
cernat diplome și premii in 
materiale sportive, precum și 
monografia „Educația fizică si 
sportul in I.M.F., 1970—1985“, 
redactată de colectivul catedrei 
de specialitate. Diplome de o- 
noare au fost acordate studen
ților care vor absolvi în cu
rînd. pentru activitatea spor- 

>tivă de masă desfășurată în 
cei șase ani de studii. în ace
lași timp, Consiliul U.A.S.C. 
București a acordat diplome de 
onoare studenților care s-au 
distins în organizarea activită
ții sportive precum și catedrei 
de resort.

Tiberiu STAMA
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ATLEȚII IN FAȚA NOU
CONSTANȚA. Pe stadionul 1 

Mal a avut loc un nou concurs 
al grupei de aruncători pregă
tită de antrenorul C. Mușat. Re
zultatele sînt meritorii. Femei — 
greutate £ 
disc : 
62,72 
rin Tirichiță 18,59 m, 
Nicolae Bîndar 73,32 m. 
Mehes 73.20 
66.88 m, 
m.

Livia Simon 18,80 m, 
Mariana Ionescu-Lengyel 

m: bărbați— greutate: So- 
cioean : 

Albert 
m. Marcel Mangra 

Ion Llviu Gabriel 61,64

★
antrenor specialist înUn alt . ____ _

probele de aruncări. Dan Sera
fim, întrebat cînd îșl vor face 
debutul în noul sezon soții Si
mona șl Marius Andrușcă (cel 
mal buni elevi al săi), a răs
puns: „Mai avem încă timp ex
clusiv de pregătire. Ne vom ln- 
tilni desigur la primul concurs 
oficial...»

Deci să-i așteptăm cu Interes 
și pe elevii lui Serafim, al lui 
Ion Benga, aî Iul Iosif Nagy, al 
altora, pentru a nu ne referi 
decît la specialiștii aruncărilor.

vechii alergători 
actuali alergători •

S-a spus — și s-a spus bine 
— că alergarea este o a doua 
natură pentru cei care au prac
ticat-o ani șl ani. Este si cazul 
foștilor atleți. al veteranilor, ca
re se pregătesc cu o exuberantă 
juvenilă șl nu scapă prilejul 
vreunui concurs. Cum a fost șl 
„Micul maraton" (25 km) orga
nizat în capitala R.D.G. de clu-

ne

bul Motor 
bucurîndu-s 
clpare inte 
de concura 
lui complet 
remarcabile 
tană. Stells 
sl Ion Ior< 
sat primii 
vîrstă. (N 
resp.).

PI- 
OFICI.
După ce 

de juniorii 
iul lnter-ji 
săptâmînil 
rfndul juni 
ale aceleia 
seniorilor 
ale Concur 
primăvară).

O relatar 
zonele de

Pe coche 
tism (prob 
destinat ex 
pic număr 
desfășurat, 
urmă, „z 
Concursului 
nlorilor H. 
sportivi rei

„CUP

TURNEU INTERNATIONAL DE POLO
Bazinul Ciulești găzduiește, 

timp de trei zile, vineri, sîm- 
bătă (de la ora 16,30) si du
minică (de la ora 10), un tur
neu internațional de polo. 
Participă echipe din Polonia si 
Grecia, alături de două for
mații ale clubului Rapid.

Continui 
derea con< 
seniori 
tori de .ui 
la Cupa C 
în cinstea 
niversări 
cerile s-ai 
Stadionulu 
rasul de 1

ARBITRAJELE SA AJUTE S
Participarea echipelor mascu

line de handbal Steaua și H.C. 
Mtnaur Baia Mare în fazele su
perioare ale competîțiUor conti
nentale (Inclusiv semifinalele 
Cupei Campionilor Europeni șl, 
respectiv. Cupei Federației Inter
naționale de Handbal) a influ
ențat — în mod obiectiv, fireș
te — desfășurarea normală a 
campionatului Intern. Au fost 
deci necesare reprogramări, oare 
au făcut ca primele 
pe din clasamentul 
pirante îndreptățite 
campioană a ediției 
Dinamo București, 
Timișoara, Steaua și H.C. Minaur 
Bala Mare — să susțină, între

patru echi- 
actual, as

ia titlul de 
1985/1986 — 
Politehnica

ele, jocuri 
tante la ui 
scurt dectt 
ceastă situ 
structurare 
tie de dej 
București, 
Mare. Ob< 
voasă dor 
toate cele 
se situa cl 
internă au 
vor contim 
dispute api 

Care estt 
zicem, 
sitatea de 
plus, rolul 
mai ales a

pui

VREȚI SA AFLAȚI :
— Cine va fi campioana mondială a șahls
— De ce a fost anulat primul meci. F'arpo'
— Care este scopul „accelerării" în ș 71 7
— Clnd vor juca roboții la Olimpiadă 7 
Sînt temele unui amplu Interviu cu Flori

președintele F.I.D.E.. publicat
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PERFORMANȚĂ
remarcați mai înainte, rezul
tatele înregistrate pe plan in
ternațional sint mai ridicate 
dec&t ale sportivilor noștri. E, 
de asemenea, de remarcat 
faptul că eforturile de depis
tare ale unor noi talente tre
buie sporite tn viitor, pentru 
a se putea asigura ritmic 
noile eșaloane, schimbul celor 
actuale. In acest tens, merită 
evidențiate eforturile secțiilor 
Pionierul, ' ’ ' '
toate din

II
p
il

EB83
I

Olimpia ți CSȘ 1, 
București, care au 

prezentat cel mai 
mare număr de ju
niori ii in pro
bele de pușcă Ha- 
ennel, arma cu 

pornește pe drumul

I

I
I

care se _ 
performanței tn tir. Ața rtînd 
lucrurile, se cuvin remarcați 
antrenorii investiți eu atribu
ții la acest nivel al pregătirii: 
A. Alaci. I. Popovici, Gh. 
Csik, M. Ferecatu, M. Axen- 
te, Gh. Ispas, D. Hrib, N. 
Hanganu fără ca lista să fie 
definitiv încheiată.

Saluttnd apariția pe scena 
performanței a acestei noi 
generații de trăgători, să spe
răm că. prinlr-o pregătire in
tensivă, competentă, fără ra
bat, cit mai mulți dintre com
ponența el să atingă rapid 
piscurile competitivității inter
naționale.

I

I
I
I

Radu TIMOFTE I
A I

DE CONCURSURI
10 județe. Tinerii atleti, benefi
ciind de condiții excelente de 
concurs, s-au întrecut cu ardoa
re pentru obținerea unor per
formante cît mal bune, care să 
le confere dreptul de participare 
la faza finală a competiției.

Cîteva rezultate: BATEȚI: 100 m 
Si 200 m : I. Constantinescu (Ga
lati) 11,2. respectiv 23,3 ; 400
m : Marian Dobre (Brăila) 51,8; 
800 m: Mihai Dobre 
1:58,0 ; 1500 m ; I. 
lati) 4:05,8 ; 3000: 
(Iași) 8:40,7 
(Buzău) 15:36,8 ; 400 î 
Zaharia (Buzău) 58,0 ; 
obstacole : Cucu 4:23,0 ; 
R. Hurduc (Galati) 6,68

c. — 
greutate: 

15,36 
53,50 ;

(Neamț)
200 m : Daniela 

(Galați) 25,7: 400

(Buzău) 
Olaru (Ga- 

F. Băltaru 
5000 m : V. Cucu 

mg : H.
1500 m 
lungime: 
m : tri- 
(Bacău) 
Cuțeanu 
suliță_: 

ciocan :
55.20

Mărunțelu
L. 
m ;

piu salt : 
13,99 m; 
(Neamț) 
Hurduc :* 
Chir iac 
FETE : 
lacu (Galați) 25,7: 400 m : 
raschiva Coromilă (Galati) 60,2 : 
800 m : Doina Ignat (Vaslui) 
2:16,9 ; 1500 m : Mihaela Caraza 
(Vrancea) 4:40,5; 400 mg: Burla- 
cu 63,0 ; lungime : Mihaela Mol- 
dan (Iași) 5,69 m ; disc : Nlco- 
leta Grădinaru (Neamț) 41,32 m.
(An. V.).

G. 
m ; 

Bur- 
Pa-

IA“ UN ATRACTIV

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

lE MOTOCICLISM
Manifestînd o mare poftă de 

concurs, concurenții au fumi- ■ 
zat un atractiv spectacol de I 
motociclism. Clasamentul : 1. I
D. Stoica (I.P.A. Sibiu) 6 p, ’ 
2. S. Halagian (Metalul Buc.) . 
4 p, 3. N. Puraveț (Steaua) I 
4 p, 4. A. Hack (Voința Sibiu) ■ 
3 p. Cursele au constituit un 
ultim test înaintea Campions- I 
tutui Republican de perechi. I

E HANDBALISTICE!
Aducem In discuție acest as

pect deoarece de modul in care 
se achită arbitrii de misiunea 
lor, repetăm, deosebit de impor
tantă, depinde nu o dată soarta 
partidelor. Vrem să evidențiem 
(dacă mai este nevoie !) că ar
bitrajele trebuie prestate In li
mita strictă a literei și spiritu
lui regulamentului, cu calm și 
fermitate, fără a se lăsa loc 
vreunei alte interpretări. Un e- 
xempilu, din păcate cu implicații 
directe asupra configurației cla
samentului, l-au oferit recent 
Șt. Georgescu șl AL Vîrtopeanu, 
In partida Dinamo — Steaua. Ex
plicarea, aproape la fiecare deci
zie, a ceea oe ei au dictat n-a

Azi, la Rm. Vilcea, in Divizia A *

0 DUBIĂ AVANPREMIERĂ: CHIMIA -STEAUA
Cronicarul meciului Sportul 

Studențesc — Steaua, disputat 
duminică, Întreba tn titlul cro
nicii : „Avanpremieră Sevilla 
pornind, probabil, de la victo
ria obținută de echipa mili
tară în etapa trecută si pe 
care, desigur, toți iubitorii fot
balului nostru o doresc re
petată și in finala C.C.E., din 
7 mai. Pentru că. de fapt, a- 
vanpremiera mult așteptatei 
finale continentale o constituie 
partida de azi, de la Rm. VII- 
cea (ora de începere : 17),
unde echipa noastră campioană, 
lidera autoritară în prima di
vizie, Steaua, lntilnește echipa 
gazdă, Chimia. în ultimul meci 
al său de campionat Înaintea 
celui de la Sevilla.

IntUnirea de azi este, tot
odată, și avanpremiera celei 
de a 27-a etape a campiona
tului Diviziei A. eșalonată, 
după cum se știe, pe durata 
a trei zile. Desigur că pre
zența finaliștilor C.C.E. — care 
în actuala ediție a campiona
tului divizionar n-au cedat de- 
cît o dată — pe stadionul din 
Zăvoi va atrage un mare nu
măr de spectatori. Dar supor
terii echipei gazdă mai știu că 
situația deloc liniștitoare pe 
cane Chimia o are în clasament 
la această oră nu-i permite a- 
cesteia nici măcar un... semi- 
eșec pe teren propriu, așa că 
partida se anunță deosebit de

echilibrată. în pofida celor 20 
de puncte care le despart pe 
cele două protagoniste.

Deci, dacă pentru Steaua 
meciul de azi constituie o 
chestiune de orgoliu înaintea 
partidei de la Sevilla, pentru 
Chimia constituie o chestiune 
de menținere în primul eșalon. 
Un duel pe care-1 dorim sub 
semnul deplinei sportivități.

ARBITRII ETAPEI A
Miercuri. 30 aprilie

Chimia Rm. Vilcea — Steaua: 
L Igna ; I. Ferenczi și D. Bu
ci uman (toți din Timișoara).

Sîmhătă. 3 mai

F.C. Olt — F.C., Argeș : O. 
Ștreng ; I. Caraman (ambii din 
Oradea) si I- Ghergheli (Baia 
Mare) ;

Univ. Craiova — Rapid : N. 
Dinescu ; A. Mițaru (ambii din 
Rm. Vilcea) și V. Curt (Med
gidia) ;

Dinamo — „Poli* Timișoara : 
Fl. Popescu ; I. Coț și A. Mo- 
roianu (toți din Ploiești) ;

„U“ Cluj-Napoca — F.C. Bi
hor : V. Alexandru ; M. Nicu-

27-a A DIVIZIEI A
leseu și M. Stoenescu (toti din 
București) ;

Petrolul ■— F.C.M. Brașov : 
D. Petrescu ; N. Voinea și D. 
Vasile (toți din București) ;

S.C. Bacău — Corvinul Hu
nedoara : S. Necșuleseu; M. 
Ionescu (ambii din Tîrgoviște) 
și M. Axente (Arad).

Duminică, 4 mai

Victoria — A.S.A. Tg. Mu
reș : M. Stănescu ; V. Antohi 
(ambii din lași) și A. Gheor- 
ghe (P. Neamț) — meciul se 
dispută la Tîrgoviște ;

Gloria Buzău — Sportul Stu
dențesc : I. Crăciunescu ; Gh. 
Constantin (ambii din Rm. Vil
cea) și A. Comăncscu (Bacău).

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• ASTAZI, IN CUPA BALCA

NICA. Reprezentantele noastre 
In Cupa Balcanică susțin, astăzi, 
meciuri tn deplasare, ta cadrul 
acestei importante competiții In
ternaționale. Astfel, Gloria Bu
zău evoluează la Atena ta com
pania formației Panionios, Iar 
A.S.A. Tg. Mureș va tatStal, la 
Salonic, echipa Heraklis. ceje 
două loturi au plecat Ieri la 
Atena șl, respectiv, Salonic, 
urmlnd să revină Joi ta țară.
• ORA DE ÎNCEPERE A ME- 

CI URILOR DIN ETAPA A 87-a. 
Partidele din etapa a 27-a a Di
viziei A, programate sîmbătă 3 
și duminică 4 mal, vor Începe 
la ora 18.
• ARBITRI ROMANI LA PAR

TIDA U.R-S-S. — FINLANDA. 
IntUnirea amicală dintre U.R.S.S. 
șl Finlanda (primele reprezenta
tive), care se va disputa ta Mos
cova la 7 mat, va fi condusă de 
arbitrul român Dan Petrescu, a- 
jutat la linie de O. ștreng șl 
V. Antohl.

Numărul următor ai zia
rului nostru va apărea 

simbătă 3 mai.

avut efectul presupus al liniști
rii spiritelor, d dimpotrivă. A- 
oeasta, ca să M oprim doar la 
un aspect minor, greșelile de 
fond urmlnd să fie analizate, cu 
siguranță, de Colegiul de arbi
tri al federației de resort. ȘI 
tacă oeva: așa-zlsul avantaj al 
terenului propriu să nu se trans
forme neapărat și ta— obliga
tivitatea victoriei formației Ore 
beneficiază de acest avantaj. De 
pildă, după ce Mlnaur — ta par
tida de la Timișoara r- a echi
librat Jocul șl a condus majori
tatea timpului ta repriza secun
dă, a părăsit terenul învinsă, 
poate și pentru că slăbiciunilor 
proprii 11 s-au adăugat presta- 
nHe spectatorilor ta a face de
cisiv... terenul propriu.

repede, A.S.A. 
de fapt Ioniță 
pauză, antre- 
clfra 13 I • 
ta meciul cu

• IN CELE 12 MECIURI susținute pe teren 
propriu, Corvinul marcase 52 de goluri I Urma, 
cu A.S.A., partida a... 13-a. «Nu cred ca toc
mai azi să avem... ghinion", afirma antrenorul 
Ion V. Ionescu. Gabor a marcat 
a ratat o Imensă ocazie — a scos 
o minge de la „vlnclu* — și, la 
norul nu s-a gindit decât la...
Mateuț n-a Jucat la valoarea lui _ _______ ___
A.S.A. A înscris, insă, al treflea gol (cel al 
,.porției" obișnuite), după un dribling prelungit 
și un șut in stâlpul din dreapta al porții lui 
Vodă, pentru frumoasa Iul reușită fiind felici
tat de antrenor • Echipa din Tg. Mureș a 
ținut piept cit a putut unul adversar dezlăn
țuit. „Dacă am fl egalat după ce Corvinul a 
deschis scorul, poate că altfel s-ar ti Jucat 
pină ta final" — subimia tot mai togînduratul 
președinte al asociației din Tg. Mureș, Cornel 
Cacovean. • „Presimt eu că astăzi Gabor va 
Juca de nota 10, ambiționat fiind că, la Ti
mișoara, cu U.R.S.S., a fost introdus doar în 
min. 88", declara taalnte de meci loan So col, 
președintele clubului Corvinul. Și Gabor, pe 
care L Socol fl iubește ca pe copilul lui, a 
jucat cu adevărat de nota maximă: a marcat, 

,a driblat, a tentat, a pasat, a oferit mingi de 
■ 1 gol coechipierilor, Îndeosebi Iul Petcu • In- 
i' spirată, spre final, trimiterea ta atao a lui 
r Nicșa, după ieșirea din joc a Iul Cojocaru. 

' i Astfel, Nicșa a marcat primele lui goluri din 
i' actualul campionat. Iar primul a fost un gol 
11 al fundașilor laterali, nr. 3 (Tirnoveanu) cen- 

i trind, Iar nr. 2 (Nicșa) reluind direct. Este și 
' această exemplificare un argument al spiritului 
i ofensiv total al echipei hunedorene pe terenul 
i ei. Pe dnd șl în deplasare un asemenea apetit 
i de goluri I

i1 O „CE REPLICA APRECIEZI că vor da astăzi 
11 jucătorii Universității Craiova, tatr-un meci ta 
' i oare Întâlnesc o echipă pregătită de fostul tar 

i coechipier, Costică ștefănescu, aflat acum pe 
' banca de suferință a brașovenilor 7", l-am ta- 

1, trebat, Înainte de Joc, pe antrenorul formației 
) i oaspete, Mircea Rădulescu. „Una extrem de 
i1 sportivă, tațelegînd prin aceasta datoria noas- 

| tră, Jucători și antrenori, deopotrivă, de a servi 
' i Ideca de etică și de echitate care trebuie să 
11 guverneze întrecerea ta primul eșalon fotbalis- 
i j tic*. Șl, intr-adevăr, Universitatea Craiova a 

i Jucat de o asemenea manieră, de mare anga- 
i jament fizic și psihic, Incit ai fi zis că ai ei 
1 componenți n-ar fi auzit, vreodată, de acest 
' nume: Costică ștefănescu • Mare moment psi- 
i hologic In start de partidă, pe stadionul din 
i orașul de la poalele Timpei: penalty acordat de 
' arbitrul loan Igna (la un falt comis de Bălan, 
! ta suprafața de pedeapsă, asupra lui Cămătaru) 
i șl contestat după Joc mai mult de conducerea 
1 dubulul decât de jucătorul în culpă, cu argu- 
' mente șl de solul acesta: „A fost un fault care 
i nu trebuia sancționat, intrucît In momentul in- 
i fracțiunii mingea părăsise suprafața de pedeap- 
' să", o apreciere pusă la... punct de cunoscutul 
i șl experimentatul om de fotbal Bujor Pătru- 
i țescu, observator federal la acest joc, al cărui 
' răspuns a risipit orice dubli: „Precizarea pe 
[ care o aduceți ta legătură cu acordarea lovi- 
, turti de la 11 m nu o veți găsi nicăieri ta re- 
i gulamentul de Joc*.
1 • LA PITEȘTI, PETROLUL a lăsat O bună
' impresie, tn ciuda faptului «A a Jucat fără 3

titulari: Nuță șl frații Gușe • N-au sosit de 
la loturi: portarul Hristea, la piteșteni, și Nuță 
de la ploieșteni. Numai că primul era portar 
de rezervă la F.C. Argeș, ta timp ce al doi
lea — „virf de atac" titular... 0 Bănuți a 
înscris un goi frumos. „Al doilea de la începu
tul campionatului", a spus crainicul stadionului.
• D. Zamfir cu poftă de Joc, barnic. Păcat 
lasă că a primit numai mingi grele, după care 
a trebuit sa alerge mult, uneori fără rost. Deci 
coechipierii nu „l-au jucat", ci l-au... chinuit !
• Fundașul Pancu s-a „remarcat" ca foarte dur 
pe toată durata partidei. Merita mai mult decit 
un cartonaș galben • Pe „foaia" Petrolului, 
Ursea, pentru prima dată la seniori (18 ani)
• Excelent panoul electric de afișaj al sta
dionului • Derbyul la „speranțe" (locurile 
2—3, la egalitate de puncte) s-a Jucat, de neîn
țeles, pe un teren mic, cu numeroși spectatori 
taghesuiți. De ce 7 I... 0 La F.C. Argeș „spe
ranțe" a intrat in min. 35 Ionescu. Și în min. 
37 a marcat, ---------- - ‘ - -
del.
• HOTARIT 

lent duminică, 
Nu numai că __ .. ___ ______ ,
excelentele sale pase punîndu-1 ta valoare pe 
Nica și Glonț, care au Înscris, dar și ta restul 
timpului a fost deosebit de activ. N-a avut 
insă șansă la gol. De fapt, ta min, 39 Au
gustin a introdus balonul in poartă, dar se 
afla fa ofsaid i 0 Multe absențe, mult prea 
multe, în partida de pe stadionul Dinamo. Și 
nu pentru cumul de cartonașe galbene, ci pen
tru accidentări: Custov, P. lordache, Aelenei, 
la Victoria; M. Zamfir, Crișan și Donose, la 
F-C. Olt. Deci, atenție I Jocul dur macină for
țele multor echipe din campionatul nostru. Cu 
cel șase ta teren, cu totul alta ar fi fost cali
tatea fotbalului. • In legătură cu acest aspect, 
l-am fi dorit mai ferm și mai operativ ta re
primarea Jocului dur pe arbitrul Fl. Popescu: 
ta finalul jocului, la vestiar, pe piciorul Iui 
Balac-i se vedeau urme de crampoane... 0 Tot 
mal interesante, în ultima vreme, programele 
de meciuri; pentru cele din Divizia A, ca și 
pentru cele din B. Nu numai că se prezintă 
meciul in cauză, cele două combatante, ci și 
noutățile din fotbalul internațional etc. Pînă aici 
totul este foarte bine. Numai că multe date și 
știri stat preluate, cuvint cu cuvînt, din „Spor
tul", fără a se indica sursa. Șl nu e normal...

O FOARTE AFECTAȚI DE INFRtNGERE in 
partida cu „U“ Cluj-Napoca, timișorenii se a- 
râtau Îngrijorați și de faptul că, în afara lui 
Giuchicl și Lehman (accidentați), nu-i vor pu
tea folosi sîmbătă, la București, pe Șunda, Ro- 
tariu (eliminați de pe teren) și pe Moise (al 
doilea cartonaș galben) 0 „După jocul cu Spor
tul Studențesc, iată că ta această primăvară 
pierdem al doilea meci pe teren propriu eu 
o echipă universitară...*, spuneau, duminică sea
ra, suporterii timișorenilor • înainte de meci, 
antrenorul clujenilor, Remus Vlad, declara: 
„Vom Juca ofensiv, cu orice preț", șl prețul 
„plătit" a fost... victoria ! 0 La Timișoara, cine 
vrea să urmărească atent jocul nu este de
ranjat de tranzlstoarele vecinilor. O tabelă 
Imensă li ține pe spectatori permanent la curent 
cu rezultatele tuturor partidelor din etapă. 
Așadar, un singur aparat de radio pentru tot 
stadionul ! Ceea ce nu e rău...

spectaculos, unicul gol ai partl-

LUCRU, Augustul a jucat exce
la partida Victoria — F.C. Olt. 

la ambele goluri a fost coautor,

CUPA PRIMĂVERII LA TIR
La Poligonul Tunari s-a des

fășurat Cupa Primăverii la tir 
cu arcul, competiție rezervată 
tuturor categoriilor de vîrstă. 
Performerul întrecerilor a fost 
ploieșteanul Victor Stănescu, 
care a realizat un nou record 
national în întrecerea de sim
plu F.I.T.A. : 1258 p (vr. J
1 255 p, ce aparținea lui Andrei 
Berki, din 1979).

REZULTATE TEHNICE, sim
plu F.I.T.A.. seniori : 1. V.

Stâneseu (Petrolul Ploiești) 
1258 p — record, 2. Victor 
Weszelowsky (Voința Satu Mare) 
1204 p, 3. A. Robu (Olimpia 
București) 1168 p ; senioare :
1. Gabriela Coșovan (Voința 
Rădăuți) 1233 p, 2. Marina 
Axane (Voința Rădăuți) 1210 
p, 3. Aurora Chin (Steaua) 
1184 p ; juniori I : 1. T. An- 
drioale (C.S.M. Iași) 1119 p,
2. I. Irimia (Metalul Rădăuți) 
1095 p, 3. M. Firdea (Voința 
Satu Mare) 1068 p ; junioare

CU ARCUL
I : 1. Diana Nicoiaescu (Olim
pia) 1169 p, 2. Angela Buoev- 
schi (C.S.Ș. Rădăuți) 1094 p, 
3. Doinita Enache (C.S.M. Iași) 
1 063 p ; juniori II : 1. A. Chio- 
ran (C.S.Ș. Rădăuți) 1058 p, 
Z N. Forai (C.S.Ș. Rădăuți) 
1045 p. 3. C. Popovici (C.S.M. 
Iași) 910 p; junioare II : 1. 
Andrea Atyim (Voința Satu 
Mare) 881 p, Z Olimpia Măr
ci uc (C.S.Ș. Rădăuți) 768 p, i 
Cristina Ci-botar (C.S.Ș. Ră
dăuți) 601 p.

Mihail VESA -----------------

LITORAL '86: ÎNCEPE 
SEZONUL ESTIVAL

La 1 Mai se deschide sezonul turistic estival pe lito
ralul românesc al Mării Negre. Gazdele sînt bine pregă
tite pentru primirea oaspeților.

Prezentînd avantaje materiale deosebite (tarife sub
stanțial avantajoase față de alte perioade ale anului, re
ducerea cu 25 la sută a costului călătoriei pe C.FJl. șa.), 
concediul pe Litoral, efectuat în lunile mal și iunie, este 
recomandat și de medicii specialiști ca avînd o valoare 
cel puțin egală cu cel petrecut în lunile iulie ți august.

Aflați la odihnă, turiștii pot face o excursie de o zi pe 
litoralul bulgăresc al Mării Negre.

Bilete, informații suplimentare pot fi obținute de la 
toate agențiile oficiilor județene de turism și cele ale 
I.T.H.R. București. ,

ADMINISTRAȚIA DE
ClȘTTGURUJE CONCURSULUI 

PRONOSPORT
DIN 27 APRILIE

Cat. 1 (12 rezultate): 1 varian
tă 100% — autoturism Dada 1300 
șl I variante 25% a 17.500 lei; 
cat. 2 (11 rezultate): 19 variante 
100% a 6.828 lei și 189 variante 
25»/» a 1.707 lei; cat. 3 (10 re
zultate) : 109 variante 100% a
1.339 lei și 1.816 variante 25% a 
335 lei.

REPORT LA CATEGORIA 1 3 
204.433 lei.

Autoturismul „Dacia 1300* de 
la categoria 1 a revenit partici- 
pantulul Ionel Ștefănescu din 
Plncota, județul Arad.
• tNCA DOUA ZILE la dis

poziția pariiclpanților pentru 
procurarea biletelor la tragerea 
obișnuită LOTO de vineri, 2 mal, 
răstimp In care vă puteți Juca 
numerele dv. preferate I

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Nu uitați nici de tragerea 

LOTO 2, de duminică 4 mal. Ca 
de obicei, sistemul de Joc LOTO 
2 constituie un excelent prilej 
de importante cîștiguri eonstind 
ta autoturisme „DACIA 1300“ șl 
mari sume de bani, de valoare 
fixă șl variabilă.
• Ca ta fiecare miercuri, pu

blicăm programul concursului 
Pronosport de duminică, 4 mal: 
1. Arezzo — Bologna; 2. Catan
zaro — Cagliari; 3. Cesena — 
Perugia; 4. Cremonese — Lane- 
rossi; 5. Genoa — Lazio; 6. Mon
za — Brescia; 7. Palermo — Ca
tania; 8. Pescara — Ascoli; 9. 
Sambenedettese — Campobasso 5 
10. Triestlna — Empoli; 11. O- 
țelul Galați — Poll Iași; 12. F.C. 
Maramureș — Jiul; 13. C.S. U.T.A. 
— C.SM. Reșița.
• Tragerea obișnuită Prono- 

expres de astăzi, miercuri, M

aprilie, va avea loc ta București, 
ta sala dubuiul din str. Doam
nei nr. 2, cu începere de la ora 
15,50. Transmiterea desfășurării 
tragerii se va face la radio, pe 
programul I, la ora 16,15. Nume
rele extrase vor fl radiodifuzate, 
de asemenea, la ora 18,55 pe 
programul n, la ora 23 pe pro
gramul I, precum și mline, joi 
— reluarea lor, la ora 8,55, 
pe programul I.
• Tragerea obișnuită Loto de 

vineri, 2 mal, va avea loc ta 
București, ta sala clubului din 
str. Doamnei nr. 2, cu începere 
de la ora 16. Numerele extrase 
vor fl radiodifuzate la ora 23 pe 
programul n, precum șl sîmbătă, 
la ora 8,55, pe același program.
• Informăm participant.!! că In 

zilele de 1 șl 3 mai agențiile 
Loto-Pronosport din întreaga ța
ră lșl desfășoaTâ activitatea du
pă programul obișnuit.
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TINERI SPORTIVI ROMANI

simbAta. la Monastic,

TUNISIA - ROMANIA,
IN CAMPIONATUL F.I.R./L

ECHIPA NOASTRĂ DE BĂIEȚI

SPERĂ SĂ SE CALIFICE

ÎN ÎNTRECERI PESTE HOTARE
Locul doi Io Cupa Dunării,

la haltere
Astăzi încep în Spania tur

neele de calificare pentru Cam
pionatele Europene de voleî. 
la oare participă si reprezen
tativele României. Un eveni
ment deosebit pentru voleiul 
juvenil din țara noastră, finind 
seama că el n-a mai fost ore- 
zont în această confruntare 
europeană din anul 1979. În
trecerea se va desfășura ptnă 
duminică 4 mai, la Madrid 
(băieții) si San Sebastian (fe
tele) si acordă cîte două locuri 
în faza finală a C.E.

La turneul băieților participă 
Base formații : Austria, Cipru, 
Tșiael, Polonia, România și 
•Jpanta. Perlru această impor
tantă confruntare continentală, 
echipa noastră s-a pregătit îm
preună cu prima reprezentativă 
a tării, sub conducerea tehnică 
a unui colectiv avîndu-4 în 
frunte pe antrenorul naționalei 
A. Corneliu Oros. Lotul tineri
lor cuprinde zece jucători, da 
la care se așteaptă primii pași 
spre revigorarea voleiului mas
culin românesc. „Am urmărit 
Pe parcursul desfășurării cam
pionatului pe toți cei care ar 
fi putut evolua la acest tur
neu de calificare — ne spunea 
C. Oros — și credem că i-am 
ales pe cei mai talentat!, ca

gabarit corespunzător și ea 
destulă experiență. Cu o 
singură excepție (n.n. — Nlca), 
jucătorii activează in formații 
de Divizia A, unii dintre ei eu 
frumoase prestații in echipele 
lor. Sintem bucuroși că s-a 
hotărîț 
tre în 
să ne 
pentru

Lotul 
cut deplasarea este următorul: 
Pădurețu, Șoica (Steaua), Ro
tar, Georgescu, Drăghici (Di
namo). Ferariu (Tractorul Bra
sov), Schoberl (Universitatea 
Craiova), Szilaghi (Explorărî- 
Știlnța Baia Mare), Racsov 
(Politehnica Timișoara) si Niea 
(C.S.U. Galați). După încheie
rea pregătirilor s-a conturat și 
sextetul de bază : Pădurețu. 
Schoberl, Șoica, Ferariu, Dră
ghici, Rotar. După părerea 
noastră, echipele României, 
Poloniei și Spaniei (aceasta, 
prin avantajul terenului pro
priu) sînt cele mai Îndreptă
țite să aspire la unul dintre 
oele două locuri ale calificării 
in faza 
mată In 
garia.

înscrierea echipei noas- 
competiție si promitem 
batem cu toate forțele 
calificare".
de sportivi care a ti-

finală a C.E„ progra-
luna august. în Bul-

Modesto FERRARINi

ECHIPA U.R.S.S.
CAMPIOANĂ MONDIALĂ

DE HOCHEI
MOSCOVA, 29 (Agerpres) — 

Campionatul Mondial de hochei 
pe gheață (grupa A) s-a înche
iat, ia Palatul sporturilor din 
Moscova, cu victoria echipei 
U.R.S.S., care cucerește pentru 
a 20-a oară tit’ l suprem. In 
ultimele îrtîlniri. selecționata 
U.R.S.S. a întrecut cu 3—2 
(6—0. 2—2, 1—0) formația Sue
diei, în timp ce reprezentativa 
Canadei a învins cu scorul de 
4—3 (1—1, 2—2. 1—0) echipa 
1" ilandei. In clasamentul final, 
Mimul loc a fost ocupat de 
U.R.S.S., urmată de Suedia, 
Canada, Finlanda, Cehoslovacia, 
S.U.A., R. F. Germania si Po
lonia.

la Ta- 
dișpu- 

haltere 
noștri 
dteva

Înaintea Cehoslovaciei, R. F. 
Germania, Austriei. Ungariei. 
De notat că din selecționata 
noastră au lipsit unii dintre 
cei mai buni junțori români, 
aflați in pregătire pentru C.M. 
81 C.E.

Timp de trei zile, 
tabanya (Ungaria), s-a 
tat Cupa Dunării la 
pentru juniori. Tinerii 
halterofili au obținut
rezultate meritorii. Astfel, la 
cat. 52 kg, A. Sirbu (14 ani) 
s-a clasat pe primul loc Cu 
215 kg (90+125). Pe locurile 
secunde s-au clasat : D. Morar 
240 kg (cat. 60 kg). V. Roșu
282.5 kg (cat. 67,5 kg), M. Bta*- 
zan 302,5 kg (oat. 75 kg), C. 
Udrea 327,5 kg (cat. 100 kg). 
Pe locurile 3 ; P. Toroczkoi 
235 kg (cat. 56 kg), D. Stănică
312.5 kg (cat. 90 kg) și A. Co
lici 327,5 kg (cat. +U0 kg).

Pe echipe. România a ocupat 
locul secund, după Bulgaria.

Poloiștii pe podium

La tradiționalul Turneu 
Diana, de la Sofia, rezervai 
selecționatelor de juniori, e- 
chipa noastră s-a clasat pe 
locul al treilea, după repre
zentativele Uniunii Sovietice st 
Ungariei, campioana și. respec
tiv. vicecampioana mondială si 
europeană. Tinerii poloiștl ro
mâni «a obținut următoarele 
rezultate. 1* prUna lor între
cere internațională din acest 
an : 10—6 eu Bulgaria, 8—7
cu Grecia, 11—13 cu Ungaria, 
5—10 cu U.R.SJ5.

Simbătă 3 mai. echipa noastră 
națională de rugby întfț* 
naște — ia deplasare, la Mo- 
nasttr — reprezentativa Tuni
siei, în cadrul Camptonattdul 
F.LR.A. Va fi oel de al 5-lea 
med oficial al rugbyștilor ro
mâni in competiția organizați 
de F.I.R.A. și, totodată, oS 
170-lea din palmaresul echipei 
naționale. In vederea acestui 
joc (ultimul din turul actualei 
ediții ■ Întrecerii), lotul nostru 
este alcătuit din următorii 
rugbyști (in ordinea posturi
lor) : L. Hodorcă (Steaua), M. 
Toader (Dinamo), R. Voinov 
(Universitatea Timișoara), Gh»'j 
Vărzaru. V. David (ambă 
(Steaua), A. Lungu (Dinamo), 
a Ignat (C.S.M. Sibiu), M»_* 
Paraschiv, G. Tutunea (ambtt, 
Dinamo), T. Coman (StoauaL’1 
FL Murariu, M. Giucăl (ambii 
Steaua), V. Giuglea, Șt. Con
stantin (ambii Farul), Gh. Ca- 
ragea (Dinamo). L. Constantin 
(Steaua). L Bucan, V. Pașou, 
V. Tufă (toți Dinamo), Fl. O- 
priș (Fared), M. Moț (Steaua).' 
Echipa va fi înșoțită de antre- 
norîî V. Irimescu si M. Naca.

mill li I.F. CHINWĂ
1 PntȘfDIKIflOI t.1.1
BEIJING. Președintele C.LOM 

Juan Antonio Samaranch, a •- 
fectuat o vizită oficială in 
R. P. Chineză, in cadrul căreia 
a avut întrevederi cu conducă
tori ai sportului din această 
țară, a vizitat baze sportive «1 
a asistat la cîtova lecții de aa- 
trenammt ale sportivilor dhl- 
nezi.

Aspect din intilnirea U.R.S.S. — Suedia, decisivă pentru obți
nerea titlului de campioană mondială. Telefoto : TASS-AGERPRES

Rubrică redactat» de Romeo VILARA

GREU DE EGALAT

SPORTIV) IN ORGANISMELE C.l.O.
Forul olimpic Internațional, CJ.O., îșl extinde 

tot mai mult componența organismelor din su
bordine. După cum se comunică din Lausanne 
(in această localitate din Elveția se află sediul 
C.l.O.), reprezentant! al Comisiei sportivilor au 
fost solicitați să facă parte șl dta alte Comisii 
ale C.l.O. Astfel, atletul american Edwin Moses 
a fost cooptat ta Comisia de calificări, atletul 
englez Sebastian Coe ta Comisia „Sportul pen
tru toți", iar atleta Italiană Sara Simeonl a 
fost aleasă membră ta Academia Olimpică.

CÎND APARENȚELE INȘEALA...
Nu întotdeauna lucruri în aparență facile stat 

și... ușoare. Un exemplu de dată recentă ne-a 
fost oferit de desfășurarea finalei celei de a 
opta Cupe Mondiale la călărie — obstacole, care 
a avut loc în sala Skandtnavium din Goteborg. 
La recunoașterea parcursului, majoritatea com
petitorilor europeni l-au apreciat ca fiind foarte 
facil și lipsit de probleme, parcurgîndu-1 ca 
atare. In realitate. Insă, el prezenta o sumedenie 
de „capcane*, cărora toți aceștia le-au căzut 
victime, din imprudență. Au urmat bare dobo- 
rite, derobări și alte greșeli care, totuși, puteau 
ti evitate. Așa cum au făcut călăreața Leslie 
Burr-Lenehan, cîștigătoarea, și tacă patru spor
tivi care au executat parcursul fără greșeală, 
între aceștia, surprinzător, doar un singur euro
pean, Italianul Nuti, clasat însă pe locul cinci...

SPORTUL - O A
tn multitudinea tur

neelor de tenis. ofi
ciale sau doar demon
strative care acoperă 
Ptaă la saturație calen
darul unul an există 
unul, cu un anumit aer 
de nostalgie. Este vor-

DOUA NATURA
ba de competiția rezer
vat» foștilor campioni, 
care s-a desfășurat zi
lele trecute pe terenu
rile de la Nioeville, in 
Florida. Nostalgia se 
leagă de prezența unor 
_ rachete* celebre la

• VITOȘA A CIȘTIGAT CUPA BULGARIEI • AZI, PRI
MA MANȘA A FINALEI CUPEI U.E.F.A. • DINAMO 
KIEV CONTINUĂ ȘIRUL VICTORIILOR • PANATHINAI- 
KOS ÎNVINGĂTOARE IN CAMPIONATUL GRECIEI
• CUPA BULGĂRIȘI a

dstigată de Vitosa.
finala desfășurată la Sofia, Vito- 
șa a dispus de Sredeț 
(3-0).
• ASTA-SKAKA, la 

are loc prima manșă a 
Cupel UEFA dintre Beai 
deținătoarea trofeului.

eu »—l

timpul lor, precum aus
tralianul Ken Rosewall 
(a dispus de indianul 
Ramanhatan Krishnan), 
Cliff Drysdale l-a în
vins pe spaniolul An
dres Gimeno (6—3, 8—0) 
etc. Flecare participant 
a declarat că, ta fapt, 
pentru el tenisul este 
o a doua... natură!

Dar la fel gtadește 
orice fost sportiv, ajuns 
la virata senectuții (sau 
nu departe de ea), care 
se folosește de flecare 
prilej nu doar ca să se 
antreneze, cl să șl con
cureze. Ceea ce, ta fe
lul său, este realmente 
un fapt demn de admi
rat. în acest context Gilnter Netzer ș.a.

trebuie privită și evo
luția, ta luna Iulie (to
tuși, ta plină iarnă aus
trală!) la un concurs 
de schi, ta Australia, • 
foștilor ași a! pirtlilor: 
francezul Jean-Claude 
Killy, austriacul Franz 
Klammer, americanul 
Phil Mahre, canadianul 
Ken Reid șl alții sau 
meciul de fotbal, de la 
Verdun, dintre repre
zentativele Franței șl 
R.F.G., formate din ve
dete ale anilor trecuțt: 
Marius Tresor, Andrt 
Key, Bernard Blanchet, 
respectiv Gerd Muller, 
Wolfgang Overath,

evoluat in peste 600 de 
meciuri și — fapt foar
te important — toate 
în cadrul aceleiași for
mații. Șumakov . (35 
ani) a început sportul, 
în urmă cu 27 de ani, 
ca... boxer. Pentru ho
chei, el a optat dnd 
avea 14 ani, tainele pa
tinajului deprinzîndu-le 
la virata de nouă ani.

PESTE 600 DE MECIURI IN CAMPIONATUL 
ȚARII I

Apropo de virată îna
intată: cel mal „bătrln" 
jucător activ din cam
pionatul de hochei al 
U.R.S.S. este Iurl Șu
makov, care apără cu
lorile echipei Traktor 
dta Celiabtask. Anul a- 
cesta, spre exemplu, el 
a luat parte, pentru a 
18-a oară, la întrecerile 
campionatului unional, 
în acest răstimp, el a

O PERFORMANȚĂ
Schiorul italian Maurizio de Zolt, surprinzătorul 

medaliat cu argint la „mondialele" de anul tre
cut de la Seeleld, deși este în virată de 36 de 
ani, se dovedește imbatabil în disputa cu mal 
tinerii săi adversari. Anul acesta, pe pîrtia de 
la Sappada, din nordul țării, de Zolt a obținut 
titlurile de campion național la 30 km șt la 50 
km, ceea ce constituie o performanță deosebită, 
ele fiind, în fapt, al 14-lea și. respectiv, al 15-lea 
titlu național ta palmaresul său de-a dreptul 
impresionant.

Madrid, 
finalei 

Madrid. 
___________ _________ _ șl F.C. 
KBln. Returul este programat în 
R.?. Germania (într-o localitate 
nestabilită tacă) la I mal.
• CAMPIONATUL U.R.S.S. a 

continuat cu etapa a 7-a. Dtaa- 
pio Kiev (care va lntîlnl la 2 
mal. la Lyon. in finala Cupei 
Cupelor, pe Atletico Madrid) a 
obtinut o nouă victorie : 2—1 eu 
Spartak Moscova, in clasament, 
Dinamo Kiev se află ta frunte, 
alături de Zenit Leningrad, cu 
10 p. Alte rezultate : Zenit — 
Dinamo Tbilisi 3—0. Alma Ata — 
Cernomoreț Odesa 1—0, Torpedo 
Moscova — Dniepr 1—1. Dlnamo 
Minsk — Dlnamo Moscova 2—0, 
Sahtior Do net k — Erevan 1—1, 
Harkov — Baku 2—0, Vilnius — 
Kutaisi 1—2. Pe ultimele 
13—18. Harkov, Torpedo 
va. Dlnamo Moscova șl 
toate ca cite I p.
• CAMPIONATUL GRECIEI 

s-a Încheiat cu victoria echipei 
Panathlnaikos, care a totalizat 43 
p. fiind urmată de O.F.I. 38 p, 
A.E.K. și Heraklis cu cîte 35 p. 
Pe ultimele locuri: 15. Serres 24 
p. 10. Panahaikl 20 p. Clteva re
zultate dta ultima etapă: A.E.K. 
— Panathlnaikos 0—0. Olympla- 
kos — O.F.I. 3—3, Heraklis — 
Ethnlkos 0—0, Doxa — Larissa 
2—1, Panlonlos — Arls 1—0, 
PA.O.K. — Yannlna 4—2.

la Bagdad un meci de verificare 
în compania formației HrianJei, 
pe care a învins-o cu scorul de 
1—$ (1—0). Unicul gol al parti
dei, la care au asistat peste 
30 000 de spectatori, a fost înscris 
de Ahmed Radhi (min. 32).
• Antrenorul selecționatei de 

fotbal a Spaniei, Miguel Munoz, 
a comunicat lotul de 22 de ju
cători pentru turneul final al 
Campionatului Mondial din Mexic. 
Din lot fac parte cinci jucători 
ai echipei C.F. Barcelona: porta
rul Xavier Urruticoechea, funda
șul Julio Alberto, mijlocașii Vic
tor Munoz, Ramon Caldere și a- 
tacantul Francisco Carrasco,

Fotbaliștii spanioli vor pleca 
în Mexic la 11 mai, urmînd să 
evolueze în grupa D, alături de 
formațiile Braziliei , Irlandei de 
Nord și Algeriei.

locuri : 
Mosco- 
Erevan,

BULET1N C.M.
<* La Montevideo, ta meci de 

pregătire: Uruguay — Penarol
I—1 (0—1). Au Înscris Da Silva, 
respectiv Aguirre. Echipa Uru- 
guayulii! a aliniat formația: Ro
drigues — Diogo, Gutierrez, Ace- 
Vado. Batista — Barrios, Bosslo, 
Santin. Alzamendi — Frances- 
coli. Da Silva.
• Echipa Irakului, calificată ta 

turneul final al Campionatului 
Mondial din Mexic, a susținut

Uruguay anul Cabrera intr-o ac
țiune de atac, în meciul irlan

da — Uruguay (1—1)
Telefoto: AP — AGERPRES

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM a Con

curs la Walnut (Ca
lifornia) : bărbați: 100 
m: Carl Lewis 10,14; 
200 m: Darrell Ro
binson 20,41; 400 m : 
Innocent Egubunlke 
(Nigeria) 45,28 ; 5000 m: 
Peter Koech (Kenya) 
13:34,2; 10000 m: Ne- 
rrado Alcala (Mexic) 
27:54,8 ; 400 mg :
Bernie Holloway 49.63: 
lungime: Lewis 8,33 
m (vlnt 3 mis), tri

Frank Ruther- 
16,79 m ; înăl- 
Tyke Peacock 
m ; prăjină : 
Fraley 5.77 m;

time: 
2.24
Doug 
greutate; John Bren
ner 21,78 m ; ciocan: 
Judd Logan 80.88 m 
— record al S.U.A. ; 
sullt» i Elnar Vllh- 
jalmsson (Islanda) 
78,60 m ; femei: 100 
m : Evelyn Ashford 
11,11 ; 200 m : Pam
Marshall 22.38 ; 400
m : Dellsa Walton-

Floyd 51,44 ; 800 m : 
Claudette Groendaal 
2:02,38 ; 3000 m : Sue
Plumer 8:59,6 ; 400
mg: Hariffa Barksda
le 55,26; suliță: Cathy 
Sullnskl 60,20 m... 3. 
Tilna Lillak (Finlan
da) 57,88 m.

BASCHET • Tur
neul de la Copenha
ga, calificare pentru 
CE, are următorul 
clasament final : 1.
Austria 8 p, 2. An
glia 7 p, 3. Danemar
ca 6 p, 4. Luxemburg 
5 p, 5. Cipru 4 p.

CICLISM a Turul 
Spaniei. Etapa a 
șaptea (Santander-La- 
gos de Covandonga, 
191 km) a revenit en
glezului Robert Mil
lar în 5.54:17, urmat 
la 9 s de spaniolul 
Dolgado. Lider al 
competiției a deve
nit acum Miliar.

TENIS . 
de la Monte 
Finala la 
Yannick Noah. 
Forget (Franța) 
Mats Wilander. 
kim Nystrom 
dla) 6—4, 3—6. 
a Turneu la 
merling 
Pavel Vojtisek 
hoslovacia) 
stian Weiss 
6—4, 2—6, 6—1. 
Tijuana (Mexic), 
finală : Derreck Ros- 
tagno 
berlain 
S.U.A.) 6—3.
Intr-o 
monslrativă. 
tsdale
Mayotte — 

McEnroe 6—4.
TENIS DE 

a în finala 
Federației, la 
mar (R.F-G-): 
Sport 
Borussia 
5—3.

Turneul 
Carlo. 

dublu : 
Guy
Joa- 

(Sue-
6—4.
Rie- 

(R.F.G.) 5
(Ce- 

Chri- 
(R.F.G.)

A Ca 
în

Paul Cham-
(ambii din

* 6-4. a
partidă de- 

la Scot- 
(Arizonat : Tim 

John 
6—4.
MASA
Cupei
Loh- 

Trinite
(Franța) — 

Dusseldorf


