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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUSESCU
PE ȘANTIERUL AMENAJĂRII RÎULUI ARGEȘ

§

PENTRU IRIGAȚII, NAVIGAȚIE Șl ALTE FOLOSINȚE

SAU M WCTOUportul
I

ZIAR AL CONSILIULUI NAJIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, miercuri. 22 apri
lie, o vizită de lucru pe șan
tierul amenajării rîului Argeș 
pentru irigații, navigație și 
alte folosințe.

Lucrare de mare amploare, 
inițiată de conducătorul parti
dului și statului nostru, ame
najarea rîului Argeș are o de
osebită importanță economică 
și socială. Prin efectuarea lu
crărilor complexe 
creează condiții 
sirea cu maximă 
resurselor de apă __ _____ „
lui bazin hidrografic al Arge
șului pentru irigații și navi
gație, pentru producerea de 
energie electrică, alimentarea 
cu apă potabilă și industrială 
a unor localități și obiective 
economice, pentru desecarea 
unor terenuri adiacente cu 
exces de umiditate, precum și 
pentru apărarea terenurilor și 
a unor localități împotriva 
inundațiilor. Lucrarea prezintă 
o mare însemnătate și prin 
aceea că va lega Capitala de 
Dunăre, fapt care va contribui 
în mod hotăritor la îmbunătă
țirea transporturilor, la dezvol
tarea economico-socială a a- 
eestei zone a țării.

Vizita de lucru a secretarului 
general al partidului, la care 
au participat tovarășii Con
stantin Olteanu, Silviu Curti- 
ceanu și loan Petre, a fost 
axată pe analiza stadiului lu
crărilor prevăzute și pe sta
bilirea măsurilor corespunză
toare în vederea înfăptuirii, la 
termenele stabilite, a 
obiectiv, a simplificării 
dernizării soluțiilor de 
tare.

Dialogul secretarului „ 
al partidului cu _ specialiștii din 
cercetare și proiectare din ca
drul antreprizelor de construc- 
ții-montaj a început în zona 
lacului de acumulare Mihăi- 
lești-Cornetu. Cu ajutorul unor 
planșe și grafice, a fost pre
zentată organizarea de ansam
blu a întregului șantier, solu
țiile adoptate pentru construc
ția acestui punct de lucru de 
însemnătate deosebită, care 
deschide, în fapt, zona prevă
zută a fi amenajată. In zona 
Mihăilești-Cornetu, unde se 
realizează barajul de pe Argeș, 
se acumulează un volum de 
apă de circa 80 milioane metri 
cubi. Aici se află un nod hi
drotehnic prevăzut cu hidro
centrală. Constructorii nu in
format despre modul cum sînt 
eșalonate principalele lucrări, 
precum și în legătură cu mă
surile luate pentru a îndeplini 
în cele mai bune condiții sar
cina ce le-a fost încredințată

Șantierul oferă o imagine 
sugestivă a muncii angaiante a 
constructorilor. Intre ei se află 
și brigadierii de pe Șantierul 
național al tineretului, inaugu
rat în luna august anul tre
cut.

A atenție specială a fost 
acordată examinării programu
lui de execuție și soluțiilor 
adoptate pe șantierul viitorului 
port București-30 Decembrie. 
Și aici, cadrele de conducere 
•le șantierului au înfățișat 
Kcreiarultu general al partidului

prevăzute, se 
oentru folo- 
eficiență a 
ale întregu-

ace'stui 
si mo- 
proiec-

general

stadiul lucrărilor și măsurile 
ce se întreprind pentru ca 
acest obiectiv să fie realizat 
in termen.

Pe parcursul vizitei au fost 
analizate, de asemenea, solu
țiile și stadiile fizice Ia no
durile hidrotehnice de la Co- 
păeeni, Gostinari și Oltenița, 
unde urmează să se realizeze 
ecluze pentru tranzitarea na
velor. baraje deversoare și hi
drocentrale.

In sectorul încredințat spre 
execuție militarilor forțelor 
noastre armate — cu o lun
gime de 35 de kilometri — 
tovarășului Nicolae Ceaușcscu 
i s-a raportat de către minis
trul apărării naționale, gene- 
ral-colonel Vasile Milea, des
pre stadiul lucrărilor și modul 
In care se acționează pentru 
înfăptuirea misiunii încredin
țate.

Secretarul general al parti
dului a acordat o atenție spe
cială modului de realizare a 
podurilor ce vor fi construite 
peste rîul Argeș regularizat și 
navigabil.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
examinînd modul în care s-a 
trecut la traducerea în viață 
a. acestui proiect, a cerut fac
torilor de răspundere să întoc
mească un program de ansam
blu care să asigure atacarea 
lucrărilor pe întreaga lungime 
a Argeșului între București și 
Dunăre, astfel incit investiția 
să se realizeze intr-un termen 
cît mai scurt.

Secretarul general al parti
dului a cerut specialiștilor, 
tuturor factorilor cu atribuții 
în realizarea acestui important 
obiectiv să adopte pretutindeni 
soluții constructive și tehnolo
gice simple, cu consum minim 
de materiale. combustibili și 
energie, cît mai eficiente din 
punct de vedere economic,

S-a atras atenția asupra ne
cesității restrîngerii lucrărilor 
și a organizărilor de șantier în 
vederea reducerii la minimum 
posibil a suprafețelor agricole 
și silvice ocupate.

Tovarășul Nicolae Ceaușcscu 
a subliniat importanța extin
derii lucrărilor de amenajare 
complexă a zonei și a cerut 
ministerelor implicate, organe
lor locale de partid și de stat 
să efectueze studii ample în 
acest sens pentru întregul spa
țiu hidrografic, urmînd ca pe 
lingă Argeș să fie amenajate 
si rîurile Sabar și Clorogirla. 
Va trebui asigurată și sistema
tizarea localităților. aplicînd 
prevederile legislației în vi
goare, S-a stabilit ca, în dife
rite puncte de-a lungul Arge
șului, să fie organizate spații 
de agrement care să valorifice 
condițiile create prin lucrările 
de investiții prevăzute.

Mulțumind pentru
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deplasare • Steaua a trecut

și de Rapid • Atacul Univer

sității Craiova in revenire (3-0)

victorie netă asupra echipei

F.C. Olt

„U“ (cu Biro in zi de gol)

Diviziei A de fotbal

• Dinamo - patru goluri in

I

D. NEAGU

CLASAMENTULREZULTATE TEHNICE
(3-0) 
(0-0) 
(2-0) 
(2-0) 
(0-1) 
(1-1) 
(1-0) 
(1-0) 
(2-0)

- Rapid
- F.C.M. Brașov
- Gloria Buzău
- Dinamo
- Flacăra
- Sportul Studențesc
- Jiul
- S. C. Bacău

„slalom* care a 
apărarea Gloriei, 

șutat puternic de 
careului mare, in- 

doilea gol al

Ș„U“ Cluj-Napoca - F. C. Olt 
Steaua

Jî Petrolul 
Ș? Victoria 
^Chimia 
^Oțelul 
£5 Corvinul 
^F. C. Argeș

in etapa

EFICACITATEA

sj Dinamo 
Ș Gloria

Rapid
| Jiul

, _   vizită,
pentru indicațiile primite, con
structorii, proiectanții, repre
zentanții ministerelor care par
ticipă la realizarea investiției 
au asigurat pe «secretarul gene
ral al partidului, președintele 
Republicii» tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu, de hotărîrea lor, a 
tuturor oamenilor muncii că
rora li s-a încredințat această 
cinste, de a acționa cu energie 
și devotament în vederea în
făptuirii exemplare a sarcini
lor trasate.

Vineri $l simhâfâ. la Sibin

0 TRADIȚIONALĂ 
COMPETIȚIE DE 

SĂRITURI ÎN APA
Frumoasa tradiție a Campio

natelor Internaționale de sări
turi in apă ale României — 
ajunse la ediția â 20-a, jubi
liară — se face simțită și in 
acest an. Intr-adevăr, la în
trecerile de vineri și sîmbătă 
vor fi prezenți. în bazinul O- 
limpia din Sibiu, juniori (năs- 
euți în 1986 și mai mici) din 
țări ai căror reprezentanți au 
cucerit, de-a lungul anilor, 
medalii la Jocurile Olimpice 
campionate mondiale și euro
pene : U.R.S.S., R.D. Germană.

(Continuare in nag 2-5)

I

ÎN EVIDENTĂ CREȘTERE

Șs Univ. Craiova

ETAPA VIITOARE (3 mai)

g JILLI

rf Sportul Studențesc
0 F.C.M. Brașov 
^Flacăra
JrS. C. Bacău 
gF. C. Olt

— Victoria
— Petrolul
— F. C. Argeș
— Corvinul
— Oțelul
— Steaua
— Univ. Craiova
— „U" Cluj-Napoca
— Chimia

(1-1)
(0-3) 
(0-1) 
(0-3) 
(1-0) 
(0-2) 
(0-3) 
(0-3)
(2-1)

B
$

Dupa un 
dezechilibrat 
Iordache a 
la marginea 
scriind cel de-al 
Victoriei

Foto : Aurel

(Citiți cronicile

1. STEAUA 23 19 4 0 54-10 42
2. Dinamo 24 15 5 4 54-19 35
3. Victoria 24 12 5 7 28-19 29
4. F.C. Argeș 24 10 6 8 21-18 26
5. Petrolul 24 7 11 6 17-15 25
6. F.C. Olt 24 10 5 9 21-23 25
7. F.C.M. Brașov 24 11 3 10 21-28 25
8. Sportul Stud. 24 10 4 10 34-27 24
9. „U" Cj-Nap. 24 10 3 11 38-29 23

10. Corvinul 24 9 4 11 38-35 22
11. Univ. Craiova 23 6 10 7 19-17 22
12. Oțelul 24 7 7 10 21-24 21
13. S.C. Bacău 24 9 3 12 26-38 21
14. Gloria 24 9 2 13 23-45 20
15. Rapid 24 8 3 13 28-43 19
16. Jiul 24 6 6 12 20-29 18
17. Chimia 24 7 4 13 28-46 18
18. Flacăra 24 6 3 15 18-44 15

meciurilor în vaq. 2—3)

Un promițător debut în acest sezon, care trebuie confirmat

„INTERNAȚIONALELE" DE GIMNASTICA ALE ROMÂNIEI
SUB SEMNUL UNOR
Campionatele Internaționale 

â de gimnastică ale României, 
^competiție de tradiție, ajunsă 
^!a cea de-a 30-a ediție, se 
0 desfășoară în acest an sub 
^semnul marilor examene com- 
^petiționale programate în lu- 
g oile următoare^ în primul rînd 

Campionatele Europene de la 
^Moscova șl Campionatele Mon- 

diale de la Rotterdam. Dar 
acest important concurs — 

gȘcare va reuni la finele săptă-

„CRITERIUL PRIMĂVERII" LA TENIS

In fazele
Concursul de tenis de la a- 

rena Progresul din Capitală, 
„Criteriul Primăverii-' — prima 
competiție în aer liber a se
zonului — a ajuns în a patra 
zi, timp in care valorile au 
fost serios triate. începînd de 
miercuri, întrecerea a devenit 
și mai interesantă, întrucît ce
lor 9 tenismani „veniți" de pe 
tabloul de 64 de concurenți — 
Fl. Ioan, Fl. Chiru, Ov, Pavel, 
r. Nițu, D. Florescu, D. ’ Dobre, 
L. Ursuleanu, E. Hnat șl C. If- 
timie — li s-au adăugat alți 
7. de fapt cei care în clasa
mentul final al anului trecut 
s-au situat în ..top" (A. Dîrzu, 
G. Cosac, R. Itu, S. Gorgan, 
D. Pop, A. Popovici și M. Șo- 
var). înainte, însă, de a se a- 
junge in această fază, turul se
cund al tabloului de calificări 
a oferit cîteva partide care au

SUPERIOARE
reținut atenția. între ele o in
cludem și pe aceea în care 
D. Moise (Steaua, 16 ani) l-a 
întrecut net pe favoritul II. 
B. Pîndichi (Petromar Con
stanța), cu 6—0, 6—4, deși în 
setul al doilea învinsul părea 
că va egala la seturi (a condus 
cu 4—2). Moise a demonstrat 
o bună pregătire fizică și teh
nică. dar mai trebuie, după 
părerea noastră, să-și îmbună
tățească lovitura de dreapta.

în întrecerea feminină o plă
cută surpriză (confirmînd sal
tul așteptat) a furnizat-o Lo- 
redana Bujor (Dinamo Bu-u- 
rești) care a dispus de Otil'a 
Pop (Progresul, una dintre fa
voritei cu 6—4 6—4

Ion GAVR LESCU

(Continuare in pag 2-3)

FRUMOASE SUCCESE ALE FETELOR NOASTRE
mînii, în Sala Sporturilor Vic
toria din Ploiești, gimnaste și 
gimnaști din 19 țări ale lumii 
— va avea loc și sub semnul 
unor frumoase succese repur
tate la începutul acestui sezon 
competițional de cîteva gim
naste fruntașe ale țării.

Paris, Avignon, Cottbus, Lon
dra, Riga — iată Itinerarul în
cununat de succes al unora 
dintre gimnastele noastre frun
tașe, care au obținut aprecia
te victorii în orașele mențio
nate. Este, fără îndoială, un 
semn de bun augur, o nouă 
dovadă a nivelului ridicat al 
școlii românești de gimnastică.

serios 
com- 

repre- 
bu-

care poate constitui un 
stimulent 
ponentele 
zentativ, 
diet de 
acest an 
tașe ale țării, am situa la 
de frunte pe cele realizate de 
Gabriela Potorac și Celestina 
Popa în cadrul Turneului In
ternațional al R.D. Germane, 
de 
sul

pentru toate 
lotului nostru 
Din frumosul 
victorii repurtate în 
de gimnastele frun- 

loc

la Cottbus, ca și succe- 
Cameliei Voinca, la Lon-

Constantin MACOVE'

(Continuare tn oao a t-a)

„Cupa Federației44 la baschet masculin

MECIURI SPECTACULOASE ÎN PRIMA ZI
ORADEA, 22 (prin telefon). 

Miercuri după-amiază, în Sala 
sporturilor din localitate au în
ceput întrecerile tradiționalei 
competiții de baschet „Cupa 
Federației"; cu participarea re
prezentativelor masculine ale 
Poloniei, Ungariei, României A 
si României tineret.

ROMÂNIA A — ROMÂNIA 
TINERET 103—99 (50—46). Am
bele combatante au furnizat o 
partidă atractivă, de bun nivel 
tehnic, din care fazele de real 
spectacol nu au lipsit, cu dese 
aruncări de 3 p (8—6 raportul, 
favorabil primei reprezentati
ve), „coșuri de sus" și „capa
ce". Dar, ceea ce a impresio

nat cel mai mult a fost repli
ca extrem de dîrză a „tinere
tului" (printre ei Popa, Sinevici 
șl D. Ionescu fiind promovați 
din echipa de cădeți care, re
cent, a obținut calificarea la 
turneul final al C.E.). De aici 
și diferența mică la care s-a 
impus echipa pregătită de Gh. 
Novac și M. Cîmpeanu. Iată 
unele secvențe din evoluția 
scorului, favorabilă, une
ori, reprezentativei de ti
neret : 41—41 în min. 18.
64—64 (27), 71—70 (29) și 91—88

Adrian VASILESCU

(Continuare In nap 2-3)
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^ptâcjnifoe tânic!»
I Divizia A,

IJNIVtRSIIAliA IA I etapa a 24-a

rubrică rezervată șoimilor patriei 
purtătorilor cravatei roșii cu tricolor

t
i purtat

ESTE IOT J NUME CARE SE IMPUN
• Clubul Sportiv Școlar -Tri

umf" din București nu își dez
minte grija cu care 
disciplina grației ;

cultivă 
am numit 

gimnastica... O dovadă recen
tă : concursul organizat cu 
prilejul „Zilei clubului", acțiu
ne de amploare la care purtă
toarele cravatei roșii cu 
color au avut o evoluție re
marcabilă Reținem din... 
chetul de foarte tinere viitoare 
performere pe Andreea Puia, 
clasa a IV-a. Monica Ioniță, 
clasa a Vl-a. ambele de la 
Școala nr. 17. ansamblul clasei 
a Il-a, de la aceeași școală, 
cu feeria „Bucuria primăverii", 
precum și „deschiderea" pe 
care o cunoaște acest sport la 
școala Felicitări

tri-

bu-

primăvară organizat în bazi
nul din Pitești, în probele de 
100 și 200 m spate. Premiantă 
în toți anii de 
antrenorului M.
stituie — cum apreciază toți 
specialiștii — o
excepție. Mulți tehnicieni o și 
văd lingă Tamara Costache 
(care s-a impus în lume, în 
probele de liber), ca o viitoa
re mare spatistă. Iar specia
liștii noștri în natație nu prea 
se hazardează în anticipații, 
dacă nu au temeiuri.
• Abia s-a instalat primă

vara pe meleagurile moldove
ne și copiii din Tg. Neamț, 
mari amatori de tenis, au și 
inaugurat concursurile lor. Un 
reușit criteriu confirmat

într-o foarte bună organiza
re, la Craiova s-a încheiat re
cent turneul final al Campio
natului Național universitar de 
handbal feminin. Au participat 
reprezentativele centrelor uni
versitare București, Brașov, 
Cluj-Napoca, Craiova, Iași. Tg. 
Mureș, Ploiești și Timișoara.

Pe primul 
universitară

școală, eleva
Costiniu con-

înotătoare de

Citeva dintre premiantele unui recent concurs atletic cu participarea 
pionierilor și școlarilor din Cluj-Napoca

ducerii C.S.Ș. „Triumf" pentru 
spectacolul oferit (în 
gronomia) și pleiadei 
didactice din secția 
nastică, totdeauna la
• Pioniera Ioana

din clasa a Vl-a E 
nr. 22, din Iași, campioană re
publicană la junioare III la 
șah, in acest an, a evoluat re
cent, la Eforie Nord, în echipa 
Politehnicii, cu multe promisi
uni. „Ioana — după cum ținea 
să ne asigure profesorul de 
limba română Lazăr Stan, di
rectorul școlii ieșene — este o 
mindrie a întregului eolectiv 
(n.n. 1250 de elevi și eleve), 
prin modul cum se exprimă 
Ia învățătură și in sport, în 
șah îndeosebi, unde caută să 
fie o succesoare a fostei eleve 
a școlii noastre, Gabriela Olă- 
rașu-Stanciu, componentă a e- 
chipci " ‘
bronz la ultima ediție a Olim
piadei 
Și tot 
pregătită de maestra interna
țională Margareta Perevoznic. 
Șahul are la Iași (și în Școa
la nr. 22 în speță) un „schimb 
de mîine" cu adevărat de nă
dejde, dacă adăugăm și un alt 
amănunt : aici există două cla
se — experimentale — cu pro
gram de șah, cu rezultate ex
celente după primele două tri
mestre de școală : băieți și fete 
care se afirmă în competițiile 
organizate în municipiul de pe 
Bahlui. Deocamdată...
• O nouă Tamara 

ție ? Așa cel puțin pare să 
dovedească pioniera 
Stănescu, din clasa a V-a a 
Școlii nr. 56 din Capitală. La 
11 ani, ea a dominat întrece
rile din cadrul concursului de

sala A- 
de cadre 
de gim- 
înălțime! 
Morariu, 
a Școlii

Seche-
2, la

Petru A-
ani și

României, medaliată cu

de șah, de la Dubai", 
ca Gabriela. Ioana este

in nata-

Claudia

citeva nume : Daniela 
șan, de la Școala nr. 
categoria 8—10 ani, 
postol, la categ. 11—12 
Marius Pralea, la categ. 13—14 
ani, ambii de la Școala 
Antrenorul lor, prof.
Cojocaru, care îi pregătește în 
cadrul cercului de tenis al Ca
sei pionierilor și șoimilor pa
triei, îi consideră „principalii 
concurenți la disputa pentru 
întiietate pe județul Neamț", 
parteneri fiindu-le copiii din 
municipiul de reședință al 
județului.
• Măriuca Berteanu (clasa a 

III-a a Școlii nr. 24 din Bucu
rești), locul III la finala in
dividuală a „Cupei Pionierul" 
la gimnastică, a fost la un pas 
de treapta I a podiumului. Nu 
l-a reușit datorită emoțiilor 
care au însoțit-o, de la pri
mele exerciții, pe uriașul covor 
al Sălii polivalente din Iași. 
Promite, însă, să fie mai... cu
rajoasă Ia viitoarele concur
suri. La fel ca și Oana Sat- 
mari, din clasa a II-a a Școlii 
nr. 11, pe care prof. Elena Co- 
ciș o modelează cu multă răb
dare (ca, de altfel, pe toate 
micile gimnaste ale acestei 
școlii) pentru concursurile din 
acest an. Urarea noastră : Suc
ces, Măriuca și Oana ! Fiți și 
mai hotărite, pentru că puteți 
mai mult !...

• La Caracal, o inițiativă 
frumoasă : fotbaliștii de la 
Sportul Muncitoresc (locul I în 
Divizia C) sînt instructorii co
piilor de la Casa pionierilor 
și șoimilor patriei. Așteptăm 
roadele...

nr. 5. 
Vasile

Rubrică redactată de
Tiberiu STĂM A

loc și campioană 
a țării — Politeh-

nica București (antrenor : Ioan 
Bota), care a dispus în finală 
cu 26—19 (13—8) de Universi
tatea Brașov. Campioana a mai 
întrecut cu 25—18 (8—8) pe Po
litehnica Iași și cu 16—14 (7—5) 
pe Politehnica Timișoara. CLA
SAMENT FINAL : 1. Politeh
nica București, 2. Universita
tea Brașov, 3. Politehnica Ti
mișoara, 4. Universitatea Iași.

I

I
DIVIZIA B DE HANDBAL (etapa a XIV-a)

Calcu-MASCULIN. Seria I 
latorul IIRUC București — IMU 
Bacău 20—20. Arctic Găești — 
IMP Sf. Gheorghe 21—21, Trac
torul Brașov — Fortus Iași 
34—27, Relonul Săvinești — Pe
trolul Teleajen 22—13, ASA Bu-

UHtlONAÎEtE OHIVERSITARE
DE TENIS DE HISS

La Constanța s-au desfășu
rat Campionatele Universitare 
de tenis de masă, la care au 
luat parte reprezentanți ai tu
turor centrelor studențești din 
țară. Iată primii clasați : MAS
CULIN : simplu — 1. Makoldi 
(Timișoara), 2. Moroianu 
(București), 3. Stoianov (Pe
troșani), dublu — 1. Stoianov, 
Drăgulin (Petroșani), 2. Ri
chter, Goldfeder (București), 3. 
Fulop, Tigău (București) ; FE
MININ : simplu — 1. Tăriță 
(București), 2. Geller (Timi
șoara), 3. Chirea (București), 
dublu — 1. Tăriță,
(București), 2. Geller, 
(Timișoara). 3. Rădulescu. Ba- 
lint (Cluj-Napoca) ; DUBLU 
MIXT : 1. Geller, Makoldi (Ti
mișoara). 2. Troe, Moroianu 
(București), 3. Dașoveanu. Fii- 
lop (București).

în urma 
clasamentul 
universitare 
București, 
Petroșani.

acestor 
general 
arată 

2.

Chirea
Cipleu

rezultate, 
pe centre 
astfel : 

Timisoara.
1.
3

SĂRITURI IN ARA
tUrmare din pag I)

cu-

Cehoslovacia, Bulgaria, Polo
nia și din țara noastră. Ți- 
nînd seama de valoarea parti- 
cipanților (amintim că și în 
această ramură a natației înal
ta performanță este atinsă de 
mulți săritori aflați la o vîrstă 
fragedă), este de așteptat ca 
publicul sibian să urmărească 
un concurs de bun nivel teh
nic, atractiv, așa cum a fost 
întotdeauna. In plus, se
vine să amintim caracterul de 
verificare a antrenamentelor 
sportivilor care vizează să ia 
parte la competițiile interna
ționale oficiale din acest an, 
în primul rînd Campionatele 
Europene de juniori. în aceste 
condiții, este de dorit ca sări
torii români să se comporte 
cît mai bine, pentru a dovedi 
în felul acesta calitatea pre
gătirilor de pînă acum.

Programul Campionatelor 
ternaționale — vineri, ora 
trambulină 3 m fete, ora 
platformă băieți ; simbătă, 
10 : trambulină 3 m 
ora 16: platformă fete.

In- 
10:
16: 
ora 

băieți •

MECIURILE INTEI
Timpul nu imbia, ieri, la o 

deplasare pe stadion, dar tribu
nele arenei din Ghencea erau 
pline. . Atracția vechilor der- 
byuri bucureștene nu-și

„CUPA FEDERAȚIEI" LA BASCHET MASCULIN
(Vrmare dm pag. 1)

(36). Au marcat: Ermurache 16 
Ardelean 8, Reisenbuchler 4, I. 
Ionescu 4. Brănișteanu 11, Nicu- 
lescu 34, Cernat 15, Netolițchi 
3, David 4, Vinereanu 4, res
pectiv Toader 2, Popa 16, Sine- 
vici 2, Constantin 28, Iacob 24, 
Fogonaru 21, Mihalcea 6. Arbi
tri : G. Szabo (Ungaria) și J. 
Dzuzyk (Polonia).

UNGARIA — POLONIA 88— 
61 (45—31). Partidă angajan-
tă, în care însă fazele specta
culoase nu au lipsit. Startul a 
fost favorabil echipei Ungariei, 
mult mai combativă, care a 
acumulat un avantaj substan
țial datorită superiorității 
lupta sub panouri, dar 
ales plusului 
aruncările de 
semidistanță. 
turile depuse,

în 
mai 

In 
distanță și 

toate efor- 
polo-

de precizie 
la

Cu 
jucătorii

nezi nu au reușit decît spo
radic să echilibreze disputa. 
Marcatori : Hoszu 6, Farkaș 2, 
Kiss 6, Szebe 10, Likar 4. Varga 
2, Szekeiy 7, Szalay 12, Radovics 
6, Berkics 19, Hodi 2 și Hein
rich 12, respectiv Puszcion 11, 
Kozodziejczak 11, Pawlak 17, 
Olszewski 2, Kijanowski 10. 
Sobacki 2, Baroli 4 și Kow- 
geir 4. Au arbitrat G. Dutka 
și D. Roșea (România).

NUMERELE 
TRAGEREA

EXTRASE 
PRONO-LA

EXPRES DIN 22 APRILIE 1987. 
Extragerea 1 : 33 31 25 4 17 21; 
Extragerea a Il-a : 6 44 36 8 40 
37. Fond total de cîștiguri : 
1.091.873 lei, din care 136.081 
lei report la categoria 1.
• CIȘTIGURILE TRAGERII EX

CEPȚIONALE PRONOEXPRES 
DIN 12 APRILIE 1987. FAZA 1, 
cat. 1 : 5 variante 25% a 25.626 lei; 
cat. 2 : 2 variante 100% a 28.474 
lei, în cadrul cărora o excursie 
de 2 locuri în U.R.S.S. și diferen
ța în numerar și 10 variante 25% 
a 7.118 lei ; cat. 3 : 8 variante 
100% a 10.050 lei, In cadrul că-

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
rora c excursie de 1 loc in 
U.R.S.S. și diferența in numerar 
și 19 variante 25% a 2.512 lei ; 
cat. 4 : 53,25 a 2.406 lei ; cat. 5 : 

89,75 a 1.428 lei ; cat. S : 650 a 100 
lei ; cat. 7 : 9.616,50 a 40 lei.

FAZA A il-a : cat. B : 2 varian
te 100% a 17.139 lei, în cadrul că
rora o excursie de 2 locuri în 
U.R.S.S. șl diferența în numerar 
și 6 variante 25% a 4.285 lei ; cat. 
C î 13 variante a 4.614 lei ; cat. 
D : 49,75 a 1.206 lei ; cat. E : 126,25 
a 475 lei ; cat. F : 4.493,25 a 40 lei.
• Ca de obicei, mîine, vineri 

24 aprilie, are loc tragerea săp- 
tămînală LOTO, la care numai

astăzi vă mai puteți procura bi
lete cu numerele favorite.
• Un deosebit de interesant șl 

avantajos sistem este „LOZUL în 
PLIC", care oferă în permanen
ță, simplu și operativ, autoturis
me Dacia 1300, precum și impor
tante sume de bani. Deosebit de 
atractive sînt seriile limitate spe
ciale. la care se atribuie cîștigurl 
suplimentare. O astfel de emisiu
ne este „LOZUL PRIMĂVERII", 
care continuă să se afle în vîn- 
zare la agențiile Loto-Pronosport 
și vînzătorii volanțl din întreaga 
țară.
• Nu uitați că duminică se 

organizează și o TRAGERE EX
CEPȚIONALĂ LOTO, alături de 
interesantul concurs Pronosport.

I
zău — Moldosin Vaslui 26—24 
Hidrotehnica Constanța — Ce
luloza Brăila 18—14. Seria a 
II-a ; Minaur II Baia Mare — 
Metalul Copșa Mică 23—18, U- 
tilajul Știința Petroșani — CSM 
Reșița 27—19, Unio Satu Ma
re — Constructorul Arad 21—20, 
Universitatea Cluj-Napoca — 
Metalul Hunedoara 29—24. Co
merțul Sînnlcolau Mare — Me
canica Oradea 26—3, Autotu
risme Timisoara — Metalul Lu
goj 27—27. FEMININ. Seria I : 
I. T. București — Mecanică 
Fină București 11—17, Oțelul 
Galați — Rapid București 
34—17. Precizia Vaslui — C.F.R. 
Craiova 20—18, Vulturul Plo
iești — Relonul Săvinești 17—18. 
Filatura Focșani — Textila 
Buhuși 12—12, Argetex Pi
tești — Olimpia Slobozia 42—18. 
Seria a II-a : AEM Timișoara — 
Constructorul Timișoara 12—19, 
Nitramonia Făgăraș — Electro
motor Timișoara 25—17, Indus
tria Ușoară Oradea — Gloria 
Bistrița 26—19, Constructorul 
Hunedoara — Universitatea Far
mec Cluj-Napoca 15—14, Texti
la Sebeș — Textila Zalău 19—19, 
Voința Sighișoara — Voința 
Rm. Vilcea 18—16. (Corespon
denți : C. Gruia, C. Luca. C. 
Popa. V. Sabou, I. Zamora, Z. 
Kovacs. C. Crețu, T. Sirionol, 
M. Florea. I. Tănăsescu, I.' Ma- 
noiiu, M. Fefeanu V. Lazăr. I. 
Vlad, I. Turcu).

„toirEdiii i>Bifiivtnii"
'Urmare im pag. 1)

Rezultate din „optimi": loan — 
------ Chi-

6—3,
6— 4, 
6—2,
7— 6, 
Ur-

6—2,
. 6—3. 

Rezultate din optimile de fi
nală în proba de simplu fe
minin : Radu — Neculai 6—3, 
6—3, Furtună — Stanciu 6—3,
6— 4, Bujor — Hector 6—3, 6—2. 
M wives 
Martin 
Martin 
Kerek • 
cestea, 
intrat ] 
(de 16), lor 
Diane Samungi, 
pescu. Maria Romanov, Floren
tina Curpene, Teodora Tache. 
Mădălina Voinea, Otilia Pop și 
Daniela Moise, ultimele fiind 
cele mai bine clasate anul tre
cut. Citeva rezultate : Samungi 
— Radu 6—0, 6—1, Popescu — 
Angela Kerek 1—0 ab, Roma
nov — Cătălina Furtună
7— 5, Curpene — Izabela
tin 6—2, 6—0. Voinea — 
Spîrlea 6—3. 6—1,
se — Bernadeta Martin 
6—1.

Competiția continuă.

Nieulae 6—4, 5—7, 6—3, 
ru — Damian 6—4, 4—6.
Pavel — Iftimie 6—3,
Nițu — B. Badiu 6—3,
Florescu — Mozeș 6-1,
Dobre — Moise 6—1 , 6-1
suleanu — Onilă 6—1,
Hnat — Florea 6—3, 0—6,

I — Țîru 6—3, 6—1, B. 
— Bîrlea 7—5, 7—6, I. 
— Dragomir 6—4, 6—4.

— Precup 6—3, 7—5. A- 
împreună cu Spîrlea, au 
pe un tablou principal 

16), lor alăturîndu-li-se 
Cosmina Po-

7—5. 
Mar- 
Trinn 
Moi-
6—2.

LA LUGOJ, TURNEUL FINAL (9-12)
AL DIVIZIEI A DE BASCHET (f)

Pentru prima dată la Lugoj se 
va desfășura, în Sala Sporturi
lor, un turneu divizionar A de 
baschet. Prilejul este oferit — 
vineri, simbătă șl duminică — 
de turneul final al grupei va
lorice 9—12 a Campionatului Na
țional feminin, în care se în- 
treo echipele Comerțul CSȘ Tg. 
Mureș (60 de puncte in clasa
ment). Mobila CSȘ Satu Mare 
(59). Grisul CSȘ 2 Oradea (53) 
șl Robotul IPEP CSȘ Bacău (531.

Ultimele două clasate vor re
trograda.

I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

dez
mințea faima. Și a fost și o 
partidă frumoasă. Cu tot ce are 
fotbalul mai pasionant : o lungă 
perioadă de 0—0, în ciuda u- 
nei nete dominări a campioa
nei, faze de poartă (la cea a 
lui Toader), cît pentru cinci 
partide, bară, penalty, ratări 
de necrezut 1 Aminteam, și ci
frele din casetă ne sînt mar
tore, despre sufocanta (la un 
moment dat) dominare a „rcș- 
albaștrilor". Din min. 61, cînd 
Steaua a deschis scorul prin 
BOLONI, direct din lovitură de 
colt. intervenția lui Toader 
fiind tardivă, meciul parcă a 
cîștigat în interes; chiar cînd 
tabela de marcaj a ajuns la 
2—0 (penalty transformat de 
HAGI, în min. 67, la un fault 
în careu comis de M. Grigore 
asupra lui Lăcătuș), întrecerea 
n-a devenit anostă ; în 
cînd
85: pasă ideală a 
pentru PIȚURCA și

s-a ajuns la
fine, 

(min. 
Hagî

<
1

3—0
lui 

transforma-

t

SUCCES LOGIC,

nerieolui. 
tempoul. 

spectaculoase șarie 
oase dintr-o bu- 

adversara 
în

Echipa bucureșteană a În
ceput bine meciul. Ea a avut 
posibilitatea să înscrie chiar 
din primul minut, cînd. la o 
minge trimisă acasă de Tulpan 
lordache a apărut pe traiecto
rie. dar portarul M. Vasile. mai 
rapid. a înlăturat 
Victoria își impune 
realizează 
de atac, cu
cată. obligîndu-și 
să-și aducă tot efectivul 
fata propriului careu. In min. 
7 am consemnat frumoasa lo
vitură 
puțin 
pentru 
ziu să 
dere i 
Didă, Țălnar, nașă către 
mănescu, pe dreapta, centrare 
a acestuia si balonul, ușor de
viat de un fundaș buzoian. 
ajunge la CACIUREAC. 
de Ia 16 m, înscrie • 
Gazdele ioacă dezinvolt 
derutante schimburi de locuri, 
apărarea Gloriei se clatină iar. 
in min. 21 la spectaculosul

de cap a lui Augustin, 
peste „transversală" 
ca trei minute mai fîr- 
vină așteptata deschi- 

a scorului : acțiune ra- 
Co-

care
1—0.

cu

PITEȘTI, 22 (prin telefon). 
După cum s-au desfășurat pri
mele 15—20 de minute, se pă
rea că argeșenii vor cîștiga la 
scor. Ei au luat din start ini
țiativa, dominau net. își creau 
ocazii de gol, în timp ce oas
peții se rezumau la o apărare 
grupată și la rare tentative de 
contraatac. prin Vancea și 
xlenzel. După o primă ocazie 
a lui Pană (min. 14),. urmat? 
de o excepțională intervenție 
a lui Boitor, la un voleu spec
taculos al lui Balaur (min. 18). 
gazdele reușesc deschiderea 
scorului : în min. 20 Balaur 
este faultat in careu și PANA 
transformă sigur lovitura de la 
11 metri. In min. 40, o fază 
cu importante urmări asupra 
restului jocului : Neagu pri
mește cartonaș galben, are apoi 
o atitudine ireverențioasă față 
de arbitru și este eliminat de 
pe teren. în min. 41 și 42 au 
ocazii de gol Balaur și Bănută.

După pauză, argeșenii conti
nuă sâ domine și. în min. 50. 
portarul Boitor (care a făcut 
un meci excepțional, opunîn- 
du-se unui scor mai sever) res
pinge în corner la un „cap“ al 
Iui Pană. Boitor se remarcă și 
în min. 58 (șut al lui Zamfir), 
dar este bătut în min. 61. cînd. 
la un șut al Iui BADEA, de Ia 
16 m, nu poate reține balonul 
deviat în traiectorie de un co-

A N I’ X’ Ț
Biletele pentru meciul in

ternațional de fotbal ROMA
NIA — SPANIA, din preli
minariile Campionatului Eu
ropean, care se va disputa 
pe stadionul Steaua din Ca
pitală în ziua de 29 aprilie 

de la orele 
vînzare în
de 24 apri- 
bilete de la 

Steaua.

a.c.. cu începere
18, se pun în 
cepînd cu data 
lie. la casele de 
stadioanele Steaua. „23 
gust", Dinamo și Rapid 

f Intrueît pe bilete vor fi 
J scrise sectorul, rîndul și
* -*» — .

cui, spectatorii sînt rugați să 
ocupe locurile indicate, con
diție necesară pentru vizio
narea și desfășurarea meciu
lui în condiții optime.

La acest meci sînt valabile 
legitimațiile-abonament de cu
loare roșie și gri, precum și 
cele pentru ziariști, elibera
te de C.N.E.F.S Pentru le
gitimațiile-abonament de cu-

Au- loare gri sînt necesare tiche-
în- te de loc. care vor fi distri
lo- buite de C.N.E.F.S.
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E NU SE DEZMINT
și cînd 
sista la 
:orzi“ a 
resurse 

ă mar- 
(tnin. 87 
.^rSTOL
Stînga- 

Lgă 2—3 
Tîrban 

ctacolul 
ultimele 

fază 
buturi, 

i minu- 
i“ lui 

prin a- 
dat re- 
replică 

ă. Cam- 
ă ambi- 
și cla- 

t și o 
min. 

terenul, 
der, fie 
— buna 

efec- 
rea din 
■schide-

tat și 
liniile

STEAUA 3 (0)
RAPID 1 (0)

Stadionul Steaua ; teren îmbi
bat de apă ; timp ploios ; spec
tatori — circa 25 000. Șuturi : 
23—8 (pe poartă : 16—2). Corne- 
re : 21—3. Au marcat : BOLONI 
(min. 61), HAGI (min. 67, din 
penalty), PIȚURCĂ (min. 85) 
respectiv PISTOL (min. 87).

STEAUA : stîngâciu - IOV AN 
Cireașă, BELODEDICI, Weisen- 
bacher — Balint (min. 78 Bălan), 
STOICA (min. 71 Majaru), Bd- 
lOni, Hagi — lăcătuș, pi- 
1URCA.

RAPID : TOADER — Tănase, 
M. GRICORE. I. Marin (min. 34 
Matei), Bacoș — Drăghici, 
GOANȚĂ, PISTOL, St. Popa 
(min. 70 Damascliin II) — Tîră, 
Tîrban.

A arbitrat foarte bine D. Pe
trescu ; la linie : M. Doncea 
(ambii din București) și Fl. Po
pescu (Ploiești).

Cartonașe galbene : Ț1RĂ, BO- 
LONI.

La speranfe : 1—1 (0—0).

sîntem datori să spunem că giu- 
leștenii au dovedit că formează 
o echipă promițătoare prin o- 
mogenitatea actualului lor an
samblu.

Eftimie IONESCU

ÎN PRIMA REPRIZĂ
ugustin. 
va evi- 

iraculos. 
lui Ior- 
.rniător,
i ac- 

ită fru- 
le dri- 
:olț, ma- 
Oaspetii 

tirziu. 
înd am 
al ]or... 
oi chită). 
I — Ti
de Tul- 
î incre-

ivut un
Gloria, 

ierde a 
. S-i, cu 
•egistrat 

rămas 
consu- 

consem- 
i ratări: 
ale Vic-

— ale 
’ictoriei

VICTORIA 2 (2)
GLORIA 0

Stadion Victoria; teren bun; 
timp cu burniță; spectatori — 
circa 5 000. Șuturi: 17—6 (pe poar
tă: 8—3). Cornere: 6—6. Au mar
cat: CACIUREAC (mân. 10) și 
IORDACHE (min. 22),

VICTORIA: Nițu — Vlad, URSU, 
Purdea (min. 71 P. Petre), Mirea 
— comAnescu, Balaur I, ca- 
CIUREAC — ȚĂLNAR. Augustin, 
IORDACHE.

GLORIA: M. Vasile — Stan,
Marcu, TEODORESCU, Stoica — 
TULPAN, STOICHIȚĂ, Drăgan, 
Păun (min 71 FI. Grigore) — 
Profir Timiș.

A arbitrat foarte bine Gr. Ma- 
cavei; la linie: E. Munteanu
(ambii din Deva) și R. Petrescu 
(Brașov).

Cartonașe galbene: MARCU.
La speranțe: 2—1 (1—0).

logic după aspectul locului, 
fusese parafat. însă. înainte 
de pauză.

Stelian TRANDAFIRESCU

AU JUCAT MAI BINE
apărare, 
enl, Jiul 

prime- 
reprinde 
’se. în 

puteau 
lovituri 

•breașcu. 
’ană în 
riul ata- 
în min. 
șut pe 

min. 83 
uitat în 
Execută 

sigur, 
a plăcu- 
n foarte 
it multă 
’. Argeș 
r Jiul a 
prin or- 
în apă- 
contra-

:eanu

F. C. ARGEȘ 2 (1)
JIUL 1 (0)

Stadion „1 Mai" ; teren moale, 
alunecos ; timp rece, ploaie con
tinuă • spectatori — circa 6 000. 
Șuturi : 13—3 (pe poartă : 7—2). 
Cornere : 11—1. Au marcat : 
PANA (min. 21, din 11 m), 
BADEA (min. 61), respectiv 
MULȚESCU (min. 85. din 11 m).

F.C. ARGEȘ : Speriatu — Voicu. 
STANCU. ȘTEFAN, Eduard — 
BADEA. BALAUR II (min. 70 
Achim). BANUȚA — D. Zamfir 
(min. 80 Tănase). PANĂ, O- 
breașcu.

JIUL : Boitor — B. Popescu. 
Neagu, Popa (min. 71 Sedecaru), 
Sz.ekely — Cristea (min 71 Do- 
san), MULȚESCU, TIMOFTE, 
Băluță — VANCEA. HENZEL.

A arbitrat foarte bine V. Curt 
(Medgidia) ; la linie : V. Ti- 
torov și C. Olteanu (ambii din 
Drobeta Tr. Severin).

Cartonașe galbene : HENZEL, 
NEAGU. BADEA
Cartonașe roșii : NEAGU.

La speranțe : 0—0.

CU ȘANSĂ, POLGAR-FĂRĂ ȘANSĂ
telefon), 

șovenilor 
ir și șut 
ac, ieșit, 
din stîn- 

izdă) a
,.ll“-le 

i și E.
devenit 

locașii au 
advers, 

se des- 
ectuat de 
>, dintr-o 
ă, prin

— Pan- 
a reluat 
i, dos- 

a de- 
unei e-

i clasa- 
a stră-
Presiu- 

rașovean 
ărul Ur

sea a expediat un șut foarte 
frumos și aplaudat în min. 37. 
iar in min. 40, la un atac ra
pid al gazdelor, MANDOCA 
l-a prins... pe picior greșit pe 
Polgar și a înscris un gol im- 
parabil in propria poartă!

Partea a doua a meciului s-a 
derulat tn nota de dominare a 
oaspeților, făcîndu-se remar
cată prezența tn rîndurile echi
pei brașovene a antrenorului- 
jucător C. Ștefănescu și a mai 
tînăi ului său coechipier. Măr
gărit. Ambele echipe au șutat 
de cite 6 ori, dar mai aproape 
de gol au fost oaspeții în min. 
78. cînd Ursea l-a salvat pe Li
liac. respingînd din careul mic. 
și în min 83. cînd portarul plo- 
ieștenilor a ieșit la marginea 
careului și a degajat din fata 
atacanților adverși.

A fost un meci în care por
tarul oaspeților n-a avut șan
să în prima repriză. în timp ce

FĂRĂ DREPT DE APEL... JOC FRUMOS, ÎN POFIDA PLOII

pină la 
de cauză. Prima 
de gol s-a pro- 
22, cînd balonul 
întreaga apărare 
Orac l-a găsit

KM. VILCEA, 22 (prin tele
fon). Meci de mare luptă, pe 
un teren mustind de apă, în 
care maturitatea tactică a di- 
namoviștilor a avut, 
urmă, cîștig 
mare situație 
dus in min. 
centrat peste 
vilceană de 
singur pe Mateuț, dar șutul 
acestuia a trecut peste „trans
versală". La poarta cealaltă 
a fost rîndul lui Crișan să 
se afle în fața golului. min
gea șutată puternic, pe jos 
fiind respinsă de Moraru, cu 
un reflex de ultim moment, 
în min, 38, insă, bucureștenii 
deschid scorul : un clasic con
traatac „4 contra 3", inițiat de 
Orac și continuat cu o pasă 
în diagonală spre ANDONE, 
venit din linia a doua, ii pri
lejuiește acestuia din urmă
pătrunderea. urmată de un
Șut 1pe jos si Pavel este in
vins.

La reluare, meciul este și
mai „aprins". După două șu-
turi expediate de V. Popeseu
(min. 47 și 52), care nu-1 pot 
învinge pe Moraru, și un al
tul expediat de Sorohan 
(min. 58). care nu nimerește 
cadrul porții, în min, 70 ta
bela arată 0—2 : o combinație 
rapidă, desfășurată pe partea 
stingă, face ca balonul să a- 
jungă la Mateuț, urmează o 
centrare „ca la carte", Ia în- 
tîluire, și DAMASCHIN I re
ia fulgerător, cu capul, în 
plasă. Vîlcenii au o zvîcnire 
în min. 72, dar lovitura libe
ră expediată de Teleșpan nu 
nimerește ținta. în min. 75, o 
incursiune solitară a Iui LUPU. 
care trece cu mare dezinvol-

PE „MUCHIE
GALATI, 22 (prin telefon). 

Start imprevizibil în această 
partidă de mare miză, cu im
plicații pentru subsolul cla
samentului : în min. 2. agilul 
Tirchineci recuperează (prin 
presing) o minge ’a mijlocul 
terenului, demarează 'rezistibil. 
trece ușor, prin dribling, de 
Gelu Popescu și Anghelinei, 
centrează precis în careul gă- 
lățean, unde C. Pană si D. 
Sava așteaptă balonul complet 
nemarcați, portarul Călugăru 
ezită intre două posibile soluții 
de finalizare ale adversarului 
si C. PANĂ reia precis. cu 
capul, în gol : 0—1 ! Oțelul
este acum o echipă handicapa
tă din plecare, obligată să 
Interpreteze o partitură la care 
nu se aștepta. Năzuita desprin
dere se transformă într-o ne
cesară cursă pentru egalare, 
îngreunată considerabil de 
prestația remarcabilă a for
mației oaspete : dublaj, mobi
litate. marcaj strict. promp- 
titudine în declanșarea con
traatacurilor. Mostra cea mai 
fericită a manierei de a repli
ca a echipei dîmbovițene s-a 
realizat în min. 29. cînd Flacă
ra iese lejer din chingile pre
siunii teritoriale a gazdelor, 
execută un contraatac stipra- 
numeric de trei (Tirchineci. 
Lala. D. Sava) contra unu 
(Borali) irosindu-1 însă dato
rită ezitării lui D. Sava. Domi
narea gazdelor se întețește si 
în min. 34. la un corner e- 
xecutat de Vaișcovicl, ANTOHI 
se înalță in careul mic si reia, 
cu capul, în poartă : 1—1.

Si mai dramatică a fost 
repriza a doua : atacurile 
Otelului capătă consistență. 
Vaiscovici. confuz în prima 
parte a jocului, își regăsește 
cadența obișnuită reușind să

PETROLUL 2 (2)
F.C.M. BRAȘOV 0

Stadion Petrolul; teren bun; 
timp ploios; spectatori — circa 
15.000. Șuturi: 16—9 (pe poartă: 
5—1). Cornere: 2—2. Au marcat: 
HÎNCU (min. 25) șl MANDOCA 
(min. 40 — autogol).

PETROLUL: Liliac — PANCU. 
Butufel, Pitulice. P. GUȘE — Mo- 
canu, URSEA, HlNCU, I. ȘTEFĂ
NESCU 'min. 89 I. Solomon) — 
Cr. Ene (min. 69 Manea), I. Gușe.

F.C.M.: Polgar — Bălan, Naghl. 
Moldovan (min. 46 MĂRGĂRIT). 
Mandoca — AVĂDANEI. Ștefan 
(min. 40 C. ȘTEFĂNESCU), Dră
gan — Cadar S. Rădueanu. Bar
bu.

A arbitrat foarte bine M. Neșn 
(Oradea); la linie: D. Buciuman 
(Timișoara) și N. Bițin (Salonta).

La speranțe: 4—2 (1—0).

portarul gazdelor a avut șansă 
în repriza secundă.

Lnurențiu DUMITRESCU

CHIMIA 1 (0)
DINAMO 4 (1)

Stadion „1 Mai"; teren moale 
băltit; timp ploios; spectatori — 
circa 8.000. Șuturi: 8—11 (pe poar
tă: 3—6) Cornere: 5—5. Au mar
cat: ANDONE (min. 38), DAMAS
CHIN I (min. 70), LUPU (min. 
75), MATEUȚ (min. 83). respectiv 
CRIȘAN (min. 89).

CHIMIA: Pavel — Teleșpan,
Preda, Lazăr, Magda (min. 40 
Vergu) — Voicilă, Sorohan, C. 
Gheorghe. V Popescu — CRIȘAN 
Mangalagiu (min. 66 Verigeanu).

DINAMO: Moraru — Jercălău. 
Al. Nicolae. ANDONE, SABOU — 
Rednic (min. 20 Movilă; min. 45 
DAMASCHIN I), MATEUȚ, LU
PU. ORAC — Cămătaru, Mihăes- 
cu.

A arbitrat bine I. Coț (Ploiești); 
la linie: I. Pantelimoneseu (Bol- 
deștl-Scăenl) și A. Gheorghe 
(Piatra Neamț).

Cartonașe galbene: CRIȘAN 
LUPU, SOROHAN, MIHĂESCU.

Cartonașe roșii: VERIGEANU. 
La speranțe: 1—2 (0—2).

tură de fundașii echipei lo
cale, se încheie cu un șut din 
unghi și balonul poposește 
pentru a treia oară în poarta 
Chimiei. Scorul-fluviu este 
pecetluit de MATEUȚ, în min. 
83, printr-o lovitură cu capul, 
în urma unei excelente cen
trări a lui Lupu. In penulti
mul minut al partidei, vîl
cenii înscriu golul... orgoliului 
prin CRIȘAN. Și, astfel, par
tida ia sfîrșit cu victoria netă 
a dinamoviștilor, dar și cu un 
final nedorit, cînd nervii u- 
nora dintre jucători nu mai 
sînt struniți, Verigeanu fiind 
eliminat din joc.

Gheorghe NERTEA

DE CUTIT“7

OȚELUL 2 (1)
FLACĂRA 1 (1)

Stadion Dunărea ; timp favo
rabil ; teren bun ; spectatori — 
circa 17.000. Șuturi : 14—4 (pe 
poartă : 4—2). Cornere : 9—2. Au 
marcat: C. PANA (min. 2), AN
TOHI (min. 34) și VAIȘCOVICI 
(min. 85 din penalty).

OȚELUL : Călugăru (min. 2 
Popa) — Borali, Anghelinei, 
AGIU. G. Popeseu — M. STAN, 
Burcea, BEJENARU — Mihuț 
(min. 70 Ralea). VAIȘCOVICI, 
ANTOHI.

FLACĂRA : Toma — Preda, 
ENE, PIRVU, Nistor — C. PANA, 
Beldie, Dragnea — D. SAVA, 
Lala (min. 69 Stoiciu), Tirchineci.

A arbitrat foarte bine O. 
Ștreng ; la linie : I. Caraman 
(ambii din Oradea) și A. Mo-roia- 
nu (Ploiești).

Cartonașe galbene : BORALI, 
ANGHELINEI. LALA, TIRClII- 
NECI, G. POPESCU.

La speranțe : 5—1 (3—1).• ————.
anime propriul atac. Flacăra 
strînge rîndurile. se apără din 
greu, dă impresia că este 
totuși cu putință să conserve 
un egal favorabil ei. dar me
ciul se termină asa cum înce
puse, cu o „lovitură de teatru": 
cn cinci minute înaintea fi
nalului, Ralea e faultat in su
prafața de pedeapsă și VAIȘCO- 
VICI transformă cu siguranță 
penaltyul, realizînd, în ex

tremis, o victorie Ia un mo
ment dat nesperată. Drama
tismul luptei din teren a fost 
umbrit, pe alocuri, de o as
prime a iocului peste cotele 
regulamentare.

fon CUPEN

CRAIOVA, 22 (prin telefon), 
în ciuda ploii care n-a conte
nit nici o clipă, jucătorii ce
lor două formații au oferit 
miilor de... umbrele o între
cere plăcută, vie și, în ma
joritatea ei, corectă, disputa
tă în spiritul unei frumoase 
sportivități. Excepție a făcut 
doar faza din min. 62, cînd 
urmărind o minge prin alu
necare, Irimescu l-a acciden
tat pe portarul Arvin te. N-a 
existat intenție, dar acciden
tul (se vorbește acum despre 
o fractură de mandibulă) n-a 
lăsat o impresie prea bună.

Prima repriză a fost domi
nată net. de la un capăt la 
celălalt, de o echipă craio- 
veană care a apărut nu doar 
omogenă, ci și foarte ambiți
oasă luptînd cu multă dărui
re. Ea i-a obligat pe băcă
uani la o apărare strictă, 
transformată pe alocuri în 
..asediu". Oaspeții au încercat 
să iasă din corzi, dar fără 
succes. Animat de o linie de 
fund stabilizată pe... linia de

HUNEDOARA, 22 (prin tele
fon). Se pare că partidele cu 
Sportul Studențesc sînt unele 
dintre cele mai reușite ale 
Corvinului. într-adevăr, obiș- 
nuiții stadionului hunedorean 
iși amintesc si acum cu multă 
plăcere de meciul de anul tre
cut. în care echipa locală a 
cîștigat cu 4—3.

Corvinul își arată intențiile 
încă din min. 2, cînd Bardac 
și Gabor „lucrează" o fază a- 
plaudată, ultimul trlmițind 
mingea. cu capul, peste 
„transversală". Gabor își va 
demonstra forma bună și cinci 
minute mai tirziu cînd îl va 
„întoarce" pe M. Popa, ca și 
în min. 9, cînd va incerca vi
gilența lui Voicilă. De altfel, 
de-a lungul întregului meci, el 
va fi una dintre „piesele" de 
bază ale formației locale. Cea 
de a doua a fost Klein, care, 
în min. 10, îl lansează pe Tîr- 
noveanu, urmează un șut-cen- 
trare de pe stingă, aproape... 
gol, Voicilă respinge în extre
mis și Cazan scoate în corner. 
In min. 14. la o centrare a lui 
Suciu. Munteanu II intervine 
defectuos și același Voicilă în
depărtează, cu dificultate, peri
colul. Plouă tot mai tare, dar 
cele două formații nu-și pre
cupețesc eforturile și jocul este 
de bună calitate. Scorul va fi 
deschis în min. 25 : acțiune de 
atac a Sportului Studențesc, 
respinsă de Dubinciuc, mingea 
ajunge la Bardac, care prelun
gește la Gabor, din nou la 
Bardac, urmează centrarea a- 
cestuia și COJOCARU înscrie : 
1—0. Bucureștenii se „văd"

...Șl GREȘELILE LUI CIUREA
CLUJ-NAPOCA, 22 (prin te

lefon). Victorie netă a forma
ției studențești de pe Someș, 
conform logicii desfășurării a- 
cestei partide, dominată clar 
și fără echivoc de elevii lui 
Remus Vlad, scorul avînd însă 
această configurație și din cau
za greșelilor mari (elementare, 
am spune) ale portarului Ciu- 
rea. Acesta s-a plasat defectuos 
în min. 16, în suprafața de pro: 
tecție, la o centrare înaltă a lui 
Boeru, și mingea purtată de 
vînt — se pare depășind te
renul în traiectoria ei — a po
posit la CÎMPEANU II, care, 
nestingherit, din careul de 16 
metri, a deschis scorul: 1—0. 
Doar două minute mai tîrzîu, 
portarul lui F.C. Olt respinge 
in fată, la un șut al Iul Mes
zaros, și BIRO, aflat pe tra
iectorie, înscrie primul său gol 
dintr-o spectaculoasă suită: 
2—0. în min. 29, BIRO face o 
cursă lungă pe aripa stingă și, 
din colțul careului mic, șutează 
în Ciurea, care din nou. res
pinge în față, atacantului clu
jean nemairămînîndu-i decît să 
reia balonul în poartă: 3—0.

După pauză. urmlnd unei 
mari ocazii irosite de Cîmpea
nu II, oaspeții au două ocazii 
consecutive de a înscrie (min. 
57 și 58), dar Pena și Lauren- 
țiu șutează defectuos. Ceea ce 
nu se va întîmpla însă cu clu
jeanul BIRO (azi într-o zi de 
inspirație și... travaliu), care, 
în min. 62, șutează sec în col
țul lung, fără speranțe pentru 
portarul advers : 4—0.

DOMINARE NETĂ, VICTORIE CLARĂ
centru a terenului, „cleștele" 
craiovean s-a strîns mereu. 
De altfel, jucătorii din spa
te ai Universității au și creat 
fazele de gol din acest inter
val. în min. 16, Gh. Popeseu 
a fost faultat în careu de 
Tismănaru și RAOA a trans
format impecabil penaltyul. 
Patru minute mai tirziu, ur
cat în atac, SĂNDOI (unul 
dintre cei mai inspirat! ju
cători din teren) a reluat cu 
capul, în gol, lovitura liberă 
executată de pe dreapta de 
Geolgău.

Repriza secundă a început, 
cu toată bara lui Ad. Popeseu 
(min. 48). sub semnul echili
brului oaspeții îndrăznind 
mai mult în atac. Minute în 
șir s-a jucat la centrul tere
nului și doar golul lui IRI
MESCU (min. 70, după o bară 
a lui Badea) a avut darul să 
mai anime sfirșitul întilnirii. 
Stăpînă pe situație, în fața 
unui adversar care nu va 
trimite nici un șut pe spațiul 
porții lui Lung, Universitatea

CORVINUL 2 (1)
SPORTUL STUDENȚESC 0

Stadion Corvinul : teren alu
necos ; timp ploios ; spectatori 
— circa 5 000. Șuturi : 14—7 (pe 
poartă : 6—4). Cornere : 5—2.
A marcat COJOCARU (min. 
25 șl 62).

CORVINUL: Toniță -BARDAC, 
Mărginean, Dubinciuc. TÎRNO- 
VEANU — Nieșa. KLEIN Petcu 
(min. 8 Strofa) — GABOR. CO

JOCARU. Suciu (min. 46 Văetuș).
SPORTUL STUDENȚES" : Voi

cilă — M. Popa. CAZAN. Cristea. 
Munteanu II — Țicleanu (min. 
54 Bondoc), Șerbănică (mln G2 
D. Pooescu). BOZESAN 1 — 
Terheș. Coras. BURCHEL

A arbitrat foarte bine Gh. 
Constantin (Rm. Vîlcea) : la li
nie : M. Axente și R. Cîmpeanu 
(ambii din Arad).

Cartonașe galbene : NICȘA 
MUNTEANU H.

La speranțe : 3—1 (1—1).

de-abia în miri. 37, cînd Bur- 
chel șutează periculos și Io
ni ță prinde greu. #

După pauză. Sportul Studen
țesc va juca mai vioi decît in 
prima repriză. avînd cîteva 
faze reușite, ca, de pildă, în 
minutele 49 (șut Terheș). 65 
și 68 (cînd Bozeșan I se va 
afla in poziție excelentă), dar 
tot Corvinul va marca. în min. 
62. prin același COJOCARU 
după o combinație Petcu — 
Gabor, ultimul trimițînd o ex
celentă pasă către autorul go
lului. Si partida se încheie cu 
meritata victorie a ..alb-albas- 
trilor".

Mircea TUDORAN

„U* CLUJ-NAPOCA 4 (3)
F. C. OLT 1 (0)

Stadion Municipal ; te-en bun ; 
timp frumos ; spectatori — cir
ca IC.000. Șuturi : 14—11 (pe 
poartă : 7—4). Cornere : 3—3. Au 
marcat : CÎMPEANU n (min. 
16): BIRO (min. 18, 29, 62) res
pectiv EFTIMIE (min. 82).

„U“ CLUJ-NAPOCA : Iasko — 
Meszaros. CIOCAN. Neamțu, 
Dobrotă — Mujnai, L. MOLDO
VAN. Bucur — Cîmpeanu n 
(min. 62 Popicu), Boeru. BIRO 
(min. 80 A. stoica).

F.C. OLT : Ciurea — Lauren- 
tiu, Mihali, Mlnea. D. PETRES
CU — M. Popeseu, Leța (min. 
80 Tudan), EFTIMIE, Georgescu 
(min. 80 Otiman) — Pena. Turcu.

A arbitrat bine C. Corocan 
(Reșița) : la linie : V. Alexan
dru și T. Badea (ambii din 
București).

Cartonase galbene : CIUREA.
BUCUR. MESZAROS, BIRO. EF
TIMIE.

La speranțe : 1—1 (0—0).

Și cînd conturile păreau în
cheiate (în min. 80), o frumoasă 
acțiune Laurențiu — Turcu este 
irosită de ultimul printr-un șut 
neinspirat. Dar EFTIMIE (a 
cărui menire principală a fost 
să-1 marcheze strict pe Muj
nai, rolul acestuia fiind însă 
preluat bine de Biro) reușește 
să înscrie golul de onoare al 
echipei F.C. Olt, dintr-o lovi
tură liberă de la aproximativ 
18 metri, printr-un frumos șut 
la vînclu : 4—1.

Paul SLĂVESCU

UNIV. CRAIOVA 3 (2)
S. C. BACĂU 0

Stadion Central ; teren des
fundat : timp ploios, frig ; spec
tatori — circa 6 000. Șuturi : 16—3 
(pe poartă : 9—0). Cornere : 9—1. 
Au marcat : RADA (min. 16. din 
11 m), SĂNDOI (min. 20) și I- 
RIMESCU (min. 70).

UNIVERSITATEA: Luns — NE- 
GRILĂ. SĂNDOI. GH. PO
PESCU. UNGUREANU - AD. 
POPESCU. RADA, Badea (min. 
85 Tilihoi) — Geolgău. IRI
MESCU. Bîcu (min. 71 Mănăilă).

S.C. BACĂU : ARVÎNTE (min. 
83 Florea) — ANDRTEȘ C. 
Solomon, Borcea. Elisei — Ar- 
tenl. Tismănaru. BURLE.ANU — 
ȘOIMAN. Viscreanu, Fulga (min. 
46 Andronic).

A arbitrat foarte bine A. Po- 
rumboiu ; la linie : Al. Renghel 
(ambii din Vaslui) șl Gh. Io- 
nescu (Bucureștii.

Cartonase galbene : BUR
LEANU. ÂD. POPESCU.

La speranțe : 6—1 (2—1).• ———
s-a îndreptat. fără probleme, 
spre o victorie muncită și 
meritată.

Ovidiu IOANIȚOAIA



Calificarea baschetbaliștilor caJeți la Campionatul European

0 FRUMOASĂ PERFORMANTĂ ÎN PREMIERĂ
Brașovul a fost gazda ospi

talieră a unei competiții în
cheiate cu un frumos sucees 
al baschetului nostru juvenil 
mai precis al reprezentativei 
de cădeți (juniori II), care a 
obținut dreptul de a lua parte 
la turneul final al Campiona
tului European rezervat aces
tor sportivi.

Este pentru prima oară cînd 
o echipă română de cădeți se 
califică în turneul final al 
C.E., ajuns la a V-a ediție, 
într-o grupă puternică, stabili
tă de F.I.B.A., din care au 
mai făcut parte reprezentati
vele Uniunii Sovietice, Bul
gariei și ceva mai modesta for
mație a Ciprului, succesul a 
surîs cadeților noștri (alături 
de cei sovietici). Ei și-au va
lorificat posibilitățile tehnic,o- 
tactice, învingînd în jocul de
cisiv echipa Bulgariei, pe care 
baschetbaliștii români nu reu
șiseră1 s-o depășească niciodată 
pînă acum în competițiile ofi
ciale la acest eșalon.

în prima zi a turneului, In 
fața puternicei formații sovie
tice (care a impresionat prin 
talie, dar și prin tehnica deo
sebită, lucru mai rar întîlnit 
la jucătorii foarte înalți), ju
niorii români, marcați de mo
mentul debutului, s-au văzut 
nevoiți să părăsească terenul 
învinși. în celelalte jocuri însă, 
cu echipele Ciprului și Bul
gariei, au reușit să evolueze 
siguri pe ei și să-și asigure 
calificarea. Au jucat într-un 
ritm alert, au punctat atît de 
la distanță (prin Sinevici și 
Pelger, în mod deosebit), dar 
și de sub panouri, unde .,gi- 
g ntul" nostru Popa (2.14 m) 
a impresionat prin eficacitate 
și „capacele" care au blocat în 
dese rînduri atacurile adver
sarilor, dovedind în același 
timp și o îndemînare ieșită 
din comun pentru un Jucâtoi 
cu o asemenea talie. Trebuie 
să se mai lucreze însă cu el. 
pentru a dobîndi robustețea 
necesară în lupta acerbă 
de sub panouri. Alături de 
aceștia, au mai fost folositori 
echipei Ionescu, Calancea și 
Lukacsi, de la care așteptăm 
însă o eficiență sporită.

Față de evoluțiile precedente 
ale echipei de cădeți a Româ
niei. subliniem schimbarea 
ei în bine, în comparație cu 
anul trecut, cînd a ratat 
calificarea la C.E. De data 
aceasta, cu unele modificări 
impuse de vîrstă, ea a arătat 
mai multă preocupare pentru 
apărare, a dovedit combativi
tate și dăruire deosebite, mai 
ales în partida decisivă, cînd 
nu a lăsat nici o speranță ad
versarilor chiar de la primul 
fluier al arbitrilor.

Sperăm că, în perspectiva 
turneului final al Campionatu

lui European (august, Ungaria), 
antrenorii Liviu Călin, Dan 
Bereeanu și Octavian Șerban, 
cu experiența și capacitatea 
lor, se vor apieca mai mult 
către deficiențele existente în
că. Va trebui lucrat mai mult 
în direcția îmbunătățirii recu
perărilor sub panouri și ridi
cării procentajului aruncărilor 
la coș. De asemenea, se simte 
nevoia unui mai intens an
trenament individualizat cu pi
voți!, astfel ca „tricolorii" să 
se prezinte în formă maximă, 
oentru obținerea unui loc ono
rant la marele examen din a- 
ceastă vară.

La acest succes un aport 
deosebit l-a avut comisia de 
organizare formată din Filip 
Dragne, Dan Ștefan, Vio
rel Faur și Florin Baloșescu. 
De asemenea, se cuvine sub
liniat aportul spectatorilor, pre- 
zenți în număr mare la me
ciuri și permanent susținători 
ai băieților noștri.

Nicoleta ALDEA

„INTERNAȚIONALELE
(Urmare din pag. 1)

dra, în Turneul Campioanelor. 
Intr-adevăr, Gabriela Potorac 
a adus pentru prima oară vic
toria culorilor românești In 
puternicul turneu de la Cott
bus, acest succes propulsînd-o. 
pe merit, pe sportiva noastră, 
în primele rînduri ale topului 
continental. Victoria la bîrnă. 
realizată în aceeași întrecere, 
de Celestina Popa, vine să 
confirme faptul că gimnastele 
române au dominat cu autori
tate această tradițională com
petiție.

Camelia Voinea, a cărei mă
iestrie șl maturitate sportivă 
cresc vizibil de la un con
curs la altul, a triumfat în 
Turneul Campioanelor, din re
numita sală Wembley de la 
Londra, acolo unde au cules 
spectaculoase victorii, cu ani 
în urmă, Nadia Comăneci și 
Teodora Ungureanu. în ambele 
întreceri, sportivele noastre au 
devansat gimnaste din elita 
europeană, cucerind nu numai 
aprecierile specialiștilor, ci și 
pe cele ale publicului specta
tor, care le-au aplaudat cu 
multă căldură.

La Avignon, în Franța, mul
tipla campioană a țării noas
tre Daniela Silivaș a urcat 
de patru ori pe prima treaptă 
a podiumului (locul I la in
dividual compus și la trei a- 
parate din cele patru) și tot 
în Franța, la Paris. Laura Cuti- 
na și Mădăîina Tănase s-au 
situat pe locul I în competiția 
internațională organizată de

BECKER ÎNVINS
LA MONTE CARLO
MONTE CARLO, tn tradiționalul 

turneu de tenis din Monaco au 
fost consemnate două surprize 
de mari proporții. într-un meci 
contînd pentru turul al doilea al 
competiției, americanul Jimihy 
Arias l-a eliminat pe vest-germa- 
nul Boris Becker, favoritul nr. 1, 
cu scorul de 6—3, 6—3. Partida 
n-a durat decît 78 minute, supe
rioritatea lui Arias fiind eviden
tă. Surprinzătoare apare și vic
toria austriacului Thomas Muster 
asupra suedezului Joachim Nys- 
trom. cu 0—6. 6—3, 7—6.

Alte . rezultate : Wilander — 
Gunnarson 6—3. 6—2. j-aite —
Smid 6—4, 6—2, De la Pena — Ca
sai 6—2, 2—6, 6—3, Tulasne —
Bergstrom 0—6, 6—3. 6—2, Oster- 
thun — Dyke 6—1. 6—1, Meinecke 
— Forget 7—5. 6—1.

" DE GIMNASTICĂ
ziarul „l’Humanite". O fru
moasă impresie a produs și 
succesul obținut de o ’ altă 
componentă a lotului nostru 
reprezentativ. Eugenia Golea. 
Ea a concurat în turneele in
ternaționale de la Moscova și 
Riga, în acest din urmă oraș 
cîștigînd finala la bîrnă în
tr-o dispută din care n-au 
lipsit nume sonore ale gim
nasticii europene.

Ce semnificație au toate 
aceste frumoase rezultate ? Pe 
de o parte, ele atestă compe
titivitatea și valoarea interna
țională a gimnasticii noastre 
feminine, iar pe de alta 
creează premise pentru evoluții 
la fel de prestigioase și în 
viitoarele întreceri la care fe
tele noastre vor fi prezente. 
Iar prima dintre acestea se va 
desfășura în această săptămînă. 
la Ploiești : Campionatele In- 
(ernaționale ale României.

C. M. DE HOCHEI, GRUPA A
VIENA. Nici nu s-au stins ecou

rile surprinzătoarei victorii re
purtate de hocheiștii vest-ger- 
mani asupra celor finlandezi, în 
cadrul grupei A a C.M., și iată că 
tot ei au oferit un rezul
tat imprevizibil. în parti
da R.F. Germania — Canada, in 
care jucătorii de peste Ocean, în 
baza antecedentelor, aveau prima 
șansă, ei au fost depășiți neaștep
tat de net de către vest-germani, 
cu scorul de 5—3 (1—0, 3—2, 1—1)!

Celelalte trei partide ale etapei 
a patra s-au încheiat cu victorii 
scontate ale reprezentativelor U- 
niunii Sovietice, Suediei și Fin

landei. Poate că surprinzătoare 
sînt doar scorurile mari cu care 
primele două dintre echipele ci
tate au întrecut formațiile Ceho
slovaciei 6—1 (0—0, 3—0, 3—1),
respectiv Elveției 12—1 (5—0. 5—0, 
2—1) ! ; Finlanda a învins S.U.A. 
eu 5—2 (2—0, 3—0, 0—2).

După felul în care se desfășoară 
întrecerile, se pare că formația 
U.R.S.S. nu va avea probleme ca 
să-și păstreze titlul cucerit anufl 
trecut la Moscova, ea fiind redu
tabilă atît în atac, cit și în apă
rare.

Miercuri a fost zi de pauză pen
tru toate cele opt echipe.

ANGLIA. Un membru al 
guvernului britanic a anun
țat că a fost studiată posi
bilitatea ea persoanelor im
plicate în acțiuni huliganice 
pe terenurile de fotbal să 11 
se retragă pașaportul, evltîn- 
du-se astfel incidentele pe 
care așa-zișii suporteri al e- 
chipelor engleze le provoacă 
în continuare în străinătate.

tiției va avea loc în Canada, 
la Vancouver, între 26 iulie — 
2 august.

il

IUGOSLAVIA. Secretarul 
al Federației Interna-general

PE GLOB • PE

de Baschet, Borislavționala ... ________ _______
Stankovici, a declarat că se 
studiază propunerea de a se 
crea o ligă masculină euro
peană, în speță un campio
nat la care ar urma să ia 
parte 20 de echipe din ma
rile orașe ale continentului 
nostru. Competiția, în pro
iect. prevede desfășurarea a 
cîte două întîlnlri pe săptă- 
mină, în perioada oclombrie- 
mai.

FRANȚA. Președintele Fe
derației Internaționale de 
Tenis, Philippe Chatrier, a 
declarat că ediția din 1888 a 
„Cupei Federației", veritabil 
campionat mondial feminin 
pe echipe, va avea loo în 
Australia, la Melbourne, în 
perioada 4—11 decembrie. E- 
dițla din acest an a compe-

S.U.A. Jocurile Sportive i 
Panamericane au ajuns anul 1 
acesta la cea de a 10-a edi- ] 
ție. întrecerile vor avea loc . 
în orașul Indianapolis, ca>pi- ] 
tala statului Indiana, între 7 , 
și 23 august. în principiu, se j 
scontează pe participarea a [ 
peste 4000 de sportivi din 38 , 
țări. Pentru următoarea ediție, 1

GLOB • PE GLOB

din 1991. și-a anunțat candi
datura Cuba.

SWAZILAND. Deși practicat 
de mal multă vreme, atletis
mul n-a avut încă un campio
nat al acestei țări africane. 
Fiindcă se simțea realmente 
nevoia unei astfel de compe
tiții pentru desemnarea celor 
mal buni atleți, la Mbabane, 
eapitala țării, s-a luat hotâ- 
rîrea organizării primei ediițil 
a competiției. Ea va purta nu
mele Iul Richard Mabuza, cd 
oare, deși total necunoscut, a 
Izbutit să cîștige proba de 
maraton la Jocurile Sportive 
Africane desfășurate la Alger.

tn momentul de față, la o 
populație de numai 500 000 de 
locuitori, cîți numără Swazl- 
landul, există circa 3000 de 
atleți I
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ACTUALITATEA
BRUXELLES. Cu trei runde 

înainte de încheierea turneului 
internațional de la Bruxelles, în 
fruntea clasamentului se află 
campionul mondial Gări Kaspa
rov (U.R.S.S.) și marele maes
tru iugoslav Liubomir Liuboje- 
vicl cu 6,3 p. urmați de Tal și 
Korcinoi — 5 p, Karpov și Tim- 
man — 4,5 p(l), Larsen — 4,5 p etc.

In runda a 8-a, Liubojevicl a 
ciștigat la Korcinoi, Larsen a 
pierdut la Kasparov, Tal a remi
zat cu Torre. Restul partidelor au 
tost întrerupte.

NEW YORK. Turneul de la New 
York, desfășurat în sistem elve
țian, cu participarea a 90 de mari 
maeștri internaționali, dl-n 22 de 
țări a fost ciștigat de Yasser

PE EȘICHIER
Seirawan (S.U.A.) cu 8 puncte 
din 11 posibile, după ce l-a învins 
în meci de baraj pe Adorjan 
(Ungaria).

BELGRAD. După 10 runde, in 
turneul internațional de la Ze- 
nlca (Iugoslavia) conduce maes
trul sovietic smaghln cu 7 p, ur
mat de Cebalo, Lalicl și Maria
no viol cu cite 6,5 (1), în runda a 
10-a, Smaghln a ciștigat la Hor
vath, ta timp ce partidele Kova- 
cevlel — Palermo și Cebalo — Lă
nci s-au încheiat remiză.

MUNCHEN. In turneul de la 
Dortmund, după 8 runde conduce 
marele maestru sovietic Balașov 
cu 6,5 p. urmat de Tukmakov — 
6 p. Andersson, Nunn și Ribll cu 
cite 5.5 p.

CAMPIONATE

• Anglia (et. 38). Arsenal — 
Leicester 4—1, Charlton — Aston 
Villa 3—0, Chelsea — Southamp
ton 1—West Ham — Totten
ham 2—1, Everton — Newcastle
3— 0, Coventry — Q. P. Rangers
4— 1, Manchester United — Li
verpool 1—0, Nottingham — Nor
wich t—1, Oxford — Wimbledon 
3—1, Sheffield Wednesday — 
Manchester City 2—1. Meciuri 
restante : Arsenal — Newcastle 
0—1, Sheffield Wednesday — 
Nottingham 2—3, Watford — 
Chelsea 3—1, West Ham — Man
chester United 0—0. tn clasa
ment : Everton 76 p (37 1). Li
verpool 70 (38 j). Tottenham
64 p (36 j). Arsenal 64 p (38 j).
• Ajax Amsterdam continuă 

să conducă în clasamentul Olan
dei cu 47 p (din 28 de jocuri), dar 
Eindhoven este foarte aproape, 
avînd 46 p, însă din 26 de meciuri. 
Citeva rezultate : Sittard — Ajax 
1—3, Eindhoven — Den Bosch 
6—1. Den Haag — Twente o—l. 
Deventer — Utrecht 0—3.
• După 22 de etape. In Elve

ția conduc echipele Neuchâtel 
Xamax și Grasshoppers Zurich.

cu cite 34 p, urmate de forma
ția F. C. Sion — 30 p. Rezultate ; 
F. C. Basel — St. Gali 3—4 ; 
Servette — Neuohâtel Xamax
3— 1 ; Young Boys — F. C. Sion 
2—2 ; Aarau — Vevey 5—0 ; 
Chaux de Fonds — Lucerna 1—1; 
Grasshoppers Ziirich — Lucarno
4— 4 ; Lausanne — Wettingen 2—1.
• In etapa a 22-a a campio- 

natuluul Albaniei, Partizan Ti
rana a învins cu 1—0 formația 
Flamurtari. Alte rezultate : Sken- 
derbeu — Besa 4—1 ; Luftetari — 
Naftetarl 1—0 ; „17 Nentorl" —
Apolonia 4—0 ; Vllaznia — Dlna
mo 3—1. Clasament : 1. Partizan 
— 32 p ; 2. Flamurtari — 28 p ; 
3. Vllaznia — 26 p.

DECLARAȚIA LUI BECKENBAUER

După meciul amical disputat 
la Koln între primele selecțio
nate ale R. F. Germania și Ita
liei. încheiat cu scorul de 0—0. 
antrenorul reprezentativei vest- 
germane, Franz Beckenbauer, a 
declarat : „Sini satisfăcut de 
comportarea tinerei mele echipe, 
chiar dacă rezultatul nu ne-a 
fost favorabil. In perspectiva 
turneului final al Campionatului

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
CICLISM • Turul Marocului 

s-a încheiat cu victoria rutierului 
sovietic Alexandr Kaspitus, ur
mat de coechipierul său Spundov 
la 4 s. Pe echipe a ciștigat for
mația U.R.S.S., urmată de R. D. 
Germană, Maroc, Franța șl Polo
nia. • Turul Uruguayului s-a în
cheiat, la Montevideo, cu victoria 
rutierului Uruguayan Jose Asco- 
negul, urmat de coechipierul său 
Federico Moreira — la 1:13 și cu
banezul Antonio Quinteros — la 
2:14. ultima etapă, a 10-a. a revenit, 
la sprint, lui Ruben Campanioni 
(Cuba), înregistrat pe distanța de 
159 km cu timpul de 3.38:30.

HOCHEI PE GHEAȚA • Echipa 
Dlnamo Moscova aflată în tur
neu în Polonia, a jucat cu for
mația dta Novy Târg. Hochelștli 
sovietici au obținut victoria cu 
scorul de 6—3 (1—1, 3—2, 2—0).

HOCHEI PE IARBA • Turneul 
internațional masculin de la Ipoh 
(Malayezia) a fost cîștlgat de se
lecționata R.F. Germania, care a

învins ta finală cu scorul de 3—2 
(după prelungiri) echipa Pakis
tanului. In partida pentru locu
rile 3—4, reprezentativa Angliei a 
dispus cu 4—1 (2—0) de formația 
Malayezlel.

SCRIMA • Proba de spadă din 
cadrul Campionatului Mondial 
pentru tineret de la Sao Paulo a 
fost cîștigată de sportivul sov'e- 
tlc Pavel Kolobkov, urmat de cu
banezul Carlos Pedroso și france
zul Di Martino.

VOLEI • Competiția interna
țională, masculină „Cupa Primă
verii" de la Lausanne a revenit 
selecționatei R.F. Germania, care 
a întrecut în finală cu scorul de 
3—1 «, 12, —8, 12) formația Spa
niei. In partida pentru locul trei, 
Suedia a dispus cu 3—0 (11, 9. 13) 
de formația Greciei • In finala 
competiției similare feminine, 
disputată în orașul suedez Visby 
reprezentativa R.F. Germania a 
învins cu scorul de 3—0 (10, 2, 9) 
echipa Finlandei.
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PENALTYURI
Din momentul m care penaltyul lui Fernandez a pecetluit eli

minarea echipei lui Zico de la ,,Mundialul“ mexican, tirul cri
ticilor de la Rio a fost nemilos. Prima țintă a fost Santana, se
lecționerul, căruia 1 se imputa, în principal, faptul că a lăsat 
acasă pe cei mai buni jucători ai Braziliei. Se făceau referiri la 
Renato. Eder și Leandro, excluși din lot pentru indisciplină. Să 
fii fost intr-adevăr deplasată intransigența lui Santana vizavi de 
Eder, de exemplu, care, într-un joc amical eu „tineretul" Peru
lui, șl-a lovit adversarul direct cu pumnul, în plină față ?

Dar, în egală măsură, tirul criticilor era îndreptat și spre ac
tualul sistem de desfășurare a turneului final, sistem care, se 
spunea, avantajează vădit formațiile europene, mult mai fami
liarizate cu loviturile de la 11 metri pentru departajare în între
cerile continentale intercluburi. Așa să fie, oare ? Cea mai im
portantă competiție fotbalistică din Brazilia. Copa de Oro, în 
fapt campionatul național. își derulează ultima sa parte, deci 
cea mai importantă, după sistemul eliminatoriu al cupelor eu
ropene. Singura excepție o constituie faptul că, în caz de ega
litate după două manșe, nu se mai dublează golurile din depla
sare, cl se trece direct la... executarea penaltyurilor. Ediția re
cent încheiată, și care contează pentru 1986, și-a desemnat în- 
vingătoarea, ca șl în 1985. tot în urma loviturilor de la 11 me
tri (numai că. spre deosebire de precedenta campioană, Curitiba, o 
cîștigătoare cu totul surprinzătoare de această dată nimeni nu 
poate contesta succesul lui Sao Paulo, formația lui Careca și 
Muller dovedindu-se cea mai redutabilă). Deci, pentru Socra
tes și colegii săi penaltyurile nu erau tocmai o necunoscută. 
Cum s-ar spune, critică de dragu criticii

Mihai CIUCA

European de anul viitor (care se 
va disputa, după cum se știe, 
în R.F.G.), formația noastră, a- 
flatft In plină reconstrucție, este 
de pe acum bine structurată și 
capabilă de progres".

Pe de altă parte, comentatorii 
amintesc faptul că această par
tidă est® a ducea consecutivă 
fără înfrlngere, de cînd selec
ționata italiană a fost preluată 
de antrenorul Azeglio Viclni.

REZULTATE

• Echipa Canadei a întrecut cu 
1—0 (0—8) selecționata insulelor 
Bermude, într-un med desfășu
rat la Hamilton, pentru preli
minariile turneului Jocurilor Pan
americane de la Indianapolis.
• In turneul preollmplc sud-

amerlcan, ce se desfășoară la 
Cochabamba șl Santa Cruz (Bo
livia), au fost consemnate ur
mătoarele rezultate : Bolivia — 
Venezuela 3—0 (3—0) ; Argenti
na — Chile It—1 (1—0) ; Brazi
lia — Paraguay 3—1 (1—0) : Co
lumbia — Peru 1—0 (0—0). Tot 
in preliminariile olimpice. 1» 
Riad, echipa Arable! Saudiie a 
întrecut eu 2—6 (1—0) selecțio- 
nata Bahrein.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Aseară s-au desfășurat meciu
rile retur ale semifinalelor cu
pelor europene. Datorită faptu
lui că întilnlrile au început 
foarte tîrziu (diferente de fus 
orar), pînă la închiderea ediției 
nu ne-au sosit decît o parte din 
rezultate.

Echipele subliniate s-au cali
ficat în finale. Intre paranteze 
scorurile din prima manșă.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Dlnamo Kiev — F. C. Porto 
(1—2) 1—2 t
Real Madrid — Bayern Miin- 

chen (1—4) 1—0 (la pauză).

CUPA CUPELOR

Ajax — Real Zaragoza (3—2) 
3—0.

Lokomotive Leipzig — Bord aux 
(1—0) 0—1 (se joacă prelungiri)

CUPA U.E.F.A.

Borussia Monchengladbacb — 
Dundee United (0—0) 0—2 !

Amănunte șl rezultatele celor
lalte meciuri. în numărul de 
mîine al ziarului
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