
Sub președinția tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
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Luni, 27 aprilie a.c., a avut 
Ioc ședința Consiliului de Stat, 
prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Ea lucrările ședinței 
participat, ca invitați,
prim-miniștri ai guvernului, mi
niștri, alți conducători de 
gane centrale, președinți 
unor comisii permanente 
Marii Adunări Naționale.

Luind in dezbatere lucrările 
înscrise pe ordinea de zi Con
siliul de Stat a examinat și 
ratificat : Acordul-Program
privind dezvoltarea pe termen 
lung a cooperării economice și 
tehnice și a schimburilor co
merciale între Republica So
cialistă România și Republica 
Zair,. semnat la Kinshasa la 1 
aprilie 1987 ; Acordul de coope
rare _ economică, tehnică și ști
ințifică între Guvernul Repu
blicii Socialiste România și 
Guvernul Republicii India, 
semnat Ia New Delhi la 10 
martie 1987 ; Acordul-Program 
de cooperare economică și teh- 
nico-științifică pe termen lung 
între guvernele Republicii So
cialiste România și Republicii 
Populare Bangladesh, semnat la 
Dhaka la 13 martie 1987.

Toate acordurile internațio
nale menționate au fost, în 
Prealabil, examinate și avizate 
favorabil de comisiile perma
nente ale Marii Adunări Na
ționale, precum și de către 
Consiliul Legislativ.

Consiliul de Stat a discutat 
și aprobat Raportul cu privire 
la analizele efectuate în anul 
1986, din însărcinarea Consiliu
lui de Stat, de comisiile per
manente ale Marii Adunări Na
ționale, în legătură cu modul 
în care unefe ministere și alte 
organe centrale înfăptuiesc po
litica partidului și asigură a- 
plicarea legii în domeniile lor 
de activitate.

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a cerut ministerelor, ce
lorlalte organe centrale, u- 
nităților din subordinea aces
tora să acționeze cu toată fer
mitatea pentru îndeplinirea 
în bune condiții a tuturor pre
vederilor ' ‘
aplicarea 
pectarca riguroasă a hotărîri- 
lor de partid și legilor țării, 
urmînd ca în luna octombrie 
1987 să prezinte Consiliului de 
Stat rapoarte în legătură cu 
modul în care s-au adus Ia 
îndeplinire măsurile stabilite 
de comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale.

In continuarea ordinii de zi.

planului, pentru 
iniocmai și res-

Consiliul de Stat a examinat 
și aprobat Raportul privind 
activitatea desfășurată de or
ganele Procuraturii Repu
blicii Socialiste România în 
anul 1986 și Darea de seamă 
privind activitatea desfășurată 
de Tribunalul Suprem in anul
1986.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii So
cialiste România, a cerut or
ganelor de justiție, procuratu
ră și ale Ministerului de In
terne să-și intensifice activita
tea de prevenire a infracțiu
nilor și de explicare a legilor 
tării, in scopul combaterii 
faptelor antisociale și întă
ririi legalității socialiste.

Totodată, a cerut organelor 
de presă și Radiotcleviziunii, 
tuturor mijloacelor de infor
mare, să sprijine acțiunile 
de popularizare a legisla
ției și să-și aducă o contribu
ție sporită 
ducare a 
ai muncii 
rii legilor ________ ___ _____
viețuire socială, pentru promo
varea în relațiile sociale a 
normelor eticii și echității so
cialiste.

De asemenea, a atras atenția 
unităților economice și orga
nelor cu atribuții de control 
financiar să adopte măsuri 
ferme pentru prevenirea sus
tragerilor, buna gospodărire 
a mijloacelor materiale și fi
nanciare și luarea tuturor mă
surilor pentru apărarea cu mai 
multă exigență a proprietății 
socialiste.

In cadrul ședinței au fost 
dezbătute , șî aprobate Raportul 
Comisiei pentru analiza ac
tivității de soluționare a pro
punerilor, sesizărilor, rccla- 
mațiilor și cererilor oamenilor 
muncii adresate Consiliului de 
Stat în anul 1986 și Raportul 
Consiliului de Miniștri 
vind 
rilor, 
ilor 
muncii 
centrale 
de stat în anul 1986.

în continuarea ședinței 
fost examinat 
Programul 
ce vor fi
1987, din

la activitatea de e- 
maselor de oameni 

în spiritul respecta
și regulilor de con-

și

solutionarea 
sesizărilor, 

cererilor 
adresate 
ale

pri- 
propune- 

reclamațî- 
oamenllor 
organelor 

administrației

a 
aprobat 

analizele 
în anul 

. ___ __________ i Consi
liului de Stat, de către comi
siile permanente ale Marii
Adunări Naționale, referitor Ia 
modul în care organele de stat 
înfăptuiesc politica partidu
lui și asigură aplicarea legii in 
diferite domenii de activitate.

Consiliul de Sfat a soluțio
nat, de asemenea, unele pro
bleme ale activității curente.

Și 
privind 
efectuate 

însărcinarea

■

Gheorghe NXOLAESCU

Eloy și Michel, doi dintre in
ternaționalii spanioli, la puține 

momente după sosire.
Foto : Iorgu BĂNICĂ
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ÎN PREAJMA MECIULUI ROMÂNIA - SPANIA
„Tricolorii" își încheie pregătirile 
într-o atmosferă de încredere

„Tricolorii" își încheie pre- 
astăzi, în vederea me

de miercuri, cu echipa 
Spaniei din preliminariile Cam- 
nionatului European. Este o în
tâlnire care suscită un viu in
teres în cercurile largi fotba
listice ale bătrînului continent, 
ea asezînd față în față prota
gonistele grupei I pentru un 
loc în finala ce va fi găzdui
tă. anul viitor, de R.F. Germa
nia.

Ne-am aflat, la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, la Sibiu prin
tre componenții lotului nostru 
•eprezentativ. în afara antre
namentelor zilnice, conduse de 
timerich Jenei si Cornel Dră-

gușin, programul selecționabili- 
lor a cuprins și lecții cu ca
racter educativ, cum a fost, de 
exemplu, și vizita întreprinsă, 
sîmbătă. de întregul lot la Fa
brica de Confecții „Steaua Ro
șie". A fost, ca să spunem așa, 
o luare de contact între „per
formeri", de o parte aflîndu-se 
harnicii oameni ai muncii din 
cunoscuta unitate socialistă, a 
cărei producție, precum ne 
spunea directorul adiunct, loan 
Gindilă. este. în mare măsură, 
solicitată peste hotare : de cea-

Doi dintre tinerii componenți ai 
lotului nostru reprezentativ, 
Belodedicl și Balint, în aștep
tarea meciului de miine

Fotbaliștii spanioli au sosit ieri la București
Jose Nunez, conducătorul delegației, comentează partida de miine 

finalei C.C.E. de anul trecut © Munoz este optimist 
Oaspeții efectuează astăzi două antrenamente

prin prisma
@ Formația probabilă ®

cu mare plăcere în 
revin după ce am 

cu F.C. Barcelona, 
calitate de conducă-

„Revin 
România, 
fost aici 
acum in 
tor al echipei naționale spa
niole. Cred că pot vorbi 
în cunoștință de cauză despre 
marele salt făcut de fotbalul 
românesc. Victoria de la 
Sevilla, de anul trecut, din 
Cupa Campionilor Europeni a 
demonstrat cu prisosință acest 
lucru. Acum, ne aflăm tot în 
fața unei finale, finala grupei 
întîi a preliminariilor și pot să

Eftimie IONESCU

(Contihuare in vao 2-3)

„INTERNAȚIONALELE" DE GIMNASTICA

IN PARTIDA DE LA TBILISI. RUGBYȘTII NOȘTRI AU FĂCUT UN NOU PAS
DE LA PLOIEȘTI - UTILĂ REPETIȚIE

PE DRUMUL REGĂSIRII UNEI ECHIPE COMPETITIVE
Echipa de rugby a 

României și-a înche
iat evoluțiile în Cam
pionatul European cu 
o frumoasă victorie în 
fața reprezentativei 
Uniunii Sovietice, care 
— incontestabil — în
cepe să semene tot 
mal mult cu o „pu
tere rugbystică" în 
devenire. De altfel, 
pentru a scoate în e- 
vldență valoarea a- 
cestul ultim succes, 
să spunem că echipa 
noastră este singura 
care, cîștigînd ambe
le manșe ale dublei 
întîlniri cu rugby.știi 
sovietici (16—12 la 
București, și acum 
13—12). a reușit ceea 
ce n-au izbutit nici 
francezii (învinși de 
sovietici la Begins 
(15—9 !), nici italienii, 
care au pierdut cele 
două întîlniri directe, 
și la Moscova (15—13) 
și la Genova (16—14).

Și, totuși, în ciuda acestei si
tuații,: aparent favorabile, „tri
colorii" noștri vor încheia în
trecerea europeană doar pe po
ziția a treia. Punctele pierdui e 
în partidele (tui-retur) cu 
Franța, cu Italia, la L’Aquila 
(3—19) si — oricît ar părea 
de curios — cu Tunisia 
(15—17 ! ?) nu mai pot fi re
cuperate de garnitura actuală, 
revenită, oarecum, la structu-

leah Bucan, pilierul care îmbină forța 
fizică cu tehnica

ra-i clasică, cu o ..balama" si
gură (Paraschiv — Alexandru), 
cu înaintași puternici de tip 
Dumitru sau Bucan. Tinerii 
care au intrat pe parcurs în 
echipă au cedat însă cu ușu
rință prețiosul teren cîștigat cu 
mari eforturi în decursul a- 
nilor.

Sigur, nici meciul de la Tbi
lisi. nici cel, de asemenea vic
torios, cu Italia (9—3), nu ne

poate conduce (încă) la conclu
zia că am fi refăcut total su- 
perechipa care acum un dece
niu. și mai aproape, învingea 
cu atîta brio și Franța, și Țara 
Galilor, și Scoția și făcea scor 
cu Italia ! Mai e mult de mun
cit ! Dar sint semne — destul 
de numeroase — că „XV"-le 
tricolor a revenit pe drumul cel 
bun, regăsind acea agresivitate 
care l-a consacrat, adueîndu-i 
amintitele succese de un atît 
de ridicat prestigiu. Situație pe 
deplin încurajatoare, mai ales 
după meciul de mare luptă de 
la Tbilisi, acest succes fiind aș
teptat mai mult ca oricînd, în 
perspectiva apropiatei „Cupe 
Mondiale".

Pentru că părerea noastră 
despre ultimul meci ne-am ex
primat-o în chiar cronica par
tidei, să dăm cuvîntul cîtorva 
martori autorizați, prezenți la 
Tbilisi.

Mihai Naca, antrenor princi
pal : „Echipa noastră a făcut 
un joe in creștere. Ea a vrut 
8â cîștige. si a cîștigat ! S-a 
dăruit admirabil. în această 
partidă de mare luptă cu o 
evoluție tensionantă. pînă în ul
timul moment. Remarc întrea
ga noastră formație, cu un. 
plus, totuși, pentru Murariu. 
Parasehiv, V. Ion. Din echipa 
adversă mî-au plăcut compo-

Di mi trie CAIL'MACH

(Continuare in oao « <-«)

PENTRU . EUROPENELE" DE LA MOSCOVA
Organizind pentru a patra 

oară consecutiv Campionatele 
Internaționale de gimnastică 
ale României — ajunse, iată, 
la cea de-a 30-a ediție —, mu
nicipiul Ploiești stabilește un 
mic record, fiind singurul oraș 
din țară, după Ca
pitală, care a găz
duit de mai mult 
de trei ori această 
tradițională com
petiție a gimnasti
cii noastre, inclu
să si în calendarul 
federației interna
ționale. Și ni se 
pare important să 
subliniem că și de 
această dată gaz
dele „Internațio
nalelor" au fost la 
înălțime, rezolvind 
cu competență și 
promptitudine toa
te problemele pe 
care le ridică o 
întrecere cu aproa
pe 100 de concu- 
renți din 21 de 
țări ale lumii. Con
ducători de delegații, arbitri, 
sportivi de peste hotare au 
fost unanimi în aprecierea că 
au găsit la Ploiești toate con
dițiile pentru a-și valorifica in
tegral pregătirea efectuată, pen
tru a oferi publicului specta
tor execuții spectaculoase, de 
ridicat nivel tehnic.

In mod firesc, aprecierile po
zitive precumpănesc in bilan
țul concursului de la Ploiești, 
mai ales în ceea ce-i privește

pe sportivii români. Atît la fe
minin, cit și la masculin, lotu
rile tării noastre au avut pre
zențe apreciate, gimnastele si 
gimnaștii dovedind o remarca
bilă formă sportivă, dătătoare 
de speranțe in perspectiva a-

„Podiumul* de la paralele cu Daniela Silivaș 
pe locul I, Celestina Popa (II) și Tatiana Kon-î 
dratova (III) Foto: Aurel D, NEAGUT

propiaiclor examene internațio
nale. Daniela Silivaș. Eugenia 
Golea, Camelia Voinea si Ce
lestina Popa, cu prestații bune 
in acest sezon și în întreceri 
desfășurate peste hotare, au fă
cut la Ploiești o utilă și bine
venită verificare în vederea 
greului examen pe carc-1 re-

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. a 1-a)



D4Ch4Dx» Duminică, pe numeroase baze sportive

MII DE TINERI BUCUREȘTENI 
LA DESCHIDEREA ETAPEI DE VARĂ A DACIADEI

Do... --c.ea etapei de vară a 
Daciadei în Capitală a fost 
marcată, dumnică. de ample și 
frumoase manifestări sportive 
la care au luat parte mii si mii 
de bucure’teni. Cum se știe 
acțiunea centrală s-a desfășu
rat 'pe stadionul „23 August", 
startul în această nouă etapă 
a Daciadei fiind luat de spor
tivii din sectoarele 2 și 3. în 
rîndurile’ care urmează. sec
vențe de la Întrecerile si de
monstrațiile din celelalte sec
toare ale Capitalei.

Un stadion plin cel al Tine
retului. a găzduit o suită de 
încintătoare întreceri și de
monstrații sportive ounctînd 
deschiderea etapei de vară a
Daciadei în sectorul 1. printre
compet'tori sportivi fruntași
de la Rap’d, CSS nr. 1, CSȘ 
Triumf, tineri din numeroase 
scoli si licee. A fost o zi plină, 
eu multe competiții, cu învin
gători felicitați, premiati. a- 
plaudați de toată lumea : Școa
la nr. 15 (la volei băieți). Școa
la nr. 16 fia volei fete) Școa
la nr. 175 (la fotbal redus).

Școala 173 (la baschet oăieți) 
etc. Mereu frumoasele între
ceri de cos. traditionale pe 
acest stadion de la șosea, au 
reunit la start sute si tute de 
competitori.

Tinerii din marile asociații 
sportive Vulcan, Electromagne
tica. Autobuzul etc., reprezen
tanții sportului din Sectorul 5. 
au tinut să marcheze deschide
rea de vară a Daciadei parti- 
cipînd la numeroase competiții 
dedicate celor două mari apro
piate sărbători : ZIUA DE 1 
MAI si ZIUA TINERETULUI. 
Frumoasele concursuri și de
monstrații s-au desfășurat ne 
terenurile bazelor sportive E- 
îectromagnetica, Autobuzul. 
ICAR, Școala nr. 118 sa. Cîți- 
va dintre cîștigători : CROS — 
Aurel Ciurea (Șc. 128) C’audia 
Haită (Șc. 115) la cat. 11—12 
ani: Tiberiu Roman (Șc. 147). 
Paula Aspropiu (Șc. 128) la cat. 
13— 14 ani: Petre Niță (Lie. 
Autobuzul). Florentina Tațoiu 
(Lie. nr. 4) la cat. 15—19 ani : 
Cezar Iacob (Electromagnetica). 
Paula Cristina (ICPE) la cat.

peste 19 ani: FOTBAL — Școa
la nr. 139 ; HANDBAL (m) — 
Șc. 148 ; VOLEI (f) — Șc. 131,

Peste 2000 de tineri s-au în
trecut pe bazele sportive ale 
Sectorului 4 cu acțiunea cen
trală pe frumosul complex 
sportiv al Școlii nr. 190. între
cerile de handbal, fotbal și 
baschet încheindu-se după 
„prelungiri11. adică după ce 
combatanții au jucat... cit au 
vrut.

Pe o altă cunoscută bază 
sportivă, la URBIS sportivii 
din Sectorul 6 — peste 2500 — 
au îneîntat publicul cu repri
ze de gimnastică. întreceri de 
cros, volei, handbal, demon
strații de iudo. lupte, baschet.

O subliniere si pentru spor
tivii din Sectorul Agricol Ilfov, 
cu reușitele lor întreceri si 
demonstrații găzduite pe tere
nurile din Buftea. în prim- 
plan aflîndu-se sportivii din 
comunele Cornetul Vidra. Pe- 
riș. Glina. Brănești Balotești 
Si din orașul Buftea.

Vasîle TOFAN

Finalele C.N. și ale Daciadei la lupte libere

C. S. Ș. I TIMIȘOARA, SINGURUL CLUB CU DOUĂ TITLURI Dl CAMPIONI
După trei zile de întreceri, du

minică la prînz, în sala de la 
Complexul sportiv Bega din Ti
mișoara au fost desemnați noii 
campioni naționali și ai Dacia
dei la lupte libere juniori. Ca și 
confruntările din primele două 
zile, meciurile directe pentru cu
cerirea centurilor de învingători 
au fost dinamice, spectaculoase și 
viu disputate, cîștigătorii dove- 
dindu-se cei mai buni sportivi ai 
momentului.

Reuniunea finală. desfășurată 
duminică dimineața, a început 
cu întrecerea de la categoria cea 
mai mică. 46 kg. în care s-au 
întîlnit I. Demeter (CSS-Voința 
Reghin) și Florin Bolohan (Jiul 
Petrila). Primul care a realizat 
punct tehnic a fost Bolohan și 
tot el a continuat să fie mai 
ofensiv. Dar. surprins cu un 
contraatac, Bolohan a fost fixat 
în poziție periculoasă și a evi
tat cu greu tușul. Scăpat din a- 
cea situație dificilă, sportivul din 
Petrila s-a dovedit superior, cîș- 
tigînd cu 12—8. Pe locul 3 s-a 
clasat C. Andrei /Hidrotehnica 
Constanta).

Adrian Ciufulescu (CSS-Oțelul 
Călărași) a dominat clar con
cursul de la cat. 50 kg. Și în 
disnuta finală cu C. Avrămeseu 
(CSS Steaua), tînărul luptător din

Călărași a luat de la început 
conducerea la puncte, și-a mă
rit apoi avantajul (9—1) și in 
min. 4,55, cu un „dublu Nelson" 
perfect executat, a obținut vic
toria prin tuș. Pe locul 3 s-a 
situat V. Duda (CSM Reșița).

Un meci extrem de disputat și 
atractiv prin evoluția scorului au 
realizat, la 54 kg, Constantin 
Corduneanu (Nicolina Iași) și C. 
Mioc (CSS 1 Timișoara). La în
ceput a condus clar Cordunea
nu (scor 8—0) ; apoi, Mioc a 
refăcut terenul pierdut (7—8 și 
9—9) și se părea că el este ca
pabil să cîștige partida Totuși, 
Corduneanu a avut suficiente re
surse, a mai realizat două punc
te tehnice, ciștigînd cu 11—9. Pe 
locul 3, B. Ciufulescu (Călărași). 
Același aspect l-a avut și dis
puta de la categoria următoare 
(58 kg), dintre Gheorghe Alali 
(Steagul Roșu Brașov) și M. Ju- 
verdeanu (Constr. Hunedoara'. 
La început a condus Juverdea- 
nu (3—0) : apoi a egalat Alali 
(3—3), brașoveanul reușind și ac
țiunea care în final i-a asigurat 
succesul (5—3). Pe locul 3 —
I. Poenaru (UM Timișoara).

Primul sportiv care a adus ma
rea satisfacție localnicilor a fost 
Oliver Ștreangă (CSS 1 Timișoa
ra). El l-a depășit prin tuș pe

E. Stanciu (St. R. Brașov), după 
ce l-a condus la puncte cu 7—0, 
cucerind titlul la categoria 63 kg. 
Pe locul 3, V. Dumitrașcu (CSS 
Brăila).

Un alt concurent care s-a de
tașat de toți adversarii este în
vingătorul la cat. 68 kg, Teodor 
Vlad (CSS Steaua). In finală, 
Vlad l-a depășit categoric (14—0) 
pe L. Mircea (UM Timișoara), în 
urma unor repetate procedee 
spectaculoase de atac. Locul 3 — 
D. Mîhăescu (CSM Buzău). Cea 
de a doua victorie finală a ti-

de 
l-a 

Ioniță 
con-

1

CA SA NU CIȘTIGE FINALA,
II LUAM PALETA!...“ Un minut 

de ETICA

mișorenilor a fost realizată 
Ovidiu Mioc (74 kg), care 
învins prin tuș pe M. 
(CSS Steaua), după ce a 
dus la puncte cu 6—1. Locul 3 — 
C. Andrei (UM Timișoara). La 
cat. 81 kg, titlul a fost cîștigat 
de Sorin Moisache (Constructo
rul Hunedoara), învingător prin 
superioritate (18—1) in fața lui 
O. Mînzat (Jiul Petrila), hune- 
doreanul remareîndu-se printr-o 
tehnică deosebită în lupta de 
la parter. Locul 3 — P. Soare 
(CSS Brăila). într-un meci de 
mare luptă, Nicolae Dinu (URBIS 
Buc.) a devenit campion la cat. 
88 kg, învingîndu-1 pe Gh. Ciu
percă (CSS 2 Constanța). Locul 3: 
E. Țepeș (UM Timișoara).

Cu un singur punct tehnic, rea
lizat în ultimele secunde, Aure
lian Lircă (Mureșul Tg. Mureș) 
a devenit camDion la cat. 115 
kg. învinsul său este Al. Eder 
(Spartac Oradea). Locul 3 — D. 
Andrei (CS Onești — Gh. Gheor- 
ghiu-Dej)

Mihai ÎRANCA

In concursurile tie la Brăila, Sf. Gheorghe și Bistrița

MOÎOCICLIȘTII ȘI-AU ETALAT REI

Se încheiaseră 
le din cadrul unei 
competiții de masă. A ____
zi dimineața, finala (la tenis 
de masă) între două tinere : 
Silvia Jiboteanu, reprezentan
ta județului Alba, și Daniela 
Dulmin, reprezentanta județu
lui Arad.

Au început emoțiile („Simt 
că mi s-au muiat mîinile"), 
sfaturile („începi tare și o 
sufoci"), indicațiile tehnice. 
(„Tai tot ! Cum crîcnește, bagi 
reverul"). Fleacuri ’ In „ta
băra" arădernă, situația se a- 
naldza mult mai la obiect. 
„Bine ar fi ca adversara să 
nu joace. Că-i tînără și puter
nică", „Hai s-o speriem la 
noapte și mîine nici nu mai 
ved^ mingea" „Ba eu zic să-i. 
luăm ceva cu care joacă. Min
gea nu, că nu contează, da* 
paleta cu care este obișnuită, 
da. Lățimea, softul, chestii...". 
Rapid, s-a pornit la treabă, 
plecînd dF ta... „Fără paleta 
ei, o spulberă Daniela". Tacti
ca de acțiune : „Ne ducem pe 
lingă ea. un moment de nea
tenție si har<t ! Pentru victo
ria Aradului!". Locul atacului

partide- 
mari 
doua

discotecă. „Silviei
dansa

— seara, la _______
îi place dansul și n-o 
cu sacoșa în mină. In ea are 
3 palete. Clar

„Reprezentanți" 
lor s-au deplasat 
și n-a fost greu, 
bine, admiratori

ai arădeni- 
la discotecă 
Silvia dansa 

erau („Ce 
ritm și mișcare are, măi fra
te !**), așa că cine să se mai 
gîndeascâ la sacoșa lăsată 
temporar pe un scaun. Sacoșă 
care — chiar dacă n-o să cre
deți — a fost subtilizată. Ne^ 
dumerire mare. Gest incalifi
cabil. lipsă de „fair-play".

Modesto FERRARIN1
P.S.

— de 
seră •__ __ tzK.
două noaptea, cu ajutorul Mi
liției (!) iar a doua zi spor
tiva din Alba a cîștigat finala. 
De ce ți-e frică...

P.S. 2. O dorință : C.J.E.F.S. 
Arad și Comitetul județean 
U.T C. să ne comunice — 
pentru popularizarea cuveni
tă — numele „eroului" sau 
„eroilor" acestui act nespor
tiv...

1. Recuperarea sacoșei 
la cel care o subtiliza- 
- s-a făcut, pe la ora

NOI ÎNTRECERI
în cadrul amplelor manifestări 

sportive prilejuite de deschiderea 
etapei de vară a Daciadei, sîmbă- 
tă a avut loc, pe circuitul din 
Bd. Metalurgiei din Capitală, și 
o cursă de ciclism, semifond, în 
care au fost desemnați campionii 
pa municipiu. Cursa seniorilor 
(desfășurată cu sprint la fiecare 
tur) a fost spectaculoasă, datori
tă duelului permanent purtat de 
V. Apostol (Dinamo) (evadat, 
singur, din pluton în turul 
VIII) și P. Mitu (IMGB). 
rămas în grupul urmăritor ; a 
cîștigat primul, după o dispută 
palpitantă cu un avans de numai 
un punct. în întrecerile juniori
lor. de notat succesul categoric 
al cicliștilor de la STIROM (S. 
Moldoveanu și N. Minea — lo
cul 1 la juniori mari, respectiv 
juniori mici).
• Astăzi, pe Șoseaua Olteniței, 

cu startul la kilometrul 13.500, în- 
cepînd de la orele 15,30, se va 
desfășura — tot în cadrul cam
pionatelor municipale — proba de 
contratimp individual, în care se-

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CÂȘTIGURILE TRAGERII PRO- 

NOEXPRES DIN 22 APRILIE : 
cat. 1 . i variantă 25% — auto
turism „Dacia 300“ (70.000 lei) ; 
cat. 2 : 3,75 variante a 22.279 lei ; 
cat. 3 : 14.50 a 5.762 lei ; cat. 4 :
103.75 a 805 Iei : cat. 5 : 243,75 a
343 lei ; cat. 6 : 8.231,00 a 40 lei ;
cat. 7 : 233,25 a 200 lei ; cat. 8 :
4.057,50 a 40 lei. Report la cate
goria 1 : 149.628 lei.

Participantul Filip Petrea din 
orașul Dorohol, jud. Botoșani, a 
cîștigat un autoturism „Dacia 
1300“ (70.000 lei).
• Luna lui florar debutează cu 

O nouă TRAGERE LOTO 2, meni

tă să stîrnească și de data a- 
ceasta interesul unei mari mase 
de partlcipanți.
• Informăm pe cei Interesați 

că NUMAI ASTAZI tși mai pot 
procura bilete cu numerele fa
vorite la obișnuita tragere săptă- 
mînală PRONOEXPRES de mîine, 
miercuri 28 aprilie.
• In ceea ce privește concur

sul PRONOSPORT care va în
cheia săptămîna în curs, se pre
conizează încă o participare ma
sivă a iubitorilor acestui sistem, 
ceea ce va avea consecințe deose
bit de pozitive asupra cuantu
mului de cîștiguri distribuite par-

ticipanților. Așteptările pot fi 
justificate șl de rondul mare de 
cîștigurl al concursului din 26 a- 
prilie. care a fost de 3.086.138 lei. 
Iată care este alcătuirea concur
sului de duminică, 3 mai : 1. Di
namo — Victoria București ; 2.
Gloria Buzău — Petrolul ; 3. Ra
pid — F.C. Argeș ; 4. F.C.M. Bra
șov — Steaua ; 5. Flacăra Mo
ren! — Universitatea Craiova ; 
6. Ascoli — Internazionale ; 7.
Avelino — Atalanta ; 8. Como — 
Napoli : 9. Fiorentina — Torino ; 
10. Juventus — Sampdoria ; 11.
Milan — Roma ; 12. Udinese — 
Empoli ; 13. Verona — Brescia.

CURAJUL Șl
Așa cum se anticipa, prima 

etapă a Campionatului Național 
de perechi la dirt-track, des
fășurată duminică la Brăila, s-a 
situat la un nivel tehnic si 
spectacular ridicat, constituind 
un prilej de trecere în revistă 
a valorilor acestei discipline, a- 
cum la început de sezon și in 
perspectiva viitoarelor con
cursuri internaționale. Stellștii 
Stelian Postolache, Sorin Ghibu, 
sibienii Marius Șoaită, Daniel 
Stoica. Dan Bogdan. Nicolae 
Puravet și Anton Hack și-au 
confirmat măiestria în pilota
rea mașinilor, talentații alergă
tori Gheorghe Stânei și Harald 
Iași și-au pus o serioasă can
didatură la lotul republican de 
seniori, iar tinerii Florin Un- 
gureanu. Alexandru Toma, 
Gheorghe Grigorescu si Paul 
Zainea s-au maturizat și acum 
se angajează cu mai multă în
drăzneală in palpitantele dera
paje din turnante. Spre sur
prinderea generală, deținătorii 
titlului la perechi, Marian 
Gheorghe — Dan Gapșar (Me
talul Buc.) s-au clasat pe po
ziția a 5-a, la o diferență de 
12 puncte de lideri, Stelian Pos
tolache— Sorin Ghibu (Steaua), 
care, cu o tehnică cizelată de 
maestrul emerit al sportului 
Gheorghe Voiculescu, au fost 
aplaudați în fiecare man
șă. Eșecurile suferite de cam
pioni constituie o dovadă con
cretă a unei insuficiente pre
gătiri.

STOP IMPRUDENȚEI !
Tn manșa a 18-a (din cele 21 

ale concițrsului de la Brăila), 
în care se întîlneau principalii 
candidați la primul loc, specta
torii au fost martorii unor se
rioase căzături provocate de 
mersul periculos al lui Nicolae 
Puravet (Voința Sibiu), care 
și-a angrenat coechipierul An
ton Hack intr-o nedorită bus
culadă, rămasă din fericire fără 
urmări grave. Semnalăm că 
Anton Hack s-a mai răsturnat 
singur într-o manșă anterioară, 
fapt pentru care juriul de ar
bitri trebuia să-l elimine din 
cursa de realergare. Deci, se 
impune ca antrenorul Alexan
dru Pis să-și tempereze elevi., 
pentru a-i feri atît pe ei, cît 
și pe adversari de eventuale 
accidente.

Traian IOANITESCU 
FAVORIȚII — ÎNVINGĂTORI 

LA MOTOCROS
Traseul de pe Dealul Partiza

nilor de la marginea orașului 
Sf. Gheorghe a găzduit etapa a 
2-a a Campionatelor individuale 
de motocros. La capătul unor 
curse de mare angajament, fa- 
voriții s-au impus în toate cele 
4 clase din program : 250 cmc — 
1. E. Miilner (Steaua), 2. A. Ilieș 
(Steaua) 3. A. Enceanu (St. R. 
Brașov); 125 cmc — 1. D. Titi- 
lencu (Steaua). 2. P. Schmidt 
(Poiana Cîmpina). 3. C. Tompa 
(Steaua); 80 cmc — 1. M. Ven-

ÎNDEMÎNAREA
turlnl (Steaua) 2. L Șandor 
(IRA Tg. Mureș), 3. I. Milea 
(Muscelul C. Lung-Muscel) ; 50 
cmc — 1. Z. Ferenczl (Torpedo 
Zărnești), 2. P. Gagyi (IRA Tg. 
Mureș) 3. A. Roman (Steaua).

L. BRIOTA — coresp. 
„CUPA F.R.M." A 

INAUGURAT SEZONUL DE 
VITEZA

Aproape 70 de alergători s-au 
aliniat la startul primului con
curs al sezonului de motociclism 
viteză ne șosea, dotat cu «Cupa 
FUM". întrecerile s-au desfășu
rat pe un traseu ales în centrul 
municipiului Bistrița. primele 
locuri fiind ocupate de: Elena 
Rauca (IMASA Sf. Gheorghe), 
Alexandru Molnar (Progresul Ti
mișoara) la 50 cmc sport. Vlad 
Haralambie (Unirea Tr. Severin) 
la 125 cmc. Bella Gabor (Elec- 
tromureș Tg. Mureș) la 250 cmc, 
frații Iuliu și Attila Toth (IRA 
Tg. Mureș) la ataș. C. Băjan 
(IT Buc.) la 50 cmc.

I. TOMA — coresp.
JUNIORII — LA ÎNĂLȚIME !

Sîmbătă, în preziua con- 
cursului de perechi, s-a dat 
startul în campionatul indivi
dual de juniori, mulți tineri pi- 
loți disputîndu-și întîietatea !a 
nivelul... seniorilor. în evident 
progres, Nicolae Dragoman și 
Sigmund Lienerth (elevi ai a- 
preciatului antrenor Nicolae 
Răureanu), combativi cum îi 
știm, au întrunit sufragiile nu
merosului public.

CLASAMENT : 1. N. Drago
man (IPA Sibiu) 12 p. 2. S. 
Lienerth (IPA Sibiu) 11 p, 3. H. 
Giirtler (Voința Sibiu) 10 p,
4. D. lancu (CS Brăila) 9 p,
5. O. Simion (IPA Sibiu) 8 p,
6. B. Albu (Voința Sibiu) 6 p.
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Azi, la Gheor

TREI PARTIDE Ai
IN „CUPA ROMÂNIEI"
GHEORGHENI, 27 (prin te

lefon). Ultimele două nartide 
disputate duminică în cadrul 
„Cupei României" si al Dacia
dei la hochei pe gheață au fost 
atraetive. atît nrin evoluția 
scorului cît si prin dîrzenia cu 
care formațiile si-au apărat 
șansele.

SPORT CLUB MIERCUREA 
CIUC — DUNĂREA GALATI 
3—1 (0—0, 2—0, 1—1). Parti
dă frumoasă, de mare angaja
ment. în care înaintările s-au 
confruntat minute în șir cu 
anărări ferme. După o primă 
repriză cu scor „alb“ Sport 
Club a înscris de două ori. 
nrin Z. Nagy (min. 24), în ur
ma unei acțiuni personale. si 
Keresztes (24). Cea de a treia 
parte a meciului a fost echili
brată. cum o dovedesc si cele

două 
(42). 
pecth 
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ALE CICLIȘTILOR
niorii vor avea de parcurs 30 km, 
juniorii mari 20, Iar cei mici 15.
• Ediția jubiliară, a 30-a, a tra

diționalei competiții de lung ki
lometraj pentru juniori „Cupa 
orașelor", la finele căreia — In 
luna septembrie — se va cunoaș
te noul campion republican de 
mare fond al țării, și-a derulat, 
pe șosele din municipiul Ploiești, 
primele secvențe.

Etapa I s-a desfășurat săptăml- 
na trecută pe traseul Plopeni — 
Cheia — Plopeni, 82 km, a avut 
un relief predominant montan și 
a dat următorul clasament : 1.
C. Crăciun (Brăila) 2.17:17, m.o.

36,300 km, 2. FI. Pojar (Cluj), 3. 
M. Tirlea (Prahova). 4. S. Moldo
veanu (București), 5. C. Asiu 
(Constanța), 6. D. Catană (Neamț), 
toți același timp.

Etapa a n-a, circuit tn centrul 
Ploieștiului, a măsurat 32 km (20 
ture X 1,600 km), și a revenit la 
sprint lui V. Dumitru, urmat de 
S. Moldoveanu (ambii București), 
D. Catană, M. Tirlea, FI. Ochetan 
(București) și M. Grancea (Bra
șov).

In clasamentele generale con
duc. la echipe, Selecționata Bucu- 
reștiului. iar la individual sorin 
Moldoveanu ; următoarele etape 
— a 3-a și a 4-a — se vor desfă
șura la Tg. Mureș, în luna mai

Horatiu SIMA

M. Pi 
nachc

Mar 
trei t 
ză : 1 
Galati 
Ciuc 
Steau: 
Ciuc.

Beli

A APĂRUT NR. 4
AL REVISTEI 

ILUSTRATE

I

DIN SUMAR :
• Prezentarea meciului de fotbal România-Spania
• Comentarii asupra campionatului Diviziei A la fotbal
• Panoramic SPORT : Județul Vaslui
• Hocheiștii noștri juniori au promovat in grupa A a Cam

pionatului Mondial
• Start in noul sezon de sporturi nautice
• Baschet. Prezentarea echipei feminine Universitatea Cluj- 

Napoca și un reportaj cu Dan Niculescu, coșgeterul 
campionatului masculin

• Steaua - campioană națională la handbal
• Reportaje la încheierea sezonului de schi și patinaj ar

tistic
• Prezentarea inotâtoarei Luminița Dobrescu
• Patru pagini de reportaje și fotografii din sportul de peste 

hotare
• Viața sportivă. Poșta Redacției • Cuvinte încrucișate. 

UN NUMĂR IN 24 DE PAGINI, BOGAT ILUSTRAT

NOU
Cel 

driver, 
cut sir 
de dur 
lorii ț 
alegere 
a fost 
însă d 
care s 
mentul 
fost r< 
întrecu 
pe Din 
bilit i 
și Feli: 
șealâ c 
rele s 
gare a 
cu car 
și reali 
șite cu 
a mai 
Runcșo 
ireproș; 
G. Tăr 
cu Coi 
olutonu 
lui. T. 
problen 
frumoa 
gător a 
își datt 
lui pr 
Solcan 
zentat 
forms.

REZU 
1. Vigi 
Cursa



echipelor de popice
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Laromet 
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Voința 
• Pe- 
Galați

i 3rasov
4817—5195

Leontin

ultima 
vor retrograda din cam- 

Ploiești, Record

fost
O. 
M.

(8) IN DEPLASARE !

DE HANDBAL (f)

astfel :

I

I
I
I

3. I
I
I
I
I
I

HIPISM

Granit 
Rafia ;
5, ord.

VII-a : 
1:28,3 :

A. MOSCU

(Dumitrescu)
ev. 160. 

Runcșor (Pătraș- 
Ghir-

(Marinescu)
3. Vulturaș. 

triplă 134,

(4—2) — de remarcat că echipa 
sătească Mucava Molid, nou pro
movată in campionat n-a pier
dut nici un ioc acasă oină a- 
cum ! • Voința Timișoara — E- 
lectromures Tg. Mureș 2340—2359 
(4—2) A Metrom Brașov — Vo
ința București 2425—2478 (2.5—3,51
• Voința Ploiești — 
București 2556—2504 (4,
Constructorul Gherla ■ 
Tg. Mureș 2306—2454 (1—5) 
trolul Băi col — Voința 
2638—2380.

MASCULIN • Flacăra 
Gloria București i 

(0—6) — bucureșteanul 
Pod, nerformerul reuniunii, a a- 
vut 905 d — cu nici o b* ă in 
col ! a Carna'i Sinaia — C.F.R. 
Constanța 5132—4823 (5—1) • O-
Iimnia Reși'a — Chimica Tîrnă- 
veni 5143—4785 (6—0) « Victoria
Timișoara — constructorul Tg. 
Mures 4810—4723 (5—1) A Pro
gresul Oradea — Electromures 
Tg. Mures 5151—5260 (3—3) n
Chimnex Constanta — Petrolul 
Cîmnina 4991— 4823 (4—2) A Vo
ința București — Olimpia Bucu
rești 5117—5043 (5—1) a Indus
tria Sirmei cimpia Turzii — Au
rul Bala Mare 4993—5257 (1—5);
este pentru prima oară. în acest 
sezon, cînd o echipă cîștigâ la 
asa un scor categoric in depla
sare !

După această etapă conduc în 
clasamentele seriilor: Voința
București — seria Sud. Electro
mures Tg. Mureș — seria Nord 
— la femei ; Gloria București — 

Sud și Aurul Baia Mare —seria „ . _ ___ r__________
seria Nord — la bărbați. Indife
rent de rezultatele din 
etapă, __ _
bionat Dacia Ploiești, Record 
Cluj-Napoca (f). Flacăra Brașov 
(m); restul de cinei formații vor 
fi cunoscute după ultima etapă, 
programată la 4 iunie.

REZULTATELE ne-au 
transmise de coresnondentii 
Guțu. I. Pocol, I. Ghisa, 
Frunză, c. Crețu, c. Gruia, O. 
Bălteanu, A. Sabo, R. Brânzea, 
V. Feldman, p. Fuchs. C. Popa. 
P. tgnatencu și p. Țonea.

CLASAMENTE JI.E DIVIZIEI A

Dupâ etapa a XlX-a a Divi
ziei A la handbal feminin, clasa
mentul arată ’‘ ’

1. ȘTIINȚA
2. Mureșul
3. Rulmentul
4. Chimistul
5. Hidroteh.
6. Rapid
7. TEROM
8. Confecția
9. C.S.M. Sibiu

10. Dorobanțul
11. Construct.
12. C.S.M. SI G.

Partida Dorobanțul — C.SJW. 
Sibiu se dispută vineri. Etapa 
a xx-a. de duminică 3 mai, pro
gramează meciurile : Rapid — 
C.S.M. Sibiu, Mureșul — Doro
banțul, Chimistul — știința, 
TEROM — Hidrotehnica, Rulmen
tul — Confecția și Constructorul 
— C.S.M. Sf. Gheorghe.

TROFEUL „SPORTUL"PENTRU 
EFICACITATE

1. Esztera Laszio (Mureșul) 200 
de goluri ; 2. Mariana Stan (Ctfri- 
structorul) 168 : 3. Mariana Țîrcă 
(Știința) 165 ; 4. Maria Verigea- 
nu (Chimistul) 156 ; 5. Larisa
Cazacu (Hidrotehnica) 133 ; 6. Ro- 
dlca Grigoraș (Confecția) 132 ; 7. 
Cristina Tache (Rulmentul) 113 ; 
8. Elena Mocanu (Dorobanțul) 
1.12 ; 9. Vasllica Dobre (Rapid) 
111 ; 10. Daniela Paștiu (C.S.M. 
Sibiu) 109 ; 11. Rodica Covaliuc 
(TEROM) 94 : 12. Eva Mozsi (Mu
reșul) 37.

19 16 1 2 492-358 52
19 14 0 5 457-393 47
19 13 2 4 403-350 47
19 13 1 5 476-440 46
19 11 3 5 403-353 4419 8 3 8 395-381 38
19 7 1 10 453-452 34
19 6 2 11 399-432 33
18 6 0 12 328-408 30
18 5 1 1<2 335-363 29
19 5 0 14 412-527 29
19 2 0 17 322-41-8 23

can) 1:33,5. Cota : ev. 0. Cursa a ...... _ ... .
2.
ev.

IlI-a :
1:31,8 ; 
Cota :
Cursa a IV-a : 1. Ruibist'(Pătraș- 
cu) 1:27,1 ; 2. Trudin ; 3. Halo- 

Cota : ev. 34. ord. triplă 
triplu H-III-IV 379. Cursa 

-a : 1. Finit
1:28,0 : 2. Dinga. Cota :
Cursa a VI-a
cu) 1:29,7 : 2. Hendorf ; 
landa. Cota : cîst. —, ev. 19, ord. 
triplă 196. Cursa a —
1. Turba (Dumitrescu) ____ _
2. Corint ; 3. Respect. Cota : ev.
17 .ord. triplă 277. triplu V-VI-VH 
633. Cursa a vin-a : 1. Comeluș 
(Grigore) 1:29,2 : 2. Pericol ;
3. Tudorita. Cota : cîșt. —, ev. 
23. ord. triplă 322. Cursa a IX-a : 
1. Felix (V. Mihai) 1:36,6 ; 2. Vi
cia. Cota : cîșt. —. ev. 26. ordi
nea 5.

în reuniunea de duminică 3 mai. 
„capul de afiș" al programului 11 
va deține „Premiul Păcii", aler
gare de viteză, cu participarea 
campionului Rarău. a lui Crișan, 
Samir șl a altor vedete ale tur- 
fului. o
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ATMOSFERA DE ÎNCREDERE
(Urmare din paa. 1)

laltă parte situîndu-se firește, 
fotbaliștii noștri fruntași, com
petitivi si ei. în ultimii ani. în 
arena internațonală.

La sfirșit. cînd și 
sector al importantei 
prinderi sibiene fusese
curs, cele două „părți" 
urat. în continuare, 
fotbaliștii, 
avansînd ca prim termen — în 
suita realizărilor — ziua me
ciului România — Spania, tre
cut ca un veritabil „cap de 
afiș" pe agenda competitională 
europeană.

Despre ambianța 
de încredere în 
prii, ne-a vorbit, 
si portarul echipei 
ționale. Silviu 
componenții Iotului reprezenta
tiv. ne-am reintîlnit cu multă 
plăcere, ceea ce înseamnă că 
alcătuim o adevărată familie. 
Dat fiind faptul că în meciul 
cu Spania singurul nostru 
obiectiv rămînc VICTORIA, 
s-au făcut retușurile necesare, 
Ia toți factorii jocului. în ve
derea unei comportări la po
tențialul maxim. Obținînd am
bele puncte puse în joc la Vie
na. fotbaliștii spanioli si-au 
sporit șansele de a se califica 
pentru turneul final, dar. ati- 
ta vreme cit si noi avem «an
sele noastre, trebuie să credem 
în ele cu toată convingerea si 
să abordăm meciul fără me
najamente. Sper din tot sufle
tul ca publicul să fie, așa cum 
se obișnueste să se spună, al 
12-lea jucător al echipei. Fac 
acest anei la suporterii noștri, 
care, nu încape îndoială, vor 
umple tribunele, fiind convins 
că intr-un meci cu o asemenea 
miză vom cunoaște si noi. nu 
numai partenerii de întrecere, 
unele momente mai dificile**.

„Component al echipei care. 
In 1977. pe același teren, a în
trecut Spania în preliminariile 
Campionatului Mondial, nu-mi 
doresc altceva decît să repetăm 
frumosul succes", ne-a decla
rat Ladislau Boiiini, record
manul selecționărilor, cu cele 
98 de meciuri jucate.

„in pofida faptului că echi-

ultimul 
între- 

par- 
și-au

succese, 
conducerea tehnică.

tonifiantă, 
forțele pro- 
tntre altele, 
noastre na- 

Lung ; „Noi,

pa Spaniei vine la București 
recomandată de victoriile ob
ținute la Tirana si Ia Viena. 
eu cred sincer în succesul cu
lorilor noastre, care să ne con
fere moralul absolut necesar 
pentru următoarele jocuri". a 
tinut să ne spună eraioveanul 
Nicolae Ungureanu.

Si cum de grupul ..tricolori
lor" cu care discutam s-a apro
piat si Gheorghe Hagi. l-am 
întrebat cum vede meciul cu 
Spania. „Am fost foarte aproa- 
ne de 
manșa 
de ce 
inima 
în victoria noastră, 
desigur, ca nici ____ _____
noi să nu facă nici un rabat 
la efortul solicitat de această 
importantă partidă".

înregistrînd. cu 
optimismul măsurat 
lorilor" noștri, nu 
decît să le urăm 
în dificila dispută 
liștii spanioli.

un rezultat mare în 
de la Madrid, nu văd 
n-am crede din toată 

— nentru jocul retur — 
Rămînc, 

unul dintre

in vederea

SPANIOLII AU SOSIT LA Si^Wpșri
(Urmare din pag t) Au făcut deplasarea la Bucu

rești următorii 17 iucători :

satisfacție, 
al 
ne 

mult 
cu

..trico- 
rămîne 
succes 
fotba-

vă spun că partida de la Bucu
rești, trezește cu adevărat 
mare interes în Europa, 
un meci la fel 
nala Cupei 
ropeni si cu 
ale serii de 
ceasta a fost
la cîteva minute după sosire, 
de Jose Luis Nunez, vicepre
ședintele Federației de fotbal 
a Spaniei președintele lui F.C. 
Barcelona. L-am 
l-am rugat să-și 
nia asupra iocului 
pe Miguel Munoz, 
spaniol : „Partidă grea, cu o 
miză importantă, mai ales oen- 
tru echipa română. După ce am 
reușit. în toamnă, la Sevilla, 
o victorie Ia care nu mai spe
ram, am înțeles că trebuie să 
apreciez si mai mult fotbalul 
românesc. Numai faptul că 
chipa națională pornește de 
baza puternică oferită 
grupul de internaționali de 
Steaua, iî conferă un mare

un 
Doresc 

de sportiv ca fi- 
Campionilor Eu- 

reușitele tehnice 
Ia Sevilla". A- 
declarația făcută.

căutat și 
expună opi- 
de mîine si 
selecționerul

la 
de 
la 
a-

vantaj la caDitoIul omogenitate. 
Vom încerca să plecăm cu un 
punct din partida de la 
București. Subliniez, vom în
cerca** a încheiat unul dintre 
cei mai vechi selecționeri de 
pe continent.

PORTARI : Zubizarreta (F.C, 
Barcelona) si Buvo 'Real 
drid).

Ma-

FUNDAȘI ■ 
Andrinua 
bao). Camacho 
Madrid), Soler 
lona).

Goicoechea 
(Athletic Club 

si Sancuis (Real 
(Espanol Barce-

si 
Bil-

Joaquin (Real
Ro-

Victor (toti de la F.C.
Michel și Gallego

MIJLOCAȘI :
Sporting Giion). Caidere, 
berto.
Barcelona) 
(ambii de la Real Madrid).

ATACANTI : 
(Real Madrid). 
Barcelona), 
ting Gijon). Salinas 
Madrid).

Butragueno 
Carrasco (F.C. 

Eloy (Real Spor- 
(Atletîco

Formația probabilă se profi
lează astfel : Zubizarreta — 
Sanchis, Goicoechea, Andrinua, 
Camacho — Michel. Gallego, 
Victor. Caidere — Butragueno, 
Carrasco.

Astăzi, fotbaliștii spanioli vor 
efectua două antrenamente.

Tot pentru astăzi sînt aș ep- 
tați arbitrii partidei, în frun
te cu „centralul** Alexis Pon- 
net (Belgia).

meciului, de la Buzău, cu echipa similară a Spaniei

SE ÎNCHEIE Ș! pregătirile tinerilor
Și pentru meciul reprezenta

tivelor de tineret ale României 
și Spaniei, din preliminariile 
C.E., numărătoarea inversă se 
apropie de sfirșit. Cum se știe, 
pentru această „confruntare-re- 
vanșă" (astă-toamnă, la Cordo
ba, formația iberică a cîștigat 
meciul-tur cu 1—0, gol de mare 
șansă realizat 
partidei!) lotul 
tativ (antrenor 
deleanu) și-a 
tirile în orașul 
disputare al amintitei partide.

La suita antrenamentelor par
curse de vineri pînă în pre
zent. s-a adăugat și un „joc- 
școală** cu divizionara A Glo
ria Buzău, cîștigat de tinerii 
tricolori, cu scorul de 3—2 
(1—1), joc în care. în primul 
rînd. s-a urmărit omogenizarea 
compartimentelor, antrenorul lo-

in min. 86 al 
nostru reprezen- 
Constantin Ar- 

efectuat pregă- 
Buzău. locul de

tului rulînd tot efectivul de 21 
jucători convocați pentru întîl- 
nirea de mîine. Evident, pe a- 
genda de lucru au figurat și 
discuțiile privind evaluarea jo
cului echipei spaniole.

„Recentul succes de la Ni- 
tra, 1—0 cu echipa de tineret 
a Cehoslovaciei, ne-a spus an
trenorul C. Ardeleanu, ne obli
gă să confirmăm. Privim cu 
toată atenția acest al doilea joc 
oficial al sezonului de primă
vară, fiind conșticnți că vom 
intilni o echipă a Spaniei pu
ternică (n.n. ultima ediție a 
C.E. de tineret a revenit echi
pei spaniole). Tinerii noștri ju
cători sînt hotăriți să nu precu
pețească nici un efort pentru a 
realiza o frumoasă victorie, care 
să ne mențină șansele pentru 
mult rivnita calificare in tur
neul final**.

DIVIZIA C- REZULTATELE ETAPEI A 21-a
SERIA I

Minerul Vatra Dornel — Explo
rări Cîmpulung Moldovenesc 1—0 
(0—0), Cristalul Dorohoi — Șire
tul Pașcani 1—3, (0—1), Avîntul 
Frasin — Zimb~ul Șiret 2—0 (1—0), 
Electro Botoșani — Metalul Bo
toșani 1—1 (1—1), Cetatea Tg.
Neamț — Carpați Gălănești 2—0 
(1—0), C.S.M. Bucecea — Chimia 
Fălticeni 1—1 (0—0), TEPRO Iași 
— Constructorul Iași 1—3 (1—0).
Metalul Rădăuți — Relonul Să- 
vinești 2—0 (1—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a 21-a : 1. ȘIRETUL 
PAȘCANI 45 P (43—14), 2. Explo
rări Cîmpulung 42 p (39—15), 
Relonul Săvinești 41 p (43—15)... 
pe ultimele locuri ‘
Vatra Dornei 25 p (31—24), 15. Ce
tatea Tg. Neamț 25 p (21—33), 16. 
Cristalul Dorohoi 11 p (17—49).

SERIA A II-a
Steaua Mecanica Huși — Inter 

Vaslui 1—2 (0—2), DVA Portul 
Galați — Letea Bacău 5—0 (2—0), 
Mecanica Vaslvi — Minerul Co- 
măneștl 2—1 (1—0). Victoria IRA 
Tecuci — Metalul Roman 2—1
(1—1), C.S.M. Borzești — Partiza
nul Bacău 2—0 (1—0), Proletarul 
Bacău — Textila Buhuși 1—0 (0—0), 
Petrolul Moinești — Gloria Galați 
2—6 (2—0). Laminorul 
Unirea Negrești o—0.

Pe primele locuri : 
VASLUI 52 p (43—8), 
Borzești 46 p '45—16). 
Buhuși 37 p (42—24)... pe ultimele 
locuri î 15. Minerul Comănești 
21 p (21—30). 16. Letea Bacău 17 p 
(18—42).

3.

14. Minerul

Roman

1.
2.

3.

INTER
C.S.M.

Textila

SERIA A IlI-a
Ianca — Chimia Buzău 
Petrolul Berea — Con- 
Hidrotehnlca Focșani 
Foresta Gugești — Lu- 
......................  Ș-N.

Petrolul
4— 3 (0—1) 
structorul
5— 1 (5—11 . _ .
ceafăru* Adjud 0—1 (0—1),
C.S.ș. Tulcea — Laminorul Viziru 
0—2 (0—1). Minerul Mahmudia — 
Energia Mărășești 
Chimia Brăila 
dag 2—o (0—0) 
Carpați Nehoiu 
bium Măcin —
4—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. PETRO
LUL IANCA 40 p (42—30), 2. Lu
ceafărul Adjud 38 p (26—14), 3. 
Petrolul Berea 36 p (37—22)... pe 
ultimele locuri : 15. Granitul Ba- 
badag 25 p (24—32). 16. Arrubium 
Măcin 24 p (19—26).

1—0 (0—0).
Granitul Baba- 

Metalul Buzău — 
1—2 (1—0), Arru- 
Progresul Isaccea

NOȘTRI JUCĂTORI
La ora cînd apar aceste rîn- 

duri, pregătirile sînt practic în
cheiate. Oaspeții noștri, respec
tiv Iotul reprezentativ de ti
neret al Spaniei, se află de a- 
seară la Buzău (venit cu auto
carul direct de la Aeroportul 
Otopeni). Antrenorul Luis Sua
rez va supune pe selecționabili, 
după amiază, la un antrena
ment de acomodare cu gazonul 
stadionului Gloria. Iată și com
ponența lotului deplasat pentru 
acest joc :

Unzue, Lopetegul 
Arozarena, Ayarza, 
LIorente, 
fundași : 
Larranaga, Vasquez 
cași ; Beguirtstain, Goicoechea, 
Loren și Lopez — înaintași.

Cristobal, 
Nayin,

— portari; 
Lizarralde, 

Rey — 
Marcelino,
— mijlo-

Stelion TRANDAFIRESCU

SERIA A IV-a
Portul Constanța — Cimentul 

Medgidia 2—4 (2—2), Victoria
Lehliu — Unirea Urziceni 3—1 
(2—0), Petrolul Roata de Jos — 
Ș.N. Oltenița 1—0 (1—0), Olimpia 
Slobozia — Voința Constanța — 
2—1 (1—1). I.S.C.I.P. Ulmeni — 
Viitorul Chlrnogi 2—0 (1—0),
F.C.M. Dunăreană Giurgiu — Oțe
lul Călărași 2—0 (0—0). I.M.U.
C.S.ș. Medgidia — Victoria Țăn- 
dărei 5—0 (1—0), Metajul Manga
lia — Sportul „30 Decembrie" 0—0.

Pe primele locuri : 1. CIMEN
TUL MEDGIDIA 46 p (47—25), 2.
Oțelul Călărași 40 p (42—20), 3.
Sportul „30 Decembrie" 40 p (34— 
14) .. pe ultimele locuri : 14.—15. 
Petrolul Roata de Jos 23 p (19— 
34), Viitorul Chirnogl 23 p (27—42). 
16. Voința Constanța 19 p (30—39).

SERIA A V-a
București — Danubiana 

3—0 (2—0). MECON 
— C.F.R. B.T.A. Bucu- 
(2—0), Voința Bucu-

Metalul 
București 
București 
rești 2—2 
rești — I.C.S.IJM București 0—0, 
Metalul Mija — Chimia Găeștl 
0—0. Avicola Crevedia — I.U.P.S. 
Chitila 1—0 (1—0) Cimentul Fieni 
— Viscolii București - - — - 
Tehnometal București 
Șotînga 3—0 (2—0).
București — Electrica

Pe primele locuri: 1. 
BUCUREȘTI 44 p (33—14), 2. Avi
cola Crevedia 35 p (25—22), 3. Ci
mentul Fieni 34 p (33—27)... pe 
ultimele locuri : 15. Danubiana
București 21 p (26—46),
I.C.S.I.M. București 19 p '*

SERIA A VI-a
Chimia Tr. Măgurele — Sportul 

Muncitoresc Caracal 1—1 ’
Dacia Pitești — Electronistul 
Curtea de Argeș I—0 (1—0). Auto
matica Alexandria — Construc
torul Pitești 4—1 (1—0). Progresul 
Băilești — C.F.R. Craiova “ ' 
(1—0). Constructorul T.C.I. 
iova — LO B. Balș 2—1 
Textila Roșiori 
0—0, ---- ■ -
celui Cîmpulung 0—2 (0—1). Re
colta Stoieănestl — Progresul Co
rabia 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. SPORTUL 
MUNCITORESC CARACAL 44 P 
(54—21). 2. Muscelul Cîmpulung 
41 p (37—17). 3 Chimia Tr. Măgu
rele 39 p (32—18)... pe ultimele 
locuri : 14. Textila Roșiori 22 p 
(14—32). ------ - -

3—0 (0—0), 
— Minerul

Abatorul 
Titu 0—0. 

METALUL

16. 
(13—32).

(0-1).

3-1 
Cra- 

tl-0). 
Lotrul. Brezoi 

Viitorul Drăgășanl — Mus-

15. Lotrul Brezoi 22 p

(19—39), 16. Constructorul Pitești 
8 P (15—47).

SERIA A Vll-a
Minerul Anina — Minerul Mo- 

tru 0—I (0—1), Minerul Mătăsari 
— Mecanizatorul Șimlan 2—1 
a—0), Armătura Strehaia — E- 
nergla Rovinari 4—1 (2—1), Vic
toria înainte Vinju Mare — Mi
nerul Moldova Nouă 2—3 (0—2),
Minerul Oravița — Dierna Orșo
va 2—1 (2—0), Metalurgistul Sadu 
— Metalul Oțelu Roșu 1—2 (0—0), 
Gloria Reșița — C.S.M. Caranse
beș 4—0 (1—0). C.F.R. Caranse
beș — Petrolul Țicleni 0—0.

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
ANINA 42 p (53—19), 2. Minerul 
Motru 41 P (40—18). 3. Gloria
Reșița 40 p (41—18)... pe ultimele 
locuri : 14. Mecanizatorul '*'■ 
24 p (21—26), 15. Dierna 
24 p (27—37). ÎS. înainte 
Mare 16 p (10—55).

SERIA A VIII-»
Victoria Călan — Vagonul 

Arad 1—0 (0—0) Progresul Timi
șoara — Șoimii Lipova 6—1 (4—0), 
Unirea Sînnieolau — VM. Timi
șoara 1—0 (1—0) Minerul Lupeni 
— Minerul Ghelar 1—0 (1—0), Me
talurgistul Cugl — Minerul Ști
ința Vulcan 1—0 (1—0), C.F.R. Si- 
merla — C.F.R. Timișoara 0—1 
(0—1), C.S.M. Lugoj — Strungul 
Chlșineu Criș 3—0 (1—0), Obilici 
sinmartinu Sîrbesc — Unirea 
Tomnatic 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. PROGRE
SUL TIMIȘOARA 44 p (40—21), 
2. Vagonul Arad 41 p (40—19), 

. 3. C.F.R Timișoara 35 p (31—26)... 
pe ultimele locuri 
Ghelar 18 p (21—41), 10. 
Călan 14 p (*1—37).

SERIA A IX-a
Tîrnavele Blaj — Sticla 

Turda 0—0. Metalul Aiud 
rla Beiuș 1—0 (0—0). 
Șuncuiuș 
Miha! 2—1 (1—0) 
— Olimpia Gherl'a 2—1

Simian
Orșova 

Vînju

15. Minerul 
Victoria

Arieșul 
— Glo- 
Minerul 

Unirea Valea lui 
Recolta Salonta 

____ __  _____- : 1 (0—0), 
Mecanica Alba Iulia — înfrățirea 
Oradea 2—1 (1—0). Industria Sîr- 
mei Cîmpia Turzli — Minerul 
Or. dr. Petru Groza 2—0 (1—0).
Motorul I.R.A Cluj-Napoca —
Bihoreana Marghita 2—1 (0—0),
Oțelul Or. dr. Petru Groza —
Unirea Alba Iui.a 3—1 (1—0).

Pe primele locuri : *
TURDA 46 p (41—10),
Aiud 45 p (40—11). 3. înfrățirea 
Oradea 40 p (43—20) 4, Unirea
Alba iulia 40 p (41—23)... pe ulti
mele locuri : 15. Minerul Or. dr.

1. STICLA
2. Metalul

Petru Groza 18 p (13—35). 16.
Bihoreana Marghita 17 p (15—41).

SERIA A X-a
Chimia Tășnad — Minerul Baia 

Sprie 1—0 (0—01, Someșul Satu 
Mare — Chimforest Năsăud 6—1 
(3—1), Victoria Cărei — Silvania 
Cehu Silvani ei 6—0 (5—0), Meca
nica Bistrița — Laminorul Beclean 
4—0 (0—0). Oașul Negrești — Chi
mia Zalău 5—0 (3—0), Minerul 
Sărmășag — Bradul Vișeu 5—1 
(4—1), Minerul Băiuț — Minerul 
Rodna 3—0 (1—0), Minerul Băița
— Minerul Borșa 0—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. SOMEȘUL 
SATU MARE «7 p (52—19), 2. Mi
nerul Baia Sprie 45 p (38—20), 3. 
Victoria Cărei 39 p (43—19)... pe 
ultimele locuri: 13. Minerul Borșa 
23 p (22—32). 14. Minerul--------
23 p (26—38), 15. Chimia 
23 p (20—36). 16. Bradul
18 p (13—46).

SERIA A XI-a
Avîntul Reghin — Metalotehni- 

ca Tg. Mureș 4—0 (2—0). Electro- 
mureș Tg. Mureș — Viitorul 
Gheorghenl 5—0 (0—0), Autome- 
canica Mediaș — Progresul Odor- 
hei 1—1 (0—0). Metalul Sighișoara
— Mecanica C.S.V. Sibiu 2—1 
(2—0), Metalul Reghin — Carpațl 
Agnita 1—0 (0—0). Minerul Bălan
— Unirea Ocna Sibiului 2—1 
(0—1), I.P.A. Sibiu — Oțelul Re
ghin 2—0 (0—0). Unirea Cristuru 
Secuiesc — Mureșul Luduș 4—1 
(2—1).

Pc primele locuri : 1. AVÎNTUL 
REGHIN 44 P (50—17), 2. Electro- 
mureș Tg. Mureș 41 p (45—16), 3. 
Progresul Odorhei 41 p (40—13)... 
pe ultimele locuri : 15. Carpațl
Agnita 24 n (15—42), 16. Unirea 
Ocna Sibiului 17 p (17—46).

SERIA A XH-a
Metalul Plopeni — Unirea Cîm- 

nlna 3—1 (1—0), I.P.T. Intorsura 
Buzăului — Minerul Baraolt 2—0 
(1—0) Metalul Tg. Secuiesc — 
Cimentu Hoghlz 3—0 (1—0), Pre
cizia Săcele — A.S.A. Chimia 
Ploiești 3—0 (2—0). Nitramonia
Făgăraș — Electro Sf. Gheorghe 
3—0 (1—0). Carpațl Sinaia —
Victoria Floreștl 2—1 (1—0), Pe
trolul Bâicoi — Torpedo ZărneștJ 
0—1 (0—0). Minerul Fiii pești — 
Mobila-Măgura Codlea 3—0 (2—0).

Pe primele locuri: 1. METALUL 
plopen 46 p (40—18). 2. Nitra
monia Făgăraș 36 P (36—27). 3. 
Metalul TS. Secuiesc 35 p (33— 
18)... pe ultimele locuri : 14. E- 
lectro Sf. Gheorghe 25 p (30—23),
15. Torpedo Zărnești 25 o (14—26),
16. Petrolul Băico* 21 p (21—32).

Rezultatele au fost transmise de 
corespondenții noștri voluntari.

Rodna 
zalău 
Vișeu
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C.M DE HOCHEI,
GRUPA A

VIENA. Primele 
ale etapei a șaptea 
a C.M. de hochei 
desfășurate duminică 
lămurit una dintre principalele 
probleme ale actualei ediții : sta
bilirea celor două grupe valori
ce (locurile 1—4 șl, respectiv. 
5—8), cu care vor continua în
trecerile. Meciul dintre echi
pele U.R.S.S, și suediei a reve
nit, la capătul unul Joc dîrz, 
primei reprezentative, care a în
vins cu 4—2 (1—1, 2—1. 1—0), Au 
asistat 9000 spectatori. Punctele 
au fost marcate de : Starikov 
(mln. 11,56). Krutov (min. 20.16), 
Svetlov (min. 34,18) și Makarov 
(min. 59,33), respectiv Carlsson 
(min. 5.36 șl 29,03).

Partida următoare, cea dintre 
Canada șl Finlanda, a fost cîș- 
tigată de prima echipă, mal ușor 
decit era de presupus, cu 7—2 
(3—0 2—1. 2—1). astfel că. în con
tinuare, 
juca : 
Suedia 
chîpe urmind
locurile 5—8 (Finlanda, S.U.A., 
R.F. Germania șl Elveția).

două Jocuri 
a grupei A 
pe gheață, 

seara, au

pentru locurile 1—4 vor 
U.R.S.S.. Cehoslovacia, 
si Canada, celelalte e- 

a evolua pentru

HUGtjyșrn
(Urmare din pag, 1)

nenții liniei a treia (jocul lor 
pe lingă grămadă), si excelen
tul fundaș Dzganidze. Elemen
tele care ne-au condus la vic
torie : pressingul la toate ni
velurile 
care au 
fect, de 
baloane 
diferența. O victorie importan
tă peritru ceea ce urmează..."

Dumitru Mihalache, antrenor 
federal : „Punctele noastre tari, 
grămada ordonată și cea spon
tană, deschiderea, pressingul 
continuu și puținele greșeli de 
tehnică individuală. în condiții
le unui meci foarte dîrz si te
ren greu. De asemenea, remarc 
combativitatea deosebită, ab
sentă in ultimul timp. Punctele 
mai slabe : marginea neorgani
zată uneori si insuficientul cu-

și grămezile spontane, 
funcționat aproape per- 
unde ciștigarea unor 

utilizabile. De aici și

GIMNASTA FLORENTINA BUTARU
ÎNVINGĂTOARE

MOSCOVA, 27 (Agerpres). 
în concursul special cu obiecte 
din cadrul competiției de gim
nastică ritmică de la Moscova, 
tînăra sportivă română Floren
tina Butaru s-a comportat ex
celent. reușind să se claseze 
pe locul întîi la exercițiul cu 
cercul, obținînd 19,75 p. Pe

TURNEUL l)E ȘAH
DIN FRANȚA

Cu două runde înainte de 
cheierea turneului 
șah de la Hyeres (Franța), 
clasament conduce fosta campi
oană mondială Nona Gaprindaș- 
vili cu 8,5 p, urmată de coechi
piera sa Nana Ioseliani — 7,5 p. 
Elisabeta Polihroniade se află pe 
locul 6, cu 5,5 p. In runda a 9-a, 
Polihroniade a remizat cu Fisch- 
dick, Ioseliani a cîștigat la Ja
nus, Gaprindașvill a învins-o pe 
Mira.

feminin
în
de 
în

liOI) PAS
in inițierea contraatacuri- 
Oricum, socot că am re- 

făgașul meciurilor

raj 
lor. 
intrat pe 
bune".

Yves Bressy, arbitrul francez 
al partidei : „Jocul a fost dîrz, 
dar sportiv. Consider succesul 
rugbyștilor români meritat, ei 
încercind mai mult. S-a simțit 
prezența în teren a lui Pa- 
raschiv și Dumitru, catalizatorii 
echipei, care au tras mereu 
«trupa» înainte. Foarte aproape 
de faze, eu am văzut lucrul n- 
cesta în mod pertinent".

Igor Bobkov, antrenorul prin
cipal al echipei U.R.S.S. : „Fe
licit echipa română pentru suc
ces. La noi, sezonul de rugby 
abia începe. Am jucat greșit, 
încercind să-i surprindem pe 
români cu șuturi scurte, «peste» 
linia de treisferturi. Tactica nu 
ne-a reușit. Mai avem de în
vățat..."

JNTERNAIIONALELE"
(Urmare din pag. 1) >

>/ DE GIMHÂSTiCA

LA MOSCOVA
locurile următoare s-au situat 
Ana Kocineva (U.R.S.S.) —
19.70 p. Marina Nikolaeva 
(U.R.S.S.) — 19,55 p Talia Fun 
(Cuba) — 19.45 p, Petruța Du
mitrescu (România) — 19,30 p. 
La exercițiul cu coarda. Flo
rentina Butaru a ocupat locul 
al doilea cu 19.80 p. jar la 
exercițiul cu panglica s-a cla
sat oe locul trei, cu 19.70 p.

La concurs au participat 35 
de gimnaste din 14 țări.

POLOIȘTII ROMÂNI AU CÎȘ1IGAL

In turneul internațional 
polo desfășurat la Varșovia, 
primul loc s-a clasat echipa 
tlonalâ a României, 
timele două partide disputate a 
obținut o categorică victorie în 
fata Suediei, cu 11—3, șl a ter
minat la egalitate, 9—9 cu Se
lecționata universitară a Uniu
nii Sovietice. Alte rezultate : 
Cehoslovacia — Suedia 11—6. 
Polonia — Grecia 8—7, Polonia 
— Cehoslovacia 7—8, U.R.S.S. — 
Grecia 13—6.

Clasamentul: 1. România 3 p 
(golaveraj 49—36), 2. U.R.S.S^ — 
sel. univ. 
slovacia i 
(50—47), 5.

Suedia 0 d.

care în

de 
pe 

na- 
ul-

1.

6.

8 n (55—45), 3, Ceho-
6 p. 4. Polonia 4 p 

Grecia 4 p (33—37),

te ori, și-a tocit semnificația 
șl astăzi nici nu mai reflectă 
realitatea, pentru că, de vreo 
cîțiva ani buni, foarte mulțl 
atlețl... nu-și mal pun în cui 
pantofii, la o anumită vîrstă, 
ci-șl continuă activitatea com- 
petițlonală. Sigur, ei nu m,ai 
iau parte la Jocuri Olim
pice sau ia campionate euro
pene, dar participă la... cam
pionate mondiale șl la alte 
competiții interne și Interna
ționale. Este vorba de marele 
număr al atleților vîrstnicl 
care alcătuiesc așa numita 
categorie a veteranilor, eșa
lonată strict pe categorii de 
vîrstă. Acești neobosiți spor
tivi. cu inimile mereu tinere. 
In pofida părului albit și al 
unei talii mai... îngroșate, con
curează ou aceeași poftă și 
ambiție oa-n anii tinereții.

Există chiar și tabele de 
performanțe mondiale pe ca
tegorii de vîrstă. In numărul 
din martie ’87. revista fran
cezi „Athletisme“, organ ofi
cial al F.F.A . publică aceste 
„recorduri". Le-am citit 
mult Interes, reîntîlnind 
puține nume ale unor 
mari oerformerl al atletismu
lui internațional. lată-1, de 
pildă, pe francezul Alain Mi- 
moun marele adversar de a- 
cum citeva decenii al lui Emil 
Zatopek, campion olimpic de 
maraton în 1956, care deține 
astfel de „recorduri" la 
5000 m (15:42.4 cat. 55 ani) 
din 1981. 10000 m (30:16,8 cat. 
45 ani) din 1966 și o oră 
(18 862 m cat. 45 ani) din 1966 
și 11 575 m cat. 50 ani din 
1971 ; americanul Brian Old
field la greutate — 21,26 m 
(cat. 40 ani) din 1985 și fostul 
recordman mondial Parry 
O’Brien la greutate (6 kg) — 
17,71 m (cat. 50 ani) din 1981, 
cvadruplul camp'on olimpic 
la disc, Alfred Oerter, cu

cu 
nu 

foști

,48 n»
. 67,90 ___  __ __
1983. Ambele rezultate sînt mai 
bune decît cele înregistrate de 
Oerter în tinerețe !

In probele feminine, o mare 
surpriză. Recordmana „vete
ranelor" la categoria de 35 ani, 
în proba de 1500 m, este... 
Maricica Puici a noastră, cu 
un rezultat de 3:57,73 din 1985. 
Dar Maricica nu se simte o 
veterană și. cel puțin, deocam
dată. nici n-are Intenția să se 
considere ca atare. Ea are 
încă tinerețea (vorba Iul Pe
tre Ispirescu : „Tinerețe fără 
bătrînețe") care o face com
petitivă în întrecerea cu ad
versare, totuși, cu mult mal 
puțin vîrstnice ca ea ; iar fap
tul că anul trecut, de exem
plu. a fost a doua la 3 000 m 
la c.F. de la Stuttgart (la a- 
ceastă probă deține, de ase
menea, ..recordul" veterane
lor, cu 8:35.92 — 1906). că în 
1986 a cîștigat Marele Premiu 
IAAF-Mobil la 1 500 m. com
petiție în care a fost a doua 
în clasamentul general, iar că 
anul acesta a fost a treia la 
3 000 m la C.M de sală de la 
Indianapolis, după ce deveni
se campioană de sală a 
S.U.A. la 3 000 m, cu un nou 
record național, demonstrează 
aceasta.

Dar. apropo de „veterani"... 
După o pauză de 
hurdlerul cubanez Alejandro 
Casanas, în vîrstă 
fost recordman al
110 mg (13,21 în 1977), a reve
nit pe pistă și a realizat un 
rezultat excelent ; 13.54 !... In
tre cei peste 6 000 de partici
pant ai faimosului maraton 
de la Boston s-a aflat, recent, 
șt alergătoarea Ruth Rolhfare, 
cea mai rapidă între concu
rentele de peste... 80 ani. ea 
numărînd 83 de primăveri !

Deci, despre ce pantof! puși 
în cui mai poate fi vorba ?

Romeo VILARA
k\A/W\A/V\A/V\A/V\A/V\A/V\A/V\a»/V\AZV\A/'r\A?V\A/'W

® O zi bogată în fotbalul european $ Campionatele 
naționale se apropie de 
derbyul local cu Everton

final E Liverpool a cîștigat

(cat. 40 ani) tn lflsti 
m (cat. 45 ani) din

un an

de 35 ani. 
lumii Ia

MIINE, 12 MECIURI 
IN PRELIMINARIILE C.E.

cele 
:ompe- 

istorla fotbalului

prezintă Campionatele Europe
ne de la Moscova. Celestina 
Popa (la bîrnă) și Camelia Voi- 
nea (sol) au avut și cite o ra
tare, dar in general se poate 
aprecia că pregătirea lor se a- 
flă la .... 1...
citeva săptămîni care au mai 
rămas 
trebui 
eficiență. Daniela Silivaș are 
exerciții competitive la nivel 
european si mondial si este fi
resc să nădăjduim ca prezența 
ei Ia Campionatele Europene să 
fie încununată de succes. Tn- 
tr-o vizibilă creștere se află, 
după opinia noastră, și Euge
nia Golea, ajunsă pe o poziție 
fruntașă în echipa noastră re
prezentativă. Antrenorii Adrian 
Goreac, Maria Cosma și Octa 
vian Belu au incontestabile me
rite pentru ceea ce au făcut 
pină acum, pentru forma asi
gurată gimnastelor noastre frun
tașe. dar nu vor trebui să o- 
mită nici o clipă că altele vor 
Ei condițiile și nivelul con
cursului de la Moscova.

Dintre sportivele care au <•• 
voluat în afară de concurs, ni 
se pare 
agreabila 
tina, din 
siadă. o 
sînd, de
Badea; I.cnuța Rus si Mădălina 
Tănase. A surprins neplăcut, în 
schimb, inconstanța Marianei 
Tudor,ț care n-a fost în stane 
să se , concentreze pentru exe
cutarea a două sărituri, a ra
tat apoi paralelele șl, previzi
bil. a renunțat să mai concu
reze ta bîrnă. Prea multe „ra
teuri" .pentru o componentă a 
lotului, reprezentativ tntr-u-> 
singur concurs !

Si tinerii noștri gimnaști au 
confirmat în mare măsură, e- 
volutule lor apreciate din ul
timele concursuri. Marius Gher-

un nivel bun. iar cele

pină la „europene" vor 
valorificate cu maximă

oportun să subliniem 
prezență a Laurel Cu- 
lotul pentru Univer- 
plâcută impresie lă- 
asemenea, Augustins

man și Marius Tobă s-au ma
turizat mult de Ia o întrecere 
la alta, ei manifestă acum mai 
multă siguranță, mai multă vir
tuozitate în abordarea unora 
dintre cele mai grele elemente 
ale gimnasticii masculine. In 
Centrul de pregătire olimpică 
de la Reșița, Dan Grecu, loan 
Albu și Ștefan Hărgălaș lucrea
ză cu multă seriozitate și pa
siune și iată că eficiența ac
tivității lor se vede în nivelul 
de pregătire al gimnaștilor din 
acest colectiv. Exercițiul la 
inele al lui Marius Tobă, „ca
lul'1 lui Marian Rizan, „bara" 
lui Marius Gherman, cu o com
binație in premieră mondială, 
la care mai putem adăuga și 
noul exercițiu la inele al lui 
Levente Molnar sau perseve
rența cu care Marian Colăcel 
încearcă să execute „dublul" 
său deasupra barei reprezintă 
tot atitea dovezi ale eforturi
lor pe care gimnaștii noștri le 
fac — se vede clar aceasta — 
pentru o afirmare pe plan con
tinental și mondial si la ni
velul seniorilor.

Mîine va fi una dintre 
mal bogate zile pe plan 
titional din 
continental. Intr-adevăr, sînt pro
gramate, în cadrul preliminari
ilor Campionatului European ’88 
nu mal puțin de 12 partide. In 
grupa I. vor avea loc meciurile 
România — Spania și Albania — 
Austria, în grupa a ni-a Fran
ța — islanda și U.R.S.S. — R.D. 
Germană, în grupa a IV-a Tur
cia — Anglia si Irlanda de Nord 
— Iugoslavia în grupa a V-a 
Grecia — polonia și Olanda — 
Ungaria. în grupa a Vl-a Țara 
Galilor — Cehoslovacia si Fin
landa — Danemarca și în grupa 
a VII-a Irlanda — Belgia și 
Luxemburg — Bulgar'a.

Unele dintre aceste partide se 
constituie în veritabile derby-uri 
ale grupelor respective.

41 p, Pogon Szczecin — 34, Slask 
Wroclaw 33 p.

® în Anglia (et. 39), derbyul 
din Liverpool a revenit echipei 
locale cu același nume, care 
dispus cu 3—1 de 
clasament conduce 
cu 76 p din 38 de 
tă de Liverpool cu 
Tottenham 68 p (38 
tate mai importante:

a 
Everton! în 
insă Everton, 
jocuri, urma- 
73 p (39 j) și 
j). Alte rezul- 

Tottemham 
Oxford 3—1. Manchester 
Arsenal 3—1. Leicester

City

Watford 1—2 Q.p. Rangers — 
Manchester United 1—1, South
ampton — Charlton 2—2, 
Wimbledon — Nottingham 2—1, 
Luton — Sheffield Wednesday 
0—0.B Intr-un meci amical disputat 
la Tiaret- (Algeria), Formația 
franceză FC Nantes a întrecut 
cu 1—0 (0—0) Selecționata țării 
gazdă ! ,

• La Besancon (Franța) s-a 
disputat meciul dintre selecțio
natele Franței și Elveției, con- 
tînd pentru preliminariile C.E. 
rezervat echipelor de Juniori. 
Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 3—0 (1—0).
• Finala turneului de la 

Montevideo se va disputa intre 
formația locală Penarol și Betis 
Sevilla. In semifinale, Penarol a 
întrecut o altă formație Urugua
yans. Nacional, cu 2—1.

CAMPIONATE NAȚIONALE, 
ȘTIRI

• După 27 de etape, tn Aus
tria continuă să conducă Aus
tria Vie na — 41 p. urmată de 
Rapid Vlena și FC Tirol Inns
bruck — cu cite 36 p. Rezultate: 
FC Tirol Innsbruck — Sturm 
Graz 7—1 ; Austria Viena — 
Voest Linz 5—1 ; L.A.S.K. — Ra
pid Viena 2—0: Admira Wacker 
— Wiener Sportclub 4—1.
• In etapa a 23-a a campio

natului Poloniei, lidera 
mentului. Gornik Zabrze, 
minat la egalitate, 
disputat pe teren propriu 
Gornik Walbrzych. Alte rezulta
te : Pogon Szczecin — G.K.S. 
Katowice 7—2 ; S al Mielee —

Motor Lub’in 
1—0 ; Ructi

clasa- 
s, a ter- 

1—1 meciul 
cu

n.diuwi(,e I—& , o
L.K.S. Lodz 0—0;
— Lech Poznan
Chorzow — Lechia Gdansk 0—0 ; 
Widzew Lodz — Polonia Bytom 
3—0. Clasament : Gornik Za'irze

OSPITALITATE44
această pagină, „povestea". din păcate 

adevărată, a lui Girasse, care, înaintea meciului dintre Olym- 
pique Marseille și fosta sa echipă Girondins de Bordeaux, a 
primit tot felul de scrisori de amenințare, ceea ce a determinat 
punerea sa sub o pază polițienească cu totul deosebită. Rău a 
mai ajuns sportul, fotbalul în speță, dacă sînt necesare astfel 
de măsuri !...

Dar „cazul Giresse* nu este, cum eventual s-ar putea bănui, 
o poveste dureroasă în unicat. Alt caz, despre care se rela
tează in presa occidentală demonstrează fără putință de tăgadă 
că lucrurile se află pe un drum nefast. în fapt o" ..fundătură" 
mocirloasă, caracteristică unor anume moravuri din țările apu
sene.

Există, astăzi, practica generală potrivit căreia un antrenor 
însoțit, eventual, de un operator video, se deplasează în orașul 
viitoarei adversare a echipei sale, pentru a o studia cit mai 
bine, pentru a-i putea vedea mai clar atît părțile bune, cît și 
slăbiciunile. Acest „spionaj", admis, în fond, în întreaga lume, 
se bucură în multe locuri de înțelegere. Recent, spre exemplu, 
la Cluj-Napoca, la meciul olimpicilor români cu cei vest-ger- 
mani au fost prezențl antrenori din Polonia si Danemarca, 
echipe cu care reprezentativa României face parte din aceeași 
grupă preliminară. Au fost primiți cu ospitalitate, așa cum ar 
trebui să se întîmple pretutindeni. Dar, cum arătam, nu este- 
așa pretutindeni. Căci, iată, Uli Honess, unul dintre tehnicienii 
lui Bayern MUnchen, și-a propus să se deplaseze la Monchen- 
gladbach pentru a vedea evoluția Borussiei, adversara viitoare 
a echipei bavareze. Dar, cum înaintea plecării a primit citeva 
Scrisori de amenințare, pentru a se evita ceva neplăcut, Uli 
Honess a făcut deplasarea la Monchengladbach sub protecția 
directă a doi polițiști, care l-au însoțit în călătorie și l-au în
cadrat în tribună, neslăbindu-1 o clipă din ochi... Se pare că 
supărarea suporterilor Borussiei se datorește și faptului că 
actualul antrenor al echipei lor. Jupp Heynckess, va fi, peste 
puțină vreme, succesorul lui Udo Lattek la cîrma Bayern-ului.

Oricum ar fi, „fundătura" tot fundătură rămîne... (r. vil.)

ATLETISM • După o absență 
de doi ani, marocana Nawal El 
Moutawakil, campioană olimpică, 
a reintrat, la Des Molnes, tn 
S.U.A.. ciștlgind 400 mg in 56.60. 
în aceiași concurs, nigerianul 
Chidl Imoh a realizat 10,17 s pe 
100 m. • Belgianul Karel Lls- 
mont (38 ani), campion european 
în 1971, a cîștigat maratonul de 
la Hamburg, cu 2.13:45. La femei 
a învins vest-germana Charlotte 
Teske, cu 2.31 :M. • tn mara
tonul de la Mirano, primul s-a 
clasat Helmut Stuhlpiarrer cu 
3.18:32.

BASCHET • Echipa de Juniori 
a S.U.A. a cîștigat turneul de ia 
Mannheim dîspunînd, în finală, 
de selecționata Spaniei, cu 96—80 
(46—53). Pentru locul trei : Tur-

cia — R. F. Germania 65—53
(30—23).

BOX A Columbianul Fidel Bas- 
sa și-a apărat cu succes titlul 
mondial ____“““
dispunînd, la Belfast, prin 
în rep. 13 
McCauley.

CICL’SM
Turului

al „muștelor" (WBA),
- KO 

de britanicul Dave
<• Etapa a treia a 

Spaniei, eontracrona» 
metru individual, la Valencia, a 
prilejuit victoria irlandezului 
Saan Kel’y (35,498 km în 44:31).

GIMNASTICA • Meci feminin 
la Denver : S.U.A. — U.R.S.S. n 
183,475—198,100 p. La Individual, 
pe primele locuri s-au clasat : 
Kristie Philips (S.U.A.) cu 39.825 p 
șl Natal’a Laseenova cu 39.450 p.

ÎNOT • La Los Angeles. Matt 
Blond! a înotat 50 m liber în 
21,84.

MOTO • Pe circuitul de la 
Nurburgring, in cadrul C.M., la 
clasa 250 cmc a cîștigat vest-ger- 
manul Martin W;mmer, pe „Ya
maha"; cu o medie orară de 
132,888 km, iar la clasa 500 cmc a 
învins australianul WayneGard- 
ner, pe ,,Honda" care a realizat 
o medie de 135 44S km.

SĂRITURI • în cadrul unui 
concura desfășurat la Amersfoort, 
tn Olanda, pentru Cupa Mondială, 
pe primul loc la platformă s-au 
clasat sportivii chinezi Yanmel 
Xu la Temei, respectiv Hui Tong. 
El au Întrecut pe Blanks Meyer 
(R.D.G.) eu 284,72 p față de 

239,59 p Iar Hui (420,72 p) 3-a cla
sat înaintea sovieticului Gheor- 
gh! Cegovadze — 408.83 p.

SCRIMA • La Heidenheim, for
mați: ves" -germană Tauber-

bischofsheim a întrecut cu 8—3 
echipa Dinamo Moscova, în fi
nala de spadă a Cupei Europei. 
• Trofeul Jeanty, de florets fete, 

• disputat la Paris, a fost cîștigat 
de campioana mondială, vest-ger- 
mana Anja FkShtot "(18 ani), eu 
8—5 în finala eu Zsuzsanne Janosi 
(Ungaria).

TENIS * Turneul de la Mont* 
Caria t-a încheiat cu victoria 
suedezului Mats wilander, care
1- a întrecut cu 4—6. 7—5. 6—1. 
8—3 pe americanul .Timmy Arias. 
La dublu, perechea Ilans Gil- 
demeister, Andres Gomez (Chile, 
Ecuador) a întrecut eu 6—2. 8—4 
pe Mansour Bahrani, Michael 
Mortensen (Iran Danemarca).

TENIS DE MASA • La Sun
derland : Anglia — R.P. Chineză
2— 4.
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