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NICOLAE CEAUSESCU

Sul» președinția tovarășului 
Nicolae Ceausescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, 
avut loc ședința 
Politic Executiv ai 
P.C.R.

în cadrul ședinței a fost e- 
xarainat RAPORTUL 
VIRE LA MASURILE PENTRU 
MAI BUNA GOSPODĂRIRE 
A FONDULUI FORESTIER. A 
VEGETAȚIEI LEMNOASE ȘI 
A PAJIȘTILOR MONTANE.

Comitelui Politic Executiv a 
aprobat propunerile prezenta
te si a evidențiat însemnătatea 
deosebită a asigurării luiuror 
măsurilor in vederea menține
rii integrității fondului fores
tier si conservării pădurilor, 
prin limitarea tăierilor de masă 
lemnoasă si creșterea suprafe
țelor împădurite, tn acest scop, 
s-a cerut respectarea riguroasă 
a cotelor de tăiere, 
ie să 
tățilc de 
evitarea dezgolirii 
tăieri, promovarea 
a speciilor autohtone valoroase, 
crearea condițiilor pentru re
generarea la zi a pădurilor, 
astfel incit să se asigure reali
zarea în cele mai bune con- 
ditiuni a programulu- stabilii 
pinii in 1990.

Comitetul Politic Executiv a 
indicat^ să fie luate măsuri 
centru readucerea in cel mai 
scurt timp, in circuitul econo
mic. prin împădurire, a rinîior 
si a altor terenuri degradate 
excesiv si supuse procesului de 
alunecare, inapte pentru agri
cultură. De asemenea, s-a ce
rut să se acționeze mai ferm 
pentru sporirea substanțială a 
producției de masă verde oe 
pajiștile montane.

S-a relevat necesitatea spori
rii aportului cercetării științi
fice dc profil la dezvoltarea 
fondului forestier îndeosebi 
min promovarea in acțiunile 
de împădurire a speciilor au
tohtone de foioase si rușinoase 
cu mare valoare economică.

Subliniind importanta deose
bită a aplicării in cele mai bu
ne condiiiuni a planului de. re- 
impăduriri si conservare a fon
dului 
Nicolae C-eaușescu. 
general al partidului. _ ____
Ministerului Silviculturii, celor
lalte organe cu sarcini în acest 
domeniu inclusiv institutelor 
de cercetare silvice, să asigu
re normarea si respectarea ri
guroasă a densității de arbori 
la hectar, ia asa fel incit te
renurile oeuuatc cu 
fie cit mai raționa! 
dea o cantitate cil 
de masă lemnoasă.

Pornind de la necesitatea a- 
plicării în mod unitar a măsu
rilor privind mai buna gosoo- 
dărirc a fondului forestier Co- 
milclul Politic Executiv a »- 
probat propunerile privind tre
cerea în administrarea Minisie- 
r-ilui Silviculturii * oatlurilor

in ziua de 9 mai, a
Comitetului

C.C. ai

aflate in administrarea consili
ilor populare, a unor

le stat 
si a

pe 
tunsul căilor

inlreprin- 
si coopc- 
Dcrdelelor 
terenurile

se încadreze
refacere

CU l*Ri-

care trebu
rii posibili- 
a pădurilor, 
solului prin 

in cui iuti

forestier. tovarășul 
secretarul 

a cerut

oăduri să 
folosite, să 
nsai mare

deri agricole di 
ratiste. precunî 
de proiecție de 
agricole si de-a 
de comunicație.

în continuare, 
lilic Executiv a 
PORTUL PRIVIND STAREA DE 
SĂNĂTATE A POPULAȚIEI. 
S-a subliniat că, in cadrul pro
gramului general de dezvoliarc 
economico-socială a tării, de 
ridicare a gradului dc civilizație 
și cultură al poporului, de îmbu
nătățire a condițiilor de muncă 
și viată ale tuturor membrilor 
societății, conducerea partidului 
si statului, personal secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușcscu. acordă o a- 
tenție deosebiiă asigurării sănă
tății populației, ocrotirii si con
solidării familiei, creșterii si 
educării tinerei generalii, men
ținerii vigorii și tinereții între
gii națiuni.

Pentru lărgirea 
narea -rețelei de unităli sani
tare, formarea si specializarea 
cadrelor, îmbunătățirea conti
nuă a dotării cu aparatură 
medicală, cu mijloace terapeu
tice si profilactice, 
pentru valorificarea 
naturali de odihnă 
rare a 
muncii au fost alocate, an de 
an. dc ia bugetul de slat su
me importante. In același scop, 
a fost conceput si pus in apli
care, un cadru legislativ unitar, 
s-au adoptat acte normative, 
caro asază întreaga activitate 
medico-sanitarâ pe principii noi, 
corespunzător exigentelor puse 
de conducerea partidului si 
statului in fala acestui impor
tant sector de activitate. Ca 
urmare a acestei intense și 
complexe preocupării România 
sc situează acum printre ță
rile lumii cu o bună asigurare 
în ce privește numărul— de 
medici si paturi de spital.

Apreciind eforturile depuse, 
Comitelui Politic Executiv a 
subliniat că realizările cu pri
vire la starea de sănătate si 
fenomenele demografice nu sini 
încă pe măsura nrcocuoărilor 
partidului si stalului nostru, a 
condițiilor create. Pornind de 
la această situație. tovarășul 
Nicolae Ceaușcscu, secrelarul 
general al narliduluî. a cerut 
Consiliului Sanitar Superior — 
ea organ care poartă răspunde
rea pentru aplicarea politicii 
partidului în domeniul sănătă
ții publice — să facă o oro- 
fundă analiză a cauzelor care 
au dus la lipsurile manifestate 
in acest sector. îndeosebi s-a 
cerut să se ia măsuri boierite 
pentru ridicarea in continuare 
» nivelului de pregătire a ca
drelor medicale. în special a 
cotor din medicina generală.

Comitelui Po- 
discutal RA-

si perfecție-

sănătății

precum si 
factorilor 

si recupc- 
oamenilor

(Continuare in pag ?-3)
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Reportai la 11.000 de metri altitudineI -------------------------
tZBORUL DE AUR AL CAMPIONILOR EUROPENI
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auto- 
spre aero- 

înlîrzie pie

...Sevilla, joi. la 
prinz. Orașul a- 
eesta care, cu o 
zi înainte, la ace
eași oră. se îm
brăcase parcă în 
tricourile Barcelo
nei. se desparte cu 
respect de cîstigâ- 
toarea Cupei Cam
pionilor Europeni. 
Steaua. Fotore
porterii roiesc in 
continuare în iu- 
rul „minunatei e- 
chipe române". 
J ucătorii Stelei 
sint foarte mo
deste Semnează 
sute de autografe, 
chiar dacă 
carul 
port
car ea. La aeroport 
o altă invazie de 
fotoreporteri. Toți 
vor să fotografie
ze Cupa Campio
nilor Europeni. 
Toți il caută 
Ducadam. „Nu 
poate asa 
Patru ______
apărate intr-un singur meci îl" 
sună 
spanioli.
în cîleva minute 1“ îi corectea
ză Marian Radu, Radu II, cum 
îi zicem noi. Pe aeroport, cam
pionii europeni cumpără pre
sa spaniolă. „Ce spun, frate, 
despre noi ?!“ îl aud pe Băr-

pe 
se 

ceva ! 
penalty-uri

• ••

Tnconjurind cel mai prețios trofeu al competițiilor europene de club, cistigătorii
C.C.E. zîmbesc, fericiți, obiectivului fotografic la revenirea In Capitali 

Foto : Aurel D. NEAGU

leit-motivul ziariștilor 
„Nu intr-un meci, ci

bulcscu. „Ce să spună ?! Că 
am fost mai buni !“ replică 
scurt Iovan. Emerich Jenei mă 
întreabă ; „E adevărat că am 
ciștigat Cupa Campionilor Eu
ropeni ?!“ E adevărat ! Nu tre
buie să-i mai răspund, i se 
solicită si lui fel si fel de au
tografe. pe fotografia Stelei

ajunsă la mare preț. t>e bilete 
de meci, pe ziare, oe simple 
petice de hîrtie. „Au fost mi
nunați băieții ! — zice Emerich 
Jenei. Cred că puteam Juca

Mircea M. IONESCU

(Continuare in pag ?-î)

ti, etapa nr 2î a Diviziei A MECIURI INTERESANTE MAI ALES

PENTRU A DOUA PARTE A CLASAMENTULUI
ioc greu, la București,
2 aprilie I • La Ploiești,

cu Dinamo, 
un meci intre

pentru „Poli", care 
ofensiva ploieșteană

n-a mai cunoscut bucuria victoriei da 
condusă de... Drideo și defensiva bra- 

• „U" este
la
șoveană condusă de... Ștefănescu • In tur, F.C Olt a cucerit un punct la Pitești..
favorită, in meciul cu F.C. Bihor, dar Grosu et comp, știu să lupte • In partida de la Tirgoviște, Victo
ria pornește favorită : in ultimele trei meciuri (inclusiv cel din Cupa Balcanică) A.S.A. a primit 13 
goluri I • Sportul Studențesc joacă mai bine in deplasare decit acasă ; azi va evolua la Buzău • 
Corvinul (un punct cucerit în deplasare in acest retur), pusă la încercare. Io Bacău, in fața Sport 
Clubului (șapte puncte cucerite pe teren propriu in aceeași perioadă) • Două echipe in formă pa 

stadionul din Craiova : Universitatea și Rapid

LA ZICLASAMENTUL
51 l. STEAUA 25 21 3 1 51-12 45g 2. Sportul Stud. 25 15 7 3 59-23 37

3. „U** Craiova 26 14 6 6 43-24 34£ 4, Dinamo 35» 14 6 5 35-17 34g 5. Corvinul Î6 13 3 10 67-31 29g 6, F.C. Arge$ 26 10 6 10 28-32 26£ 7. Cluj-N. 26 11 3 12 32-35 25g 8. Petrolul 26 8 9 9 23-29 25g 9. Gloria 25 10 4 11 36-39 24
10. Rapid 26 10 4 18 32-40 24g 11. „Poli* Tim. 26 11 1 14 42-46 23g 12. Chimia 87 10 3 14 28-40 23
13 F.C.M. Bv. 26 9 5 12 21-45 23g 14, S.C. Bacău 26 10 1 15 35-44 21g 15. Victoria 25 6 7 12 23-34 19$ 16. A.S. A. Tg. M. 25 7 5 13 22-39 19g 17. F.C. OU 25 6 5 14 22-42 17
18. F.C. Bihor 86 4 6 16 21-51 14

,'rtWVWUVWW PROGRAMUL JOCURILOR
București :

Ploiești 
Slatina : 
Cluj-Napoca 
Tirgoviște : 
Buzău : 
Bacău : 
Craiova s

DINAMO - „POLI" TIMISOARA
(Stadionul Dinamo)

- F.C.M. BRASOV
- F.C. ARGEȘ
- F.C. BIHOR
- A.S.A. TG. MURES
- SPORTUL STUD.
- CORVINUL
- RAPID

PETROLUL
F.C. OLT 
,.U«
VICTORlA 
GLORIA 
SPORT CLUB 
UNIVERSITATEA

Toate partidele vor începe la oro ÎS

in nou succes de prestigiu ai sportului românesc

* sportivul nosiru a cucerit m dsuâ medalii dc bronz 

i aurel'idiccșoc locui 1® întrecerea continentaid continua

li slțL MAILS-STADl. 8 (prin 
telcicn). Miercuri după-amiază 
în Stadthalle din localitate, 
sportivul român Andrei Socaci 
și-a confirmat valoarea interna - 
•tonală în cadrul Campionatelor 
Europene de haltere. TîaăruL

sportiv de la club,ul Dinamo 
București, anul trecut triplu 
compion mondial și european de 
juniori, medaliat la „mondiale
le" de seniori, a dat dovadă de 
o marc tenacitate, de o fierbinte 
dorință de a învinge, de a ur
ca pe podiumul d- premiere. 
Fiind bine pregătit, el a cuce
rit trei medalii la categoria 
75 kg ; aur — la smuls, și 
bronz ia aruncat și la loial. La 
!0 de ani neîmplinili. Andrei 
Socaci a dovedit încă o dată că 
este o mare speranță a halle- 
rofiliei noastre. La smuls el a 
cucerit medalia de aur cu ISO kg 
(record national egalat) la fel 
ca șl Alexanda Varbanov. dar 
reprezentantul ’ tării noastre a 
fost mal ușor cu 900 de grame 
decît principalul său adversar. 
La aruncat, Socaci a ridicai

190 kg din prima încercare, dar 
din păcate a ratat de două ori 
la 200 kg. performantă care i-ar 
fi adus medalii mai strălucitoa
re. O realizare remarcabilă 
oentru care merită felicitări.

tată rezultatele categorie! 75 kg:
1. Alexandr Varbanov (Bulgaria)
372.5 kg ; 2. Borislav Gliidikov
(Bulgaria) 357,5 kg ; 3. Andrei 
Socaci (România) 350 kg ; 4. Ist
van Meszl (Ungaria) 342,5 kg ; 5. 
Eser Mallk (Turela) 307.5 kg ; S. 
Angelo Mannlrohi (Italia) 305 kg. 
SMULS : 1. Andrei Socaci i60kg:
2. Varbanov 160 kg ; 3. Ghidikov 
'57,5 kg. ARUNCAT : 1. Varbanov
212.5 kg — record mondial (v.r.
212); 2. Gtildikov 200 kg: 3.
Socaci it’0 kg

Horîc CR1STEA

(Continuare in pag a

• Meciul Chimia Km. Vilcea - Steaua s-a disputat la 
30 aprilie și s-a încheiat cu scorul de’4-0 in favoarea 
formației bucureștene.

Cea iiî a â a ediție a ..Trofeului Carpațf * la sabie

Învingător - alexandru chiculiță
9 Simbătă și duminică, proba pe echipe

BRASOV, 2 ipria telefon). 
Cea de a 15-a ediție a „Trofeu
lui Carpați" la sabie a reunit 
vineri. în Sala Sporturilor din 
localitate, un număr de 85 de 
sportivi din 7 țâri : Bulgaria. 
Cuba, R.P. Chineză. R.D. Ger
mană, Polonia, Ungaria și din 
tara noastră. Cifra este printre 
cele mai ridicate de la această 
competiție. Dar, valoric, între
cerea a fost modestă. Cu toate 
că ea a revenit unui sportiv 
român. Alexandru Chiculită. a- 
cest fapt nu ne satisface. Pen
tru că. privind în ansamblu evo
luția scrimerilor noștri aceasta 
a nemulțumit. Ei au concurat 
cu prea puțin aplomb. în spe
cial sabrerii foarte tineri, de Ia 
care ne-am fi așteptat să aibă 
permanent Inițiativa oe planșă. 
Or, Costache, Plutele! sl Atuda-

rei au ieșit incă din primul tur 
al preliminariilor. Papp (fost 
finalist La C.M. de tineret), 
Găureanu si Medragoniu iu 
turul 2. tn acest fel. obligația 
de reprezentare a căzut tot pe 
umerii virstnicilor. Pop, FL 
Păunescu. V. Szabo și Al, 
Chiculită, care au ajuns în eli
minările directe de 16 trăgători, 
iar in finala de 8 s-au calificat 
trei dintre ei. Chiculită. Pop sl 
FI. Păunescu.

Să notăm că in finala orobel 
Pop a Intrat direct, prin vic
toriile realizate in tata lut FL 
Păunescu (16—81 șl Fiedler — 
Ungaria (10—7).

Paul SLAVESCU

(Continuare in pap • <-•)
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ȘEDINJA COMITETULUI POLITIC Duminică, la București Miine, pe prima scenă a handbalului Cari

I

EXECUTIV Al C.C. Al PX.B Al SltiOWJIH mSIRP* ETAPA DOMINATA DE DERBYUL

(Urmart din pag. T)

precum si pentru promovarea 
mal fermă a măsurilor profi
lactice, de prevenire si comba
tere • cauzelor Îmbolnăvirilor. 
De asemenea, s-a Indicat să se 
acționeze cu mai multi fermi
tate pentru Înlăturarea tendin
țelor spre an consum exagerat 
si nejustificat de medicamente, 
precum si pentru reducerea In 
continuare a fumatului si con
sumului de alcool, ea obiceiuri 
profund dăunătoare sănătății. 
Totodată, s-a indicat să se a- 
plice eu fermitate prevederile 
legii privind sporirea natali
tății si interzicerea Întreruperi
lor de sarcină, creșterea demo
cratică a populației.

Subliniind marea răspundere 
ce revine Consiliului Sanitar 
Superior, Ministerului Sănătă
ții. direcțiilor sanitare județe
ne in domeniul asigurării stă
rii de sănătate a populației, 
secretarul general al nartidutul. 
tovarășul Nicolae Ceausescu, a 
cerut acestora să-sl îmbunătă
țească. In continuare. întreaga 
activitate, să colaboreze direct, 
constant si eficient eu celelalte 
denartamente. eu organizațiile 

• de masă si obștești fn vederea 
intensificării muncii de educa
ție sanitară a populației. să 
dea dovadă de inițiativă si de 
Înaltă răspundere profesională 
și civică in solutionarea tutu
ror problemelor ne care Ie ri
dică exercitarea nobilei sarcini 
de năstrare si întărire a sănă
tății poporului.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat, în continuare, RA
PORTUL REFERITOR LA AC
TIVITATEA DESFĂȘURATĂ. 
IN ANUL 1985, PENTRU A- 
PLICAREA LEGII PRIVIND 
CONTROLUL AVERILOR, S-a 
anreeiat că, anul trecut, s-a 
acționat cu mal multă nerseve-

rentă pentru apărarea si asigu-^ 
rarca Integrității proprietății 
socialiste a întregului popor, 
nentru desconerirea si curma- g 
rea faptelor ee adue prejudicii g 
avuției obștești si a cetățeni- g 
lor. Pe baza legilor în vigoa- g 
re. au fost combătute eu fer-£ 
mitate sporită tendințele de 
înavuțire si dobindire fără^ 
muncă a unor venituri, a «pe-g 
eulantllor. a elementelor corup- g 
te. a tuturor celor care, prin g 
faptele lor antisociale. Incear-g 
că să lovească în interesele 
societății noastre socialiste, g 
Comitetul Politie Executiv a 
aprobai raportul prezentat și 
a cerut ministerelor, organelor g 
centrale de stat eu atribuții g 
bl acest domeniu, organi- g 
zațiilor de masă ți ob- g 
stesti să-sl îndeplinească eu 
înaltă răspundere obligațiile g 
ee le revin din legea privind g 
controlul provenienței unor g 
bunuri ale nersoanelor fizice g 
dobindite pe căi nelegale, pen- g 
tru aplicarea fermă a prevede- g 
rilor legale fată de eei ee se g 
fac vinovat! de asemenea acte g 
antisociale si pentru recupera- g 
rea Integrală a pagubelor pro- g 
duse societății, avutului obștesc g
al poporului. v S

In continuare. Comitetul Po- 
litic Executiv a examinat si ă 
aprobat PLANUL DE MASURI^ 
PRIVIND ANIVERSAREA A 
600 DE ANI DE LA .URCAREA 0 
PE TRON A DOMNITORULUI 
MIRCEA CEL MARE.

In cadrul ședinței a fost a- 
probat, totodată. PLANUL DE g 
MASURI PRIVIND ANIVER- g 
SAREA A 2 500 DE ANI DE LA Ș 
PRIMELE LUPTE ALE PO- g 
PORULUI GETO-DAC PENTRU § 
LIBERTATE ȘI INDEPENDEN
TA.

Comitetul Politie Executiv a 
soluționat, de asemenea pro- 
bieme curente ale activității de ă 
partid si de stat.

i

Duminică. moment de bilanț 
în activitatea sportivă a stu
denților din Capitală, desfășu
rată în anul de lnvătămint 
1985/88. Cu acest prilej. Consi
liul U.A.S.C. din Centrul Uni
versitar București organizează, 
la Complexul Cultural-Sportiv 
Studențesc Tei. începând de la 
ora 10, o amplă acțiune cultu- 
ral-educativă si sportivă sub 
genericul „Anii luminoși ai 
studenției noastre".

Dedicată aniversării gloriosu
lui jubileu al partidului; aceas
tă acțiune, care va fi deschi
să printr-o paradă sportivă si 
a plutoanelor de pregătire mi
litară, cuprinde demonstrații 
de călărie (dresaj), ciclism, gim
nastică ritmică, haltere, cultu
rism. aero si raehetomodde. 
patinaj pe rotile, box. între
ceri de rugby, un simultan de 
șah.

Vor avea loc. de asemenea, 
finalele pe țară ale campiona
telor universitare la sporturi 
nautice, finalele universitare — 
faza pe Capitală — la gimnas
tică ritmică, fotbal tenis si vo
lei, precum si finalele compe
tiției de baschet, handbal si 
tenis de masă, desfășurate sub 
egida Anului Internațional al 
Păcii. în program figurează si 
cîteva... surprize oferite de o 
paradă a costumelor populare 
și a mașinilor de epocă.

Programul artistic va fi sus
ținut de formațiile laureate ale 
Festivalului Artei si Creației 
Studențești.

STEAUA H.C. MINAUR BAIA MARE
Mîine, în Divizia A de handbal 

sînt programate etape complete 
atît în competiția masculină, cit 
șl în cea feminină. Interesul este
— la ambii poli ai clasamentelor
— în creștere, cu cdt se apropie 
sfîrșitul campionatului. In între
cerea băieților, etapa a VTI-a a 
turului secund este dominată de 
derbyul de la București, în care 
Steaua va primi vizita echipei 
H.C. Minaur din Baia Mare. Ca 
totdeauna, meciul dintre aceste 
două fruntașe ale handbalului 
nostru, în componența cărora fi
gurează majoritatea

BUCUREȘTI :

TIMIȘOARA

MÎRȘA : 
BRAȘOV : 
CRATOVA

membrilor

lotului reprezentativ, anunță o 
dispută aprigă. Va fi cu atlt mai 
interesant „duelul" Vasile Stingă 
— Măricel Voinea după recenta 
Intîlnlre de la Bala Mare, cîștl- 
gată dar de oaspeții de duminică 
al SăJli Floreasca. Alături de 
„duelul" amintit, dintre liderii 
celor două formații, se anunță 
un al doilea, la fel de pasionant, 
Intre portarii Nicolae MuMeanu 
șl Mircen Petran, ambii in remar
cabilă dispoziție de joc In ulti
mele partide. In celelalte meciuri 
gazdele au prima șansă, dar iată 
programul...

GRUPA VALORICA 1—•
Btoamo — Constructorul Oradea
(Sala Floreasca, ora 9,3») 
Steaua — "
(Sala Floneasc», 
Politehnic»

GRUPA VALORICA
Carpați
Oînamo 
Universitatea

ii. C. Minaur Baia Mare 
ora 10,45)
— Știința Bae&u
7—12
— Constructorul. Arad
— Metalul Bistrița
— Relonul Să vin ești

I
I
I
I
!
I
I

MULT

Campionatul fcmltriân. cu trei 
etape Înaintea sfirșitulul (etapa 
a VTTT-a a turului secund), mar
chează el o creștere a tate- 
resulul, mai ales în partea infe
rioară a clasamentului. în prim- 
plan este disputa pentru evitare» 
celui de-a) doilea loc retrogradam 
(celălalt ee pere că

BUCUREȘTI ;

CONSTANTA : 
RM. VtLCEA î

PLOIEȘTI :
TG. MURF.Ș : 
P. NEAMȚ :

va fi ocupat

de Relonua Sâvincști). Impflicate 
direct în această luptă sint Mu
reșul Tg. Mureș, Dorobanțul Plo
iești șl Textila Zalău, aflate în 
această ordine și în ceea ce pri
vește șansele de supraviețuire in 
prima divizie. Programul etapei 
este următorul :

GRUPA VALORICA 1—6 
Rapid “
(Sala Rapid, 
Hidrotehnica 
Chimistul

GRUPA VALORICA 7-12- 
Dorobanțul 
Mureșul 
Relonul

— Rulmentul Brașov 
ora 9,30)

— Știinta Bacău
— TEROM Iași
— C.S.M. Independența
— Confecția București
— Textila I.A*S< Zalău

Azi se reia Divizia A de baschet (f) Politehnica București — Univer
sitatea Cluj-Napoca : sala Olim
pia, de Ia orele 18,30 șî 10 : O- 
Ilmpla — Progresul.

IN CAPITALĂ, MECIUL POLITEHNICA
După o scurtă. întrerupere, 

Campionatul Național de baschet 
feminin se reia prin meciurile 
etapei a 28-a, care se desfășoară

EXPOZIȚIE OMAGIALĂ DE FOTOGRAFII Șl TROFEE
O nouă expoziție in mica, 

dar primitoarea, pală din str. 
Brezoianu 23 (Informația Bucu- 
rețtlului). Aflăm ceea oe con
ține st firesc, atenția ne este 
atrasă In mod deosebit, lntru- 
ett ea se numește: „Sportivii 
românj omagiază a 65-a ani
versare a Partidului Comunist 
Român" ți se compune din fo
tografii cu subiect sportiv, 
trofee cucerite in diferite com
petiții interne si internațio
nale.

(multe din ele premiate în di
verse concursuri), apoi. în in
teriorul salonului, vitrine în 
care sînt expuse trofee, unele 
mai frumoase decît celelalte 
medalii, fanioane.

Alegem mai întîi fotografi
ile. în stingă intrării, imagini 
în culori de la marile manifes
tări sportive desfășurate in 
tara noastră (Jocurile Mondia
le Universitare, „Daciada" s.a.). 
Reținem instantanee de la di
ferite întreceri : „Escalada" (V.

U“
azi și miine. in Capitală, la Satu 
Mare ți " “ "
portantă 
Buc. —
poc».

la Oradea. Cea mai im- 
pairtidă : Politehnica

Universitatea CIuj-Na-

-

■te
7

(
.v •<:

Olimpia, Progresul, • Voința- 
Splendide sînt cupele (confec
ționate din lemn, porțelan, co
balt, metal șjB.), unele din de 
deosebit de originale, de pildă 
„Trofeul Coiombino" (macheta 
unui frumos vas cu pinze. 
construită din metal), „Cupa 
Școlarul" (un postament de 
lemn pe care este o minge de 
rugby), cupe din R.P. Chineză, 
Turcia, Spania, U.R.S.S. g.a. 
Impresionante, edificatoare ce
le două panouri ale marilor 
cluburi Dinamo si Steaua, în 
care sânt sintetizate succesele 
obținute de sportivii respectivi 
între anii 1946—1986 : 79 me
dalii Ia J.O., 196 la C.M., 286 
la C.E... (Dinamo) : 64 medalii 
la J.O., 192 la C.M., 339 la 
C.E..„ (Steaua).

O expoziție interesantă, re
flectare a contribuției sporti
vilor noștri la creșterea pres
tigiului României socialiste...

Modesto FERRARINI

Programul etapei : grupa 1—6 : 
Politehnica Sportul Studențesc 
București — Universitatea CSȘ 
Viitorul CIuj-Napoca (în Jocurile 
precedente : 1—3), Voința CSȘ 3 
București — PPUtehnica CSȘ Ti
mișoara (2—2), Olimpia București 
—• Progresul Stlrom București 
(3—1) ; grupa 7—11 : Mobila CSȘ 
Satu Mare — Rapid București 
(0—1), Crișut CSȘ 2 Oradea — 
Chimistul CSȘ Rm. Vhcea (1—3).

întOnlrtle din București se 
dispută după următorul program: 
sala Floreasca, slmbătă de la ora 
15,30, duminică de la ora 12 : 
Voința — Politehnica Timișoara,

I
I
I
I
I
I
Iînaintea acestorClasamentul 

meciuri :

1. „U* Cj-N. 34 29 5 2816:2246 63 I
2 Voința B. 34 24 10 2492:2192 58 1
3. Poli. Buc 34 22 12 2263:2145 56
4. Olimpia B. 34 22 12 2343:2081 56 a
5. Poli. Tlm. 34 14 20 2335 :2539 48 •
0. Prog. Buc. 34 12 22 2275:2€30 46

- 1
7 Com. Tg. M. 32 12 20 2157:2229

J
8. Crișu) Or. 30 12 18 2092:2243 42 ■9 Mob. S. M 32 10 22 2198:2431 42 110. Rapid Buc. 30 10 20 1822:2022 40 I

11. Chimistul 28 11 17 18<» .1903 39 J

• UlUmel-e etape ale Campiona
tului '
vor 
date 
nle. 
tapa 
ncele finale vor avea loc Intre 
28 iunie — 2 Iulie.

Național masculin se 
disputa la următoarele 

: etapa a 28-a : 1—2 lu-
etapa a 29-a : 7—8 Iunie,, e- 
a 30-a : 11—12 Iunie. Tur-

I
I

TURNEELE FINALE ALE DIVIZIEI D DE BASCHET
Turneele finale ale Diviziei B 

de tineret la baschet se vor des
fășura, între 14 șl 18 mal, in 
următoarele orașe: masculin,
grupa 1—6, la Baia Stare (nar- 
ticlpă: IMUAS Baia Mare, Poli
tehnica Sportul Studențesc Bucu
rești, Oțel-Inox Tîrgovtște, 
Mecanica Fină CSȘ Medias, O- 
llmpla CSȘ Arad, ICED II Bucu
rești) ; grupa 7—12, Ia Tg, Mureș 
(Metalotehiiiea Tg. Mureș, CSU 
Brasov. ICIM Brașov, Sodistul 
CSȘ Rm. Vllcea, Urbls București,

feminin. 
(Voința 
Gheor- 
Bacău, 

CSȘ 1J 
n ciul

I
Automatica București); 
grupa 1—6, la Bacău 
Brașov, Voința CSȘ Sf. 
ghe, Robotul IFEP CSȘ 
Textila CSȘ Gheorgheni, 
Viitorul Universitatea 
Napoca. CSȘ Electro Botoșani); 
grupa 7—12, la Craiova (Lie. 8 
Constructorul TAGC Craiova, 
Constructorul CSȘ Galati, Voin
ța CSȘ Unirea Iași. Autobuzul 
CSȘ Focșani. Metalul 
lonta. Progresul n 1

I
I
I

ui CSȘ Sa- | 
București). I

Aspect din Sala expoziției de fotografii și trofee „Sportivii români 
omagiază a 65-a aniversare a Partidului Comunist Român". 

Foto: Aurel D. NEAGU

Intrăm în salonul acestei ex
poziții omagiale, organizate de 
către C.N.E.F.S. si Consiliul 
Municipal București pentru E- 
ducație Fizică si Sport (a fost 
deschisă în ziua de 7 mai și 
poate fi vizitată pînă. în 16 mai 
Indușiv), si sîntem plăcut im
presionați. Totul te atrage, in 
așa fel îneît parcă îți vine greu 
să-ți... organizezi ordinea în 
cane să privești. Fotografii 
excelente, cu subiect sportiv

Nastasi), „Concurs de sanie" 
(I. Ionescu), „Atacind" și „Du
biu K.O." (ale colegului nostru 
Aurel D. Neagu), „Motocros" 
si „Excursioniștii pe zăpadă" 
(Z. Molnar), „Arcașii lui Robin 
Hood" (Oana si Cristian Cora- 
si) s.a.

Frumoasele trofee expuse — 
câștigate de talentații -si ambi
țioșii sportivi români — sînt 
puse la dispoziția organjzatori- 
lor de către cluburile bu cures - 
tene : Dinamo, Steaua, Rapid,

TROFEUL SPORTUL LA RUGBY
In întrecerea pentru Trofeul 

Sportul la rugby — întrecere 
deschisă realizatorilor de eseu
ri — constănțeanul Adrian 
Pllotscht a fost egalat de un 
alt internațional. Sorin Fuicu 
(Steaua, care are un med mai 
mult disputat), ambii jucători 
avînd cite . 17 reușite. îi ur
mează David (Steaua) 15, Șt 
Constantin (Farul) 14, O. Fo^ 
peseu (Dinamo) 12. Lung» (Di

namo) Moț (Steaua) 11. Zafi- 
eseu (Dinamo), Ion (Farul) 10 
Holbau (Farul) 9, Vărzaru 
(Steaua) 8 etc. De remarcat că 
V. Ion este cel mai precis 
transformer, cu 124 puncte, a) 
doilea fiind Alexandru (Stea
ua) — 102.

Dintre echipele din Divizia 
A, Steaua a înscris pînă acum 
102 eseuri. Farul 93. Dinamo 
88 ș.a.m.d.

în sezonul 1983—1984. patina
torii noștri de viteză fruntași 
lăsau să se Întrevadă un salt 
valoric în arena internațională. 
Beneficiind de stagii corespun
zătoare de pregătire pe piste 
artificiale, cîțiva alergători au 
obținut rezultate competitive, 
doborînd o serie de recorduri 
republicane de seniori neclin
tite de ani de zile. Momentul 
de vîrf s-a produs la C.E. de 
Ia Larvik, unde Tibor Kopacz 
a cucerit prima medalie din 
istoria patinajului, ocupând lo
cul III în proba de 5000 m. 
Din păcate, satisfacția a fosi 
de scrută durată, deoarece, nu
mai după cîteva săptămîni de 
la performantele dobîndite. cei 
doi reprezentanți ai tării noas
tre la „Olimpiada albă" de la 
Sarajevo. Tibor Kopacz si De- 
zideriu Jenei, n-au confirmat 
rezultatele anterioare. Compor
tarea lor sub așteptări a fost 
pusă, în' primul rind. în contul 
erorilor comise de antrenorul 
Dan Lăzărescu în planificarea 
atingerii vlrfului de formă 
sportivă. In cazul celor doi vi- 
tezlști, am mai spus-o la vre
mea respectivă, credem mai 
degrabă că a fost vorba de o 
prematură relaxare în proce
sul de instruire. Culcîndu-se 
pe laurii primelor succese, pa
tinatorul Kopacz si-a permis

să nu respecte chiar normele 
vieții sportive, avind s> mani
festări de vedetism care au 
determinat excluderea lui din 
activitatea competițională de 
performanță, sancțiune în ur
ma căreia, spun cei care-i ur
măresc îndeaproape activitatea, 
a tras Învățămintele de rigoa
re pentru a nu mai cădea în 
asemenea greșeli.

Sigur, discuțiile stârnite de 
evoluția necorespunzătoare o 
sportivilor noștri la ultima e- 
diție a J.O. nu au fost sim
ple. Unii specialiști au fost de 
părere (si mai afirmă) că tre
buie susținută pregătirea lotu
rilor reprezentative prin tur
nee de lungă durată peste ho
tare. Alții au considerat re
zultatele obținute ca un suc
ces conjunctural sau de „e- 
prubetă". Noi subscriem la o- 
pinia celor care au arătat că 
pregătirile îndelungi efectuate 
în străinătate sînt, pe de o 
Parte, greu de îndrumat și con
trolat, iar, pe de altă parte, 
foarte costisitoare si avanta
jează doar o parte dintre pa
tinatorii fruntași, pentru un 
progres general fiind mai efi
cient să te antrenezi pe o ba
ză proprie. După cum a ne 
păstra la discreția condițiilor 
meteo, în procesul de formare 
a viitorilor ■ performeri, Jntot-
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DE CE NU PROGRESE/
deauna vom bate pasul pe loc, 
cu tot cortegiul de condițio
nări : mai puțini patinatori le
gitimați decît alții, mai puține 
secții de performanță, mai pu
ține concursuri, iar cadrele teh
nice — si asa în număr re
dus — sînt în pericol să se 
deprofesionalizeze dacă vor 
continua să lucreze în condi
ții improprii.

Dincolo de aspectele mențio
nate, pe care le-am numi o- 
biective. la IMPASUL PRE
LUNGIT al acestei discipline 
sportive au mai contribuit s’ 
alte cauze, de data aceasta, de 
ordin subiectiv. Să concretizăm, 
în vara anului trecut a fost 
înființat, pe lingă asociația 
sportivă Mecanică Fină din 
Capitală, un centru de pregăti
re olimpică, în care au fost 
grupați tineri de perspectivă, 
măsură care, nu încape nici 
o îndoială, constituie o etapă 
de acumulări In perioada ac
tuală. Pornind la drum cu o 
schemă - completă de specialiști 
(din care n-a lipsit desigur a- 
sistența medicală), după puțin 
timp, lotul olimpic a rămas 
doar cu tînărul antrenor An
drei Ciobanu. Deși harnic si 
priceput, poate el să se dedice 
singur unei munci metodice de 
înaltă răspundere ? Răspunsul 
nu poate fi afirmativ. știut 
fiind că acolo unde simt mai 
minți tehnicieni, sînt — auto
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ediția 1 
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F.C.M Brașov (a), F.C. Olt «ii. 
Victoria (d), F.c. Argeș (a). Chi
mia (d). A.S.A. Tg. Mureș (a). 
.poli- ttm. <23 p.) cu: Di

namo (d). S.C. Bacău (d), Stea
ua (a), F.C. Bihor (d), F.C.M. 
Brașov (d>, Victoria (a). A.S.A. 
(d), F.C. Argeș (a).

CHIMIA (23 p.) eu: F.C.
(a), F.C. Bihor (d). Victoria 
Petrolul (a). Univ. Craiova 
Rapid (a) S.C. Bacău <d). Chi
mia a Jucat meciul cu Steaua 
înainte.

F.C M. BRASOV <23 
Petrolul (d). Dinamo 
(d). Gloria (dl. .Poli* 
steaua (a). Victoria 
Bihor (a).

S.C. BACAU <21 p.) 
nul ia). „Poli* Tim. 
OU (d) Sportul Stud. 
<d). Petrolul <a>. 
Chimia (a).

VICTORIA 09 p) eu Sportul 
Stud, ta — restantă). A.S.A. (a). 
Steaua (d), F.C. Argeș (d), Chi
mia (a) Rapid (a). „Poli* Tim. 
(d) FCM. Brașov (a). Gloria 
(d).

A.S.A. TG. MURES 0» n.) eu: 
F.C. Olt <d — restantă). Victoria 
(d). F.C. Bihor fa). Dinamo (•), 
Petrolul <dj. 
Cluj-Napoca 
Rapid (d).

F.C. OLT
(a — restantă). 
Chimia fd). S.C. 
old (a). Univ. 
ria (d). „U*
Sportul Stud.

F.C. BIHOR 
Cluj-Napoca fd), A.S.A. (d). 
mia <a), "
(d), —
(a), F.C.M. Brașov (d).

Acestea stnt locurile cu marile 
implicați) tn retrogradare. Nici 
un meci nu e ușor, dar seria 
echinci timișorene, primele 5 
meciuri cu 4 deplasări și cu 
Steaua acasă, parcă întrece mă
sura: la Brașov vin Dinamo șl 
Steaua- la Bacău, Corvinul și 
Sportul Studențesc; Victoria are 
meciuri grele, eu Sportul Stud.- 
Si Steaua: F.C. Olt trebuie să 
toace la Craiova si la Sportul, 
ca să nu mal vorbim de „seria* 
Bihorului, cu Steaua. Dinamo și 
Craiova, la rlnd! Dar eîte nu 
se pot spune. Sînt atîtea necu
noscute pe care numai campio
natul le poate oferi si tot el le 
va rezolva. Cum si în ce fel 
vom vedea.

Constantin ALEXE

OH 
«D, 
(dl.

o.) cu : 
(a). Rapid
Tim. fa)
<d). F.C.

eu Corvi- 
(a), F.C. 

(a). A.S.A. 
Steaua (dk

S.C. Bacău (a), 
(d),

_____ . ... .O' 
.Poll* Tim. fa).

ai p.) cut A.S.A. 
F.C. Argeș 
Bacău (a). 

Craiova (d). 
Cluj-Napoca

(d).
(14 p.) cu:

ta), 
Ra- 

Glo-
(a).

.u- 
Chi-

. Poli* Tim. (a). Steaua 
Dinamo (a). Univ. Craiova

PROGRAMUL ETAPEI DE MiINE A DIVIZIEI B

TELEGRAMA DE FELICITARE
ADRESATĂ DE PREȘEDINTELE C.I.O

seria i: f.c. Progresul Bră
ila — Dunărea C.S.U. Galați, 
Metalul Plopenl — Prahova C.S.U. 
Ploiești. C.F.R. Pașcani — Dună
rea Călărași. C.S. Botoșani — 
C.S.M. Suceava, F. C. Constanta 
— F.C.M. Delta Tulcea. OHmjia 
Rm. sarat — Chimia Fălticeni. 
Minerul Vatra Dornel — Aripile 
Bacău. Ceahlăul P. Neamț — 
steaua Mizll. Otelul Galați — 
Politehnica Iași.

SERIA A n-a: Muscelul Cim- 
nulung — I.C.S.I.M. București. 
î.C.T.M. Brasov — Mecanică Fină 
Steaua București. Chimia Tîrnâ- 
veni — Avlntul Reghin. Progre
sul Vulcan București — Tracto
rul Brașov (Stadionul! Progresul), 
Șoimii I.p.A. Sibiu — Carpatl

Mîrșa. Gaz Metan Mediaș — E- 
Sectroputere Craiova. Flacăra Au- 
tomecanlca Moreni — A.S. Dro- 
beta Tr. Severin, Automatica 
București — Sportul Muncitoresc 
Slatina (Stadionul Automatica), 
C.S. Tîrgoviște — I.M.A.S A. Sf 
Gheorghe.

SERIA A III-a: Mecanica O- 
răștie — Aurul Brad. C.S. U.T. 
Arad — C.S.M. Reșița. Armătura 
Zalău — Minerul Cavntc, Gloria 
Bistrița — C.F.R. Timișoara. în
frățirea Oradea — Unirea Alba 
felia. Olimpia Satu Mare — 
C.I.L. Slghet. Minerul Lupeni — 
Mureșul Deva. F.C. Maramureș 
Baia Mare — Jiul Petroșani.

Președintele Comitetului 
Olimpic International. Juan 
Antonio Samaranch, a adre
sat președintelui Consiliului 
Național pentru Educație 
Fizică si Sport, președintele 
Comitetului Olimpic Român. 
Haralambie Alexa, următoa
rea telegramă : „Felici
tări pentru meritata și

strălucitoarea cucerire a 
Cupei Campionilor Europeni 
fio către echipa Steaua 
București. Vă rog să-i fe
licitați pe jucători, tehnici
eni și pe toți cei care au 
colaborat la obținerea aces
tui mare triumf care umple 
de bucurie întreaga Româ
nie”.

UN MARE SPORTIV

DE LA COMISIA
■ După ce reușise să se Înde

părteze mult de zona ..fierbinte* 
a clasamentului. Politehnica Ti
mișoara s-a văzut din nou ta- 
tr-o poziție neliniștitoare din 
cauza acelui —5 din .clasamen
tul adevărului". Dar. lată că în 
acest moment, cînd echipa tre
buie. deci, să lupte cu puteri în
zecite pentru a evita posibila 
retrogradare, nu va putea dispu
ne 2 etape de serviciile a doi 
lucători de bază. Șulea șl Bo- 
tariu. suspendați de către Comi
sia de disciplină pentru injurii 
aduse arbitrilor ta finalul me
dului cu Universitatea Cluj-Na- 
poca. Desigur, o greșeală de 
arbitraj (gol primit din ofsaid) 
care aduce prejudicii echi
pei tale, cum a fost cazul la 
Timișoara, nu te coate lăsa in
diferent. Dar. ee au realizat So
lea si Rotarin — șl în cazuri 
similare si alti Jucători — prin 
inlurille aduse arbitrilor? Oare 
au schimbat aceștia decizia! 
Singurul rezultat este că echipa 
alunge să primească în felul a- 
cesta o a doua lovitură. prin 
suspendarea Jucătorilor respec
tivi. Și atunci» Dar cele tatlm- 
plate la Timișoara nu trebuie 
socotite încheiate, o dată cu 
sancționarea Jucătorilor. Ar tre
bui cunoscute si concluziile Co
legiului Central al Arbitrilor re-

UR AL CAMPIONILOR EUROPENI...
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ust niciodată acest stadion ! — 
spune stewardesa Geta Oprea, 
cea care la ducere, urase e- 
chipei ca la Întoarcere, avionul 
să fie mai... greu, cu Cupa 
Campionilor în el. Am plîns la 
acest meci, credeam că fac in
farct." Și. la scurt timp, ia mi
crofonul de lingă cabină co
mandantul navei : „Personalul 
aeroportului din Sevilla vă fe
licită pentru excelenta perfor
mantă și se mîndrește că ați 
fost oaspeții . Ini 1“ Lăcătuș 
monologhează : „Oaspeți de 
seamă ! Steaua a fost învățată 
să joace în deplasare, așa că 
nu ne-a deranjat prea mnlt că 
a trebuit să întîlnim Barcelo
na pe teren spaniol!" Pițurcă, 
născut la 8 mai 1956. duce 
ideea mal departe : „V-am spus 
că pentru ei meciul va fi mai 
greu ! Regret că n-am înscris 
în repriza secundă. Se putea

]RÎI DE VITEZĂ?
Ciucas din Tușnad. unde con
dițiile climaterice o conservă 
o perioadă mai Îndelungată 
decît în alte centre. Dar an
trenorii secțiilor au preferat și 
în acest an să stea săptămîni 
de zile la Miercurea Ciuc în 
așteptarea înghețului, care a 
permis desfășurarea completă 
doar a unui singur concurs o- 
ficial ! Cel mai interesant e- 
veniment al sezonului a fost 
aceia al inaugurării concursu
rilor pe ’Pistele reduse amena
jate pe patinoare artificiale, 
prefigurindu-se desfășurarea 
ritmică a calendarului compe
titions) la acest nou gen de 
întreceri,'ideal pentru copii și 
juniori mici. Organizînd însă 
concursuri doar pe pistele re
duse, nu vom putea alunge la 
o evoluție superioară în arenele 
de dimensiuni olimpice. Numai 
muncind cu perseverentă si, 
totodată, avînd drept suport 
temeinic baza materială aler
gătorii pot aspira la poziții 
înalte.

Așadar, tragem nădejdea că 
lucrurile se vor îndrepta în pa
tinajul viteză prin măsuri a- 
decvate și o «nai judicioasă or
ganizare, prin intervenția la 
obfeeț a federației de resort si 
a forurilor de îndrumare șl 
control din cadrul C.N.E.F.S,

Troian IOANIJESCU

termina meciul, atunci. Ale- 
sanco mi-a scos mingea Incre
dibil !..." „Dacă marcat iu a- 
tunci, eu ee mai făceam ?! 
glumește Ducadam. Lasă, Pi
lule, că așa a fost mai spec
taculos, mai cu M suspans, 
cum văd că scriu spaniolit Și 
cu cit a fost mai greu, eu atît 
e mai frumos acum, la întoar
cere acasă... Ce trebuie să fie 
acasă, ee bucurie !.„ Cred eă 
a fost un veritabil Revelion în 
România !" Si ochii falnicului 
portar joacă In lacrimi. La
crimi de fericire. „Sîntcm cam
pionii Europei ?! — mă întrea
bă în continuare Emcrich Je
nei. încă nu-mi vine să cred, 
deși nu m-am Îndoit o clipă 
că vom învinge Barcelona la 
ea acasă !" Balint gin dește cu 
voce tare : „S-au calificat la 
penalty-uri, norocos, eu Gdte- 
borgul, nu puteau să repete 
.varianta". Am avut impresia 
că de prin minutul 65 au înce
put să tragă de timp cu gîn- 
dul la... penalty-uri !“ Si pe- 
nalty-ul tău, Gabî?! „Știam că 
trebuie să înscriu. Faptul că 
marcase Marius (nr. Lăcătuș) 
Și că ratase Alonso, m-a Încu
rajat. Nu mi-a fost teamă eă 
voi rata." Primul care a ratal 
a fost Majaru : „Am fost obo
sit 1 — explică el. Am alergat 
foarte mult în timpul celor 120 
de minute șl eram epuizat 
înaintea penalty-uluL Am tras 
slab. Of, ce bine eă am dști- 
gat, altfel ar fi fost eel mai 
negru meci din viața mea. Așa, 
insă, devine cel mai frumos, 
un joc pe care nimeni nu îl 
poate uita !“. „Mai ales eă al 
jucat si foarte bine F H spune 
Puiu lordăneseu, „mu tar ea-sur
priză” care i-a uimit pe toti. 
Dalglish a cîstigat campionatul 
englez la 35 de ani. ca antrenor 
jucător, Puiu lordăneseu a cu
cerit cu Steaua Cupa Campio
nilor Europeni la 36 de ani ca 
antrenor-jucător...

In avion e un veritabil „se
rial" cu Cupa cea mare. Fie
care se fotografiază eu ea. 
Stoica are un moment de tris
tețe: „Dacă as fi jucat si en!...“ 
„Ai să joci finala Cupei Inter
continentale, |a Tokio ! — fl 
îmbărbătează Bumbescu. Ion 
Alexandreseu a și început să 
facă fel si fel de calcule de 
viitor : „Cupa Campionilor Eu
ropeni a fost un obiectiv rea
lizat, urmează a altă mlstuneF 
B818nl se interesează de eta
pele de campionat Tineri! Be- 
lodediei, Stîngaciu, Weisenba-

DE DISCIPLINA
feri'na re la arbitrajul lui Gh. 
Constantin fia centru) și N. Pi
ne seu na linie) la faza cu pri
cina. Rolul arbitrilor, contribu
ția lor la reușita Întrecerii de 
De stadioane, nu slnt mal mici 
decît eele ale fotbaliștilor. Dim- 
Dotrivă I Deci si răspunderile.
• Tot 2 etape nu va juca Ne- 

delcu (Autobuzul București), iar 
coechipierul său. Butoi, chiar 
trei, din cauză că au adresat 
cuvinte urîte arbitrilor, la acor
darea unei lovituri de la 11 m 
in favoarea echipei Cimentul El
eni. ___ ; '
nervozității excesive șl, 
al indisciplinei, 
resteană. în Ioc 
telul ne care si 
1» de a reveni 
pierde terenul eîstlgat pînă acum 
(locul I în seria a v-a a Divi
ziei C.) Sperăm că tn viitor Au
tobuzul va evita .accidente" de 
acest fel, 
duindu-se 
Iași bun 
prinderea

Merglnd pe acest drum al •■■■■• ------ ■— de aici,
echipa bucu- 

să se apropie de 
l-a propus, ace- 
în Divizia B va

echipa de fotbal stră- 
sâ se bucure de ace- 
renume. ca sl Între
be care o reprezintă.

Jack BERARIU

• DX LA F.H.F. Duminică 11 
mal, ora 10, va avea loc la se
diul F.R. Fotbal ședința Biroului 
Federal.

cher și Pistol răsfoiesc ziarele 
spaniole: „Uite ee scriu, ei 
le-am stricai banchetul 1 Dacă 
s-au grăbit I..." le zice Pistol. 
Lingă el Bălan replică : „In 
joc nu erau parcă prea gră
biți I-

La ora 22,17, la microfon se 
anunță : „Controlorii de trafic 
aerian din întreaga țară, aflînd 
că aeronava noastră survolează 
teritoriul României, vă felicită 
pentru minunata performanță 
și vă urează mult succes Ia— 
Tokio !"

La 22,40, sintem pe Aeropor
tul Internațional Otopeni. MU 
de oamenL sportivi, antrenori, 
conducători de cluburi, o mare 
de suporteri. Unii veniți de di
mineață. Minunății noștri bă
ieți care au făcut faimă Ro
mâniei socialiste, bravii învin
gători de la Sevilla. arată Cupa 
Campionilor Europeni. Toți au 
lacrimi in ochL Simt dragostea 
țării, a milioanelor de oameni 
care i-au însoțit mereu cu gîn- 
dul fer de Încredere. Sintem 
campionii Europei !...

ADMINISTRAȚIA DE
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 9 MAI 
1986. Extragerea I: 30 32 1 27 
5 60 87 50 44; extragerea a 
IT-a : 57 45 56 3 4 84 13 40 33. 
Fond total de cîștiguri: 1.221.717 
lei. din care: 460.385 lei. report 
la categoria 1.
• CÎȘTIGURILE TRAGERII 

LOTO 2 DIN 4 MAI 1986. Cat. 
1: 3 variante 25% a 26.^45 lei; 
cat. 2: 3 
Iei si 7 
lei; cat.
3.170 lei;
cat 5 : 267,25 a 200 lei; cat 6: 
2.033.25 a 100 lei.

variante 100% a 17.018 
variante 25% a 4.254 
3 : 25,50 variante a 
cat. 4: 85,75 a 943 lei;

LOZ#
IN PLIC^®»

• NUMAI ASTAzi vă mal pu
teți exprima opțiunile, judnd nu
merele dv. preferate la atractiva 
TRAGERE EXCEPȚIONALA LA 
PRONOEXPRES de duminică, li 
mal s.c. Reamintim că se oferă Im
portante clștlguri In autoturisme 
..Dacia 1380", excursii ta R. D. 
Germană «1 sume de ' bani de

Puiu lordăneseu o foit unul din ..caii de rasă" ai fotba
lului românesc. Vn cal de rasă care a stîrnit o mare admi
rație. Tribuna l-a iubit, tehnicienii i-au dat tot creditul. 
Ștefan Covaci mergea pini acolo incit nu concepea un meci 
„fără Puiu". veritabil alergător peste garduri cu mingea li
pita de picior.

Puiu lordăneseu a fost întotdeauna în „combinațiile este
tice" care farmecă tribunele. O dată cu Gigi Tătaru. altă 
dată eu Dumitru, care i-au fost pe rină frați siamezi.

Dar, acest jucător de clasă, eu peste 60 de tricouri trico
lore, n-a avut parte de bucuriile care I se cuvin unui mare 
talent, făcînd abstracție desigur de numeroasele satisfacții în 
întrecerea internă sau chiar de faptul că o întreagă insulă. 
Creta, a fost o vreme suporterul său. iar jucătorii lui >a- 
nathinaikos cereau casetele de la Heraklion, pentru ca ele 
erau și lecții de tehnică.

Puiu lordăneseu a fost deseori in preajma marilor per
formante. A fost foarte aproape de o eliminare răsunătoare 
a lui Bayern , după o dublă manșă in care Steaua nu a 
pierdut. A fost unul dintre eroii „nopții de la Zagreb". în 
mai 1977 cînd tricolorii au realizat acel 2—0 de mare răsu
net, anuntind — din păcate doar anunțînd — „drumul spre 
Argentina Mundialului".

Puiu lordăneseu a fost întotdeauna un luptător. N-a cedat 
niciodată. Dar, iarăși, acest jucător de clasă a avut destule 
amărăciuni, ca de pildă aceea din meciul cu Ungaria, de la 
București, pentru Mundialul spaniol, cind a fost la un foarte 
mic pas de golul victoriei.

...La Sevilla, Puiu lordăneseu a plecat în calitatea sa de 
antrenor secund. Sigur că au fost unele zvonuri despre po
sibila lui reintrare... Zvonuri care au ajuns și la urechea 
spaniolilor... Dar toți îji spuneau că e simplă glumă... Era, 
totuși, vorba de un fotbalist care nu a mai jucat de doi ani 
incheiați, „un om in haine civile"... Cînd, la primul antre
nament, pe stadionul Betis. Puiu a apărut în trening, apa
ratele de filmat s-au îndreptat asupra lui. .,Să fie oare cu 
putință ?“. Apoi a început „miuța" pentru deconectare și 
toate teleobiectivele au încercat să prindă faimoasa „bici
cletă" a lui lordăneseu. veritabil compresor în driblingul di
rect. fără meandrele deseori gratuite ale altor „artiști".

Miercuri dimineața, Puiu continua să zîmbească. in holul 
de la „Macarena", pe jumătate glumeț, pe jumătate sceptic, 
mirat și el de vilva care se stîmise în jurul acestei variante 
eu totul inedite.

Cind a apărut pe teren, rumoarea de la masa presei a 
cuprins întreg sectorul. „Cum ? 1 E chiar lordăneseu ?“.

Și Puiu a intrat, eu o splendidă emoție de adolescent, ară- 
tînd, docil, tușierului, crampoanele. Ne-am temut o clipă de 
primul contact cu balonul. Dar a fost o pasă dintr-o bucată, 
care părea să anunțe cu tărie că el, il vecehio, a venit să 
acordeze viorile. In numai cîteva minute, semnul de între
bare a dispărut. Mereu la minge, jucînd tinerește ambele 
faze ale fotbalului, schimbind frontul de atac eu celebra lui 
fentă rotitoare care poartă mingea precum coada pi sicii, . Puiu 
lordăneseu a demonstrat că are, la 36 de ani, o tehnică mai 
variată decît a unui Marcos, el reușind să facă foarte iute 
ceea ce vestitul Schuster făcea cu încetinitorul.

Puiu lordăneseu, cel trimis în teren ca să joace 20 de 
minute, a fost tn prima linie timp de cincizeci de minute, 
eu o vigoare care ne-a amintit ei el. Puiu, a fost, intre 
altele, cel mai bun demifondist al fotbalului românesc.

Apariția lui Puiu lordăneseu a fost unul din miracolele 
care îi poate invita pe tehnicieni să mediteze asupra căilor 
mult prea bătătorite uneori ale fotbalului. Este adevărat, 
se va putea spune că mișcarea realizată a fost mai mult o 
intuiție fericită, dar nu mai puțin adevărat e faptul că 
hotărirea celor care l-au trimis tn teren a fost un act de 
curaj care a avut la bază creditul nelimitat acordat unui mare 
sportiv și, dacă vreți, ideea că actuala ciștigă.oare a Cupei 
Campionilor este o construcție la care se lucrează de cîțiva 
ani buni și din care nu putea lipsi sufletul unuia din meș
terii care au stat la baza edificiului.

Sufletul unui mare sportiv...

loan CHiRILÂ

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
valori fixe șl variabile. Incerca- 
țl-vă netnttrzlat șansele I • Tra
gerea excepțională Pronoexpres 
de mtlne, duminică 11 mal, va 
avea loc in București, in sala 
efebului din stor. Doamnei nr. 2, 
cu începere de la ora 14,45. Trans
misia desfășurării tragerii se va

U

face la radio, la ora 17,30, pe pro
gramul I. Numerele extrase vor 
fi radiodifuzate, de asemenea, la 
ora 22,20. pe programul I, o dată 
cu transmiterea rezultatelor con
cursului PRONOSPORT de inline, 
$1 reluate pe același program 
luni dimineața, la ora 1.55.

1

TRAGERE EXCEPȚIONALA

PRONOEXPRES

Ș'HMB te

BANI. AUTOTURISME. EXCURSII

11 MAI 1986 
TRAGEREA EXCEP
ȚIONALA PRONO-

EXPRES

FIECARE VARIAN
TA JUCATĂ — O 
ȘANSĂ DE A OBȚI
NE :
• autoturisme „DA

CIA 1300", la ambele 
faze ale tragerii.
• mari sume de 

bani.
• excursii peste 

hotare
Se cîstigă si cu 3

8numere din 6 sau 
extrase.

Biletele de 25 
varianta participă 
toate cele 6 extrageri 
cu un total 
mere.

lei 
te

de 42 nu-

mal. este 
ZI DE

Astăzi. 10
ULTIMA 
PARTICIPARE.

J



,,Cupa Capitalelor41 la tir juniori

0. MARIN,UN MtRIIIIOS ÎNVINGĂTOR AL PttiMtl «LE
Ieri au început la București 

Întrecerile unei Interesante com
petiții de tir rezervată tinerelor 
speranțe ale acestui sport din 
Budapesta, Sofia, Varșovia șl 
București. In programul primei 
zile au figurat probele de tir re
dus. găzduite de poligonul acope
rit Dlnamo. Dintre concurenta 
români, cei mal redutabili s-au 
arătat a ti pușcașul Olimpiu Ma
rin șl coechipierii săi, Învingători 
la categoria juniorilor II șl for
mația de trăgători, de pistol ia 
aceeași categorie. Victoria reali
zată de Olimpiu Marin este cate
gorică <10 puncte diferență țață 
de locul doi, bulgarul Stolnov),șl 
deosebit de revelatoare, căci a 
tost obținută cu un rezultat bun. 
competitiv, ta penspeotiva Cam
pionatelor Europene ale juniorilor 
de la Budapesta, din luna iunie.

Dintre țlntașll oaspeți, o com
portare cu totul remarcabilă a 
avut bulgarul M. Dimitrov, clș- 
tigător al categoriei pușcașilor ju
niori t, cu 578 p, rezultat bun 
pentru orice competiție de... se
niori ! Polonezul Radueki s-a fă
cut remarcat prin victoria rea
lizată la categoria juniorilor mari, 
proba de pistol cu 566 p, Întrecere 
In care trăgătorul nostru.Nicu Pîn- 
zaru a realizat 573 p, rezultat 
care nu este. Insă, valabil pentru 
simplul motiv că autorul său este 
ieșean. Oricum. însă, cele 573 de 
puncte 11 recomandă șl pe el, 
pentru C.E., cu șanse la o me
dalie.

REZULTATE TEHNICE, pușcă, 
juniori 1 s 1. N. Dimitrov (Sofia) 
578 p, 2. C. Tudor (București) 569 
P. 3. Z. Var! (Budapesta) 565 p ; 
echipe : 1. Sofia 1791 p. 2. Buda-

• TELEX • TELEX •
BOX • Iugoslavul Slobodan 

Kaclar, campion mondial la ca
tegoria semigrea (versiunea I.B.F.), 
Ișl va pune pentru prima oară tit
lul in joc la 22 iunie, la Miami, 
ta fața americanului Bobby Czyz.

Kaclar. care a cucerit centura 
ta luna decembrie a anului tre
cut, este neînvins ta cele 20 de 
meciuri susținute.

CICLISM • Turul Spaniei a 
continuat cu etapa a 16-a, ta 
care victoria a revenit rutierului 
francez Alaln Bondue. înregis
trat pe distanța de 264 km cu 
timpul de 6.39:58.

Lider al clasamentului general 
se menține spaniolul Alvaro Pino, 
urmat la 33 secunde de scoția
nul Robert Millar.

MOTO * Campionatul mondial 
de motocros — clasa 500 cmc. A 
programat în localitatea suede
ză Wimmerby un concurs. ta 
care victoria a revenit sportivu
lui șuedez Leif Persson („Ya
maha"). In clasamentul general, 
după patru probe, continuă să 
conducă belgianul Andre Mal
herbe — 92 p. secundat de engle
zul David Thorpe — 89 p.

RUGBY • La Leningrad, ta 
meci contînd pentru campionatul 
european — „Cupa F.I.R.A.*. se
lecționata Franței a întrecut cu 
scorul de 14—7 (7—3) formația
U.R.S.S. In clasament conduce 
echipa Franței — 15 p. urmată de 
Italia — 11 p șl România —9p.
• Cea de a 21-a întîlnlre ami
cală dintre echipa de rugby 
Steaua București și Selecționata 
Armatei Franceze, care a avut 
loc la Ntort s-a încheiat cu vic
toria gazdelor. Scor. 34—10.

TENIS • In turneul feminin 
de la Houston. Chris Evert-Loyd 
a dispus cu 6—2, 6—1 de Ann

caleidoscop - ÎMPLINIRI PRIN MUNCĂ ALE UNOR FOȘTI SPORTIVI DE FRUNTE
jourU’liul* (Ed. Aibln Mlchel, Paris 1969), 
l-a ales pe acesta ca exemplu pentru a 
arăta ce multiple pocibiltlățl de afirmare 
stau Ia tademta t tinerilor din România : 
„Sportivul din România nu este o ființă 
departe de activitățile spirituale, culturale, 
științifice și artistice. Ce plăcută surpriză 
am avut cind ne-a fost prezentat. Ia Cluj, 
fotbalistul Traian Georgescu, din echipa 
locală știința (n.n. numele de atunci al iul 
,,U“), avtad toate atributele unui chirurg 
pe punctul de a intra in operație. E un 
tlnăr care are ia activ peste 500 de inter
venții chirurgicale. A zimbit larg ctad 
l-am evocat isprăvile de mijlocaș ofensiv, 
despre care citisem In ziare*.
• Un alt medic, dr. docent CLEMENT 

BACIU (șetu. Clinicii de ortopedie la Spi
talul clinic Colentina din București) a fost 
campion național la săritura cu prăjina 
(1942 — 3.50 m, 1943 — 3.50 m, 1944 — 3,72 
m. 1945 — 3,6) m 1947 — 3.60 m), 110 mg 
(1947 — 16 8 pentatlon (1945 — 2394 p). A 
făcut parte din ecnlpa de gimnastică mo
dei a fostei Academii Naționale de Educa
ție Fizică din București.
• Directe. al Centrului de Medicină 

Sportivă dl.t Brașov este dr. LAUR1AN 
TAUS. A fo campion național la lungime 
(1948 - 6,71 m), pentatlon (1953 — 2509 p) 
șl decatlon (1949 — 6065 p). La această ul
timă probă a deținut șl recordul national 
(5276 p in 1919'. Dr. Taus este președinte 
al Federalei Internaționale a medicilor 
sportiv! de limbă latină.
• Dr. JEAN ponova, component al e- 

chlpeî de aur a Rapidului la volei și a! 
reprezentativei naționale, este acum șeful 
Secției de chirurgie a Spitalului CFH wi
ling din Capitală. Alțl cîțlva voleibaliști 
medici : dr. DUMITRU MEDIANU, fosl că
pitan ai echipei naționale maestru emerit

al sportului, este radiologul clinicii de , 
chirurgie a Spitalului Fundenl, iar dr. i 
SERGIU GEORGESCU, fost jucător la S.C.
44, este medic primar la Clinica ORL de la , 
Spitalul Colțea. Dar multi alțl foști spor
tivi stat astăzi medici, ca dr. ALEXANDRU < 
BUZESCU (fost jucător Internațional de j 
tenis de masă), care lucrează la Institutul de , 
Biologie Celulară, dr. IOAN CIOSESCU , 
(fostul fotbalist al Politehnicii Timișoara). ț 
care este medic ginecolog la Arad dr , 
VIRGIL IGNA? (fost rugbyst), care este 
lirector adjunct la Centrul de Medicină 
Sportivă din București, șl alții.
• Director al I.M M.R .Grivlța Roșie*

aste Ing. VASIL3 MLADIN fost jucător de 
linia a doua în echipa de rugby Grivîta ; 
Roșie șl de șapte ori component al repre- , 
zentatlvel țării. Tot acolo este șef de ser- , 
viciu tag. COSTEt STANESCU, mijlocaș la i 
grămadă al ..naționalei* de rugby ta 17 par- ; 
tide Internaționale. ’ <
• Maestrul emerit al sportului ION i

PANȚURU, deținător. împreună cu Nicolae < 
Neagoe, al medaliei de bronz la J.O. de J 
Iarnă de la Grenoble — 1968 (la bob 2) ( 
campion european (bobul 4) la Igls, în i 
1967 și 1971, este maistru mecanic la intre- ; 
prinderea de Mecanică Fină din Sinaia. (
• petre PURGE, maestru emerit al (

sportului (de mal multe ori campion mon- < 
dial la ponies), este un apreciat strungar ( 
la Uzina Mecanică din Cîmpina. t

Bucuroși de i fi amintit aici numele unor < 
foști sportivi, realizat! pe plan social șl ■ 
profesional. cerem scuze celor mult ma. ( 
numeroși pe care, prin torța împrejurări- < 
lor. l-am omis Societatea noastră îi op o- ; 
rează in-sâ cum se cuvine pentru pregăti- ( 
rea lpr.de ioaPă. calificare pentru munca , 
de calica1*’ ne care 6 desfășoară. <

Romeo VIL AR A

Numele unor sportiv, și (oști sportivi 
poate ti tatii nit la tot pasul, de-a lungul 
șl de-a latul țării ta profesiile cele mal 
diferite, ta oare aceștia îndeplinesc cu 
cinste sarcinile Încredințate, unele ohlar de 
mare răspundere. S-au realizat ta viață 
orin muncă printr-o continuă Învățătură, 
dar șl prin calitățile pe care sportul le 
formează : abnegate, disciplină, putere de 
luntă. dorința continuă de autodepășire.
• Dr. Ing. IOAN TOMA este, de mal 

multi ani. directorul I.A.S. Prejmer (jud. 
Brașov). La Reșița unde a făcut primi! 
pași în sport, sau la Cluj-Napoca. unde 
și-a tăcut studiile, Toma a fost un repu
tat atlet. Ca aruncător de ciocan a fost 
campion național ta 1945 (44.82) șl record
man al țării ta 1948 (52.39 m>.
• Tot Inginer agronom, șt tot director aî 

unul I.A.S., jel de la Beclcherec. din ju
dețul Timiș este și VESELIN PAIN, fost 
portar al echipei de fotbal Politehnica Ti
mișoara cu numeroase prezente ta prima 
divizie a tării.
• Prof. dr. doc. DOLFI DRIMER, maes

tru Internațional la șah tacă din 1961. par
ticipant la numeroase turnee și component 
al echipei României ta ollmnl adele șahlste 
din I960, 1966 șl 1968 este profesor la Fa
cultatea Tehnologia Materialelor de Con
strucții din cadrul Institutului Politehnic 
bucureștean.
• Fostul căpitan al echipei de fotbal 

Universitatea Cluj-Napoca. TRAIAN GEOR
GESCU, component al formației eîștlgă- 
toare a Cupei Românie! (1964'65), este doc
tor în medlci-iâ șl șef de lucrări la cate
dra de chirurgie a Facultății de Medicină 
din Tg. Mure Apropo de Tr. Georgescu 
ilustrul noet guatemalez Miguel Angel As
turias, ’aurea: al Premiului Nobel pentru 
literatură în cartea sa „RSamanle d'Au-

pesta 1688 p, 3. București 1674 p ; 
pușcă, juniori Ui 1. O. Marin 
(București) 383 p, 3. S. Stoianov 
(Sofia) 372 p. 3. K. Kiss (Buda
pesta) 371 p ; echipe : 1. Bucu
rești 741 p, 1. Budapesta 738 p, 3. 
Sofia 727 p ; pistol, juniori 1: 1. 
R. Raducld (Varșovia) 568 p. 3. 
Z. Csepl (Budapesta) 563 p, 3. Z. 
llcslk (Budapesta) 562 p ; echi
pa : 1. Budapesta 1683 p, 1. Var
șovia 1661 p, 3. București 1643 p ; 
pistol, juniori HILL. Nagy 
(Budapesta) 374 p, 2. 3. Vlase 
(București) 37# p, 3. N. Nlchlfo- 
rov (Sofia) 368 p ; echipe l 1. 
București 738 p, 2. Sofia 729 p,
3. Budapesta 721 p.

Radu TIMOFTE

CAMPIONATELE EUROPENE DE HALTERE
(Urmare din pag. 1)

Joi s-au desfășurat disputele la 
alte două categorii. La cat. 60 kg, 
tînărul nostru reprezentat Dorel 
Mateeș a avut adversari deosebit 
de puternici — recordmani șl 
campioni mondiali — clasîndu-se 
in final pe locul 4. atît la total, 
dt șl la cele două stiluri. Dacă 
n-ar fi ratat două încercări la 
aruncat (prima la 150 kg șl a 
treia la 155 kg) șl una la smuls 
(127,5 kg) ar fl putut cuceri trei 
medalii de bronz. Sala arhiplină 
a aplaudat evoluția excepțională 
a bulgarului Naom Șalamanov, 
care a stabilit tred noi recorduri 
mondiale l Iată rezultatele. 1. 
Naom Șalamanov (Bulgaria) 332,5 
kg —rec. mond. (v.t. 330 kg). 2.

TELEX • TELEX •
Henrickson. Alte rezultate : Wendy 
Turnbull — Camille Benjamin
6- 0, 7-8. Kathy Rinaldi — Kim 
Sands 8—1. 8—2, Wendy White — 
Nlurke Sodupe 7—8, 7—1, Laura 
Glldemelster — Debbit Spence
7— 8. 8—1 • Tradiționalele cam
pionate internaționale ale Ita
liei se vor desfășura ta acest an 
între 11 *1 18 mal, pe terenurile 
de la „Foro Itallco* din Roma. 
Principalii favoriți al turneului 
stat Ivan Lendl (Cehoslovacia), 
Mats Wllander, Joakim Nystroem 
(Suedia), Yannick Noah (Franța)
Îl Andres Gomez (Ecuador). • 
n optimile de finală ale tur

neului internațional de la New 
York, campionul cehoslovac Ivan 
Lendl l-a eliminat cu 6—2, 6—4 pe 
americanul Aaron Kricksteln, 
vest-germanul Boris Becker a 
dispus cu 7—5, 7—5 de argentinia
nul Horacio Pena. Iar francezul 
Yannick Noah a ctștlgat cu 6—0, 
6—3 partida cu australianul Paul 
McNamee.

Alte rezultate : Tu la ane (Fran
ța) — Srejber (Cehoslovacia) 6—3. 
6—4 ; Nystroem (Suedia) — Wil
kinson (S.U.A.) 8—3, 6—7, 6—3 ;
Vilas (Argentina) — Lavalle (Me
xic) 6—2. 6—2 • în prima zi a 
turneului Internațional de la To
kio. suedezul Bjorn Borg l-a în
vins cu 6—3. 6—1 pe americanul 
Matt Anger, iar Johan Kriek 
(S.U.A.) l-a întrecut cu 6—2. 7—5 
pe coechipierul său Paul Anna- 
cone.

VOLEI • In turneul de la 
Roma, calificare pentru C.M. (fe
mei) pe primele locuri, ta grupe, 
s-au clasat : Italia I p. Bulgaria 
șl Taiwan cite 4 p; R.F.G. 10 p. 
Ungaria și Olanda cîte 0 p. A- 
cestea s-au calificat ta turneul 
final de la care primele trei cla
sate vor promova la C.M.

REUNIUNE . A C.I.O.
ZURICH (Agerpres). — Cu pri

lejul unei reuniuni ținute la Lau
sanne, Comitetul Internațional 
Olimpic (C.I.O.) a hotărît cons
truirea unul nou muzeu olimpic, 
pe malul lacului Lemann, a Ou- 
chy, ta apropiere de Lausanne. 
Lucrările vor începe ta perioada 
Imediat următoare urmtnd să fie 
tacnelate ta 1989.

în cursul aceleiași reuniuni, a-a 
decis ca o comisie de lucru a 
C.I.O. să elaboreze un raport de
taliat privind evoluția progra
mului olimpiadelor (participanțil 
la flecare disciplină, numărul de 
probe, țările înscrise etc.), avîn- 
du-se în vedere J.O. îneepînd din 
1972.

Iurik Sarkizian (U.R.S.S.) 295 kg,
3. Andreas Letz (R.D.G.) 282,5 kg.
4. Dorel Mateeș (România) 273 
kg, 5. Wieczlaw Pawluk (Polonia) 
270 kg, 6. Dlonisos Munoz (Spa
nia) 265 kg ; smuls : 1. Salama- 
nov 145.5 kg — rec. mond. (v.r. 
145 kg), 2. Sarkizian 130 kg, 3. 
Letz 127,5 kg, 4. Mateeș 125 kg ; 
aruncat : 1. Șalamanov 187,5 kg — 
rec. mond. (v.r. 186 kg), 2. Sarki
zian 165 kg, 3. Letz 155 kg. 4. 
Mateeș 150 kg.

La cat. 67,5 kg nu am prezen
tat concurent. Iată rezultatele :
1. Andreas Behm (R.D.G.) 347,5
kg, 3. Mihail Petrov (Bulgaria) 
345 kg. 3. Joachim Kunz (R.D.G.) 
330 kg ; smuls : 1. Behm 152,5 kg,
2. Petrov 152,5 kg (departajare la
ctatar), 3. Kunz 142,5 kg ; arun
cat : 1. Behm 195 kg : 2. Petrov
192,5 kg ; 3. Kunz 187,3 kg.

Campionatele continuă ptaă du
minică seara. In concurs urmea
ză să mal Intre patru sportivi 
români : Petre Becheru și Cons
tantin Urdaș (cat. 82,5 kg). Nicu 
Vlad șl Vasile Groapă (100 kg).

„STEAUA CUCEREȘTE EUROPA*
Noi comentarii elogioase
Strălucita victorie a echipei 

Steaua București, câștigătoare a 
.Cupei Campionilor Europeni- la 
fotbal, continuă să rețină atenția 
presei internaționale.

Sub tltlul-manșetă „Steaua in
tră ta Istoria fotbalului* publicat* 
pe prima pagină, prestigiosul co
tidian sportiv parizian „L’EQUIPE* 
arată, printre altele : „Victoria 
Stelei este tot ceea ce poate n 
mal logic. Acest succes este re
zultatul stăptnirii de sine, al or
ganizării șl, mal ales, al unui joc 
mult mal curat decit cel al Bar
celonei. Rapidă ta fazele de ieșire 
din apărare, excelent organizată 
Ia mijlocul terenului, unde a 
făcut o țesătură de pase subtile, 
formația romană a folosit cu si
guranță toate baloanele*. Ziarul 
consacră, de asemenea, evenimen
tului Întreaga pagină a treia, fă- 
ctad aprecieri deosebit de favo
rabile asupra jucătorilor șl sti
lului de jco al campioanei Ro
mâniei.

La riadul lor, eotidianele Ita
liene, ea și radlotelevlzlunea, au 
acordat spații largi finalei, sub
liniind meritele incontestabile ale 
Învingătoarei, lată otteva dintre 
titlurile apărute: „CORRIERE
DELLO SPORT*: .Portarul Duca- 
dam apără patru lovituri de la 11 
m și oferă echipei Steaua Bucu
rești prima coroană europeană"; 
.In Istorica seară de la Sevilla. 
Steaua — Stea ea șl lolanda Ba-

CAMPIONATELE MONDIALE OE BOX
BENO. In orașul american au 

început joi noaptea Întrecerile 
din cadrul celei de a TV-a ediții 
a campionatelor mondiale de 
box, competiție la care, după cum 

. se știe, participă șl 5 pugillștl ro
mâni — ion Horea, Marcellcă 
Tudoriu, Nlcolae Talpoș, Daniel 
Măeran șl Ștefan Dripcu. Sportivii 
români nu au figurat ta pro
gramul primei zile de concurs. 
Iată ctteva dintre rezultatele în
registrate ta prima reuniune. Ca
tegoria cocoș : Moon Sung-KIU 
(Coreea de Sud) h.k.oă Fabrizio

„TROFEUL CARPAȚI“ LA SABIE
(Urmare din pag. 1)

S-au mai calificat direct in 
finală Meyer — R.D.G., Varga
— Ungaria și Gniewkovskl — 
Polonia. Prin recalificări, AL 
Chiculiță — România. Fiedler 
și Navarete — Ungaria si Weib
— R.D.G.

în finală, Weib a dispus de 
Pop cu 10—6, Chiculiță de 
Meyer cu 10—8, Fiedler de 
Varga cu 10—6, iar Gniewkovskl 
de Navarete cu 10—7.

Am trecut, așadar, cu un re
prezentant în semifinale, acesta 
fiind Chiculiță. Adversar i-8 
fost Weib, cu care a realizat 
unul dintre cele mai frumoase 
asalturi și o victorie meritată, 
cu 10—8. în cealaltă semifinală. 
Fiedler a dispus de Gniewkovskl' 
cu 10—4.

în fine, asaltul pentru ciști- 
garea trofeului. Pe planșă. Ale
xandru Chiculiță si Ferenc

iile presei internaționale
laș** (campionă olimpică la Roma 
— n.n.) ; „Portarul Stelei a fost 
aplaudat și de cei 50 000 de spa
nioli susținători ai Barcelonei" ; 
„LA GAZETTA DELLO SPORT": 
„Cupa Campionilor î triumful 
României"; .Tn estul Europei s-a 
mal născut o stea". „TUTTO 
SPORT*: .Steaua cucerește Eu
ropa*.

Trimisul special al agenției 
FRANCE PRESSE a transmis un 
nou comentariu, tn care notează

MECIURI INTERNAȚIONALE
IN FINALA C.E. de juniori II 

«e vor întîlnl la Atena, repre
zentativele Spaniei și Italiei, tn 
semifinale: Spania — U.R.S.S. 
2—1 (2—0); Italia — R.D. Ger
mană 4—2, după executarea lovi
turilor de la 11 m.

CAMPIONATE
a In Suedia s-a desfășurat e- 

tapa a 3-a. I.F.K. GPteborg a 
dispus cu 2—1 de Norrkoping. 
în timp ce Malmd F.F. a termi
nat la egalitate în deplasare cu 
Halmsted (2—2). Alte rezultate: 
A.I.K. — Kalmar 0—0. Elfsborg 
— Oergryte 1—2. Oester — Brage 
0—0. Djurgarden — Hammărby 
1—3. In fruntea clasamentului se 
află I.F.K. Gdteborg cu 5 p, ur
mată de Malm3 F.F. eu 4 p.

a în campionatul Albaniei, 
după 23 de etape, pe primul loc 
se află Dinamo Tirana cu 35 p 

Cappal (Italia). Alexander Hrls- 
tov (Bulgaria; b.p. Miroslav Klis 
(Polonia) ; Ușoară : Mlrko Pu- 
zovlcl (Iugoslavia) b.p. Christop
her Osai (Nigeria). Vâslii Șlșov 
(U.R.S.S.) b.p. Pedro Salz (Repu
blica Dominicană), Siegfried Meh- 
nert (R.D.G.) b.p. Van der Hoek 
(Olanda) ; Mijlocie mică : Mlhall 
Takov (Bulgaria) b.p Simen Au- 
seth (Norvegia). Kelran Joye (Ir
landa) b.p. Sandor Hranek (Un
garia), Enrico Richter (R.D.G.) 
b.p. Kevin Bryant (S.U.A.).

Fiedler. început aecon. ingâtor 
al sabrerului nostru, care n-a 
reușit sâ se regăsească in pri
mele fraze de armă, astfel că 
este condus cu 4—2. Treptat, 
Insă. Chiculiță îsi revine, preia 
inițiativa și... întoarce rezul
tatul: 6—4t Apoi 7—5 si 8—6. 
Se părea că sabrerul nostru va 
termina lejer asaltul. Dar, stu
poare. inițiativa trece de partea 
lui Fiedler, care egalează la 8t 
Apoi, cu un ultim efort, Chicu
liță revine la ...conducerea 
asaltului și se desprinde in în
vingător, cu 10—8. El cucerește 
pentru prima oară trofeul. 
Fiedler ocupă locul 2 (în 1984 
a ocupat locul 3...). Pentru 
locul 3, Weib — Gniewkovskl 
12—10.

Slmbătă si duminică sini pro
gramate meciurile pe echipe.

printre altele : Plasată de data 
aceasta în condiții ideaîe, Barce
lona a ratat din nou cîștigaJea 
„Cupei Campionilor European» 
dovedindu-se incapabilă să prindă 
pe picior greșit defensiva ro
mână, fantastică model al genu
lui prin sîngeie-rece, organizare, 
forță atletică. Deșt lipsiți că
pitanul și strategul lor, Stoica, 
fotbaliștii din București au intrai 
în legendă"

FN localitatea vest-germa- 
aă Annweiler, echipa F.C» Kai
serslautern a dispus de selecțio
nata Bulgariei cu 2—0 (1—0)! Au 
înscris: Mohr (mîn 37) ?? Lc>-
chelt (mln. 78) 

armată de formațiile 17 Nendorl 
și Flamurtari 33 p. Rezultate din 
-tapa a 23-a: Vlaznia — Fiamu- 
rtari 2—0, Dinamo Tirana — 17 
Nendori 0—0. Apollorda — Labi- 
noti 2—l. Naftelari — Lufetari 
3—0.

DE PRETUTINDENI
• Noul antrenor aî echipei 

(rakului este brazilianul Evarisio 
Macedo, care-I înlocuiește în a- 
ceastă funcție pe compatriotul 
său Edu. Eehlna Irakului a so
sit deja în Mexic, unde va face 
un stagiu de pregătire .șl acli
matizare. în vederea primelor 
locuri din grupa B a C.M., cu 
echipele Belgiei. Paraguavutul șl 
Mexicului.

a Fostul Internațional englez 
Bobby Moore, rănitnnu!
campioane mondiale în <966 a 
demisionat din nostul de antre
nor al modeste! echipe Southend, 
din divizia a 4-a, deși cohtraef.ul 
său ar fi exnirat abia nes’e doi 
an!. Totodată, Moore și-a ex
primat îndoieli în privința v’dto- 
ruluî său ca antrenor de fo*oa(. 
Presa engleză subliniază, că ală
turi de Moore. aV! trei comoo- 
nenti aî nationaalei engleze cam
pioană a lumii în 19G6. Hurst< 
Robby Charlton și Peters n-au 
reușit tn meseria de a Instrui 
si conduce o formație de fot
bal »

GOLGETERI
• în clasamentul fina! ai gol- 

geterilor campionatului Italian 
primul loc a fost ocupat de Ro- 
berto Pruzzo (AS Roma)' cu t« 
goluri înscrise, urmat de Karl 
Heinz Rummenigge (Internazlo- 
nale) — 13. Michel Platini (Ju
ventus) — 12, Diego Mâradona 
(Napoli), Aldo Serena (Juven
tus). Bruno Giordano (Napoli), 
totl cu 11 g.

« Anul acesta, primul -loc în 
clasamentul golgcterllor campio
natului francez a fost ocupat de. 
un Jucător... senegalez, Julcs 
Focand6 de la FC Metz. care 
a înscris în cele 38 de etape aîe 
competiției 23 de golur*. ‘Pe locu
rile următoare s-au clasat - fran
cezul Dominique Roriheieaa (Pa
ris SG) — 2! g șl argentmlahul 
Victor Ramos .Touton) —’ 19 g-
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