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Sub președinția tovarășului 
Nicolas Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, miercuri, 29 aprilie, a 
avut ioc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

în cadrul ședinței Comitetul 
Politic Executiv a analizat 
si aprobat PROPUNERILE CU 
PRIVIRE LA ÎMBUNĂTĂ
ȚIREA NIVELULUI DOBÎN- 
ZILOR ÎNCASATE SI PLĂTI
TE DE BĂNCI. Potrivit indica
țiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu privire la perfec
ționarea mecanismului cco- 
nomico-financiar. au fost e- 
xaminate posibilitățile privind 
îmbunătățirea nivelului de 
dobinzi încasate și plătite de 
bănci în relațiile eu unitățile 
socialiste si populația.

S-a apreciat că realizările 
obținute de tara noastră în dez
voltarea și diversificarea pro
ducției materiale, sporirea efi
cienței economice și ridicarea 
nivelului de trai, stabilitatea 
tuturor categoriilor de preturi, 
precum și sarcinile prevăzute 
în actualul cincinal cu privire 
Ia creșterea 
rentabilității 
baza reducerii cheltuielilor de 
producție și circulație, utiliză
rii cu maximă eficientă a re
surselor materiale și financiare, 
asigurarea echilibrului finan
ciar si monetar și a unei cir
culații bănești sănătoase, cre
ează condiții pentru o redueere 
generală a dobinzilor atit în 
raporturile cu unitățile so
cialisle cîf si cu populația. În 
siabilirca măsurilor de reducere 
a dobinzilor s-a pornit de la 
necesitatea perfecționării în 
continuare a sistemului finan
ciar si de credit, a aplicării în 
condiții mai bune a principiilor 
autoconducerii si autogestiunii. 
ds la faptul că dobînzile nu 
trebuie să fie un mijloc de a 
obține venituri fără muncă. 
Veniturile statului si ale popu
lației trebuie să se bazeze pe 
muneă, pe 
activitate

Conform 
te, nivelul .........
încasează de bănci la creditele 
curente pentru activitatea de
producție și circulație se
reduce, de regulă, cu o unitate 
procentuală — în industrie, 
transporturi, cercelare-proiecta- 
re, comerț exterior, aprovi
zionare etc de la 5 Ia sută la 
4 la sută ; la unitățile comer
țului interior si agriculturii co
operatiste, dobîndă 
de 
și, 
1,5 
de 
pentru mecanizarea 
rii etc., /
nivel de dobîndă de 2 la sută.

Pentru creditele aferente 
unor stocuri de materii prime

>n continuare a 
economice, pe

rentabilitate, pe o 
economică eficientă, 
propunerilor aproba- 
de dobîndă ce se

se reduce 
la 3 Ia sută Ia 2,5 la sută 
respectiv, de la 2 la sută la 
Ia sută. La unitățile agricole 
stat si silvice, la stațiunile 

agricultu- 
se menține actualul

care asigură baza energetică și 
de producție, respectiv cărbune, 
cocs, minereu de fier și mi
nereuri^ neferoase existente la 
producători, se aplică o dobîn
dă curentă de 2 la sută pe an, 
în loc de 3 la sută.

în ceea ce privește creditele 
curente pentru/activitatea de 
investiții, pentru obiectivele 
ce se execută în cadrul ter
menului planificat de punere 
în funcțiune, se reduce dobin- 
da de la 3 Ia sută la 2,5 Ia 
sută, iar la cele 
pășește termenul 
la 5 la sută la 4 
tru obiectivele 
care se pun _  ____,____
înainte de termenul planificat, 
dobîndă va fi de 2 la sută, 
față de 2,5 la sută în prezent.

Nivelul dobinzilor ce se 
plătesc de bănci la disponibili
tățile unităților socialiste se 
diminuează pentru unitățile 
economice de stat și coopera
tiste, cu o jumătate de uni
tate procentuală — de la 2 
la sută la 1,5 la sută. La dis
ponibilitățile organizațiilor ob
ștești, dobînzile plătite vor fi 
de 1,8 la sută.

Ca urmare a reducerii nive
lului dobinzilor aplicate de 
bănci la ereditele acordate u- 
nităților economice, se vor 
diminua costurile de produc
ție, cheltuielile de circu
lație și cele de investiții ale 
unităților economice, ceea ce 
va duce la creșterea rentabili
tății și a beneficiilor acestora. 
In mod corespunzător se vor 
reduce încasările băncilor.

La nivelul anului 1986, aces
te influente reprezintă 5,1 mi
liarde lei, din care la unitățile 
industriale 2,7 miliarde Iei.

Pentru economiile popu
lației depuse la CEC, pe o pe
rioadă de cel puțin un an, se 
va plăti o dobîndă de 3,5 la 
sută anual, iar pentru depu
nerile Ia vedere de 2,5 Ia sută. 
Pentru celelalte categorii 
depuneri dobîndă va 
1,5 — 2 Ia sută.

In mod corespunzător, 
reglementări privind 
cerea dobinzilor se vor 
și în celelalte unități de cre
dit. In nici un sector nu se 
vor putea depăși nivelele de 
dobinzi stabilite.

Comitetul Politic Executiv a 
exprimat convingerea că a- 
ceste măsuri vor contribui la 
stimularea activității pro
ductive și creșterea rentabili
tății și beneficiilor, la întări
rea răspunderii pentru buna 
gospodărire a fondurilor ma
teriale și bănești, utilizarea lor 
cu eficiență maximă, asigu
rarea echilibrului financiar 
și monetar, a unei circulații 
bănești sănătoase, la perfec
ționarea aplicării noului me
canism economic, a principiilor 
autoconducerii și autoges- 
tiunii economico-financiare.

la care se de- 
planificat, de 
la sută. Pcn- 
de investiții 

în funcțiune

de 
fi de

noile 
redu- 
aplica
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Beri, Ba București, în preliminariile C.E,

Echipa noastră a repurtat o clară și prestigioasă
victorie asupra vicecampioanei Europei

# „Tricolorii** au realizat o excelentă primă repriză 
O Succesul menține formația noastră - care a preluat 
conducerea in grupă — în cursa calificării Q Următorul 

examen, la 28 octombrie, la Tirana
Reprezentativa de fotbal a 

României a realizat ieri, pe 
stadionul Steaua, una dintre 
cele mai frumoase performan
țe ale palmaresului său, o vie- 

materiali- 
repriză :

/ ■
jg torie spectaculoasă, 
g: zată încă din prima
/ 3—1 (3—0) în fa- 
g ța vicecampioanei 
j? Europei,
/ Spaniei.
/ grupei I, cum pe 
îg bună dreptate a 

fost denumită par- 
șj tida dintre princi- 
5; palele aspirante

rii lui Goicoechea, cînd întreg 
grupul de rezerve a început să 
alerge pe marginea terenului, o 
veritabilă armată de maseuri 
și-a făcut intrarea în teren, 
provocînd o nedorită nervozi
tate nu numai pe gazon, ci și

„Unsprezecele" tricolor a ac
ționat variat, cu dese inter
calări ale fundașilor pe ambele 
aripi sau cu schimburi deru
tante de balon pe zona stîngă, 
cu Klein, Hagi și Ungureanu 
(care a făcut o partidă exce
lentă) în rolurile principale; 
Apărarea a evoluat sigur în 
puținele ocazii în care a fost 
solicitată ; linia de mijloc a 
muncit enorm, prezenL.g__ _
un Klein în mare revenire de

lijloc a 
tîndu-ne

echipa
Derbyul

i

aspirante 
la calificare, a în
dreptățit în largă 
măsură așteptă
rile. „Tricolorii" 
au evoluat de o 
manieră care le-a 

/ adus multe și me- 
ritate aplauze in 

^dificila întrecere 
cu una dintre cele 
mai puternice se- 
lecționate ale con- 

î? tinentului. Prime- 
§ le 45 de minute 
/ pot 
| ca 
/ cele 
/ din

vreodată 
națională, chiar la 
numeroșilor ei suporteri ! Ac
țiuni în mare viteză, treceri de 
balon din deviere, curse spec
taculoase, șuturi puternice, în
treaga gamă a frumuseților fot
balului modern a fost etalată 
de reprezentativa României, 
care a plecat la vestiare, pen
tru pauză, cu un confortabil 
avantaj de trei goluri. Păcat 
că, în această parte a jocului, 
oaspeții, preocupați exclusiv de 
obținerea unei egalități, au a- 
buzat de mijloace 
mentare, spre a face să treacă 
timpul, prezentînd o veritabilă 
„regie" în acest sens, cum a 
fost acel moment al accidentă-

de
fi considerate 
unele 
mai 

cite a

dintre 
reușite 
oferit 

echipa
lui Joaquia
D. NEAGU

Ungureanu, irezistibil, marchează al treilea 
Alonso (14), Soler (12) și Caldere.

gol, sub privirile
Foto : Aurel

București, in tribune. Arbitrul belgian 
Alexis Ponnet a intervenit nu 
totdeauna inspirat în această 
perioadă, astfel că a trebuit 
să treacă o bună perioadă de 
timp pînă cînd fotbalul să re
apară în arenă, un fotbal, cum

formă, un Mateuț 
un bun serviciu, 
limpezind, prin experiența lui, 
acțiune de acțiune. în vreme 
ce Hagi a lăsat să se vadă 
adeseori deosebita lui clasă 
joc. Atacul a beneficiat de

harnic și cu 
un IJbloni

de 
un

neregula-

VA CONTINUA ASCENSIUNEA HALTEROFILILOR NOȘTRI?
EXJSTĂ TOATE PREMISELE

Incepind din 1984, momentul 
marelui salt valoric al halterelor 
românești, statisticile indică : 86 
de medalii de aur-argint-bronz 
cucerite 
noastre, 
Jocurile 
Mondiale 
grăitoare 
mai mult decît atit. statuează ur
carea „tricolorilor" pe poziția a 
treia în lume, după reputatele 
reprezentative ale Bulgariei șl 
Uniunii Sovietice. Cu sublinierea 
că lupta rămine deschisă...

Poate continua această ascen
siune la viitoarele mari confrun
tări internaționale ? — iată în
trebarea care se conturează a- 
cum, cînd au mai rSmas doar 
citeva zile pînă la „europenele" 
de seniori (Reims, 3—9 mai) si 
la C.M. și C.E. ale lun’orilor 
(Belgrad, 23 mai — 1 iunie).

Să începem, cum e firesc, cu 
seniorii, mai ales că el sînf cei 
ce vor Intra nrimii în focul în
trecerilor. Pregătirea temeinică 
din ultimele luni (în faot. între
ruptă doar citeva zile dună 
.,mondialele'’ de anul trecut, de 
Ia Sofia), metodologia oerfeetio- 
nată. elaborată ia nivelul fede
rației si transpusă ridel în nrne- 
tică de că’re antrenorii Ștefan 
Achim și Virgil Dociu (axată în

de reprezentanții țârii 
seniori și juniori, la 
Olimpice. Campionatele 
și Europene. O cifră 
prin ea însăși și care.

principal pe sporirea, intensității 
și a volumului de efort), ca șl 
testările intermediare de control, 
toate acestea oferă premisele u- 
nei' evoluții la nivel superior. 
Date «se impune să le a-

9 La Campionatele Europe
ne de seniori și Campiona
tele Mondiale ele juniori - 
primele mari teste ale se
zonului 9 Nicu Vlad și co
legii săi in creștere față de 
perioada similară a anului 
trecut © 
să „prindă

Juniorii încearcă 
trena'1 seniorilor.

Urdaș și Petre Be
lts) Și chiar Teodor

SPECTACOL DE GALĂ

1(188
dăugăm și amănuntul, deloc Ne
glijabil, al unei foarte bune stări 
de sănătate a tuturor componen- 
ților lotului. Dar care vor fi a- 
ceștia ? „Vom participa cu 8 
sportivi — ne spune antrenorul 
emerit Ștefan Achim. ' Firește, 
Nicu Vlad este liderul lotului 
nostru, așa cum sperăm să ră- 
tnînă și liderul categoriei sale, 
100 kg. Alături de el. piese de 
bază rămirr Attila Czanka (cat. 
00 kg), .Andrei Socaci (75 kg)

Constantin 
cheru (82,5 
lacob (52 kg), care în ultima «pe
rioadă și-au îmbunătățit sensibil 
performanțele. Din lot mai fac 
parte debutantul Petre Tufă (100 
kg) și veteranul Vasile Groapă 
(110 kg)“. Să întregim spusele 
interlocutorului nostru cu o pre
cizare, impusă de graficele de 
pregătire : obiectivul principal al 
acestui an îl constituie ..mondia
lele" din Cehoslovacia (Ostrava. 
3—12 septembrie). Ca atare, ter
menul de referință îl vor repre
zenta nu performanțele 
C.M. Sofia — 1936 (vîrf 
.mă al anului trecut), ci 
registrate exact cu un 
urmă, tot la „europene"

de la 
<le for- 
cele în- 
an în 
anume

Ion OCHSFNFELD 
Sorin SATMARI

(Continuare în pag a 4-a)

Z jme multă, ieri, in tribunele stadionului Steaua. Și mai 
multă, firește, strinsă in fața aparatelor de radio și a 
micilor ecrane, așteptind, cu emoție, primul fluier de 

arbitru, al mai vechii noastre cunoștințe, belgianul Alexis 
Ponnet. încordarea „celor 22", aflați in cimpul de joc, era 
evidentă, lucru perfect înțeles și în tribune, care urmăreau 
nu un meci oarecare, ci derbyul protagonistelor seriei I in 
eliminatoriile Campionatului European. Cit regret, nemăsu
rat, pentru noi toți la splendida fază din start de partidă, 
cind Pițurcă a liftat pe lingă stîlpul sting al porții lui Zu- 
bizarreta. Numai „capul" lui Joaquin Alonso, din min. 21, 
ne-a făcut să mai uităm de marea ratare. Cum spunea și 
Silviu Lung înainte de meci, coechipierii lui, „tricolorii", erau 
pregătiți să suporte și■ asemenea dificile momente. Și firul 
ofensivei spre poarta fotbaliștilor spanioli a fost repede reîn- 
nodat, Pițurcă căutînd din nou golul și... reușindu-l. la ca
pătul unei acțiuni de șah-mat. A fost golul căzut la timp, cel 
care a adus deconectarea „tricolorilor" de la înalta tensiune a 
jocului, a fost golul care a transformat un „asediu" într-o 
ofensivă lucidă, dacă putem numi astfel tot ceea ce a pre
cedat golul doi, semnat Mateuț, și anume cascada de fente 
menită să „ascundă" balonul fundașilor spanioli. „Fulmi
nante". a rostit, lingă noi, un confrate iberic, care, puțin mai 
tîrziu, iși trecea in carnet și golul fundașului Ungureanu. 
Am crezut cu toții, la 3—0. că in următoarele patruzeci și 
cinci de minute, săorul va fi majorat Ar fi fost cu putință 
dacă atunci, la șarja lui Lăcătuș, arbitrul Ponnet n-ar fi „scos" 
faultul in afara suprafeței de pedeapsă. Cel puțin, așa am 
văzut noi. In teren nimeni, însă, n-a făcut din asta, 
o dramă. Spre cinstea tricolorilor noștri, nici unul n-a a- 
dresat vreun reproș... nimănui, nici atunci. în final de par
tidă, la golul înscris? de Caldere. 
sa victorie obținută de fotbaliștii 
bogat in faze de mare spectacol, 
de reproș.

Ar fi fost și păcat. Frumoa- 
romăni. la capătul unui joc 
refuza orice gest orice fel

Gheorghe NiCOLAESCU

menționam mai sus, de o deo
sebită spectaculozitate. Toate 
cele trei faze de gol au fost 
rezultatul unor acțiuni cursive 
realizate cu multă imaginație 
și rafinament tactic și acel 3—0 
putea să ia proporții chiar pînă 
la pauză, fără alte ratări ale 
fotbaliștilor noștri.

Lăcătuș intr-o excepțională 
vervă de joc : el a tras pur și 
simplu întreaga echipă după 
el, iar ieșirea experimenta
tului Camacho trebuie pusă și

Eftimie iONESCU

(Continuare tn vag. 2-3)



RUBRICĂ REZERVATĂ
ȘOIMILOR PATRIEI 
Șl PURTĂTORILOR 
CRAVATEI ROȘII 

CU TRICOLOR

TALENTE ÎN FORMARE, NUME CARE SE IMPUN ATENȚIEI

POLOIȘTII 
TIMIȘORENI 

S-AU DISTANȚAT 
ÎN SERIA A DOUAA

înlr-o rubrica 
evidențiat mun- 
unor proi'esori-

• După ce, 
precedentă, am 
ca pasionantă a 
antrenori aparținind Palatului 
pionierilor și șoimilor patriei 
din Capitală, iată. revenim, 
cum am promis cititorilor, 
subliniind și numele unor co
pii cu perspectivă in perfor
manță : în gimnastică — Da 
niela Franeisc (cu dublă legi
timare, la „Palat" și la Dina- 

— Dan Bobi
Vasile Via.ju, 
pe Capitala 
Pionierul și 

la concursul 
juniori III 

tenis — lohana 
in finală, din 

care a luat par- 
tir 
40

mo) ; la atletism 
galov, 50 metri, și 
60 m.g., fruntași
cu echipa C.S.Ș. 
printre finaliști 
republican pentru 
de la Iași ; la 
Pană (4 locuri 
8 concursuri la 
te în ultima 
(arma cu aer 
locuri) — Doru 
un start mai mult dccit promi
țător în acest an. succesorul lui 
George Sim ion, cîștigător al 
Criteriului pentru juniori II. 
Iar Ia fotbal ? Aici e mai di
ficil. concurind„ la intiietate 
frații Ioniță — nu mai puțin 
de 6 ! —, apoi frații Juvelcă
(2) și Marian Zidovu, care au 
și participat la prima etapă de 
selecție pentru Lotul U.E.F.A. 
1990. Palatul are în 
sale sportive multe 
olimpice 1“

vreme), la 
comprimat,
Florin Nițu, cu

cercurile 
„speranțe

• La Șimlcul Silvanici, Casa 
pionierilor și șoimilor patriei 
și-a programat, pentru zilele 
de 1 și 2 mai. cîteva concursuri 
de mare interes pentru micii 
iubitori ai sporturilor tehnico- 
aplicative. La karting, de pil
dă, instructorul Ioan Baciu va 
aduce în întrecere tot ce are 
mai reprezentativ acest cerc, în 
frunte cu dublul campion de 
copii, pionierul Iosif Ambruș,

„Este cel 
<Casei*“ — 

prof. Marin Ștefan 
Consiliului orașe- 
educație fizică și 
ține să adauge : 
pentru toți iubilo- 

un pionier se-

de» la Școala nr. 1. 
mai bun produs al * 
apreciază 
președintele 
nesc pentru 
sport, care 
„Un model 
rii kartingului, 
rios perseverent. Așteptăm,

mul, ii vor prinde bine viito
rului rugbyst, dacă în cele din 
urmă Octavian Ghețu va opta 

balonul

A DIVIZIEI A

pentru sportul 
oval...**

cu

• Majoritatea 
pionierilor din 
Sus, județul Olt,

copiilor 
Amărăștii 
îndrăgesc

' -

Primăvara este anotimpul crosurilor, 
vede — și de cei mai mici sportivi
se înțelege, și... replica altor 
copii care îndrăgesc sportul cu 
volanul..?*

• O dilemă pentru pionie
rul Octavian Ghețu din clasa 
a Il-a a Școlii nr. 24 din Bucu
rești, care îsi împarte prefe
rințele sportive între gimnas
tică (cucerit de felul cum lu
crează antrenoarea sa. prof. 
Lucica Marcu, de la C.S.Ș. 2) 
și rugby, disciplină practicată 
de tatăl său. economistul Ma
rian Ghețu, fosta „uvertură** a 
divizionarei A Sportul Stu- 
dențesc-Construcții. Directoarea 
școlii, prof. Rodica Făgărășanu. 
consideră că „Oricum, gimnas
tica și, complementar, atletis-

îndrăgite precum se 
Foto : Gabriel MIRON

Pe undeva tiresc. dacă 
seama că unul din fiii

Grigore Tudor, acum
— antrenor la Clubul 
școlar

balul, 
ținem 
așezării, 
profesor 
sportiv școlar din Caracal, 
pregătește — împreună cu prof. 
Nicolac Matei, directorul clu
bului — și cu ceilalți antre
nori ai acestei unități sportive 
școlare, viitori titulari pentru 
Sportul Muncitoresc, fruntașă 
in Divizia C. selectînd elevi din 
satele și comunele învecinate 
Se înțelege că localitatea Amă- 
răștii de Sus nu poate fi oco
lită.

Rubrică redactată de
Tiberiu STAMA

NU SE POATE VORBI, ÎNCĂ, DE CREȘTEREA
COMPETITIVITĂȚII JUCĂTORILOR NOȘTRI...

Ediția din acest an a „Crite
riului primăverii". desfășurat 
conform tradiției, pe terenurile 
clubului bucui eștean Progresul, a 
lăsat, în ansamblu, un gust a- 
mar celor care au urmărit e- 
voluțiile tenismanilor fruntași ai 
țării (specialiști, spectatori etc.), 
seniori și juniori deopotrivă (nu 
au fost prezențl Florin Segăr- 
ceanu, Adrian Marcu, Minai 
Vanță și Marius Comănescu, an
grenați la diferite concursuri in
ternaționale). Făcînd această a- 
lirmațle, ne gindim la jocul lip
sit de forță, de angajament și 
de inițiativă, fără acele servicii 
puternice (chiar dacă s-a jucat 
pe zgură) și lovituri decisive care 
dădeau o altă iată tenisului ro
mânesc pînă nu demult și des
pre care se vorbește atit in te
nisul actual. Monotonia marii 
majorități a disputelor, in care 
chiar jucătorii noștri buni s-au 
lăsat angrenați, a format o ima
gine clară asupra faptului că, 
ta nici un caz, deocamdată, 
se poate vorbi de creșterea 
petitivltății 
tri.

în aceste 
tigători — 
niela Moise 
tașat prin 
cel mai 
pentru 
Itu, In 
se află 
restrîns, 
care 
oare 
de nivelul așteptărilor. Ca și în 
evoluțiile anterioare, s-au văzut 
șl acum buna gindire tactică în 
teren și marea sa mobilitate, care 
îl ajută să fie mereu lingă min
ge. Așadar, calități are dar ele

pot fi valorificate numai prin 
concursuri tari, care să-l soli
cite la maximum și care-1 vor 
arăta valoarea reală. Am mai re
ținut, din întreoerea băieților, 
comportarea ieșeanului 
Florescu, infiltrat pe 
final.

Daniel 
tabloul

După „Criteriul
primăverii** la tenis

reprezentanților

nu 
com- 
noș-

dș-
Da-

condiții, ambii 
Răzvan Itu și 
(Steaua) — s-au de- 
faptul că au greșit 

puțin și au luptat aprig 
fiecare minge. Răzvan 
ultimul an de juniorat, 
în fruntea unui grup 

/reprezentând „valul “
vine. El a fost singurul 
a jucat ceva mai aproape

Teodora Taclie și Florentina 
Curpene s-au Înscris și ele in 
nota generală slabă, a întregului 
concurs. Ne vom opri însă mai 
mult asupra jocului Diauei Sa- 
mungi (aflată, și ea. la ultimul 
an de juniorat, ca și Itu), de 
nerecunoscut zilele trecute. Cu 
un bagaj tehnic complet, Diane 
Samungi a fost, pe bună drep
tate, speranța nr. 1 a țării in ul
timii ani. Cu cea mai bună re
gularitate a jocului din țară ți 
nu numai (la 13 ani cîștiga un 
concurs de acest gen, pentru co
pii, la Paris), avînd. in plus, 
și calități morale care o făceau 
redutabilă din punct de vedere 
psihic, sportiva dinamovistă a 
apărut, in noul sezon, fără nerv, 
a greșit extrem de mult, in 
special cu dreapta, și nu a mai 
etalat, in joc, argumentele de al
tădată. Părerea noastră este că 
fetele 
concursuri (ele fiind rupte, prac
tic. de tenisul european și mon
dial) în această iarnă prelungi
tă. iar acestea nu au avut darul

să contribuie la creșterea măies
triei lor sportive. Și la fete me
rită făcută o remarcă : Loredana 
Bujor (Dinamo, 15 ani), califi
cată pe tabloul final in dauna 
Otiliei Pop, in ultima fază a în- 
vlns-o pe Mădăllna Voinea, cam
pioana națională en titre la ju
nioare

Lipsa de combativitate a lui 
Dorel Pop intr-o perioadă cînd 
non-combat-ul este penalizat în 
toată lumea șl cele 18 (!) avertis
mente date, alături de cele pre
zentate mal înainte, reprezintă, 
toate, un semnal de alarmă pen
tru federație, pentru antrenori și 
în special pentru sportivi, care 
au. în această vară, de absolvit 
trei examene dificile : Cupa Da
vis (12—14 
Universiada 
dele (seniori 
septembrie).

mici.

iunie, primul tur), 
(iulie) și Balcania- 
— august, juniori —

Doino STÂNESCU

au susținut prea puține

REZULTATE DIN DIVIZIA B LA VOLEI
In etapa a xix-a a biviziei B 

de tineret la volei s-au înregis
trat următoarele rezultate :

FEMININ, seria I : CHIMPEX 
Constanța — Chimia Tr. Măgure
le 1—3, Confecția Suceava — 
A.S.S.U. Craiova 3—0, Ceahlăul 
Piatra-Neamț — Comerțul Con
stanta 3—1 (meci jucat în de- 
vans) C.S.U.-I.E.F.S. București
— Metal 33 București 1—3. I.T. 
București — C.S.M. Oțelul Tîrgo- 
viște 3—0, Confecția București — 
Știința Bacău 0—3 ; seria a Il-a : 
Metalotehnica Tg. Mureș — Ar
mătura Zalău 3—0, C.S.M. Lugoj
— Toplitana Toplița 3—1, Rapid 
București — Maratex Baia Mare 
3—0, Olimpia Oradea — Politeh
nica Timișoara 0—3. Spartac 
București — BRAICONF Brăila 
3—1, „U** Cluj-Napoca — EXPLOR- 
MIN Caransebeș 3—0.

MASCULIN, seria I : Dacia Pi
tești — Metalul Tirgoviște 3—0, 
Gloria Tulcea — Viitorul Bacău 
1—3, Oltul Rm. Vîlcea — A.S.A.

Buzău 2—3, I.M.G. București — 
Calculatorul București 2—3, C.S.U. 
Galați — Prahova I.P.G. Ploiești 
3—1, I.P.C. Slatina — SARO Tir
goviște 0—3 seria a Il-a : C.S.M. 
Caransebeș — C.F.R. Arad 2—3, 
Voința Alba lulia — Electroteh
nica Bistrița 2—3, PECO Ploiești
— Voința Zalău 3—0, C.S.U. Ora
dea — Oțelul oraș Dr. Petru 
Groza 3—0, Tractorul II Brașov
— Metalul Hunedoara 0—3. Vul
can București — Explorări Ști
ința II Baia Mare 0—3.

In partidele restante din etapa 
a XVIII-a. disputate în cursul 
săptâmînii : Armătura Zalău — . 
EXPLORMIN Caransebeș 3—1 (f). 
Voința Zalău — C.S.U. Oradea 
2—3 (m).

(Corespondenți : N. Mateescu, 
Ch. Goldenberg, C. Gruia, N. Dan- 
clu, N. Magda, O. Băiteanu, I. 
Anghelina, T. Siriopol, I. Diaco
nii, I. Pocol, C. Oiaru, C. Albu, 
V. Sere). f

La Oradea s-a 
penultimul turneu 
seriei a Il-a valorice a Divi
ziei A Ia polo. Cea mai bună 
evoluție a avut-o echipa I. L. 
Timișoara, care 
partide : 16—11 
rad, 12—6 cu 
Tîrgu Mures si 
TMUCB, terminînd la 
te, 8—8, cu Progresul 
Alte rezultate : CSU ; 
Constructorul, 5—5 cu 
6—5 cu Progresul ; ’
9—9 cu Constructorul, 6—6 cu 
Progresul ; Progresul — Con
structorul 10—7.

înaintea ultimului tur (14—17 
mai, in Capitală), clasamentul 
se prezintă astfel : 1. ILT 63 p, 
2. CSU-TMUCB 55 p, 3. Va
gonul 48 p. 4. Progresul Or. 
27 p. 5, Constructorul 17 p.
• Și echipele din prima se

rie valorică vor susține parti
dele ultimului turneu din ca
drul ediției 
natului în 
Dinamo). în

desfășurat 
din cadrul

a cîștigat trei 
cu Vagonul A- 

Constructorul
11-6 cu CSU-

i egalita-
1 Oradea.

14—6 cu 
Vagonul. 

Vagonul:

1986—87 a campio- 
Bucure«ti (bazinul 
perioada 14-17 mai.
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DIN NOU
Revelația sezonului de rugby 

se numește Cristian Râducanu. 
Cel ce debuta la 18 ani în 
reprezentativa națională, în- 
tr-un meci de la finele lui ’85. 
pare să fi deschis cu adevărat 
porțile ’ ' •- -
coastă 
sale în 
mă ele, dar nu numai ele, în 
trei reprize jucate cu forma
țiile Italiei și U.R.S.S., pot în
semna semnele saltului de va

loare ale tînărului 
de nici 20 de ani 
împliniți, înalt ca 
bradul și cu o atît 
de naturala can
doare pe chip.

Și totuși, chiar dacă mezi
nul actuale? echipe naționale 
e socotit, cum menționam, re
velația stagiunii, un alt nu
me revine cel puțin în aceeași 
măsură în comentariile din 
lumea rugby ului nostru : Du
mitru Alexandru. De ce ? Ar 
fi, mai. întîi faptul în sine 
al re-titularizării lui „Mituș" 
după nu mai puțin de 27 de 
luni, cite s-au 
partida de pe 
(După acel joc 
tul semna toate 
de la activul .
s-au căutat alte soluții peh- 
tru un rol. mijlocaș la des
chidere, considerat adesea 
hotărîtor între două echipe 
de valoare egală)... Sînt, apoi, 
faptele, mai exact cifrele în
scrise în această primăvară.

lotului tricolor in a- 
primăvară. Salturile 

margine, mai cu sea-

scurs de la 
Twickenham ! 
în care stelis- 
cele 15 puncte 
„tricolorilor4*.

Finalele Campionatelor Naționale și ale Da

UN PROMIȚĂTOR
La sfîrșitul săptâmînii trecu

te, - Timișoara a găzduit între
cerile turneului final al Cam
pionatelor Naționale și al Da- 
ciadei la lupte libere pentru ju
niori. In disputa pentru cele 
zece titluri de campioni au in
trat un număr de 228 de con- 
curenți, mulți dintre ei aflați 
pentru prima oară la acest ni
vel al competiției.

Rcferindu-se la nivelul valo
ric al concursului, antrenorul 
federal Ion Crisnic a apreciat 
că întrecerile s-au desfășurat 
pe o treaptă superioară față de 
edițiile trecute pregătirea fi
zică foarte bună permițind 
participanților să realizeze me
ciuri dinamice, spectaculoase, 
presărate, în plus, cu unele 
procedee tehnice de atac și 
contraatac bine apreciate de ar
bitraj. Totuși, în legătură cu 
acest aspect, tehnicianul res
pectiv a făcut precizarea că în 
majoritatea secțiilor din țară 
nu s-a lucrat suficient pentru 
procedeele de mare dificultate 
(ridicări de ambele coapse, in
trări la coapsă cu aruncare, 
aruncările etc), răsplătite cu 
punctaje superioare.

Trecînd în revistă 
campionilor 
sportivi 
fruntașe, 
căm
CSȘ 1 
C. “ 
mișoara (P. Cearnău și B. Brin- 
dusan). Jiul Petrila (I. Mar- 
maliuc), Constructorul Hune
doara (E. Nicoară), Steagul

și a 
clasați 
trebuie 

activitatea 
Timișoara 

Bcncdak) și

i lipsurile 
celoralalți 

pe 
să

locuri 
remar- 

secțiilor 
(antrenor : 
UM Ti-

NOU VAL" U
(P. Androne),

Chi-
Roșu Brașov 
CSȘ-Oțetul Călărași (M. 
rilă), CSȘ Steaua (L. Rădoi), 
Nicolina Iași (E. Butu), Mure
șul Tg. Mureș (L. Șimon) și 
Voința Reghin (I. Voicu), uni
tăți sportive care au prezentat 
luptători bine selecționați și 
pregătiți, în care se pot pune 
speranțe în vederea participă
rii la competițiile internaționa
le de juniori din acest an.

în același timp, nu trebuie 
trecut cu vederea nici .faptul 
că o serie de secții, altădată 
fruntașe în țară, n-au reușit să 
se mențină la nivelul tradiției, 
lipsa de continuitate în buna 
selecție și pregătire a junio
rilor făcîndu-se simțită. în rîn- 
dul acestora se situează CSȘ 
Dinamo Brașov, CSM și CSȘ 
CIuj-Napoca. Hidrotehnica Con
stanța, CSȘ și CS Tirgoviște, 
CSM Buzău si chiar CS Onești 
— Gh. Gheorghiu-Dej

în rîndul sportivilor care 
ieșit in evidență, 
vederile

’ mințim
(Jiul Petrila), Adrian Ciufules- 
eu (CSȘ-Oțelul Călărași). Con
stantin Corduneanu (Nicolina 
Iași), Gheorghe Alali (Steagul 
Roșu Brașov), Oliver Ștrcangă 
și Ovidiu Mioc (CSS 1 Timi
șoara), Sorin Moisache (Con
structorul Hunedoara) — unul 
dintre cei mai bine pregătiți 
din punct de vedere tehnic în 
lupta de la parter. Aceștia, ală
turi de Teodor Vlad (CSȘ 
Steaua), cîștigâtorul detașat al 
concursului Iă categoria 68 kg

au 
în 
a-

intrînd 
selecționerilor, îi 
pe Florin Bolohan

CICLISM UN GEST FRUMOS al antreno
rului Vasile Selejan (Olimpia) : in cadrul 
„Cupei F.R.C." pentru seniori, de. la Con
stanța, el a împrumutat sportivului Sergiu 
Oprescu, de la I.M.G.B., roțile pentru pro
ba de contratimp Un gest frumos și... in
spirat, tntrucît Oprescu, la concurență a- 
cerbă cu membrii lotului național, a cîști
gat proba, cu o diferență de peste jumăta
te de minut față de al doilea clasat (!), dife
rență pe care a mențlnut-o și marți, cînd 
a devenit campion municipal in aceeași 
probă și in compania cam acelorași adversari! 
® A.S. CONFECȚIA, deși nu are secție de ci
clism, organizează tradițional, in fiecare 
primăvară, în condiții foarte bune, o țjursă 
cleljstă, la care un sprijin deosebit e adus 
de arbitrul-pensionar Anghel Marulis. și 
cînd te gîndești că sînt cluburi care au sec
ții de ciclism dar la capitolul organizare 
de competiții... (H. S.)

LUPTE. CU OCAZIA turneului final 
Campionatelor Naționale șl al Daciadei 
lupte libere juniori. încheiate duminică
Timișoara, am fos« martorii unul autentic 
gest de fair-play. Autorul său, tînărul 
campion al categoriei 54 kg, ieșeanul Con
stantin Corduneanu. La cîntarul oficial din 
seara premergătoare finalelor, adversarul 
său, timișoreanul Costin Mioc, s-a prezen
tat cu 2—300 grame peste " " ■ ■ ■ ■
respective. Urma ca Mioc 
eforturi pentru a elimina 
tate, în decurs de numai 
Primul care a intervenit 
C. Mioc a fost chiar... adversarul său de a 
doua zi. „De fapt — a spus acesta — cu 
mine va lupta mîine și, deci, pe mine m-ar 
putea afecta greutatea pe care adversarul 
meu o are în plus. Eu îl accept așa“. Mioc 
a făcut, conform regulamentului, greutatea, 
dar gestul adversarului rămîne. Și meciul 
lor a fost extrem de disputat și echilibrat,

al 
la 
la

limita „categoriei 
să depună mari 
plusul de greu-
30 de minute... 
în favoarea lui

lipsind extrem de puțin ca să cîștige Mioc. 
în ultimele secunde, însă. Corduneanu a 
găsit resursele necesare și a mai reușit o 
acțiune de atac, răsplătită cu două puncte, 
cucerind victoria și titlul de campion. Do
vedind, totodată, frumoase calități morale. 
• UNUL DINTRE arbitrii care s-au remar
cat ia întrecerile sus-amintite este și Con
stantin Alexandru, fostul multiplu campion 
mondial și european. El promite să devină 
apreciat pe arena internațională și în ca
litate de arbitru... (M. Tr.)

NATAȚIE. ANIMAȚIE mare, sîmbătă du- 
pă-amiază, în bazinul Olimpia d.n Sibiu, 
întrecerile „Internaționalelor" de sărituri 
se încheiaseră. dar tribuneie, în loc să se 
golească, deveneau din ce în ee mai aglo
merate, ajungîndu-se, la un moment dat, 
ca spectatorii să ocupe treptele scărilor. 
Deci, interes deosebit, și acesta nu întâm
plător. Amatorii de înot și sărituri din 
orașul de la poalele Cibinului aveau ex
periența a patru ediții anterioare ale unei 
competiții care și-a căpătat- dreptul de a 
fi denumită tradițional „Cupa veteranilor". 
Și nici de astă dată ei nu au fost dezamă
giți, foști componenți ai loturilor naționa
le, compioni și recordmeni naționali, prile
juind plăcute apariții în bazin, completate 
cu întreceri pline de haz (cum a fost re
curgerea unui bazin... călare pe un butoi). 
Ca să nu mai vorbim de săriturile comice, 
gustate din plin de public. Sîmbătă după- 
amiază nu au fost desemnați învingători 
de probe, deoarece cîștigxtori au fost ab
solut toți participanții, cei din bazin și cei 
din tribune. Fără pretenții de evidențiere, 
am notat totuși numele decanilor de vîrstă 
ai „Concursului veteranilor" : Lia Cucu- 
Drăgănescu și Felix Heitz, nelipsiți de pe 
lista performerilor de acum trei decenii, 
precum și ai inimoasei Estela Szekely, ini-

țiatoarea ace 
menținere a 
ticat, căreia 
pasiune într- 
dă. (D. Șt.).

RUGBY. I 
ternlcul înain 
mitru — că) 
Tbilisi — ur 
marchează pi 
tativă. Astfel 
îmbrăcat cel 
tricolor. Iată 
continuare * 
(53), FI. Mul 
I. Constantin 
(43), A. Lung 
0 ADMIRAB 
marea lor m 
însoțit ecliip: 
jînd-o conțin 
mai grele. P. 
tători ai trice 
Florin Const! 
ghe Dinu. Ri 
Jan), apoi Ti 
riei XV-lui c 
le omite cumi 
cunoscătoare 
care particip 
ților rugbyișl

TENIS, am 
cronica de d 
aer liber al 
rii“, desfășui 
nizarea club 
Revenim acu 
terenurile er 
la prima or; 
pentru că \ 
Anghel Sîrbi 
dispoziție de 
devărat, dar 

i rabil, cu plo 
și a pune Zg 

i cele zece ter
, tenis nu știe

ca asta... (D
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0 PRESTIGIOASĂ VICTORIE
(Urmare din pao. 1)

ÎN MINUTUL 91,
LA VESTIARE

Mihai 
irat. La 
a fost 
izbîn- 

ullima 
tă, din 
d să 
inerețe 
me, în 
unde a 
nil în-
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seama marilor dificultăți 
care le-a avut cu impetuosul

Pițurcă, de-

datele 
ucanu. 
clipsită 
iui Du- 
1 posl- 
hipă a- 

de o
..Cupă

I
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Pe 
pe 
nostru înaintaș, 
marcat mereu inteligent, a 
părut cu promptitudine Ia fi
nalizare și a reușit importan
tul gol psihologic al deschide
rii scorului. în repriza secundă 
era de prevăzut o augumen- 
tare a diferenței de scor, mai 
cu seamă că formația spanio
lă acuzase puternic șocul pri
melor 45 de minute. Și echipa 
României a continuat să aibă 
superioritatea teritorială, și-a 
creat alte 3—4 situații mari de 
gol, din păcate ratate (printre 
altele, acea rapidă și 
tuoasă acțiune â lui’ 
oprită prin fault în careul de 
16 m. reprezenta al 4-lea gol). 
Spre sfîrșitul meciului, după 
marele efort pe care toate li
niile l-au depus de-a lungul 
întîlnirii, au apărut unele sem
ne de oboseală, resimțite mai 
cu seamă de linia de mijlo
cași. astfel că formația spa-

a-

impe- 
Lăcătuș,

niolâ, impulsionată de Joaquin 
a apărut mai des tn atac și a 
înscris golul de onoare, bene
ficiind și de relaxarea forma
ției noastre. Intrarea lui "* 
lint a demonstrat că era 
voie de forțe proaspete în a- 
cele momente.

Victoria de ieri reprezintă 
un important pas in lupta pen
tru calificare. Sînt primele 
puncte pierdute de echipa lui 
Munoz, pierdute de o manieră 
indiscutabilă și, astfel, perspec
tivele formației României 
cresc 
antrenorii Emerich Jenei 
Cornel Drăgușin, primind 
concursul din 
de resort, 
C.N.E.F.S. și 
gătit această 
merită felicitările 
După cum modul exemplar in 
care toți jucătorii s-au antre
nat și, mai cu seamă, cum au 
luptat pentru victorie repre
zintă un admirabil mod de 
comportare in apărarea culori
lor patriei. Le dorim din ini- 

com-

Ba- 
ne-

formației 
considerabil. Modul cum 

Și 
tot 

partea forurilor 
începind cu 

F.R.F., au pre- 
intilnire dc virf, 

noastre.

mă să repete asemenea

SERE

vor în- 
iccial de 
participă- 
>ri (luna 
lu excep- 
unde nici 

asați n-a 
narcabile, 
noul val" 
ie natură 
ehnicienii 
național, 

ale aces- 
buie con- 
«zitate, iar 
•co-tactice 
tfel ca ei 
erforman- 
rnațional. 
i de ju- 
i) consti- 
s. o bună 
tentativa 

lor libere 
ca repre- 
e să se 
lan mon- 
•e seniori 
nute me-
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FILMUL JOCULUI

portări și victorii ! Dar succe
sul acesta se constituie și în- 
tr-0 binemeritată revanșă a e- 
chipei României după acel a- 
tît de nemeritat 0—1. din 
toamnă, de la Sevilla. Giacco- 
mo Bulgarelli, fostul cunoscut 
internațional italian, 
la București pentru a

CLASAMENTUL

1. ROMANIA
2. Spania
3. Austria
4. Albania

4
4
4
4

prezent 
tele-

GRUPEI I

3
3
2
0

0
0 
o 
o

3
6
7

Tirana :

12—
7—
6—
2—11

Albania

6
6
4
0

Ieri, la
Austria 0—1. Mai sînt de jucat 
partidele : Spania — Austria 
(14 octombrie), Albania — RO
MÂNIA (28 octombrie). Spania 
— Albania și Austria — 
ROMÂNIA (ambele la 18 no
iembrie).

EMERICH JENEI, antrenorul 
principal al reprezentativei Româ
niei: „Jocul a fost foarte dispu
tat, cu o primă repriză care a 
avut de toate: și fotbal, și sus
pans, șl joc îndîrjit, și faze fru
moase, dar mai cu seamă goluri 
superbe. Spaniolii și-au demon
strat clasa. Cred că azi «unspre
zecelea României a reușit unul 
dintre cele mai bune Jocuri pe 
teren propriu. Victoria, care pu
tea fi realizată chiar la un scor 
mai «rotund», ne redeschide ca
lea spre țelul nostru, calificarea 
în turneul final al Campionatului 
Europei. Avem nevoie de victorii 
și în meciul cu Albania, și în cel 
cu Austria. Știm, e greu, dar cu 
atît mai frumoasă va fi califica
rea. în repriza secundă noi am 
slăbit puțin ritmul, poate și da
torită diferenței la care condu
ceam, dar și etapelor de campio
nat care s-au succedat cu regu
laritate pe terenuri grele, ceea ce 
ie-a solicitat jucătorilor mari e- 
forturi. Și să nu uităm nici se
zonul foarte încărcat al campioa
nei, Steaua. Fotbaliștii sînt și ei 
oameni, nu mașini, și trebuie să_i 
înțelegem. Cu toate acestea, și în 
repriz-a a doua au fost create cî
teva acțiuni de toată frumusețea 
ale jucătorilor noștri. Eu 
pe toți pentru victorie, 
dăruire, pentru spiritul 
lectiv de joc".

ciul nr. 50 în națională am reușit 
să marchez unicul meu gol. Uni
cul pină acum...“.
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Start dinamic al echipei noas
tre, care șarjează pe flancuri, 
centrează frecvent, apare hotări- 
tă la finalizare. în special prin 
Pițurcă, care se demarcă ușor și 
driblează dezinvolt in careul ad
vers. Oaspeții acuză dinamismul 
și aplombul „tricolorilor", amină 
mereu desfășurarea în atac, pre
ferind o grupare cit mai densă 
în preajma propriului careu. De
limitarea valorică apare imediat, 
în favoarea gazdelor, oaspeții, ri
gizi și lenți, neconfirmînd (în a- 
ceastâ parte a întîlnirii) impre
sionanta Jor carte de vizită. Do
minarea teritorială a echipei 
noastre este răsplătită, in conse
cință, cu cîteva ocazii bune de 
gol: în min. 4, Hagi ii deschide 
pe Klein, acesta (mai inspirat și 
mal proaspăt ca oricind) dema
rează pe extrema stingă și cen
trează impecabil, pițurcă reia 
din voleu, portarul spaniol este 
bătut, dar mingea se prelinge pe 
lingă bară; în min. 11, avântată 
in atac, echipa noastră „țese" ad
mirabil in treimea adversă, min
gea circulă derutant pentru ad
versar pe traseul Pițurcă — Ma- 
teuț — Boloni — Belodedicl și ul
timul șutează Ia poartă prin sur
prindere. fără s-o și nimerească, 
însă. După o m:că tresărire a 
spaniolilor (contraatac în min. 21. 
centrare Butragueno și reluare 
Joaquin, cu capul, puțin peste 
bară), suita ocaziilor noastre con. 
tlnuă: min. 34. Lăcătuș șutează 
violent din 5 metri, dar Zubi- 
zarreta respinge: min. 35, o fază 
colectivă, de mare efect. Hagi — 
Klein — Lăcătuș, se fringe in
tr-un dribling neglijent ai ulti
mului, dar „gheața" se sparge 
in min. 38, cînd PIȚURCA. an
gajat de Klein, pătrunde decis pe 
perpendiculara porții adverse și 
înscrie din apropiere. Finalul re
prizei este debordant: după ce 
spaniolii reușesc primul lor șut 
pe poartă în min. 42. prin Eloy. 
jucătorii noștri se năpustesc li
teralmente în careul din față și 
mai marchează două goluri, care 
dau un sentiment de liniște ge
nerală, victoria nemaiputînd fi 
primejduită: în min. 43, Ungurea
nu (care s-a comportat în toată 
partida ca un admirabil fundaș 
ofensiv) atacă careul spaniol, îi 
pasează Iui Lăcătuș, acesta sare 
peste minge, simțlndu-1 în spate 
pe Pițurcă, „noarui" nostru sare, 
la rlndu-1. peste minge, simțin- 
du-1 în spate pe Mateuț, rezolvă
rile înaintașilor noștri descumpă
nesc complet apărarea spaniolă, 
prin mijlociii căreia țișnește 
acum MATEUȚ, care va marca 
din apropiere. Două minute mai 
tirziu, Klein face o nouă mane
vră de învăluire, centrează și 
UNGUREANU deviază în gol. Un

ROMÂNIA 
SPANIA

3
1

(3)
(0)

Stadion Steaua; 
teren foarte bun ; 
circa 30 000. Șuturi : 
poartă 5—3). Cornere : 
marcat : 
MATEUȚ 
REA NU 
CALDERE ...

ROMANIA :
(mîn. 73 Negrilâ),- 
BELODEDICL “I. 
MATEUȚ, BOLONI, KLEIN (min. 
82 Balint) — LĂCĂTUȘ. PIȚURCA, 
HAGI.

SPANIA : Zubizarreta — San- 
chie, Andrinua, Goicoechea (min. 
37 SOLER), Camacho (min. 20 
JOAQUIN) — VICTOR. Gallego, 
Michel, CALDERE — E'oy. Bu
tragueno.

A arbitrat cu unele greșeli. 
A. Ponnet (Belgia).

Cartonașe galbene: BUMBESCU. 
CALDERE, JOAQUIN. BOLONI. 
ELOY.

PIȚURCA 
(min. 43), 

(min. 45).
(min. 81).

LUNG

limp favorabil; 
spectatori — 

16—7 (pe 
3—3. Au 

(min. 38), 
UNGU- 

respectiv

IOVAN
BUMBESCU,

UNGUREANU —

3—0 sec perfect meritat, cu care 
se intră la cabine în ovațiile în
tregului stadion.

Repriza a doua pare șl ea de 
bun augur, mai ales că In min. 

a 
nu 
în 
o- 
11-

43 o „desprindere** vijelioasă 
lui Lăcătuș (ieri irezistibil) 
este oprită decît prin fault 
suprafața dc pedeapsă, după 
pinia generală, dar lovitura . 
beră este acordată la 16,50 metri 
de poartă. Hag! anunță și el un 
reviriment reușind pase precise 
tn situații aparent disperate, a- 
petitul pentru ofensivă al lui 
Ungureanu se intensifică, el ju- 
cînd practic pe post de mijlocaș 
ofensiv, tn' min. 55. Lăcătuș, pă
truns în careul advers, Încearcă 
un gol pe cont propriu, deși Pi
țurcă era complet demarcat, fără 
să ș, reușească. Treptat-treptat. 
'ocul se echilibrează însă „mijlo
cul" nostru, activ cu mare pu
teri de creație șl de finalizare 
pînă în aceste momente, dă sem
ne de uzură, tempoul echipei 
noastre scade. Ultimele 20 de 
minute sînt controlate de elevii 
lui Munoz, care fructifică una 
din cele trei ocazii pe care și le 
creează: în min. 82, o centrare a 
lui Butragueno este reluată ful
gerător de CALDERE, în poarta 
lui Lung. In minutele 86 și 89. 
noi emoții la poarta noastră, cînd 
Soler centrează, dar trei coechi
pieri, aflați în contratimp, nu 
pot interveni, și cind o pătrun
dere energică a lui Eloy este de
jucată de Lung cu un plonjon 
Ia picioare.

Ion CUPEN
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ADMINISTRAȚIA Dl S1AT 10T0-PR0N0SP0R1 INTORMfAlA
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 29 APRILIE 1987

Extragerca I : 29 45
Extragerea a II-a : 

23 32 6

9 12 10 
16 1

42
38

Fond total de 
1.179.030 lei din care 
report la categoria 1.

cîstiguri :
149.628 lei

6 NUMAI ASTĂZI vă 
teți procura bilete cu 
favorite la Tragerea 
Loto care are loc miine, 1 mai.

mal pu- 
numerele 
obișnuită

• Rețineți șl raptul că MAI 
SÎNT DOUĂ ZILE pînă la TRA
GEREA LOTO 2 de duminică, 3 
mai, precum și pentru depunerea 
buletinelor la concursul PRO
NOSPORT din aceeași zi.

• Nu uitați că zilele care ur
mează. cu posibilitatea plimbă
rilor de agrement sub soarele 
primăverii, se pot dovedi deose
bit de faste pentru a vă încerca 
șansele la cel mai popular sis
tem, „LOZUL în PLIC". De men
ționat că, periodic. Administra
ția de Stat Loto-Pronosport atri
buie cîștigurl suplimentare din 
fondul special al sistemului, în 
cadrul unor emisiuni speciale 
limitate, cum ar fi „Lozul Ma
rilor Ciștiguri", „Lozul Primăve
rii" etc., unele din acestea afla
te in prezent în vînzare, la a- 
gențiile noastre și vânzătorii vo- 
lanțl. Oricine are posibilitatea, 
jucînd cu perseverență, să intre 
in posesia unul autoturism Da
cia 1300 sau să beneficieze de 
unele din numeroasele câștiguri 
în numerar (50.000, 10.000, 5 000
lei ș.a.m.d.).

comenta meciul de pe stadio
nul Steaua, de față și la 
cu! din noiembrie 1986. în 
ceeași calitate, ne declara 
puține momente înainte de 
ceperea întîlnirii ; „Reprezen
tativa României este indiscu
tabila favorită a partidei. Di
ferența de clasă de joc, arătată 
încă de la Sevilla, își va spu
ne cu greutate cuvîntul, adu- 
cînd echipei gazdă o revanșă 
pe deplin meritată și. cred eu, 
foarte așteptată de suporterii ei“.

Previziuni pe deplin reali
zate. Spre bucuria noastră, a 
tuturor .'

jo- 
a- 
cu 

în-

CORNEL DRAGUȘIN, ________
secund: „Victoria este rodul mun
cii și strădaniilor tuturor jucă
torilor. Unii dintre ei și-au depă
șit chiar valoarea arătată în 
campionat. De ce a fost înlocuit 
Iovan ? A făcut întindere muscu
lară, Iar Negrllă. în absența Iul 
Rednic, a fost singura 
viabilă--

antrenor

soluție

UNGUREANU: „După 
întrevedea, spaniolii au 
din start să ne scoată 
prin nenumărate întreruperi ale 
jocului, multe nesancționate de 
arbitru Dar echipa noastră a 
știut să joace tn forcing și să-și 
depășească adversara la un scor 
concludent. Diferența putea fi 
ma! mare, dar după 3—0 am slă
bit tempoul. Mă bucur că la me.

cum se 
încercat 

din ritm

HAGI: „Selecționata 
jucat prea bine ca să 
Iar diferența putea fi 
mare. Am așteptat prea 
revanșa acelui joc de astă-toam-
nă, de la Sevilla cind am pier
dut pe nedrept ca să nu ne va
lorificăm avantajul terenului 
propriu. Dacă am fi plecat de la 
Sevilla măcar c ’ un punct...".
• BUlO.VI: „Rezultatul este abso
lut echitabil. Am eîștigat în fața 
unei echipe - •
să nu ne-a 
la Începutul 
lui. Efortul 
ma repriză 
in cea de-a 
am oferit publicului 
l-am simțit alătur! de no’i 
spectacol de calitate".

MIGUEL MUNOZ. antrenorul 
echipei Spaniei: „Formația Româ
niei a meritat victoria, a fost 
mal bună a jucat în viteză. Mai 
cu seamă în prima repriză. Iar 
noi ne-am comportat mai puțin 
bine ca în partida de la Sevilla. 
Acesta e fctbalul: cîștigă cel mai 
bun ! Nu mi-au plăcut însă ieși
rile nesportive din prima repri
ză Nu-mi cereți vă rog. să fac 
remarcări de jucători. Le păs
trez pentru mine- Dacă s-a re
deschis lupta pentru calificare in 
grupa noastră 1 Oarecum ! In ca
zul în care România va cîștiga 
însă și la Tirana, și Ia Viena...".

ZUBIZARRETA: „Ne-a fost tea
mă de acest meci, și temerile 
noastre s-au adeverit. Programul 
în continuare ne avantajează. în
să. tn timp ce dv. jucați de două 
ori în deplasare noi inttlnlm a- 
casă și Austria, și Albania".

ALEXIS PONNET, arbitrul me
ciului: „Felicit echipa României 
pentru victorie A făcut-o de o 
manieră care demonstrează că la 
ora actuală aveți una dintre 
mai puternice formații din 
ropa".

«cu firmă», care în- 
pus probleme decît 
șl la sfîrșitul meclu- 
mare depus în pri„ 
a avut repercusiuni 
doua. Mâ bucur că 

pe care 
un

ce'.e 
EU-

Declarații culese de
Mircea TUDORAN

in preliminariile CI. (tineret) ROMANIA-SPANIA 0-1 (0-0)
Comportare sub așteptat i. rezultat in consecință ROMÂNIA 

SPANIA
0
1 (0)

BUZĂU, 29 (prin telefon). — 
Meciul a început în nota de 
dominare a echipei noastre, 
care a avut posibilitatea 
deschidă destul de repede 
rul ; o dată în min. 8, 
Pistol l-a servit excelent 
Cadar, dar acesta a fost 
deposedat, în careu, de Ayar- 
za ; a doua oară în min. 9, 
cînd Timiș, lansat spectacu
los, în careu, l-a răsucit pe 
Cristobal, însă a întîrziat șutul 
o fracțiune de secundă, jocul 
n-are valențe deosebite, se fac 
multe greșeli la „serviciu". 
Spaniolii reușesc să se grupe
ze oportun în fazele fierbinți, 
iar mingile înalte de care a- 
buzează echipa noastră în atac 
sînt ușor acroșate de o apăra
re atletică. Minutele trec și pre
cipitarea își pune amprenta pe 
jocul formației române. Și, to
tuși, tribunele așteaptă golul; 
care nu vine nici în min. 24, 
cînd, presat de Pistol, Cristo
bal a fost la un pas de auto
gol. In următorul minut, fază 
de atac prelungită și Timiș, ser
vit excelent de Lupu, șutează, 
din colțul careului mic, spre 
gol, însă Cristobal degajează 
de pe linia porții ! Mare neșan
să! Jucătorii spanioli au fru
moase treceri pe contraatac, 
Goicoechea și Loren impresio- 
nînd prin viteză și subtilități. 
Tinerii noștri jucători fac mul
tă risipă de energie, dar jocul 
lor nu are substanță, este des
tul de încîlcit. 
individualiști, 
balonul, nu încearcă să 
jocul la margine și de 
prin învăluiri, să creeze, 
culoare favorabile spre

să 
SCO 
cînd 

pe 
ușor

Mijlocașii, prea 
cară la infinit 

aducă 
acolo, 
acele 
pcar-

ta excelentului portar Unzue. 
Apar și cartonașele galbene. In 
min. 38, din nou spaniolii sînt 
pe punctul de a marca în pro
prie poartă : la diagonala lui

CLASAMENTUL GRUPEI
1.
2.
3.
4.

SPANIA 
România 
Austria 
Albania

4
4
4
4

2
2
1
0

2 
0 
2
2

0
2
1
2

3— 1
4— 4
3—3
3—5

6
4
4
2

Ieri, la Tirana, 
Austria 1—1.

Albania

Pistol, Unzue iese 
toria mingii si Llorente dega
jează, cu capul, de puțin pe lin
gă țintă 1 Șapte minute mai 
tîrziu atac foarte periculos al 
oaspeților, Centrarea lui 
guiristain este trimisă, cu 
pul, afară de 
trai Ayarza, urcat în linia 
tîi. în min. 44, reprezentati
va noastră va rămîne doar în 
10 jucători : Mihali, 
primise un cartonaș 
pentru gest nesportiv 
de tricou) oprește un 
mîna (care se ducea 
ren) și arbitrul iugoslav îi a- 
rată cartonașul roșu ! în faza 
următoare, Stîngaciu se remar
că printr-o bună intervenție la 
șutul lui Beguiristain.

Reluăm partida în 10 jucă
tori. Echipa noastră face o 
risipă de energie, este 
mai combativă, dar jocul 
tot nu se limpezește. Fiecare 
vrea să rezolve pe cont pro
priu totul în teren. Și, cum se 
întimplă adesea in fotbal, la 
primul șut pe spațiul porții al

pe traiec-

Be- 
ca- 

fundașul cen-
în-

care mai 
galben 

(tragere 
balon cu 
spre Lo-

mare 
ceva 

ei
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SELECȚIE LA VIITORUL PITEȘTI
Centrul olimpic de pregătire a juniorilor la fotbal Viito

rul Pitești organizează în perioada 11—14 mai a.c. o acțiu
ne de selecție,

• In zilele
1 august 1971

O în zilele
1 august 1970

La această selecție pot participa numai jucători legitimați.
Acțiunea de selecție se va desfășura pe baza sportivă a 

Clubului Sportiv Școlar Aripi Pitești — din cartierul Cra- 
iovei —, Școala generală nr. 11, între orele 10—18

după
de 11—12

— 30 iulie 
de 13—14

— 30 iulie

cum
mai 
1972 
mai 
1971

urmează :
pentru cei născuți in perioada

pentru cei născuți in perioada

Sportivii admiși beneficiază gratuit de cazare și masă, 
avînd totodată condiții de școlarizare în municipiului Pi
tești.

Informații suplimentare la telefonul 976/42349;

Stadion Gloria ; teren satisfă
cător ; timp înnorat-friguros ; 
spectatori — circa 12 000. Suturi : 
9—5 (pe poartă: 7—3). Cornere: 

9—2. A marcat : LOREN (min. 
53).

ROMÂNIA: Stîngaciu — JERCA- 
LAU, Mihali (eliminat__min_. 41). 
Gh. Popescu, 
Lupu, Pistol 
Sabou — Cadar (min. 46 TEODO
RESCU), Cojoearu. Timiș.

SPANIA : UNZUE — Cristobal, 
Lizarralde (min. 83 Arozarena), 
Ayarza, Laranga — Llorente, Mar
celino (min. 84 Nayln). — 
BEGUIRISTAIN — J. 
CHEA, LOREN.

A arbitrat cu greșeli 
Stepan Glaven.

Cartonașe galbene : 
LINO. D. PETRESCU. 
MIHALI, TEODORESCU.

Cartonașe roșii : MIHALI.

D. PETRESCU — 
(min. 79 Badea).

VASQUEZ. 
GOICOE-

iugoslavul

D.
MARCB- 
LOREN

oaspeților, min. 53, „cade 
Iul victoriei acestora : 
lino îl angajează pe 
tul Beguiristain, urmează 
trarea și LOREN înscrie 
capul, nestingherit nici de fun
dașii centrali și nici de.,. Stîn- 
gaciu :0—1. Acțiunile furibun
de ale echipei noastre nu ne 
aduc nici măcar meritata ega- 
lare. în min. 70 Teodorescu 
trimite balonul eu capul 
bara porții spaniole!, iar 
min. 84 arbitrul iugoslav 
nulează golul valabil al 
Teodorescu pe motiv că Badea 
centrase din afara liniei de 
poartă 1 (la indicația eronată 
a tușieiului). Mai vine, apoi, 
și „piciorul de aur-* al lui Stîn- 
gaciu, la șutul din apropiere 
al lui Goicoechea, și nimic nu 
se mal intîmplă pînă 
Astfel, echipa noastră 
sește învinsă terenul 
consecință și a unei 
dar mai ales a unei 
sub posibilitățile ei, la 
ne așteptam.

■*< go- 
Marce- 
rafina- 

cen- 
cu

in
In 
a- 

iui

în final, 
para

de joc, 
neșanse, 
evoluții 
care nu

Stelian TRANDAFIRESCU

LUNI 4 MAI, la era 16 în 
sala I.S.B. din str. Berzei, va 
avea loc plenara antrenorilor 
de fotbal din București și 
Sectorul Agricol Ilfov. Pe 
ordinea de zi 
dezbaterea unei 
tive, prezentarea 
privind selecția 
viitorilor fotbaliști Ia clubu 
rlle sportive școlare, precum 
și vizionarea unui film des
pre ultima ediție a Campio
natului Mondial. Prezența an
trenorilor, a conducătorilor 
de secții șl a delegațllor e- 
chlpelor este obligatorie.

București
Ilfov.

vor figura : 
teme educa- 
unui referat 
și instruirea



AMAH MARCO-

? Ai învins, continua! Ai pierdut, continuă!
'L.7

MEREU DE LA CAPĂT >

Campionatul Mondial de navomodele-machete
ii ................. ... ............- a»fsstEE

2. MEDALII DE ARGINT Șl 8 DE BRONE

OBȚINUTE DE SPORTIVII ROMANI
Cea de a pafra ediție a Cam

pionatului Mondial de navo- 
mc-dele-machete, desfășurat la 
Rouen (Franța), ne-a adus sa
tisfacția unui frumos succes al 
sportivilor lotmâni care s-au 
numărat printre laureați, ob- 
ținînd 11 medalii (3 de argint 
și 8 de bronz). Competiția s-a 
bucurat de o bogată 
pare, cea mai amplă de pînă 
acum, reunind peste 
constructori modeliști din 
țări, iar locurile de frunte pe 
care s-au situat reprezentan
ții noștri constituie atît prin 
număr, cît și prin valoare cea 
mai bună performanță a na- 
vomodelismului românesc.

Au obținut medalii de argint: 
Romeo Andrei (A.S.I.M. Cons
tanța). cu „Predestinatzya", 
fregată de epocă, scara 1:50, 
clasa C1 ; Marius Cheșcu (Vo
ința Sibiu) cu „Dar Mlodziejy", 
scara 1:250, clasa C 4 ; Helmuth 
Orban (Voința Timișoara) cu 
,.IIalny“,' pilotină. scara 1:40, 
clasa C2.

Cele 8 medalii de bronz au 
revenit : Cristian Crăciunoiu

partici-

300 de
12

(A.S. Dinamo I) cu . o colecție 
de șeici muntene, scara 1:50, 
clasă C 3; Ilie Goga (A S. Di
namo I) cu .,Peter von Dan
zig", gallon, scara 1:250, clasa 
C4; Silviu Morariu (A.S. Ae
ronautica București) cu „L’in- 
discret", șebecă, scara 1:75, cla
sa Cl; loan Lăzărescu (A.S. 
Aeronautica București), 3 me
dalii cu : sambucă arabă, sca
ra 1:50, clasa C1, yacht olan
dez, scara 1:50, clasa CI și o 
colecție de nave exotice, scara 
1:50, clasa C 3 ; Mircea Lupaș- 
cu (C.S.U. Galați) 2 medalii 
cu : „Storojevoi", distrugător, 
scara 1:500, clasa C4 și 
„Teri", pescador, scara 1:500, 
clasa C 4.

Sportivul român Adrian Marcu 
a terminat învingător în con- 
cursul desfășurat la Riem&rning 
(localitate situată în vecinătatea 
Munchenului), din circuitul 
vest-g-erman. El a disputat trei 
meciuri de calificări, după care, 
pe tabloul final, a avut urmă
toarea serie de rezultate : 6—2. 
3—6, 6—4 cu T. Oliviera (Bra
zilia). 7—5. 6—1 cu P. Kuehna 
(Franța), 7—5, 6—3 cu M, Weiss 
(R.F.G.), 7—5, 6—2 cu P. Elter 
(R.F.G.) în semifinale și 6—1, 
6—4 cu W. Braasch (R.F.G.) în 
finală.

TURUL CICLIST AL SPANIEI
BARCELONA. 29 (Agerprcs). 

Disputată pe traseul Salou — 
Barcelona (165 km), 
5-a Turului ciclist al Spaniei 
a fost cîștigată de italianul 
Roberto Pagnini în 4.02:36.

etapa a

începutul poveștii 
îX’ie 1986. Dorind să 
toriei lui Jacky Vimond în campionatul mondial de motociclism 
(la 250 cm3), firma „Yamaha” a închiriat cabaretul, parizian 
„Le Paradis Latin”, din tavandl căruia 1-ă coborît pe proas
pătul' campion la ghidonul hiotocicletei. reclama fiind, ■ riu-i 
așa, sufletul comerțului... Cablurile insă s-au rupt și Vimond, 
victimă a extravaganței și a nenorocului, s-a ’trezit la spital !

Diagnosticul a fost neî-ndurător : fractură, de omoplat, 6 coaste
• rupte ;și, cel mai grav. 3 vertebre lombare fisurate. Concluzia 
I logică, după mai multe intervenții chirurgicale două grefe 
’ osoase și aplicarea unei „plăci” menită, să sudeze vertebrele 
I înfundate, era una singură : Vimond a terminat cu sportul de 
î performanță ! Cu atît mai mult • cu cît, silit la o imobilizare 
; (pe o planșetă) de peste 60 de zile, fostul campion slăbise 
I 16 kilograme, neputîndu-se deplasa decît însoțit ! Numai că
► Vimond n-a abandonat lupta ! Supunîndu-se unui regim draco-- 
| nic de recuperare („nu mi-aș fi putut închipui că -pot suporta
• atît”), trecut și prin celebra clinică a lui Dea? Miller (Oakland), 
I Jacky s-a pus încetul cu încetul pe picioare și, recent, și-a 
’ făcut reapariția la motocrosul de la Castelnau-de-L^vis (Franța).
• N-a mai cîștigat ca altădată, ba a fost chiar obligat („dureri
> insuportabile, neputința de a întoarce capul”) să abandoneze 
‘ după prima probă, în care se clasase al 18-lea. Asta în condi- 
I țiile în care, înainte și după cursă, a îndurat „supliciul” infll- 
. frățiilor și al unui masaj „la sînge”. Credeți că înfrîngerea l-a 
I făcut să dezarmeze ? Nicidecum : „Sînt trist, dar nu disperat. 
■ Oamenii s-au deprins să mă vadă bătîndu-mă pentru victorie 
I și trebuie să reactualizez imaginea asta. Abia acum îmi dau 
' seama cît îmi va fi de greu, dar nu renunț. Poate că n-am 
! făcut tot ce trebuia, poate că m-am grăbit reintrînd. dar nu 
I mă las ! O mai iau o dată de la început și. dacă va fi nevoie,

încă o dată și încă o dată... Imaginea la care mă refeream 
| îmi dă putere”.

Vă veți fi mirat, stimați cititori, că Insistăm asupra străd-a- 
I niilor lui Vimond, așa cum. nu demult, le-am descris și pe cele, 

în multe privințe asemănătoare, depuse de Johnny Cocotto. 
1 Demersul nostru e, credem, justificat de frumusețea morală a 
, unor astfel de gesturi, menite să confere o tulburătoare no- 
1 blețe ideii de sport.

e cunoscut, .vezf „Sportul" din 30 septenj- 
asigure un cadru cit mai spectaculos vic-

Ovidiu lOANIȚOA’A

HIPÎATORII DE IÂ lIBIIIf
AII PLECAT LA ,.EmPEI\lE“

Tirnovo (Bulgaria) 
loc în zilele urmă-

La Veliko 
vor avea _ 
toare Campionatele Europene 
de 
vor 
tivi _____ „ . _ __ __
(48 kg), Nicu Hîncu (52 kg), 
Bănuț Prefit (57 kg).

lupte libere. La întreceri 
fi prezenți și nouă spor- 
români : Alin Păcurarii

Măricel
Popa (62 kg). Daniel loniță 
(68 kg), Claudiu Tămăduianu 
(74 kg). Gheorghe Mițu (82 kg), 
Ciprian Radu (90 kg) și Vasile 
Pușcașu (100 kg). Lotul nostru, 
însoțit de antrenorii N. Pavel, 
P Coman, Gh.
trhl C. Bușoiu, 
spre locul de 
competiției. .

Urian și arbi- 
a plecat ieri 
desfășurare a

C.M. DE HOCHEI
VIENA. A început turneul 

final (locurile 5—8) al. Campio
natului Mondial de hochei pe 
gheață. La întocmirea clasa
mentului se iau în considerație 
și rezultatele realizate anterior 
între cele patru formații. în 
primul meci. în fața a 4000 de 
spectatori, la Wiener Stadt- 
halle, Finlanda a întrecut 
S.U.A. cu scorul de 6—4 (1—2, 
4—2, 1—0). Au înscris Summa
nen (min. 4 și 19). Kurkkinen 
(min. 22,03), Torkki (min. 29,34), 
Mikolainen (min. 31,52), Jalonen 
(min. 59,41), respectiv Granato 
(min. 2,18), Kurvers (min. 12,24), 
Leetch ----- - -
(min. 38,21).

In
(4000 spectatori, 
zov — U.R.S.S.) 
a surclasat Elveția cu 8—1 
(4—0, 2—0, 2—1). De Ia vest- 
gecmani, Hegen a înscris trei 
goluri.

In clasament, după 8 me
ciuri, conduce echipa R.F.G. cu 
8 p, urmată de cele ale Fin
landei 8 p (victorie directă), 
S.U.A. 4 p și Elveției 0 p.

(min. 34.56) și Lawton

al . doilea joc ai zilei 
arbitru Moro- 

R.F. Germania 
cu

■®.j\ujoșț_șțabilițe__
D Careca va juco Ia Napoli ? Centenarul Ligii en-

gleze 0 Topul golgeterilor europeni

IN C.E. DE TINERET : 
ALBANIA - AUSTRIA 1-1 (0-1)

• In grupa I a C.E. 
la Shkodra : Albania
1—1 (0—1). Austriecii au deschis 
scorul prin Rodax, în min. 14, Iar 
gazdele au egalat în min. 70. 
grație golului marcat de Dedja.

® In C.E. de tineret (gr. 4). la 
Izmir : Turcia — Anglia 0—0 ; 
în gr. 5, la Atpna : Grecia — Po
lonia 2—0 (2—0).

de tineret. 
— Austria

ALTE REZULTATE, ȘTIRI

neul final al competiției se va 
desfășura, în luna august a a- 
cestui an, la Nairobi.
• Finala „Cupei R.F. Germania” 

se va desfășura la 20 iunie, între 
Hamburger S. V. și Stuttgarter Kic
kers (liga secundă). O finală ine
dită, în care Hamburger are pri
ma șansă. în semifinale, Hambur
ger S.V. a dispus cu 1—0 de 
russia^ > Monchengladbach, 
Stuttgarter Kickers a învins 
Fortuna Dtisseldorf cu 3—0
• Brazilianul Careca, din 

prezentativa Braziliei, este

tratative cu clubul 
poli, unde speră să 
de Maradona.
• La 8 august va 

meci jubiliar între o selecționată 
a lumii și c reprezentativă bri
tanică. Meciul va fi organizat cu 
prilejul a 10C de ani de la în
ființarea ligii engleze.

italian Na- 
jonce alături

avea loc un

Bo- 
iar
Pe

J
re
in

D Iată lista golgeterilor. euro
peni, după etapele din zilele tre
cute : McClair (Celtic) 37 g,
McCoist (Glasgo • Rangers) și Și- 
rakov (Vitoșa) ambii cu cîte 33 g, 
Allen (Tottenham) 32 g, Polster 
(F.p. Austria) și Alexandrov 
(Slavia) cu cîte 31 g.

& Internaționalul brazilian Ale- 
mao (actualmente mijlocaș la 
Botafogo)' a semnat un contract 
pe 4 ani cu Atletico Madrid.

$ La Djakarta, intr-un meci 
pentru preliminariile olimpice, 
selecționata Indoneziei a învins 
cu 2—1 (1—0) formația Singapore.

9 La Abidjan, în preliminariile 
campionatului Africii. echipa 
Coastei de Fildeș a învins cu 1—0 
(0—0) selecționata Ghanei. Tur-

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
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~7h fa un sport

O CURSĂ FARA EGAL

I

I

Nu cu multă vreme în urmă, temerarul călă
tor sirian Adnau Azaou a încheiat, cu succes., 
una dintre cele mai lungi curse pedestre. Acest 
veritabil globe-trotter a parcurs în trei ani și 
șapte luni distanța de 35 000 kilometri, una din
tre cele mai lungi realizate pînă astăzi de acești 
neosteniți „mărșăluitori". în călătoria sa, Azaou 
a traversat țâri din Europa. America, Africa și 
Orientul Mijlociu. Drept recompensă i-a ‘ 
oferită o coroană de orhidee, un cal și 
potcoave argintate.

Apropo de marile curse pedestre... La 1 
lie 1910. patru tineri români. Dumitru Dan,____
Pîrvu, Gheorghe Negreanu șl Alexandru Pascu. 
au plecat, pe jos, spre Paris, trecînd prin Bu
dapesta. Viena Munchen. Din capitala Franței 
s-a dat startul într-o mare cursă de marș, pe 
distanța de... 100 000 kilometri intitulată „Cam
pionat Mondial" care s-a bucurat de o publi
citate uriașă. La start au fost prezenți 200 de 
eoncurenți din 25 de țări. După 2 200 de zile de 
mărșăluit prin 76 de țări de pe cinci continente, 
primul (și singurul ! !) care a reușit să parcurgă 
întreaga distanță și să revină la Paris a fost 
românul, originar din Buzău Dumitru Dan, care 
a devenit — potrivit presei vremii — „campion 
al lumii și recordman mondial". Performanța 
lui a rămas neegalată pînă astăzi. în acest im
presionant periplu mondial. Dumitru Dan a 
cîteva zeci de perechi de pantofi.

fost 
niște

apri-
Paul

I,

uzat

REINTRARE SPECTACULOASA
Rezultatele mai sla

be ?<. mai ales diferi
tele înfrîngeri suferite 
do triplul eampibn 
mondial și cvadruplu 
campion olimpic Cari 
Lewis au condus Ia 
concluzia că ..noul O- 
wen« este aproape... 
terminat mai ales că 
în acest timp el s-a 
preocupat cu frenezie 
de concerte Cari pre- 
zentîndu-se ca. solist 
vocal' de talent.

La Walnut, 
fornia 
trat 
pînd l 
tură i 
acest

Cali- 
rein-i Lewis a 

sîmbătă. p: 
la proba de 
in lungime, 
prilej, el a obți

nut impresionanta per
formanță de 8.77 m, dar 
beneficiind de asistenta 
unul vînt care măsura 
3.37
8.64 
tot 
Insă șl două Încercări.

nVs. A mai sărit 
m si 8.66 m.

cu vînt. A
dar

avut

la care vîntul a suflat 
sub limita celor 2 m/s. 
admisă de regulamen
tul internațional: 8,66 m 
și 8,63 m.

„Cari Lewis n-a mu
rit, a declarat atletul 
american. Anul acesta, 
la Campionatele 7“ 
diale, voi concura, sper, 
la nivelui maxim al 
posibilităților mele, la 
200 m ungime și 4X 
100 m«.

în cadrul aceluiași 
concurs. John Brenner

...LA NUMAI PATRU PUNCTE !

Mon-

O competiție neobiș
nuită, deși formula în
trecerilor de-a lungul 
a „24 ore" este prea 
binecunoscută la auto- 

m o to ciclism, 
și călă- 
și atle- 
ac^asta, 

faptul 
concurs 

a avut loc 
La

binecunos 
mobilism, 
cliclism, chiar 
rie. înot, schi 
tism De data 
neobișnuit este 
că acest nou 
de „24 ore' 
la... tir cu arcul. 
Villeurbanne. în Fran
ța. Ia startul competi-

a obținut, cu 22,52 m la 
greutate, un nou record 
al S.U.A., care este 
doar la 12 cm de recor
dul mondial al lui Udo 
Bayer (R.D. 
Anul trecut 
nut 21,78 m. 
șaptelea 
mondial, iar 
vea un rezultat de 21,05 
m (al 17-lea din lume). 
Brenner este născut la 
4 ianuarie 1961 și are 
192 cm și 130 kg.

Germană), 
el a obți- 
fiind al 
aruncător 
în 1985 a-

ției, au fost ‘prezente
27 de echipe, alcătuite r~l î r, nnzinoi în

au 
nu 
să- 
în
de

din cîte trei arcași, 
timpul întrecerii 
fost trimise în ținte 
ma* puțin de 16 848 
geți. Ei bine, la 
cheierea celor 24 
ore. între primele două 
clasate a existat o di
ferență de numai... pa
tru puncte ! De preci
za* faptul că fiecare 
formație a lansat cîte 
624 săseți. ,

„Șl ASTĂZI AȘ DICTA TOT 11 m“
Arbitrul elvețian Andră Daina (47 ani) a decis 

să pună punct activității sale de „cavaler al 
fluierului“ la fotbal. în tinerețe a fost jucător 
de primă divizie, a jucat de cinci ori în națio
nala helvetă. ' “
riqdu-se de 
mai penibilă, 
„La Gazzetta 
Liverpool — 
stadionul din ________ „_____ ____ ... ... . .
chiar în condițiile cunoscute, să se joace meciul. 
Hotărîrea poate n-a fost cea mai bună, dar sigur 
n-a fost cea mai rea. Altfel, poate tragedia ar 
fi fost și mai mare"... După cum este cunoscut, 
Juventus a cîștlgat cu l—0. printr-un penalty, 
discutabil. „Greșeala sancționată de mine a fost 
comisă în afara careului, dar de aceasta m-am 
putut convinge mult mai tîrziu. cînd am revăzut 
faza Ia TV și numai atunci cînd a fost proiectată 
au ralenti. Chiar și astăzi, în aceeași situație, 
aș dicta 11 metri. De altfel, atunci, nici jucătorii 
englezi n-au protestat" — declară arbitrul fina
le! însîngerate de pe Heysel.

după care a devenit arbitru, bucu- 
□ bună reputație. Amintirea cea 
după cum relatează ziarul 

dello Sport“ este legată de 
JUventus cea a tragediei 
Bruxelles. „Am fost și eu de

italian 
finala 
de pe 
acord.

Rubricâ realizata de
Romeo VILARA

a

Ieri, în preliminariile Campio- 
natului-European s-au desfășurat 
mai multe meciuri. în grupa I. 
în afară de partida dintre Româ
nia și Spania s-a disputat un 
meci și la Tirana, unde s-au 
întîlnit reprezentativele Albaniei 
și Austriei. Scor: 0—1 (0—1). A 
înscris Polster (min. 10).

Gr. III: Franța — Islanda 2—0 
(1—0); U.R.S.S. — R.D. Germană 
2—0 (1—0). Marcatori: Zavarov 
(min. 41) și Belanov (min. 49).

Gr. IV: Turcia — Anglia 0—0;

IugoslaviaIrlanda de Nord
1—2 (1—0j

Gr. v: Grecia — Polonia 1—0 
(0—0); Olanda — Ungaria 2—0 
(2-0).

Gr. VI : Țara Galilor — Ceho
slovacia 1—1 (0—9); Finlanda — 
Danemarca 0—1 (0—1).

Gr. VII: Irlanda — Belgia 0—0. 
Meciul Luxemburg — Bulgaria 
va avea loc joi.'

Amănunte de ha aceste meciuri 
în ziarul de mîine.

ASCENSIUNEA HALTEROFILILOR NOȘTRI
(Urmare din pag. 1)

la cele de la Karl Marx Stadt. 
Atunci obțineam 10 medalii. Vor 
fi sporite acestea acum la Reims? 
Ultimele antrenamente l-au ară 
tat pe Nicu Vlad cu citeva bune 
kilograme peste cele 417,5 kg. 
cu care anul trecut cucerea tit
lul de campion continental 
solut. Tot cu un
A. Czanka totaliza 267,5 kg (□- 
cupînd ' - - - _ . .
niori), 
seniori 
tru ca
tri să-1 vadă capabil să asalteze 
„zona 300“. Eventualitate în care 
va avea un cuvînt serios de spus 
la categoria sa. Cam aceleași a- 
precieri se pot face despre Con
stantin Urdaș (375 kg însumează 
recordul său stabilit recent) și 
Andrei^ Socaci, ale cărui progre
se din ultimul timp îl arată în 
măsură să-i... îngrijoreze pe fai 
moșii halterofili”’ bulgar- Varba- 
nov și Ghidikov. liderii actuali 
ai categoriei. Repetăm, sint date 
reliefate de ultimele antrena
mente ; chiar știind bine că una 
este 
luția 
unui 
însă 
tatea 
concurs, a celei psihologice, 
reprezentanților noștri. Ceea 
ar echivala cu concretizarea 
momentul ( 
lităților — 
demonstrate

at>-
an în urmă

locul 2 la
în noiembrie,
a „săltat1 
în prezent specialiștii noș-

C.E. de ju- 
la C.M. de 

la 290 kg, pen-

antronamentul și alta evo- 
în condițiile de stress ale 
campionat european, avem 

toată încrederea și în cali- 
pregătirii specifice pentru

ce 
în 

competiției a posibi- 
mereu în creștere — 

___ S de ei în pregătire. 
Cîteva cuvinte despre juniori, 

și ei conturînd o generație de 
real talent, dispusă la pregătiri 
intense, deci capabilă de însem
nate acumulări calitative. Din co
lectivul condus do antrenorii Mi
hai Constantinescu (lotul ele iu-

niori) și Lisias lonescu (Olimpie) 
czânkaj 

la se- 
vîrsta 
el se 
Cihă- 

rean și Aurei Sîrbn (52 kg), Dan 
viorar (60 kg). Victor Roșu (67 
kg) și Andrei Szas (100 kg). Să 
nu-1 omitem pe Nicolae Osiac, 
medaliat cu argint Ia cat. 90 kg. 
anul trecut, ----- ’ ■ ~
naueschingen. 
tul" 
să-1 
ales 
167,5 
cu care el depășește vechiul re
cord, deținut de... Nicu Vlad. 
Moment simbolic și care sperăm 
să fie de bun augur ’ Din lot 
mai face parte Augustin Culici, 
care, la 17 ani doar.
toate recordurile la cat. 110 kg, 
și care în răstimpul rămas pînă 

' la C.M. de la Belgrad își poate 
ameliora încă performantele. 
Faptul este eu atît mai îmbucu
rător, cu cit Culici apare la o 
categorie în care eram deficitari 
de ani și ani. Să spunem de la 
silviu Cazan încoace ar fi cum
va desuet, dar n-ar fi prea de
parte de adevăr...

Și „europenele” de la Reims, 
și „mondialele” de juniori de la 
Belgrad, chiar și „mondialele” de 
Ia Ostrava, fac însă parte — să 
nn uităm ! — din ciclul de pre
gătire al marelui examen de la 
Jocurile Olimpice din 1988. Pînă 
atunci este de dorit ca singu
rele date care sa se modifice să 
fie... rezultatele, sperăm mereu 
în creștere. în rest — aceleași 
caracteristici mereu întîlnite la 
loturile noastre de haltere î se
riozitate, dăruire, disci alină, com
petență.

se detașează același... A. ( 
oe care il întîlneam și 
niori, dar care are încă 
junioratul ui. Alături- de 
numără talentațli Traian

la C.M. de la Do-
Nu allt „argin- 

treeut ne îndeamnă însă 
menționăm «separat, cit mai 
noul său record național — 
kg la smuls : un rezultat

de...

a doborît
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