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In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, marți? 28 
aprilie, s-au deschis lucrările 
sesiunii a V-a a celei de-a 
IX-a legislaturi a Marii Adu- 
nări Naționale.

Lucrările actualei sesiuni se 
desfășoară în atmosfera de pu
ternică angajare patriotică în 
care întreaga națiune acționea
ză, cu dăruire și elan revolu
ționar, pentru îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a preve
derilor planului pe 1987 și pe 
întregul cincinal, pentru trans
punerea in viață a istoricelor 
obiective stabilite de Congresul 
al XIII-Iea al partidului.

La sosirea în rotonda Palatu
lui Marii Adunări Naționale, 
tovarășul Nicolae Ceaușcscu, 
tovarășa Elena Ceaușescu. au 
fost intimpinați cu puternice 
și vii aplauze. Cei prezenți au 
dat glas, și cu acest prilej, sen
timentelor lor, ale întregului 
nostru popor, dc aleasă stimă și 
profundă dragoste față de con
ducătorul partidului și statului 
nostru.

împreună cu 
Nicolae Ceaușescu, in 
ficialc au luat loc 
Elena Ceaușescu,' 
Constantin 
Bobii. 
Ciobănu, 
Constantin, Ion Dincă, Ludovic 
Fazekaș, Paul 
Constantin Olteanu, 
Oprea. Gheorghe 
Pățan.

Lucrările actualei 
fost deschise de 
Nicolae Giosan, i 
Marii Adunări Naționale.

La propunerea Biroului Marii 
Adunări Naționale, a fost a- 
doptată următoarea ordine 
de zi :

1. Validarea alegerii unui 
deputat în Marea Adunare Na
țională.

2. Raportul Consiliului de 
Miniștri cu privire la îndepli
nirea Planului național unic 
de dezvoltare economico-socia- 
lă a țării în trimestrul 1/1987 
și măsurile pentru realizarea 
integrală a prevederilor planu
lui pe anul 1987, pentru întă
rirea rolului centralelor eco
nomice ca unități de bază în 
economie, care funcționează pe 
principiul 
autogestiunii 
ciaro.

3 Proiectul 
modificarea 
Legii nr. 59 
comisiile de

4. 
modificarea 
Legii 71 din 1969 
lor economice.

5. Proiecte de legi pentru a- 
probarea decretelor cuprinzînd 
norme cu putere de lege emise 
do Consiliul de Stat după se
siunea a iV-a a Marii Adu
nări Naționale.

Proiectele de legi înscrise 
pe ordinea de zi la punctele 
4 și 5 se află în curs de examî-

nare, urmînd 
comisiile de 
M.A.N.

La primul 
de zi, tovarășul 
Mihalache, președintele 
siei 
raportul acestei comisii privind 
validarea alegerii unui deputat 
in M.A.N.

Marea Adunare Națională a 
validat, in unanimitate, alege
rea tovarășului Ion Constanti- 
nescu în Circumscripția electo
rală nr. 26 Alexandru Sahia 
din municipiul București.

Primul ministru al Guver
nului Republicii Socialiste 
România, tovarășul Constantin 
Dăscălescu, a prezentat, in 
continuare, Raportul Consiliu
lui de Miniștri prevăzut pe or- 
dinep de zi.

La dezbaterea generală asu
pra raportului au luat cuvîn
tul, în. ședința de dimineață 
deputății loan Folea. Stcliana 

Enache, 
Șerban 
George

a fi avizate de 
specialitate ale

punct al ordinii 
Nicolae 

Comi- 
de validare, a prezentat

a Astăzi, de la ora 18, pe stadionul Steaua,

in preliminariile Campionatului European de fotbal

(ECHIPA ROMÂNIEI ÎNTÎLNEȘTE, ÎNTR-UN MECI 
DECISIV, REPREZENTATIVA SPANIEIB

DIN INIMĂ, MULT SUCCES „TRICOLORILOR"!
Partida va fi transmisă in direct la radio și televiziune

tovarășul 
lojile o- 
tovarășa 
tovarășii 

Dăscălescu, 
Virgil Cazacu, 

Ion Coman,

Emil 
Lina 

Nicolae

Niculescu. 
Gheorghe 

Pană. Ion

sesiuni au 
tovarășul 

președintele

autoconducerii și 
economico-finan-

de lege pentru 
și completarea 
din 1968 privind 
judecată.

Proiectul de
Și

lege pentru 
completarea 

a contracte-

Istodorescu, Marin 
Ștefan Rab. Teodor 
Constantin Olteanu, ____
Anastasiu. Pavel Zarcula.

în cursul după-amiezii, la 
reluarea lucrărilor, pe margi
nea Raportului, au luat cuvîn
tul deputății : Constantin Zam
fir, Constanța Barbu, Gheorghe 
Marchiș.

în continuare, tovarășul 
Gheorghe Chivulescu, ministrul 
justiției, a prezentat expunerea 
asupra Proiectului de lege pen
tru modificarea și completarea 
Legii nr. 59 din 1968 privind 
comisiile de judecată. Raportul 
comisiilor permanente ale 
M.A.N. a fost prezentat de to
varășul loan Sălăjan, președin
tele Comisiei constituționale și 
Juridice.

La acest 
zi au luat 
Ion Savu, 
Pantclimon _ _____
Alexa, Ștefania Ionescu.

După discuția pe articole. 
Marea Adunare Națională a 
adoptat, în unanimitate, Legea 
pentru modificarea și comple
tarea Legii nr. 59 din 1968 pri
vind comisiile de judecată.

In legătură cu problemele 
dezbătute privind îndeplinirea 
planului național unic de dez
voltare economico-socială a ță
rii, Marii Adunări Naționale i-a 
fost prezentat proiectul unei 
IIotăriri-Apel căruia i-a dat ci
tire deputatul Silviu Curticeanu.

In unanimitate, deputății au 
adoptat Hotărîrea-Apel a Marii 
Adunări Naționale privind reali
zarea planului de dezvoltare 
economico-socială pe trimes
trul II și intregul an 1987, care 
se dă publicității.

In încheierea lucrărilor, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale a anunțat că celelalte pro
iecte de legi înscrise pe ordi
nea de zi urmează să fie e- 
xaminato de comisiile perma
nente de specialitate și supuse 
dezbaterii Marii Adunări Na
ționale în cadrul actualei se
siuni, data reluării lucrărilor 
în plen urmînd să fie anunțată 
din timp.

Toate drumurile vor duce as
tăzi spre stadionul Steaua, to
cul de desfășurare a meciului 
de fotbal ROMÂNIA — SPA
NIA din cadrul preliminariilor 
Campionatului European, gru
pa I. Un meci de prim-plan pe 
afișul competițional al bătrînu- 
lui continent (cuprinzînd nu 
mai puțin de 12 partide), cu 
caracter decisiv pentru ambele

.A,

V--—--ROMANIA

Barcelona (Zubizarreta, Victor, 
Caldere, Carrasco) ; ceilalți doi. 
Goichoechea și Andrinua (tot 
in ideea prezentării unui cuplu 
omogen de fundași centrali) a 
părtinind lui Athletic Club 
Bilbao.

în summum, un „unsprezece" 
valoros, verificat (cei mai mulți 
dintre componenții lui), de o 
bună bucată de timp, in an-

lovan Bumbescu
Mateuț Boloni

(Balint)

Lung
Belodedici

Klein
Ungureanu

Hagi

Lăcătuș Pițurcâ

Arbitru : Alexis Ponnet (Belgia)

punct al ordinii de 
cuvîntul deputății 
Elena Encuțescu, 
Ungureanu, Mihai

Caldere 
Camacho

Carrasco 
Victor 

Andrinua

Butragueno 
Gallego 
Goicoechea 

Zubizarreta

Michel
Sanchis

SPANIA
reprezentative, dar cu precăde- 
re pentru echipa noastră, căre- 
ia, în scopul de a rămîne în 
cursa calificărilor, ii este nece 

gî sară victoria.
<: Referindu-ne la partenera de 
sj întrecere a „tricolorilor”, selec- 
S: ționata iberică, trebuie subliniat 
g: faptul că ea reprezintă un fot- 
g: bal foarte bine cotat in arena 
g internațională. La nivelul for- 
gî mațiilor de club, fotbalul spa- 
0 niol a dobindit în competițiile 
g; europene numeroase și răsună- 
g| toare succese, nu mai departe 
g; de anul trecut el figurind în 
g; finalele tuturor celor trei pres- 
g: tigioase întreceri, Cupa Campio- 

nilor (cu F. C. Barcelona), 
Cupa Cupelor (Atletico Madrid) 

g- și Cupa U.E.F.A. (Real Madrid, 
g: ciștigătoarea ediției).
gr Ne apare firesc, în aceste con- 
g; diții, ca echipele-fanion ale fot- 

balului spaniol să furnizeze 
' formației reprezentative grosul 

jucătorilor, antrenorul Miguel 
Munoz selecționînd, și pentru 
partida de astăzi, cinci jucători 
de la Real Madrid (Sanchis, 
Camacho, Michel, Gallego, Bu- 
tragueno) și patfu de la F. C.

SPORTUL - PARTE INTEGRANTĂ A VIEȚII SATULUI DE AZI
însemnări din Coloneștl, unde oamenii iiiurcsc cu succes noua revoluție afiraid

Ne aflăm la Coloneștl, co
mună din județul Olt, așezată 
la jumătatea distanței dintre 
Slatina și Pitești, acolo unde 
se află una din unitățile a- 
gricole cooperatiste căreia 
i-a fost conferit înaltul titlu 
de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare", pentru rezultate de 
excepție in creșterea producției 
agricole.

Pînă la sosirea de pe cîmo 
a președintelui C.A.P., I™_
Stan, el 
Revoluții 
tință cu 
reușitele 
re în 1986 ce au situat-o prin
tre fruntașe pe județ și pp 
țară : 20 078 kg de porumb șliu-

Nicu 
însuși „Erou al Noii 
Agrare”, luăm cunoș- 
graficele care atestă 
acestei unități agra-

Tiberiu STAMA

(Continuări In pag. î-3)
Șahul, unul din sporturile care plac cel mal mult copiilor din 
comuna Colonești Foto : Gabriel MIRON

gajante și prin aceasta difi
cile dispute, cum au fost și 
jocurile susținute de naționala 
Spaniei la ultimele turnee fi
nale ale Campionatului Euro
pean (locul 2) și Campionatu
lui Mondial (calificată în „sfer
turi”, unde a fost eliminată — 
la penaltyuri — de reprezenta
tiva Belgiei).

★
„Cum era și firesc, ne spunea 

Emerich Jenei, de la aceste pre
mise, privind potențialul valo
ric al viitorilor parteneri, s-a

pornit in pregătirea meciului 
cu echipa Spaniei. Conștienți de 
valoarea oaspeților noștri, de 
importanța acestui joc între 
principalele candidate din se
ria I la un loe in turneul fi
nal al Iui Euro ’88, împreună 
cu antrenorul Cornel Dră- 
gușin, am acordat, in cadrul 
pregătirilor centralizate, atenția 
cuvenită la toți factorii jocu
lui ; in așa fel incit, toți com
ponenții lotului să dețină, la 
ora meciului, prospețimea fizi
că necesară transpunerii in 
practică a ideii de joc, prin 
mijloace tehnico-tactice variate, 
eficiente”.

în rest (fără să îl mai subli
nieze conducerea tehnică), atu-ul 
coeziunii, asemenea formației 
spaniole, îl deține și reprezen
tativa României, alcătuită, de 
aproape doi ani, in marea ei 
majoritate, din jucători ai Ste
lei, echipa care, înainte de a 
deveni supercampioană conti
nentală, cucerise titlul euro
pean, învingind, la Sevilla, pe 
puternica F. C. Barcelona.

Apropo de Sevilla, foarte pu
țin a lipsit. In toamna trecută, 
ca echipa noastră națională să 
obțină măcar un rezultat de 
egalitate, la sfîrșitul unui joc 
palpitant, care l-a ținut ca pe 
jar pe bătrînul antrenor Miguel 
Munoz. Altfel spus, jucătorii 
Stelei din echipa noastră na
țională. ca și ceilalți „tricolori”, 
Lung, Ungureanu, Mateut, Klein 
(Cămătaru și Rednic. acciden
tat!, au devenit indisponibili).

Gheorghe N COLAESCU

(Continua^ tn 00fl 2-31

STEAUA, CAMPIOANA ȚĂRII »

A CUCERIT Șl „CUPA
GHEORGHENI, 28 (prin telefon). 

Pe patinoarul artificial din loca
litate a luat sfirșit turneul final 
al „Cupei României" și al Dacia- 
dei la hochei pe gheață. Prețiosul 
trofeu a revenit echipei campioa
ne, Steaua București, care a 
reușit să învingă în ultima zl pe 
Sport Club Miercurea Ciuc. con
curentă și ea la primul loc. în 
felul acesta, Steaua Iși menține 
supremația șl ta această compe
tiție, ca și ta -amplonat. Ultima 
zt a Întrecerilor a programat trei 
partide care, prin focul rezulta
telor, au prezentat Interes pen
tru desemnarea ordinii celor șase 
locuri. Au rezultat meciuri viu 
disputate formațiile competitoa
re, fără excepție, arunetnd ta 
joc cu curaj șl dăruire resursele 
de care dispun.

DINAMO — DUNĂREA 7—2 
(1-0, 3—1, 3-1). Meci de mare 
luptă, tn care Dunărea a jucat 
cu ambiția-1 cunoscută, discipli
nată tactic, așa cum ne-a obiș
nuit. Cel puțin de patru ori gă- 
lățenil au ratat incredibil, și asta 
s-â simțit în evoluția lor ulterioa
ră. Dinamoviștil au înscris primii 
prin Andras (min. II) după care 
și-au impus locul îndeosebi dato
rită eficacității. Au mal marcat : 
Solyom (21). Caval (34, 39), B«- 
Jan (56). Lukacs (58), D. Po
povic! (60) pentru Dlnamo, res
pectiv Șt. Zaharia (34), Berdilă 
(51).

PROGRESUL — VIITORUL 3—2 
(1—0, 1—1. 1—1). Partidă de fru
mos angajament, tn oare Progre
sul a realizat primele două go
luri (Ferenez — mln. 10 șl Z. An
tal — mln. 22), după care S. Am- 
brus a redus din diferență (31), 
Iar Cs. Gall a egalat (51). Două 
minute mal tlrziu, Progresul ia

ROMÂNIEI* LA HOCHEI
avans prin golul lui Todor. Re
zultatul rămine neschimbat pînă 
în final, în pofida ofensivei echi
pei locale, care insă a manifestat 
deficiențe la finalizare.

STEAUA — SPORT CLUB 6—2 
(1—0, 1—0, 4—2' Cel mai frumos 
meci al turneului, șarjele în vi
teză alternînd cu repeziciune de 
la o poartă la alta, și dacă în 
primele două reprize scorul nu a 
luat proporții aceasta s-a dato
rat îndeoscb apărărilor, ferme, 
bine puse la punct. A doua trei
me a jocului a fost deosebit de 
spectaculoasă, de un dinamism 
rar intîlnit. în cea de-a treia. 
Steaua, mal organizată tactic, mai 
bine „așezată d beneficiind de 
înaintași percutanți (în special 
Burada) a reușit să se distan
țeze. Au marcat : Nistor (mln. 1), 
Burada (21. 46 52). Ioniță (46).
Daia (48) pentru învingători, 
respectiv Gereb (45) Z. Nagy 
(59).

Meciurile ultimei zile le-au ar
bitrat foarte bin : șt. Enciu, Em. 
Both, N. Enache, Cs. Fodor, S. 
Dinu, C. Săndulescu.

Clasamentul fina! al
„Cupei României" 1987

1. STEAUA Buc. 5 4 0 1 39-13 8
2. Sp. Club M. Ciuc 5 3 1 1 11-11 7
3. Dlnamo București 5 3 0 2 24-20 6
4. Dunărea Galați 5 1 2 2 13-18 4
S. Progr. M. Ciuc 5 l 1 3 9-22 3
6. Vlit. Gheorghenl 5 0 2 3 17-29 2

Să consemnăm, tn tncheîere.
deosebita atenție acordată de or
ganizatori acestei importante 
competiții naționale a hocheiului 
nostru.

Mircea COSTEA



jjȘfMn'ttrf in viața artătiafâ
tineretului

Rubrică rezervată elevilor și studenților

„UNIVERSITARII" BUCUREȘTENI, ÎN PRIM-PLAN!
• „Cupa Anghel Saligny", o întrecere mereu mai frumoasă
• La „Drept" ți la Lacul Tei, competiții pentru toate preferințele

In acest final de aprilie, stu
denții din Centrul Universitar 
București se relevă printr-o 
susținută activitate sportivă de 
masă in aer liber dedicată 
aniversării a 65 de ani de la 
crearea U.T.C. si a 30 de ani 
de la constituirea U.A.S.C.R. 
în același timp, un binevenit 
prilej de a întîmpina — parti- 
cipînd la diferite întreceri — 
cele două mari apropiate eve
nimente — Ziua de 1 Mai și 
Ziua Tineretului. Citeva do
vezi concrete :

• A 24-a ediție a „Cupei An 
ghel Saligny", întrecere rezer
vată viitorilor tehnicieni si in
gineri constructori, a reunit pe 
finaliștii celor aproape 2 000 de 
tineri și tinere prezenți, în 
toamnă, la etapa de masă a 
competiției. Confirmînd reuși
tele anterioare în activitatea 
sportivă de masă, echipele fa
cultăților de Utilaj (volei), Hi
drotehnică (baschet băieți și 
lotbal). Civile+Instalații (hand
bal băieți și șah) au reușit să 
se detașeze, la fel ca și Ema
nuel Bălășcan — anul III In
stalații Ia tenis de masă, Lidia 
Elert — 100 m și Karine
Belstad — 400 m, ambele anul 
II Civile, Adrian Goia — 100 m, 
anul' IV Civile și Darius Tol- 
der — 800 m, anul I Utilaj. O 
competiție frumoasă, în spiritul 
tradiției care s-a statornicit, cu 
multe flori pentru cei mai har
nici sportivi, una, simbolică, si 
pentru conf. Mioara Șerban, la

zică (atletism băieți, baschet 
băieți) ; Geologie (fotbal, tenis 
de masă și baschet fete); Drept 
(șah fete). A fost o întrecere 
reușită, asigurată prin colabo
rarea rodnică dintre Asociația 
studenților comuniști (pre
ședinte, Marius Țîrlea, anul IV 
Drept) și colectivul catedrei de 
educație fizică și sport (res
ponsabil, conf. A. Bălan).

• Sporturile nautice au avut 
un moment de vîrf în activita
tea studenților din Capitală, 
prin intermediul întrecerilor 
pentru „Cupa a 30-a aniversa
re a U.A.S.C.R.", dominate de 
canoiștii de la Universitate și 
Folitehnică, precum și prin con
cursul dotat cu „Cupa anilor I“, 
în care s-au remarcat echipa
jele A.S.E. și Politehnicii, tot 
într-o probă de canoe. Ambele 
acțiuni au avut ca loc de des
fășurare baza nautică Tei, 
fief-ul sportului universitar 
bucureștean, acolo unde, in pri
ma decadă a lunii mai, va a- 
vea loc — în cadrul unui pro
gram amplu — și închiderea 
anului sportiv universitar pen
tru studenții din primul oraș 
al țării.

• Ajunsă la cea de a 31-a 
ediție, „Cupa Carol Davila" a 
reunit în întreceri pe studenții 
de la I.M.F. Merite deosebite 
pentru cei de la Medicină Ge
nerală — locul I la baschet fâ
nul I), canotaj (I), fotbal (VI), 
handbal (II), tenis Ileana Con-

Crosul studentelor de la Universitate a constituit una din reușite 
Foto : Gabriel MIRON

capătul a 35 de ani de activi
tate didactică, cei mai mulți în 
cadrul Institutului de Con
strucții...

• Exponenții celor aproane 
5 500 de studenți ai Universi
tății — mai bine de 300» de 
sportivi și sportive — și-au de
semnat fruntașii, pe primitoa
rea arenă de la „Drept" și la 
l.acul Tei. Un public entuziast, 
ca de obicei (în frunte cu prof, 
univ. Gh. Dincă, prorector al 
Universității si secretar al Co
mitetului de partid), a aplau
dat reușita reprizelor demon
strative de gimnastică aerobi
că ale studentelor de la Fizi
că, Filologie, Matematică, Drept 
și Geologie, precum si pe spor
tivii si echipele evidențiate în 
întrecerile propriu-zise : Mate
matică. la atletism (cros, bă
ieți, 1 200 m — Dan Constan- 
tinescu, fete 800 m — Laura 
Tiriș, canoe 10+1 fete și bă
ieți, șah — Gabriel Boroi); Fi-

CAMPIONATE DE CULTURISM
Timp de două zile la Casa de 

cultură ,,înfrățirea intre popoare" 
s-au desfășurat Campionatele 
Municipiului București la cultu
rism, la care au fost prezenți 
120 de participanțl. Iată cîș- 
tigătorii : juniori mici — 55
kg — M. Mogoșanu (Ra
pid), 60 kg — M. Vilciu (Lie. 
ind. Spiru Haret), 65 kg — C. Mo
toc (Expl. Metrou), 70 kg — G. 
Dragomir, peste 70 kg — M. popa 
(ambii Lie. ind. Spiru Haret), 
echipe —, Lie. ind. Spiru Haret ; 
juniori mari — 65 kg — M. Trifan 
(Rapid), 70 kg — S. Breahnă 
(Expl. Metrou), 75 kg — M. Popa, 
80 kg — FI. Preuteasa (ambii Lie. 
ind. Spiru Haret), peste 80 kg — 
M. Țărle (Expl Metrou), echipe
— Lie. ind. Spiru Haret ; seniori
— 70 kg — S. Breahnă (Expl. Me
trou), 76 kg — A. costache (Ra
pid), 82 kg — G. Ivan (Lie. ind. 
Spiru Haret). 88 kg — I. Budulea 
(Rapid), peste 88 kg — P. Ca- 
raiorgopol (Dinamoj, echipe — 
Lie. ind Spiru Haret.

stantinescu — II), șah (Adriana 
Enăchescu — II, Ciprian Aldea
— VI), tenis de masă (Mădă- 
lina Ionescu — II, Dan Richter
— IV) și volei (II), Pediatrie 
(Monica Bîrsan, IV — gimnas
tică) și Stomatologie (Veronica 
Glazov, III — gimnastică rit
mică, Adrian Iacob, IV — te
nis).

• O notă pozitivă pentru toa
te institutele de învățămînt : 
prezenta masivă a studenților 
din ultimii ani, care în curînd 
vor intra în producție, cu do
rința de a-șf continua activi
tatea, fie ca sportivi, fie ca 
instructori voluntari, avind a- 
sigurată pregătirea necesară.

• Și tot pozitiv este și fap
tul, subliniat de asist, ing. 
Vasile Bostan, președintele 
U.A.S.C. din Centrul Universi

tar București, că participanții
au concurat respectînd princi
piul „Sportul m-a învățat să 
ciștig cinstit și să pierd cu dem
nitate"... Un principiu respec
tat cu strictețe, știut fiind că 
fenomenul sportiv trebuie înțe
les și ca un factor educațional.

Rubrică redactată de
Tiberiu STAMA

„Cupa României14 la schi alpin

IERARHIILE REFLECTĂ CONSTANTA COMPETITORILOR
Prima ediție a „Cupei Româ

niei" la schi alpin și-a desem
nat laureații, după ultimele 
curse ale sezonului. Desfășura
tă după modelul „Cupei Mon
diale", întrecerea are darul să 
răsplătească pe cei mai me
rituoși sportivi care de-a lun
gul unui an competițional, au 
manifestat o constanță remar
cabilă, în participarea la con
cursuri, în realizarea unor re
zultate cit mai bune. Cumulul 
locurilor ocupate în diferitele 
concursuri a dus la stabilirea 
unor ierarhii interesante, care 
reflectă, cit se poate de bine, 
valoarea competitorilor pe o 
perioadă mai îndelungată de 
timp.

La fete, încă din startul se
zonului s-a văzut că în lupta 
pentru cucerirea trofeului vor 
candida Mihaela Fera (CSȘ 
Șoimii Sibiu) și Liliana Ichim 
(AS. A.). Sibianca, constantă, 
bine pregătită, cu evoluții re
marcabile și în citeva întreceri 
internaționale, s-a distanțat în 
fruntea clasamentului, cîști- 
gînd, la pas, primul loc, mai 
ales că Liliana Ichim a fost, 
o perioadă de timp, acciden
tată.

FINALE PE ȚARĂ
ALE DACIADE!
„CUPA DE PRIMĂVARĂ"

Dispută mult mai strînsă la 
băieți. Se credea că principalii 
candidați vor fi Mihai Bîră și 
Vili Podaru (ambii de la Di
namo Brașov). Dacă Mihai Bîră 
a confirmat anticipările prin 
clasări bune în majoritatea 
curselor, nu același lucru l-a 
făcut Vili Podaru, care, în a- 
fara campionatelor naționale, a 
avut unele „sincope", astfel că 
în clasamentul final al „Cupei 
României" s-a „trezit" pe lo
cul 4, fiind devansat de Dorin 
Dfnu și Ion Frățilă.

în clasamentul pe cluburi, 
ierarhii normale, cu fetele de 
la Sibiu și băieții de la Bra
șov în frunte.

CLASAMENTE FINALE, fe
te : 1. Mihaela Fera (CSȘ Șoi
mii Sibiu) 90 p, 2. Liliana I- 
chim (ASA) 68, 3. Adriana Ma- 
crea (ASA) 46, 4. Doris Bom- 
fert (CSȘ Șoimii Sibiu) 34, 5. 
Delia Parate (Dinamo) 33, 6. 
Claudia Postolache (Dinamo) 
33 ; băieți : 1. Mihai Bîră (Di
namo) 90 p, 2. Dorin Dinu 
(CSU Brașov) 78, 3. Ion Fră
țilă (ASA) 77, 4. Vili Podaru 
(Dinamo) 75, 5. Csaba Portik 
(ASA) 58, 6. Ion Pinke (ASA) 
47.

LA KARTING

Modernul cartodrom din Galați 
a găzduit, în condiții organizato
rice excelente asigurate de 
C.J.A.K., finala pe țară a „Cupei 
de primăvară" la karting. Din 
capul locului ținem să facem 
mențiunea că această întrecere 
— desfășurată sub egida Dacla- 
dei — a constituit o reușită de
plină. Ne referim la participarea 
unui număr record de co nou- 
renți — 91 de sportivi din 29 de 
cluburi și asociații din țară —, 
la nivelul tehnic și spectacular 
superior al întrecerilor, precum 
și la prezența — pentru prima 
dată la un concurs de asemenea 
anvergură — a unor grupări 
sportive ca : LIA Brașov, CJAK 
Maramureș, CJAK Brăila, CJAK 
Ialomița.

„Cupa de primăvară" la kar
ting a fost, așa după cum spu
neam, deosebit de interesantă, 
întrecerea dând câștig de cauză 
sportivului Doru Iepure, de la 
Danubiana Galați. Concursul s-a 
desfășurat în . 4 trepte ou 19 
manșe, iar după finală au căpă
tat dreptul de licență un număr 
de 58 de concurenți.

Organizatorii au acordat cupe 
și diplome pentru : cel mai bun 
cadet — Rareș Birdea de la 
„Voinicelul" București, și cea 
mai valoroasă concurentă — 
Corina Buteanu de la CJAK Ma
ramureș.

T. SIRIOPOL — coresp.

ȘAHIȘTII DIN REȚEAUA

SANITARA IN CONCURS

Alba Iulla a fost, timp de trei 
zile, gazda unei atractive între
ceri sportive — a Xl-a ediție a 
„Cupei sănătății" la șah, orga
nizată de Consiliul Uniunii sindi
catelor sanitare, 12 echipe din tot 
atîtea județe (Alba. Arad, Bacău, 
Bistrița, Botoșani, Buzău, Hune
doara, Maramureș, Sălaj, Sucea
va, Teleorman și Timiș) și-au 
disputat întâietatea. în sala de 
festivități a Spitalului județean 
din localitate, finala punînd față 
în față reprezentativele Timișului 
și Bacăului. A cîștigat la un 
scor destul de strîns (6—4) pri
ma echipă, care și-a adjudecat 
mult râvnitul trofeu, probînd 
încă o dată valoarea generală a 
șahului timișorean. Să amintim 
șl pe realizatorii celor mai bune 
rezultate individuale la această 
tradițională reuniune : Costina 
Oitenescu (Buzău) și Vasile Cio
can (Suceava) la seniori, Ioana 
Meterez și Nicolae Seuded (ambii 
din Timiș) la juniori.

Ilie ANGHELINA, coresp.

IDMINISIRMIA DL SIAJ 1010-PmOSPOIH INFORMEAZĂ
• ClȘTIGURILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 26 A- 
PRILIE 1987. Cat. 1 (1.3 rezul
tate) : 16 variante 25% a 42.708 
lei ; cat. 2 (tU2 rezultate) : 16 va
riante 160% a 3.328 lei șl 1.023 
variante 25% a 832 lei ; cat. 3 
(in rezultate) : 227 variante 100% 
a 523 lei și 16.571 variante 25% 
a 1S1 lei.
• ASTĂZI, miercuri, 29 aprilie, 

are loo în București. în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
tragerea obișnuită Pronoexpres, 
începînd de la ora 15,50. Trans
misia radio a desfășurării tra
gerii se va face la ora 16,15, pe

programul I. Numerele extrase 
vor fi transmise la radio și în 
reluare, pe programul I, astăzi 
la ora 23 și mîine, joi, 30 apri
lie, la ora 8,55, pe același pro
gram.
• Verificîndu-vă agenda de ac

țiuni a acestei săptămîni, nu ui
tați să Inserați și foarte intere
santa și avantajoasa TRAGERE 
LOTO 2, programată pentru du
minică, 3 mai. Nimic mai plăcut 
ca, de sărbătoarea primăverii, să 
aveți șt satisfacția unor impor
tante cîștiguri în numerar șl (de 
ce nu ?) chiar a unui autoturism 
Dacia 1300.

Pc marginea dcrbijnlul

ac duminică, de la Bacău

Pierzind anul acesta „Cupa 
României" (in favoarea Mure
șului Tg. Mureș), Știința Ba
cău și-a canalizat in continua
re energiile și capacitatea de 
luptă spre ciștigarea unui nou 
titlu de campioană a țării. în 
această tentativă, studentele au 
făcut, duminică dimineață, pe 
propriul teren, un nou și im
portant pas — aproape deci
siv —, ele avind ca adversare 
pe aceleași mureșence. în fața 
cărora cedaseră în finala ..Cu
pei". Cu trei etape înaintea de
cernării titlului, Știința Bacău 
a demonstrat o formă foarte 
bună, componentele echipei in- 
trînd pe teren decise să-și de
monstreze superioritatea. Și 
trebuie să spunem că și-au ma
terializat cu brio intențiile : pe 
plan tehnic, băcăuancele au a- 
pelat la o seamă de procedee 
— atît în atac, cit. și în apă
rare — cu care le-au surprins 
pe mureșence (schimbări de 
direcție și de ritm, infiltrări 
subtile si eficiente — mai ales 
de către Filofteia Danilof, cea 
mai bună de pe teren — 
in defensiva adversă contra
atacuri de mare precizie etc.) ; 
pregătirea lor fizică a fost su
perioară, la fel ca și discipli
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PUNCT FINAL ÎN DIVIZIA A DE BASCHET (f)
„Trofeul SPORTUL" a fost cucerit de Lucia Rusu (Roijotiil Bacău)

Ultimul turneu al Campionatu
lui Național feminin de baschet, 
la care au luat parte echipele 
din grupa valorică 9—1«2, a fost 
găzduit de sala, sporturilor „Vii
torul “ din Lugoj. Rezultate — 
COMERȚUL C.S.Ș. TG. MUREȘ : 
74—60 (39—32) cu Robotul IPEP
C.S.Ș. Bacău, 41r-54 (17—34) cu 
Mobila C.S.Ș. Satu Mare, 62—61 
(24—26) cu Criș-ul C.S.Ș. 2 Oradea; 
MOBILA: 58—40 (26—27) cu Robo
tul, 54—68 (25—29) cu Crișul ; 
CRIȘUL : 63—42 (27—23) cu Robo
tul, 68—54 (29—25) cu Mobila ,

Cel mai echilibrat și spectacu
los meci al turneului s-a dispu
tat între echipele Comerțul și 
Crișul. Coșgețerele partidei : 
Olasz 22 (Comerțul) și Balogh 16 
(Crișul). Clasamentul turneului : 
1. Crișu.1' 5 p, 2. Comerțul 5 p, 
3. Mobila 5 p, 4. Robotul 3 p. 
Coșgetera turneului : Lucia Rusu

(Robotul) 61 p. (Constantul OLA- 
RU, coresp.)

„U“ Cj.-N. 43 32 11 3686 094 75
Voința Buc. 43 24 19 321. 1-36 67
Chimistul 43 23 29 313 1162 66
Olimp. Buc. 43 22 21 286 917 65
Polit. Buc. 3 2 1 215 37 5
Rapid Buc. 3 2 1 218 08 5
Voința Bv. 3 2 1 21» 230 5

8. „Poli" Tim. 3 0 3 173: 196 3
Corn. Tg.M.
Mobila S.M. 
Crișul Or. 
Robotul Bc.

43 22 21 2965:2980 65
43 21 22 3046:34)55 64
43 115 28 2969 :3238 58

10
11
12 43 1 3 30 2813:3222 56

Primele șase echipe vor juca 
în campionatul viitor în grupa 
1—6 a întrecerii, iar celelalte în 
grupa 7—12. Echipele Crișul și 
Robotul au retrogradat.

„Trofeul SPORTUL" pentru 
eficacitate a fost cucerit de Lucia 
Rusu (Robotul IPEP C.S.G. Ba
cău) autoare a ltt<04 puncte.

ÎNTRECERI DE TIR CU ARCUL
Concursurile dotate cu „Cupa 

Municipiului București" și „Cupa 
Olimpia", desfășurate timp de 
cinci zile la Tunari, au prilejuit 
reprezentanților celor 11 secții 
prezente acomodarea cu noul sis
tem de întrecere — Grand 
FITA —. instituit anul trecut de 
federația internațională.

în primele două zile s-au deru
lat întâlnirile pentru „Cupa Muni
cipiului", cu trageri pentru sim
plu FITA. Rezultatele combinate
lor masculină și feminină sîn-t 
inferioare celor obținute de ace
lași concurenți eu trei săptămîni 
în urmă, la „Cupa Federației", 
dar ele au fost cert influențate 
de vremea potrivnică — frig, vînt 
și ploaie continuă.

Interesante, spectaculoase și cu 
bune realizări au fost disputele 
(pe un timp favorabil) pentru 
„Cupa Olimpia", în formula Grand 
FITA. De remarcat, la băieți, 
performanțele juniorilor Fîrdea și 
Jega, iar la fete cea a Danielei 
Robu. în ultima zi, în cadrul în
trecerilor pe echipe, desfășurate 
tot în formula Grand FITA, toate 
echipele reprezentative — în for
mula Câmp: o n ațele in ter națio -

n-ale ale României, 6—10 mai — au 
realizat și primele recorduri na
ționale.

REZULTATE. „Cupa Municipiu
lui București", simplu FITA, 
bărbați : 1. V. Stănescu (Petrolul 
Ploiești) 1 085 p ; 2. M. Fîrdea
(Voința Satu Mare) 1 070 p ; 3. 
S. Cvasniuc (Metalul Rădăuți) 
1 054 p ; femei : 1. Aurora Chin 
Matei (Steaua) 1137 p ; 2. Gabrie
la Coșovan (Voința Rădăuți) 
1 126 p ; 3. Diana Nicolescu (O- 
limpia) 1 087 p ; „Cupa Olimpia^, 
Grand FITA, bărbați : 1. V. Slă- 
nescu 290 p ; 2. M. Fîrdea 279 p : 
3. D. Jega (Minerul Aninoasa) 279 p; 
femei : 1. Daniela Robu (Olimpia) 
293 p ; 2. Gabriela Coșovan 291 p: 
3. Aurora Chin Matei 290 p ; 
echipe bărbați : 1. România (Stă
nescu, Cvasniuc, A. Robu — O- 
limpia) 825 p ; echipe juniori : 
1. România (Fîrdea, Jega, I. Da- 
chman — Voința S.M.) 817 p ; e- 
chipe femei : 1. România (Auro
ra Chin Matei, Gabriela Coșovan, 
Daniela Robu) 902 p • echipe ju
nioare : 1. România (Elena Mar- 
ciuc, Mihaela Galan. Angela Bti- 
cewschi — Voința Rădăuți) 731 p.
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SPORTUL - PARTE INTEGRANTĂ A VIEȚII SATULUI’ Vi
(Urmare din pag. 1)

leți Ia hectar (de pe o su
prafață de 592 ha) și 3 800 kg 
floarea soarelui la hectar (de 
pe o suprafață de 400 ha). 
Două recolte-record, rodul hăr
niciei cooperatorilor din Co- 
lonești, al celor peste 1 000 de 
familii care muncesc cu sîrg 
pentru a-și aduce o contribu
ție de seamă la înfăptuirea mă
rețelor obiective ale noii re
voluții agrare.

Iată-1 și pe președintele co
operativei, un bărbat chipeș, la 
prima tinerețe, energic, ușor 
marcat de efortul unei zile de 
muncă ce a început o dată cu 
zorile și se încheie — cum ne 
spune fără ocol — „cînd tre
burile îngăduie... Acum, însă, 
în plină campanie agricolă, 
treburile se țin lanț ; e greu 
să spui cînd poți găsi o clipă 
de răgaz". Astfel că și dialogul 
nostru cu președintele se poar
tă în mișcare, prin satele a- 
parținătoare, în care este per
manent solicitat. Și la Colo- 
nești sint nu mai puțin de 10 : 
Viaici, Mărunței, Cirstani, Bă-

răști, Năvîrgeni, 
Giuești, Bătăreni

Bărbulești, 
ș.a. Ne o-

prim pentru scurtă vreme la 
Bătăreni, acolo unde sub o 
coamă de deal Împădurit cir 
salcîmi, departe de zgomotul 
șoselei, se află terenul de 
sport, excelent, cu gazon și 
drenaj natural, bun pe orice 
vreme (in ajun plouase toren
țial, dar pe el nu se afla strop 
de apă), luat cu asalt de co
piii Coloneștiului, aflați în 
vacanță de primăvară. Apoi, 
loc de joacă, de alergări și de 
„miute" de fotbal, „sportul cel 
mai îndrăgit în comună". Pre
ședintele C.A.P, ține să o spu
nă cu tot sufletul și să subli
nieze că este „nu numai un în
drăgostit al pămîntului, cl și 
un împătimit al sportului...", 
în școală și prin liceu a jucat 
șah. a fost chiar campion pe 
județ (pasiunea pentru spor
tul minții a transmis-o unuia 
dintre copiii săi, Mircea-Vale- 
rică, pionier în clasa a IV-a 
a școlii din Bătăreni), „Dar 
dragost-a cea maro rămî- 
ne fotbalul, adăugă el, care 
animă toată suflarea comunei,
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DEVENI UN MODEL IN

STRU FEMININ DE CLUB

Premiul revistei spaniole „Don Bdion"

STEAUA - CEA MAI BUNĂ ECHIPA
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bună la toate capitolele, con
tinuă încă să dea roade), ea a- 
vea șanse de cîștig chiar și in 
fața unor formații de club ex
celent cotate pe plan euro
pean, Filofteia Danilof a făcut 
unul dintre cele mai bune 
jocuri ale sale de mulți ani de 
cînd ii urmărim evoluția ; în 
poartă, Ioana Vasilca a avut 
o precizie și o constanță care 
ne-au făcut să regretăm că nu 
a fost selecționată în echipa 
României, la trecuta ediție a 
C.M. (grupa A) din Olanda. Cit 
despre Mureșul, prin replica 
foarte bună dată Științei, a de
monstrat din nou că este o 
echipă puternică, avînd o foar
te echilibrată 
ideală 
lor pe posturi. Ceea ce 
pe elevele antrenorilor 
Barilla și Valentin Pop 
adversare redutabile și 
torul 
Eva 
gela 
lege 
perimentate, și nu ne îndoim 
că unele dintre ele se vor afla 
în continuare în vederile con
ducerii tehnice a echipei re
prezentative a țării noastre.

am spune chiar 
așezare a jucătoare

le face 
Eugen 
să fie 

în vii- 
I aszlo,campionat. Estera

Moszi. Elena Stroia, An- 
Bloj și toate celelalte co
aie lor vor fi si mai ex
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21—26. 
• Oțe-

Iul Galați 14—15, Textila Buhuși 
— Argetex Pitești. 21—15. Etapa a 
16-a : Precizia Vaslui — Mecanică 
Fină București 212—20, Olimpia 
Slobozia — Textila Buhuși 19—24, 
Argetex Pitești — Relonul Săvi- 
neștl 17—18, Filatura Focșani — 
C.F.R. Craiova 26—23, Vulturul 
Ploiești — Rapid București 25—21, 
I.T. București — Oțelul Galați 
117—21. Seria a Il-a (etapa a'15-a): 
C.S.M. Bistrița — Constructorul 
Hunedoara 23—12, Universitatea 
Farmec Cluj-Napoea — Textila 
Sebeș 30—18, Electromotor Timi
șoara — Industria Ușoară Oradea 
15—13, Constructorul Timișoara — 
Nitramonia Făgăraș 24—14, Texti" 
la Zalău — Voința Sighișoara 
39—.17, Voința Rm. Vîlcea — A.E.M, 
Timișoara 16—11. Etapa a 16-a : 
A.E.M. Timișoara — Nitramonia 
Făgăraș 22—20, Industria Ușoară 
Oradea — Constructorul Timișoa
ra 16—21. Voința Sighișoara — 
Universitatea Farmec Cluj-Napoea 
21—20. Voința Rm. Vîlcea — Tex
tila Zalău 19—23. (Corespondenți: 
I. Ionescu, O. Bălteanu, M. Flo- 
rea, N. Costin, C. Olaru, I. Ghișa, 
P. Fuchs, C. Gruia, S. Nace, Z. 
Kovacs, Șt. Crețu, I. Vieru, I. 
Toma, C. Crețu, V. Sabou, N. 
Danciu. I. Fețeanu, V. Manoliu, 
I. Tomescu, V. Sere, I. Turcu)
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Yachtingul are, la rîndul lui, 
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Azi, Iu Binău. in preliminariile Gimpioimtiilui European

MECIUL FORMAȚIILOR DE TUOET,
UN ADEVĂRAT DERBY

BUZĂU, 28 (prin -telefon). Așa
dar, a sosit și ziua meciului de 
pe stadionul din „Crîng", care 
aduce față în față reprezentati
vele de tineret ale României și 
Spaniei, meci retur din prelimi
nariile C.E., grupa I. Amatorii de 
autografe dau tîrcoale hoteluri
lor „Pietroasa0 și „Tineretului-4, 
unde siînt cazate lotul oaspeților 
și, respectiv, cel al țării noastre. 
Casele de bilete înregistrează și 
ele noi cereri , iar organizatorii 
fac ultimele pregătiri pentru ca 
arena buzoiană să se situeze la 
înălțimea evenimentului pe care 
îl va găzdui.

Se știe că tinerii noștri fotba
liști au de luat o revanșă, după 
infrîngerea de astă-toamnă, de la 
Cordoba (0—1), o revanșă care 
să le dea și stimulentul și ar
gumentele necesare continuării 
cu succes a cursei calificării la 
turneul final al competiției conti
nentale. Starea de spirit a tutu
ror selection abililor este bună, 
declarațiile lor, culese în cursul 
zilei de marți, fiind edificatoare. 
M. SABOU : „în linii mari, cu
noaștem valoarea echipei spanio
le. Vom lupta din toate puterile 
ca să arătăm că sîntem o gene
rație de talent și de îndreptățite 
speranțe pentru ca, în viitor, unii 
dintre noi să îmbrace tricoul pri
mei reprezentative" ; PISTOL : 
„Dacă vom construi cu răbdare, 
dacă vom acționa ca un tot în 
fiecare moment âl jocului, sigur 
izbînda va fi de partea noastră"; 
LUPU : „Nu trebuie să lăsăm 
adversarului nici un moment de 
răgaz și să fim, în același timp, 
lucizi acolo unde se decide go
lul" ; CADAR : „Indiferent cine 
va juca, cu toții sîntem hotărîți 
să .« .
un 
lui Hagi, Belodedici, Boldni, 
cătuș și ceilalți". Sigur că tinerii 
noștri fotbaliști au reale dispo
nibilități pentru a obține rezul
tatul pe care și-1 doresc și ni-1 
dorim cu atâta ardoare. Croni
carul își aduce aminte că, acum 
10 ani, tot în preliminariile C.E. 
și tot în compania echipei ibe
rice, formația noastră de tineret, 
care pierduse la Madrid cu 0—3 
(Lung își aduce și el aminte de 
Dani), administra, în retur, spa-

ciștigăm și să creăm, astfel, 
start bun și pentru echipa 
“ ‘ ----- Lă-

Deci, seniolilor un sever 4^0. 
poate !

In tabăra adversarilor noștri, 
antrenamentul de acomodare de 
marți, de la ora 14, a pus punct 

. preparativelor echipei lui Luis 
Suarez, care ne-a făcut următoa
rea declarație : „Fiecare antre
nor își dorește să nu piardă în 
deplasare, și, dacă se poate, 
chiar să cîștlge. Cu aceste gin- 
duri am plecat din Madrid. îmi 
dau seama însă de dificultatea 
partidei, de valoarea jucătorilor 
țării dv., sesizată încă la Cor
doba, cînd noi am marcat abia 
în min. 86 ! Dincolo de rezultat, 
dorim să realizăm, împreună, o 
partidă care să fie apreciată de 
publicul buzoian". Citind printre 
rîndurile acestei succinte confe
siuni și observind atent formația 
probabilă, deducem lesne că Luis 
Suarez a schimbat radical alcă
tuirea acesteia. Dintre cei care 
au evoluat în meciul tur au mai 
rămas în echipă doar cinci fot
baliști : fundașul Llorente, mij
locașii Marcelino și Vazquez șl 
atacanții J. Goicoechea și Loren. 
Grosul modificărilor îl găsim în 
compartimentul apărării, unde — 
exceptîndu-1 ne amintitul Lloren
te — de la portarul Unzue șl 
pînă la ultimul component, cu 
toții gînt nume noi.

Să notăm, în încheiere, numele 
arbitrului iugoslav Stepan Glavin 
(care va fi ajutat la tușă de 
compatrioții săi Blazo Zuber și 
Asim Kulenovici) și formațiile 
probabile anunțate de cei doi 
antrenori :

ROMANIA : Stingaciu — Jercă- 
lău Mihali (Teodorescu), Gh. Po
pescu, D. Petrescu — Lupu, sa- 
bou, Pistol — Cadar, Cojocaru, 
Timiș.

SPANIA : 
Lizarralde, 
Marcelino, 
quez, Beguiristain 
coechea, Loren.

Unzue — Llorente, 
Ayarza, Cristobal — 
Larranaga, M. Vaz- 
• J. Gol

Stelian TRANDAFIRESCU

CLASAMENTUL GRUPEI

1. ROMANIA 3 2 0 1 4—3 4
2. Spania 2 110 1—0 3
3. Austria 2 10 1 1—1 2
4. Albania 3 0 1 2 2—4 1

AZI, In preliminariile C.E
fUrmare din pag. I)

A SEZONULUI 1985/1986
0 nouă dovadă de apreciere a meritelor campioanei

Campioana țării noastre și 
fruntașa neînvinsă a actualei 
ediții a Diviziei A, STEAUA, 
este, in continuare, elogiată de 
presa de peste hotare pentru 
splendidele ei performanțe ob
ținute în prestigioasele compe
tiții intercluburi. Nu peste mult 
timp, 
an de 
te de 
dam, 
Boldni, 
echipierii lor și-au văzut încu
nunate eforturile, cîștigînd cel 
mai prețios trofeu al competi
țiilor europene intercluburi, 
Cupa Campionilor.

Splendida performantă de la 
Sevilla a fost urmată, așa cum 
bine de știe, de o a doua iz- 
bîndă a Stelei, victoria în fi
nala „Supercupei" Europei, 
1—0 cu Dinamo Kiev, de la 
Monte Carlo.

încă O dovadă de recunoaș
tere a acestor atît de mult a- 
preciate succese ale campioa
nei noastre și — implicit — 
ale fotbalului românesc, ne-a 
parvenit recent printr-o tele-

iată, se va împlini un 
la acea frumoasă noap- 
la Sevilla, unde Duca- 
Bumbescu, Belodedici, 

, Lăcătuș, Balint și co-

gramă sosită din capitala Spa
niei. Iat-o :

„La Madrid a avut Ioc. de
cernarea premiilor anuale ale 
revistei săptăminale de fotbal 
spaniole „Don Balon».

Premiul pentru cea mai bună 
echipă de fotbal străină a se
zonului 1985—1986 a fost decer
nat formației de fotbal Steaua 
București, ciștigătoare a Cupei 
Campionilor Europeni și a «Su
percupei» Europei, eare, din
colo de excelentele sale per
formanțe în periplul său eu
ropean, a adus și un spirit do 
fair-play".

Iată o nouă și frumoasă do
vadă de apreciere a valorii e- 
chipei campioane a României, 
care capătă o și mai mare sem
nificație astăzi, cînd „tricolo
rii" susțin o nouă întîlnire In
ternațională de mare prestigiu, 
partida România — Spania, în 
care vor evolua pe gazon ma
joritatea jucătorilor de la 
Steaua, cărora iubitorii fotba
lului le doresc un nou succes 
de prestigiu sub tricoul cu 
tricolor.
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satisfăcător, din cîte ni s-a
—. centre de închiriere fiind 
chise în toate stațiunile.

în fine, să adăugăm 
posibilități de sport — agrement: 
bowling (la Mamaia, 
Saturn), popicărie 
Tabăra No rd-Mamaia) și, desigur, 
fotbal, volei, baschet și tenis — 
cu terenuri și locuri special a- 
monajate în diferite stațiuni, cu 
un „centru polivalent" — comple
xul Modern din Mamaia.
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de muncă!..." O idee pe care o 
reia primarul comunei, fostul 
mecanizator Marin Vlad : „Oa
menii noștri sint, intr-adevăr, 
legați trup și suflet de glie, 
de pămint ! In anii care au 
trecut de Ia cooperativizare — 
si îndeosebi . în epoca de 
aur pe care cu mîndrie 
o numim «EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU» — ei și-au con
struit peste 850 de case. Pă- 
minlul le oferă bucuria mun
cii ier, bunăstare, satisfacția 
împlinirilor. Tocmai de aceea 
fac totul pentru a reuși, pen
tru a fi mereu in frunte".

Iubind pămîntul pe care s-au 
născut, cooperatorii de la Co- 
loneștl își reafirmă, prin fapte 
sentimentele de aleasă mîndrie 
și profundă recunoștință pen
tru înalta apreciere a condu
cerii partidului și statului, per
sonal a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, care le-a încu
nunat rezultatele. Ei se an
gajează ca și în ac-st an să 
își îndeplinească și să își de
pășească sarcinile pentru reali
zarea unor producții vegetale 
și animaliere record, la ni
velul cerințelor actualei etape 
de d zvoltare a agriculturii 
noastre.
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iși cunosc foarte bine adversa
rii direcți din partida de azi. 

Referinâu-ne doar la cîțiva 
dintre ei, se poate spune, de 
exemplu, că, pentru Bumbescu, 
omul de gol al formației oas
pete, Butragueno, nu reprezin
tă o noutate, stelistul punîn- 
du-i vîrfului de atac spaniol, la 
Sevilla, probleme de nerezol
vat ; așa cum — în faza inver
să, cînd „tricolorii" s-au aflat 
în posesia mingii, nici Hagi și 
nici Lăcătuș nu s-au lăsat in
timidați de nenumăratele... tri
couri purtate de „oamenii lor", 
Michel și, respectiv, Camacho. 
Și cum alături de Bumbescu, 
Hagi și Lăcătuș, se vor afla alte 
„piese grele" ale echipei, pre
cum Lung, Boloni, Belodedici, 
Ungureanu, Klein și Pițtireă. se 
poate afirma că echipa noastră 
națională se prezintă, astăzi, în- 
tr-o formulă valoroasă, puterni
că, capabilă să aplece balanța 
de partea sa la finele celor 90 
de minute.

în afara lui Cămătaru, din 
„ll“-le nostru, care a început 
meciul în manșa din toamnă, 
mai lipsește (pentru cumul de 
cartonașe) Tudorel Stoica. „O 
absență resimțită, ne mărturi
sea, zilele trecute, Victor Fi
țuică. Dar si așa, mai afirma 
el, în aceste condiții, cred că, 
în momentul de față, echipa 
noastră este mai puternică de- 
cît aceea a Spaniei. Pe foarte 
multi îi aud spunînd că ne stă 
în putință să obținem victoria. 
Dorința mea, și nu numai a 
mea, este să învingem Ia două- 
trei goluri diferență. Un 
menea scor, este limpede 
tru toți, ne-ar conferi un 
ral și mai robust pentru
lalte dificile meciuri care 
așteaptă, cu Austria și Albania, 
ambele în deplasare".

Și opinia principalului om de 
goi în formația noastră a fost, 
pe loc, întărită de intervenția 
iui Adrian Bumbescu („Da, ne 
stă în putere un succes mai le
jer"), principalul pilon al apă
rării, omul care, prin exemplul 
lui personal, insuflă, de regu
lă, curaj întregului sistem de
fensiv. Venind vorba despre cu
raj, toată echipa are nevoie. 
PE PARCURSUL TUTUROR 
CELOR 90 DE MINUTE. DE 
SPRIJINUL PUBLICULUI 
SPECTATOR, care, printr-o 
îmbărbătare continuă, se va 
putea constitui, cu adevărat, 
în cel de al 12-lea jucător,

Așadar, hai, ROMÂNIA ! 
Mult succes !

395
• Partida de azi este cea de-a 395-a din palmaresul fotbaliș

tilor „tricolori", prima avînd loc, reamintim, la 8 iunie 1922, la 
Belgrad : 2—1 pentru România. Deci încă cinci partide în afara 
celei de azi și selecționata României va susține meciul jubiliar, 
nr. 400. Partida recentă, de la Brașov, cu reprezentativa Israe
lului, a adus cea de-a 161-a victorie a culorilor naționale. în 
rest — 100 de meciuri egale șl 133 pierdute Golaveraj : 656—600.
• In același timp, jocul de pe stadionul Steaua este cel de-al

11-lea dintre cele două formații. Le reamintim pe cele zece : 
0—6 (Madrid, 1.XI.1962), 3—1 (București, 25.XI.1962), 1—1 (Madrid, 
17.IV.1975), 2—2 (București, 16. XI. 1975). 1—0 (București, 16.IV.
1977), 0—2 (Madrid, 26.X.1977), 0—1 (Valencia, 15.XI.1978), 2—2 
(Craiova, 4.IV.1979), 1—1 (St. Etienne — Franța, 14.VI.1984), 0—1 
(Sevilla, 12.XI.1986). Toate meciurile au fost oficiale, în prelimi
narii C.E. (7), C.M. (2) și în turneul final al C.E. 1984 (cel de la. 
St. Etienne).
• Iată loturile pentru meciul de azi :
ROMANIA, PORTARI — Lung (Univ. Craiova) 42 selecții, 

30 ani, Liliac (Petrolul Ploiești) 1, 28 ; FUNDAȘI — Iovan 
(Steaua) 18, 26, Belodedici (Steaua) 10, 22, Bumbescu (Steaua) 8. 
27, Andone (Dinamo) 28, 27, Ungureanu (Univ. Craiova) 49 , 30, 
Negrilă (Univ. Craiova) 26, 32 ; MIJLOCAȘI — Mateuț (Dinamo) 
23, 21, Balint (Steaua) 17, 24, Boloni (Steaua) 98, 34, Klein (Cor- 
vinul) 56, 27, Hagi (Steaua) 36, 22 ; ATACANȚI — Lăcătuș 
(Steaua) 18, 23, Pițurcă (Steaua) 9, 30, Gabor (Corvinul) 35, 25. 
Antrenori : Emerich Jenei și Cornel Drăgușin.

SPANIA, PORTARI — Zubizarreta (F. C. Barcelona) 21, 25. 
Buyo (Real Madrid) 4, 29 ; FUNDAȘI — Sanchis (Real Madrid) 
4, 22, Andrinua (Athletic Bilbao) 2, 23, Goicoechea (Athletic 
Bilbao) 35, 30, Camacho (Real Madrid) 76, 31, Soler (iEspanol 
Barcelona) 0, 22; MIJLOCAȘI — Gallego (Real Madrid) 35, 28, 
Michel (Real Madrid) 17, 24, Roberto (F.C. Barcelona) 9, 24, 
Victor (F.C. Barcelona) 48, 30, Cald ere (F.C. Barcelona) 12, 28. 
Joaquin (Sporting Gijon) 16, 30 ; ATACANȚI — Butragueno 
(Real Madrid) 23, 23, Eloy (Sporting Gijon) 9, 22, Carrasco 
(F. C. Barcelona) 32, 23, Salinas (Atletico Madrid) 11, 24. An-, 
trenor : Miguel Munoz.
• în grupa I a preliminariilor pentru C.E. 1988, din care fac 

parte cele două reprezentative, s-au înregistrat pînă acum re
zultatele : România — Austria 4—0, Austria — Albania 3—0, 
Spania — România 1—0, Albania — Spania 1—2, România —
Albania 5—1, Austria — Spania 2—3. Azi se mai dispustă parti-
da Albania — Austria. Tată clasamentul:

L Spania 3 3 0 0 6— 3 6
2. România 3 2 0 1 9— 2 4
3. Austria 3 1 0 2 5— 7 2
4. Albania 3 0 0 3 2—10 0

Mai sînt de jucat meciurile : Spania ■ Austriia (14.X), Alba-
nia — România (28.X), Spania — Albania (16.XI), Austria — 
România (48.XI).
• Arbitrul belgian Alexis Ponnet va conduce pentru a cincea 

oară reprezentativa României. Iată celelalte patru meciuri : 
Ungaria — România 1—0 (Budapesta, 13.V.1981), România — 
Cehoslovacia 0—1 (București, 15 V 1983). România — Spania 1—1 
(St. Etienne. 14.VI.1984), Irlanda de Nord — România 3—2 (Bel
fast, 12.X.1984).
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CLUBUL RAPID anunță 
că biletele pentru meciul 
de duminică 3 mai, cu F.C. 
Argeș, de pe stadionul 
Giulești, se vor pune în 
vînzare începînd de joi, 
ora 13, la casele obișnuite.

• PRINTRE CEI APROXI
MATIV 1 000 DE SPECTATORI 
prezenți. duminică, în tribu
nele stadionului I.C.S.I.M., 
pentru a urmări meciul din
tre Automatica și C.S. Tîrgo- 
viște. s-au aflat și mulți con
ducători. antrenori șl jucători 
de Divizia A. Printre ei, Mac 
Popescu și Eugen Banciu, de 
la Sportul studențesc, Radu 
Matei, ștefan Feodot și por
tarul Nițu. de la Victoria șl 
mulți alții. • Apărarea echi
pei C. S. Tirgoviște s-a des
curcat peste așteptări în fața 
atacului Automaticii. Șl a- 
ceasta, în ciuda absenței titu
larului Pitaru, suspendat șapte 
etape ! • Grosu, recunoscut 
ca un puncheur de temut, deși 
a înscris golul victoriei echi
pei Automatica, s-a întrecut 
în ratări, irosind un noian 
de ocazii rarisime la poarta 
apărată de Dîrjan.

A MOMENT NEDORIT IN 
MIN. 60 ! El s-a petrecut în 
partida de la Bala Mare, 
F. C. Maramureș — C.S.M. Re
șița, Aflat intr-o impetuoasă 
cursă de urmărire a unui ba-

Mărgl- 
lui 
cu 

care

Ion, pe contraatac, 
neanțu (care luase locul 
Ianu) s-a ciocnit violent 
portarul gazdelor, Mia, 
țîșnise la marginea careului 
de 16 metri pentru a înlătura 
iminentul gol. Urmarea : am
bii au rămas la pămînt, pri
mind îngrijiri medicale. — 
accidentarea lor a fost mult

Dar

mai serioasă deett se credea, 
ei fiind, de altfel, înloeuiți. 
N-a fost nici o intenție la 
mijloc, insă Intervențiile ris
cante ale ambilor au lăsat... 
serioase urme. • Fostul in
ternațional Al. Koller, vice
președinte la F. C. Maramu
reș : „Sigur că e bine cind 
cîștigi și din faze fixe. în
seamnă că echipa știe să le 
exploateze. Dar nu este ad
misibil să nu se poată Înscrie 
și din faze clare !“
• RAFALE DE PLOAIE ÎN

SOȚITE DE UN VINT PUTER
NIC au schimbat complet da
tele de desfășurare ale parti
dei C.F.R. Pașcani — C.S.M. 
Suceava, supunînd la mari e- 
forturi jucătorii, care spre 
lauda lor au făcut față cu 
brio acestui nedorit adversar. 
• Un rol determinant în sta
bilirea scorului, la Pașcani, 
l-a avut vîntul puternic. In 
prima repriză, beneficiare au 
fost gazdele, intr-a doua oas
peții. La ambele goluri, min
gea a fost purtată de vînt 
pînă în poartă la cele două 
lovituri de colț. • Gazdele, 
dezamăgite la sfîrșitul meciu
lui C.F.R. Pașcani — C.S.M. 
Suceava, comentau comporta
rea slabă a jucătorilor lor, 
în care eroii ratărilor au fost 
Croitoru șl Mihut.

A PROMIȚĂTOARE EVOLU
ȚIILE JUCĂTORILOR PIRVU 
ȘI CRISTESCU, de la Autobu
zul, în partida cu Inter Sibiu. 
Primul. înzestrat cu o teh
nică bună, a reușit să pună 
deseori în pericol defensiva 
oaspeților : cel de al doilea

s-a evidențiat printr-un mare 
travaliu și demarcări oportu
ne, apărind mereu la finali
zare. îi așteptăm să confirme 
și în evoluțiile viitoare. • Se 
pare că Autobuzul reușește să 
se autodepășească numai în 
fața unor echipe din fruntea 
clasamentului seriei a n-a. 
Așa cum s-a întîmplat în me
ciurile eu A.S.A. Tg. Mureș, 
C.S. Tîrgovlște și Inter Sibiu, 
cînd a lăsat o frumoasă 
presie.

O CEI 
SPECTATORI 
frumosul stadion din Botoșani 
au înfruntat cu stoicism o 
primă repriză cu vi.nt puter
nic și ploaie, potrivnică fot
balului, dar au fost mulțumiți 
de victoria echipei favorite 
și de cele 5 goluri văzute 
(4—1). • Momentul psiholo
gic al meciului s-a consumat 
în min. 2i, la scorul de 1—0 
pentru gazde cînd brăileanul 
Drăgoi, singur-singurel, la 
numai 5—6 m de poartă, a șu
tat violent, dar Rotărescu 
apărat incredibil, cu un 
flex uluitor. • Brăilenii 
au jucat rău în atac, mai a- 
les în repriza secundă, cînd 
au și înscris unicul gol al 
lor, dar au ratat cu senină
tate alte două mari ocazii 
care puteau să schimbe soar
ta jocului. • O notă foarte 
bună centru brigada de ar
bitri din Pitești — Al. Mustă- 
țea, M. ionescu și Ad. Nicu- 
lescu.

PESTE 5 000
prezenți
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O NOUĂ EDIȚIE A TURNEULUI 
INTERNAȚIONAL DE ȘAH

Mai sint cîteva zile pînă la 
startul Turneului Internațional 
masculin de șah al României, 
ediția a XXVI-a. Anul acesta, 
gazdă va fi Timișoara, intre 
6—22 mai. Federația Română 
de Șah, sprijinită in organizare 
de Comisia județeană de șah 
Timiș, și-a ținut promisiunile 
invitînd, spre deosebire de anii 
trecuți, jucători cu coeficienți 
Elo ridicați : Edvln Kengls 
(URSSj — 2485. Xu Jun și 
I.ian Jinrong (ambii R. P. Chi
neză) — 2495. respectiv 2415. 
Jiri Lechtinski (Cehoslovacia)
— 2445, Jiri Nun (Cehoslova
cia) — 2445, Raj Tischbierek 
(R. D. Germană) — 2435, Piotr 
Staniszenskl (Polonia) — 2420, 
Nino Kirov (Bulgaria) — 2453. 
N-au confirmat Încă participa
rea doi mari maeștri islandezi.

O asemenea echipă puterni
că a jucătorilor străini obligă 
țara organizatoare să prezinte 
în arenă tot ce are mai va
loros la ora actuală. începind 
cu marii maeștri Mihai Șubă
— 2560. Florin Gheorghiu —

Tot la Timișoara. între 
11 și 14 mai. un alt eveni
ment șahist important ne 
va reține atenția și anume 
Ședința Comitetului Execu
tiv F.I.D.E., la carre vor 
lua parte Florencio Campo- 
manes (Filipine) — pre-

ACTUALITATEA PE EȘICHIER
DORTMUND. MARGARETA MU- 

REȘAN — ÎNVINGĂTOARE. în 
marele oraș vest-german a avut 
loc un important turneu inter
național de șah. la care au luat 
parte o serie de mari maeștri 
și maeștri internaționali. între
cerea feminină a fost cîștigată de 
sportiva română Margareta Mu- 
reșan, care a totalizat 8,5 p. Pe 
tocurile următoare s-au clasat : 
1. J. Micici (Iugoslavia) 7 p. 
3. H. Modrova (Cehoslovacia). P 
Fink (R.F.G.) și E. Nagrocka 
(Polonia) cu cîte 6,5 p 6. A. 
Dahlgriln (R.F.G.) și R. Has (Un-

• PE SCURT 9
atletism • tn cadrul con

cursului de la Walnut (Califor
nia) mexicanii au cîștlgat pro
bele de 5000 m — Marcos Ba- 
reto 13:28.29 și 10 000 m — Arturo 
Barrios 27:56.00 (cele mal bune 
performanțe mondiale ale anu
lui). La greutate, americanul 
John Brenner a obținut 22,52 m — 
record a! S U.A. La 100 m, Mark 
Whltherspoon a fost cronometrat 
to 10,13. • Maratonul de la Bu
dapesta a fost cîștlgat de ceho
slovacul Karel David — 2.21:13 
• La philadelphia. 3000 m fete 
— Maty Kinsley (S.U.A.) 9:02.02.

CICLISM • Turul Spaniei. Etapa 
a 4-a, Valencia — Villarreal, a re
venit la sprint rutierului spaniol 
Alfonso Gutierrez cronometrat 
pe distanța de 169 km cu timpul 
de 4.30:32. în clasamentul general 
conduce Sean Kelly (Irlanda).

gimnastica • La Denver, 
tntîlnire amicală masculină : 
S.U.A. — U.RS.S. 289,85—295,70 p. 
Pe primele locuri la individual 
s-au clasat sportivii sovietici 
Llukln — 59,70 p, Korolev — 
59,50 p șl Moghilnîl — 59,10 p.

ÎNOT • La Los Angeles, tn 
bazin de 25 tn, echipa Universi
tății Stanford a realizat cea mai 
bună performanță mondială cu 
3:37.36 la 4X100 m mixt. Iar Pa
blo Morales a înregistrat un nou 
record al S.U.A. la 200 m mixt 
cu 1:58,18

TENIS • tn finala turneului 
de la Lisabona, jucătorul peruan 
Carlos Dilaura l-a Întrecut cu 
0—1 8—3 pe spaniolul Jesus Co
las. • Turneul de la Ciudad de 
Mexico s a încheiat cu victoria 
jucătorului Uruguayan Daniel 
Montes, învingător eu 6—0, 6—4 
tn finala disputată cu mexicanul 
Leonard Lavalle. • tn primul 
tur la Hamburg, australianul 
Darren Cahill l-a eliminat cu 
8—0 s—7, 5—1 pe francezul
Querick Winogradsky, spaniolul 
Javier Sanchez a disous eu 7—6, 
f—8 de italianul Claudio Mezza- 
dri, cehoslovacul Stanislav Blr- 
ner l-a învins eu 6—8, 6—4 pe 
vest-germanu! Paul Woitlschek, 
iar suedezul Peter Lindgren a 
cîștigat eu 8—2. 8—1 partida eu 
francezul Thierry Daele • Tur
neul feminin de la Houston 
(Texas) a fost etștlgat de Chris 
Evert-Lloyd, care a Invins-o tn 
finală eu 3—6. 6—1, 7—6 pe Mar
tina Navratilova. în finala probei 
de dublu, euplul Martina Navra
tilova — Kathy Jordan a Întrecut 
eu 6—2, 8—4 perechea Zina Garri
son — Lor! McNeil

volei • Meci amical mascu
lin : Brazilia — S.U.A. 1—4 O. 
18. —14. 10).

2540, Theodor Ghițescu — 2405 
și continuînd cu maeștrii in
ternaționali Constantin Ionescu 
— 2520, Ovidiu Foișor — 2495, 
Dan Bărbulescu — 2465, Mihai 
Ghindă — 2460 și Valentin Stoi
ca — 2445. Rezervă este Sergiu 
Grunberg — 2425. Antrenorul 
lotului național, Emanuel 
Reicher, ne-a declarat că spe
ră ca cel puțin unul din maeș
trii internaționali români să 
îndeplinească norma de mare 
maestru.

Dacă nu survin modificări de 
ultim moment, media Elo a 
turneului va fi de 2467 puncte, 
cel mai puternic concurs in
ternațional organizat in Româ
nia în ultimii 10 ani. Să men
ționăm și că învingătorul edi
ției trecute a fost Constantin 
Ionescu, care își va apăra a- 
cum titlul.

Așteptînd ca arbitrii să pună 
în mișcare ceasurile de control, 
pentru prima rundă a Turneu
lui Internațional, urăm succes 
șahiștilor români în tradițio
nala noastră întrecere.

ședințele F.I.D.E., Nikolai 
Krogins (U.R.S.S.) și Gior- 
gîas Makropoulos (Grecia) — 
vicepreședinți. Va fi pre
zent, de asemenea, Roman 
Toran, președintele zonei eu
ropene.

garia) cu cîte 6 p Concursul 
masculin a revenit sovieticului 
Balașov. cu 8 p. urmat de sue
dezul Andersson și sovieticul 
Tukmakov, cu cite 7 o.

BRUXELLES. După supertur- 
neul internațional din acest oraș, 
a avut loc un turneu fulger (fie
care participant a jucat cîte 2 
partide), cîștlgat de campionul 
mondial Gări Kasparov cu 17 p. 
urmat de Timman — 15 p. Kar
pov și Liubojevici cîte 12,5 p. 
Hubner. Korclnoi, Short 11,5 p etc.

BELGRAD. Turneul de la 
Vrnjacka Banja (Iugoslavia) a 
fost cîștigat de sovieticul Bareev 
șl bulgarul Senkov cu 10 p fle
care, din 15 posibile, urmați de 
Lestinski și Lukacs — 9,5 p,
Raikovtci șl Nikollcl cu eîte 9 p. 
tn ultima rundă. Senkov a cîș
tlgat la StrikovicL iar Bareev a 
remizat cu Rene.

C.M. de hochei pe gheață

CONTINUĂ SERIA „LOVITURILOR DE TEATRU"
VIENA. Loviturile de teatru 

continuă la Campionatul Mondial 
de hochei. Mai întli au fost sur
prinzătoarele victorii ale repre
zentativei R. F. Germania (3—1 
ou Finlanda și 5—3 cu Canada), 
apoi contestația echipei Finlan
dei, aprobată de Directoratul 
competiției, care a anulat cele 
două victorii ale vest-germanllor 
si a decis retrogradarea în gru
pa B a acestora. Iată însă că 
federația de hochei vest-germa- 
nă s-a adresat juriului de apel al 
L.I.H.G., care a decis să infir
me hotărîrile Directoratului (7 !). 
astfel că rezultatele de pe gheață 
rămîn valabile, iar echipa 
R.F.G. nu mal retrogradează au

• Luptâ strinsâ in unele campionate naționale £ Boca Juniors, 
sub bagheta lui Menotti, 11 meciuri fără infringers I • Cupa Afri
cii in 1988 ți 1990 0 F.I.F.A. nu Iartă nesportivitatea • Un an
trenor federal sancționat I ț Zico revine Â Reintroducerea car

tonașelor in Anglia
OLANDA (et. 28). Kerkrade — 

Haarlem 1—0, Groningen — Den 
Haag 1—0, Twente Enschede — 
Excelsior Rotterdam 2—2. Den 
Bosch — Spana Rotterdam 0—6, 
Feyenoord — Go Ahead Eagles 
1—t, Utrecht — Veendam 7—1 1. 
Atkmaar — Slttard 0—0. Zwolle
— Eindhoven t—0. In clasament : 
Ajax n p <38 j), Eindhoven 46 o 
(XI j), Feyenoord 33 p (28 j). 
După cum se vede, lupta pentru 
primul ioc rămlne deschisă intre 
Ajax și Eindhoven.

PORTUGALIA (et. 26). Benfica 
Lisabona continuă să conducă tn 
clasament, cu « p, urmată de 
F.C. Porto (40 p) șl Guimaraes 
(37 p) Rezultate: F.C. Porto — 
Boavista Porto 1—1 (ambele go
luri ale învingătorilor au fost 
marcate de Futre), Academica 
Coimbra — Benfica 0—0. Rio Ave
— Chaves 8—1, Portlmonense —

JUNIORI IN BULGARIA
• In localitatea Etropole, din 
Bulgaria, a avut loc un turneu 
internațional de lupte greco-ro- 
mane pentru juniori, la care au 
participat '23 de concurenți din 
R D. Germană, Grecia, Polonia, 
România, Ungaria și, firește, Bul
garia (cu mal mulți sportivi la 
fiecare categorie de greutate). 
Reprezentanții țării noastre — 
care au fost Însoțiți de antreno
rul principal al totului de ju
niori, Victor Dolipschi — au avut 
o frumoasă comportare : Iile 
Minciună (cat. SO kg) șl Petrică 
onclu (cat. 58 kg) au cucerit pri
mul toc. Iar Nlcolae Negrișan 
(cat 54 kg) șl Traian Geană 
(cat 74 kg) s-au clasat pe locul 
secund.

ÎNTÎLNIRI INTERNATIONALE
DE RUGBY

• Echipa R.F.C. Pontypool, din 
Țara Galilor, a susținut două 
meciuri in țara noastră. In prima 
tntîlnire, rugbyștil britanici au 
evoluat a Buzău, tn compania 
divizionarei A Contactoare, din 
localitate. Gazdele au cîștlgat cu 
28—16 (16—16). tn cea de a doua 
partidă, oaspeți au tntîlnit for
mația Hidrotehnica din Focșani, 
fruntașă In eșalonul secund, care 
a învins cu 20—10 (10—4).
• Un meci de tradiție este cel 

dintre Steaua București și Selec
ționata armatei franceze. In acest 
an. tntîlnlrea va avea loc dumi
nică 3 mal. la București, pe sta
dionul din cadrul complexului 
sportiv di" cartierul Ghentsea.

6.02 III LA SĂRILURĂ
CU PRĂJINA. DAR...

PARIS. Cu prilejul unui con
curs demonstrativ de atletism, 
desfășurat simbătă, la Montpel
lier, săritorul francez (de 27 ani) 
Ferenc Salbert, revelația acestui 
an, a reușit să treacă la prăjină, 
din prima încercare, înălțimea de 
6,02 m. Rezultatul este superior 
cu un centimetru recordului ofi
cial ai sovieticului Serghei Bub
ka. realizat anul trecut. In Iulie, 
la Moscova El nu va putea fi 
însă omologat ca record al lumii 
pentru simplul motiv că a fost 
obținut tntr-o.„ demonstrație? or 
regulamentul internațional de 
atletism precizează că recordurile 
mondiale nu pot fi realizate de- 
cît tn concursuri oficiale, anun
țate tn prealabil. Oricum, rezul
tatul este remarcabil.

tomat * Și acum ce va mal 
urma ?...
în ultimele partide ale preli

minariilor, R.F.G. a întrecut El
veția cu 4—3 (1—1, 2—2, 1—0). iar 
Cehoslovacia a dispus de S.U.A. 
cu 4—2 (0—1, 2—0, 2—1). Astfel 
că pentru turneul 1—4 s-au ca
lificat : U.B.S.S. 14 p, Cehoslo
vacia 11 p, Suedia 8 p, canada 
6 p, iar pentru turneul 3—8 vor 
juca : R.F.G. 6 p, Finlanda C p, 
S.U.A. 4 p și Elveția 0 p. tn 
cadrul turneului 1—4 nu se ține 
seamă de rezultatele anterioare, 
echipele continuînd întrecerea de 
la #. în timp ce In turneul 5—8, 
dimpotrivă, se iau tn considera
re rezultatele de pînă acum.

Elvas 3—0, Belenenses — Farense 
3—1, Sporting — Maritimo 6—L 
Salgueiros — Guimaraes 0—0. 
Braga — Varzlm 2—1.

BELGIA (et. 29). Luptă foarte 
echilibrată pentru cucerirea ti
tlului, intre Anderleeht (48 p) și 
F. C. Malines (47 p). La mare 
distanță se află F.C. Bruges, cu 
» p. Rezultate : Waregem — La 
Gantoise 1—1 F.C. Malines — 
Berchem 3—0, Racing Jet — Se
rai ng 1—1, Lokeren — Courtral 
3—1, Beerschot — Molembeek 
1—1. F.C. Bruges — Charleroi 
5—0. Standard Liăge — Cercle 
Bruges 2—2, F.C. Liâge — Ander
leeht 0—L Antwerpen — Beveren 
1—1.

R. D. GERMANA (meci restant 
d'n etapa a 21-a) : Aue — Bran
denburg 2—0, în fruntea clasa
mentului se menține Dynamo 
Berlin — 34 p, urmată de Loko

POLOIȘTil NOȘTRI-DEBUT FAVORABIL 
ÎN ANUL „EUROPENELOR* DIN FRANȚA
Turneul cîștigat la Varșovia 

a însemnat pentru reprezenta
tiva țării noastre debutul inter
național în anul Campionate
lor Europene de la Strasbourg 
(poloul românesc și-a recîști- 
gat, după cum se știe, locul în 
eșalonul de' elită al bătrinului 
continent). Privită prin aceas
tă prismă — nici nu se poate 
altfel —, comportarea „7“-lui 
reprezentativ la competiția din 
capitala Poloniei este socotită 
drept promițătoare de către in
terlocutorul nostru, antrenorul 
principal al lotului. Iuliu Capșa 
(secundul lui a fost desemnat 
Eugen Georgescu). Argumente? 
„Precizînd că Ia acest prim tur
neu al sezonului, pentru noi. 
au fost aplicate noi modificări 
de regulament — jucătorul eli
minat reintră și la pierderea 
mingii de către formația în su
perioritate numerică, stropirea 
se sancționează etc. —, putem 
considera că echipa s-a adap
tat bine. Ea și-a valorificat 
atuurile în ce privește viteza 
de joc, de deplasare, omogeni
tatea tehnico-tactică mai ales 
la nivelul formulei de bază, 
după cum folosirea poloistilor 
tineri (Olaru, B. Tufan, Ange- 
lescu. Kiss) a evidențiat o sea
mă de aspecte pozitive. Am 
verificat, astfel, in condiții de 
întrecere, pregătirea efectuată 
pînă acum, în special la capi
tolul preparative fizice genera
le și specifice" • Sînteți. așa
dar. mulțumit la general. Dar 
ce v-a plăcut în special ?

Ai învins, continua ! Ai pierdut, continuă I

TREAPTA SPRE VICTORIE
Că Alberto Cova este un 

mare atlet al zilelor noastre 
nu încape îndoială. Cam
pion european in 1982 
și mondial în 1983, cîș- 
tlgînd. deci, cam tot ce se 
poate cîștiga. la 10 000 de me
tri, are stabilit un loc de o- 
noare în rîndul alergătorilor 
de elită al lumii contempora
ne. A surprins, așadar, atît de 
modestul loo — 186 1 — ocu
pat de atletul Italian la C.M. 
de cros de la Varșovia, cu 
cltva timp tn urmă. O mare 
contraperformanță, ar fi în
clinat oricine s-o numească și 
sînt destul cel care. în sport 
sau aiurea, sînt gata să de- 
plîngă șl să tnmormînteze. 
„Cova — finito !“ — s-a titrat 
în Peninsulă, mult prea repe
de însâ pentru ca, afirmația 
să fie luată în seamă. Isto
ria acestui loe 186 poate fi 
privită însă șl cu alți ochi. 
Ochii lui... Alberto Cova. de 
pildă. „După cîțiva kilometri, 
am avut o criză pe care nu 
ml-o pot explica nici acum. 
Picioarele nu m-au mal aju
tat. Ochii mi s-au împăienje
nit. O durere aproape insu
portabilă mi s-a instalat tn 
piept. Cred chiar că, tn une
le clipe, nu mai eram con
știent". Ei bine, tocmai tn a- 
cest moment atît de greu pen
tru un performer (șl doar cel 
ce n-a pășit niciodată pe un 
stadion nu știe ce înseamnă 
asemenea crize) s-a aprins a- 
cea scintele de orgoliu, s-a 
produs acea explozie a tăriei 
de caracter, semnul distinctiv 
al marelui performer. Cînd 99 
din alți 100 de sportivi ar fl 
abandonat. Cova a continuat. 
Indiferent de consecințe, in

motive Leipzig — 31 p și Dynamo 
Dresda — » p.
• U JOCURI fără tnfringere ! 

Iată performanța echipei Boca 
Juniors în campionatul Argenti
nei, care a trecut tn fruntea cla
samentului ți are toate șansele 
să cucerească titlul de campioa
nă a țârii. Ziarele relevă c& me
ritul aparține, in mare parte, 
antrenorului Cesar Luis Menotti, 
fost selecționer al reprezentativei 
Argentinei.
• CUPA AFRICII interțări va 

avea loc anul viitor în Zambia, 
între 10 șl 24 aprilie. Aceasta va 
fi cea de a 16-a ediție a com
petiției. Următoarea (a 17-a) va 
fi programată ta 1990.
• F.I.F.A. a luat măsuri se

vere împotriva unor jucători a- 
fricani certați cu disciplina spor
tivă. Forul mondial a eliminat 
pe termen de un an din toate 
competițiile oficiale pentru vio
lența față de arbitri, cite doi fot
baliști din Somalia șl Maroc șl 
unu! din Algeria (internaționa
lul Bouchouika).
• DUPĂ douâ operații suferite 

la genunchi, „bătrtnul" brazilian 

• „îmbogățirea gamei de pro
cedee tactice folosite în atac, 
apărarea pozițională, aportul 
jucătorilor de bază" • Ce lot 
ați Întrebuințat ? • „Pe lingă 
cei amlntifi mai înainte, portarii 
Diaconu (în progres) și Simion, 
apoi Hagiu (golgeterul turneu
lui), Răducanu, Gordan, Cos- 
trăș, E. Ionescu — principalii 
evidențiafi —, Moiceanu, Ș. Po
pescu, Cr. Dan. ti mai avem 
în vederi pe Ardelean, V. Șer- 
ban, Zaharia, Stemate, Gh. Po
pescu. Și poate că ultimul tur 
de campionat, de la jumătatea 
Iui mai, ne va oferi — cine 
știe ? — alte candidaturi. Se 
Înțelege că. cu gîndul la tot 
mal apropiatul Campionat Eu
ropean, așteptăm o creștere de 
ansamblu, rămînînd destule de 
făcut la această oră" • Ce va 
urma pentru naționala noastră 
de polo ? • „Puternicul turnej 
de la Tbilisi, din ultima parte 
a lunii viitoare, unde se anun
ță participarea unor reprezen
tative precum U.R.S.S., Iugo
slavia, S.U.A., Australia. Iar in 
iulie, Ia Bratislava, Cupa Dună
rii".

Geo RAETCHI
• Desfășurat la Sofia, tur

neul internațional pentru ju
niori dotat cu „Cupa Diana" 
s-a încheiat cu victoria echi
pei U.R.S.S., urmată de for
mațiile Ungariei, Bulgariei, 
României, Greciei, Spaniei, Bul
gariei B și R.P.D, Coreene. 
Așteptam însă mai mult di o 
partea tinerilor noștri jucători...

diferent de locul final, indi
ferent de riscuri. „Unicul fapt 
clar era că participam Ia un 
campionat mondial, adică la 
o mare competiție, pe care 
trebuia s-o cinstesc ca atare, 
pentru care mă pregătisem a- 
tita vreme din greu Orice 
s-ar fi tntîmplat. numele lui 
Alberto Cova nu trebuia aso
ciat unui abandon. Am plecat 
tlin start, trebuia să ajung la 
sosire 1“

Superbul gest de trufie al 
iul Alberto Cova nu e singu
rul în istoria sportului. Juha 
Mieto, un alt alergător, la 
fel de mare, dar pe schiuri, 
a ieșit pe ultimul loc, în 
1979. tocmai la Campionatele 
Mondiale, tocmai la el acasă, 
și tocmai atunci cînd nu era 
nimeni în Finlanda care să 
nu creadă în steaua lui de 
învingător. Au trecut pe lin
gă el pînă șl modeștii schiori 
libanezi, dar nimeni și nimic 
nu l-a oprit să parcurgă pînă 
la ultimul metru toți cel 50 de 
kilometri ai unei curse „sinu
cigașe", cum au numit-o 
mulți după aceea.

Ni s-ar putea reproșa zăba
va asupra unor eșecuri. N-ar 
fi drept. Pentru că — spu
nea cineva — ca să cîști"t 
războiul, trebuie să știi să 
pierzi o bătălie. Or, înfrîn- 
gerea făcînd parte din sport, 
e o treaptă spre victorie. Juha 
Mieto a devenit campion mon
dial. după acel insucces din 
1979 șl, nu ne îndoim. Al
berto Cova va mai urca și 
el pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului.

Radu TIMOFTE

Zico nu renunță la fotbal. El 
și-a reluat antrenamentele și 
soeră că va reveni pe gazon, în 
meciurile oficiale, ta echipa 
Flamengo.
• Șl ANTRENORII federal! 

sînt sancționați. Este vorba da 
antrenorul, echipei Ungariei, 
Jozsef Verebes, care pregătește 
șl formația M.T.K. tn cursul li
nul meci susținut de M.T.K., Ve
rebes l-a Insultat pe arbitrul jo
cului, fapt pentru care federația 
de specialitate l-a Interzis ac
cesul pe teren, la partidele iul 
M.T.K., pe o perioadă de trei 
etape I
• CARTONAȘELE galbene șl 

roșii vor fi reintroduse ta viitoa
rea ediție a campionatului din 
ligile engleze. După cum se știe, 
din 1981, ta meciurile din cele 
patru ligi se renunțase la acor
darea cartonașelor.
• FOSTUL internațional sue

dez Nils Lledholm (64 de ani), 
care a activat muit timp ta cam
pionatul Italiei, a fost numit di
rector tehnic al echipei Milan, 
după ce fusese jucător șl antre
nor a! acestui club. Ca antrenor 
al formației Milan a fost desem
nat Favio Capello.

Rubrică realizată de
Ion OCHSENFELD
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