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ADUNAREA FESTIVĂ CONSACRATĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășa Elena Ceausescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au parti
cipat, joi după-amiază, la adu- 
narea festivă organizată de 
Comi.'etul municipal București 
al P.C.R. cu prilejul sărbăto

ririi zilei de 1 Mai, Ziua inter
națională a oamenilor muncii.

Adunarea oamenilor muncii 
din Capitală s-a constituit în- 
tr-un fierbinte și înălțător o- 
magiu adus de întreaga națiu
ne, cu prilejul măreței sărbă
tori de la 1 Mai, eroicului nos
tru partid comunist, continua
torul glorioaselor tradiții pa
triotice și revoluționare ale 
clasei muncitoare, ale maselor 
largi populare, care, încă de 
la făurirea sa, a slujit cu de
votament idealurile supreme 
ale poporului, idealurile liber
tății și dreptății sociale, inde
pendenței și unității naționale, 
cauza socialismului si comu
nismului.

In același timp, au fost rea
firmate vibrant sentimentele de 
nețărmurită dragoste și recu
noștință, de aleasă prețuire pe 
care toți cetățenii țării le 
poartă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru istoricele 
realizări obținute în toate do
meniile de activitate în anii 
luminoși de cînd se află în 
fruntea partidului și statului, 
pentru strălucita sa activitate 
revoluționară pusă, cu abnega
ție și dăruire, în slujba dez
voltării multilaterale a patriei, 
ridicării nivelului de trai ma
terial și spiritual al poporului, 
afirmării tot mai puternice a 
României socialiste pe arena 
mondială, ca o țară liberă, 
demnă și înfloritoare.

Aceste profunde simțăminte 
au fost exprimate, direct fi 
cald, de miile de bucureșteni 
aflati în Parcul Tineretului, 
de-a lungul principalei alei ee 
duce spre Palatul sporturilor 
si culturii, unde a avut loc a- 
dunarea festivă. Cei prezenți 
au aclamat cu înflăcărare pentru 
partid $i secretarul său gene
ral, pentru patria socialistă, 
pentru harnicul si 'atentatul 

nostru popor, constructor vic
torios al socialismului si comu
nismului.

Grupuri de pionieri, de tine
re si tineri au oferit cu afec
țiune tovarășului Nicolae 
Ceausescu si tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

La sosirea în sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidu
lui si statului au fost întâmpi
nați Cu multă căldură si însu
flețire, cu puternice aplauze, 
ovații și urale, de pârtiei pan- 
tii Ia adunarea festivă. S-a 
scandat îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.!". „Ceausescu si 
poporul!", „Ceaușescu —Româ
nia, stima noastră si mîudria!". 
„Ceaușescu — Pace!".

In această atmosferă entu
ziastă, de sărbătoare, în pre
zidiul adunării, alături de to
varășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, au 
luat Ioc membri și membri 
supleanti ai Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai Comitetului Cen
tral al partidului, membri de 
partid cu stagiu din ilegalitate, 
conducători ai organizațiilor de 
masă și obștești, ai unor în
treprinderi și institute de cer
cetări, reprezentanți ai vieții 
noastre științifice, alti oameni 
ai muncii din Capitală.

Au răsunat solemn acordurile 
Imnului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Tovarășul Constantin Olteanu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetu
lui municipal București al 
P.C.R., primarul general al 
Capitalei, a deschis adunarea.

Despre semnificația Zilei de 
1 Mai a vorbit tovarășa Lina 
Ciobanu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Adunarea festivă a luat sfir- 
șit într-o atmosferă entuziastă, 
de puternică angajare patrioti
că. Participantii au aclamat, din 
nou, eu înflăcărare pentru glo
riosul nostru partid comunist 
și secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
care, cu înțelepciune și cute-

/HU DE I MAI
zanță revoluționară, călăuzește 
țara și poporul spre orizonturi 
tot mai luminoase de civiliza
ție și progres, spre comunism.

în continuare, toți cei pre
zenți la adunare au asistat Ia 
spectacolul festiv dedicat Zilei 
de 1 Mai.

Cu calde și însuflețite mani
festări de dragoste și prețuire 
au fost salutați tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, la ieșirea din 
Palatul sporturilor și culturii. 
Miile de bucureșteni aflati pe 
platoul central, ca și de-a lun
gul principalei alei ce străba
te Parcul Tineretului, au scan
dat cu însuflețire „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
poporul!".

Cei prezenți purtau drapele 
ale partidului și statului, por
trete ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, pancarte pe care se 
aflau înscrise calde urări la 
adresa partidului și a secreta
rului său general. Coruri reuni
te interpretau cintece revolu
ționare și patriotice. Această 
atmosferă de sărbătoare era în
tregită de cintece și dansuri din 
bogatul nostru folclor, de mo
mente coregrafice și sportive.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu prietenie emoțio
nantelor manifestări ale locui
torilor Capitalei,

Prin întreaga ei desfășurare, 
manifestarea prilejuită de săr
bătoarea muncii a pus preg
nant in lumină hotărirea de 
neclintit a tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră, a în
tregului popor de a acționa, 
strins uniți in jurul partidului, 
al secretarului său general, 
pentru îndeplinirea exemplară 
a obiectivelor stabilite pentru 
acest an și pe întregul cinci
nal, pentru înfăptuirea neabă
tută a istoricelor hotăriri ale 
Congresului al XHI-lea al 
P.C.R., pentru transpunerea în 
viață a Programului de edifi
care a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înain
tare a României spre comu
nism. pentru împlinirea aspi
rațiilor fundamentale de liber 
tate, progres și pace ale tu 
turor națiunilor lumii.

CINSTIRE MUNCIIA intrat in tradiția milioanelor de oameni ai muncii de pretutindeni ca prima zi a lunii mai să fie consacrată solidarității internaționale a celor ce făuresc bunurile materiale și spirituale ale omenirii, luptei revoluționare pentru libertate și progres, pentru o lume fără arme pentru pace și colaborare între popoare.De aproape un secol, întâia zi de mai a devenit pentru toți oamenii muncii din țara noastră o mare sărbătoare, ea fiind, așa cum afirma secretarul general al partidului, președintele țării, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, un 
„Simbol al uriașei energii revoluționare a clasei muncitoare, 
alhotărîrii sale de a lichida exploatarea și asuprirea omu
lui de către om, de a clădi o societate nouă, a egalității 
și dreptății sociale, a bunăstării și fericirii celor ce mun
cesc, de a asigura o lume mai dreaptă și «nai bună, fără 
războaie, o lume a păcii și frăției".In decursul anilor care au precedat actul revoluționar de la 23 August 1944, manifestările organizate în fiecare primăvară s-au constituit intr-o puternică afirmare a voinței muncitorești, într-o neabătută luptă pentru o viață mai bună, pentru înlăturarea regimului burghezo-moșieresc, pentru întemeierea unei societăți a dreptății. în care poporul să fie propriul său conducător, pentru o țară liberă și independentă.Amplele acțiuni ale fiecărui întîi Mai muncitoresc au creat o punte a solidarității cu celelalte popoare, cu forțele progresiste de pretutindeni, în dreapta lor luptă pentru eliberare socială și națională, pentru un trai omenesc.Cu adevărat. însă, poporul nostru a putut să-și manifeste pe deplin bucuria, șă dea acestei sărbători a muncii, a solidarității internaționale, veritabilele ei semnificații, abia după victoria revoluției din august 1944 cînd România a pășit ferm și neabătut pe calea construirii socialismului și comunismului.Din acel august fierbinte, moment de covîrșitoare importanță pentru destinele patriei și poporului, ziua de 1 Mai a devenit o sărbătoare încărcată de noi și adînci semnificații. Ea prilejuiește în fiecare primăvară nu numai un moment de rodnic bilanț al realizărilor obținute de colectivele de oameni ai muncii, sub conducerea partidului, în edificarea unei societăți socialiste multilateral dezvoltate, ci și aducerea unui vibrant Omagiu muncii, entuziasmului constructiv, pasiunii neobosite a făuritorilor de bunuri materiale și spirituale, pentru transpunerea în viață a politicii partidului. Rodnicului bilanț al lucrătorilor din întreprinderi și instituții, de pe ogoare i se alătură și cel al sportivilor, care au purtat cu cinste tricolorul românesc la marile competiții internaționale.Tradiționala sărbătoare de 1 Mai, care în acest an se desfășoară și sub semnul apropiatei Conferințe Naționale a Partidului, este întîmpinată cu bucuria datoriei împlinite, a mărețelor succese obținute în îndeplinirea istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea, care prefigurează României un viitor strălucit. în același timp, omagiind întâiul de Mai, cinstim bilanțul unor înfăptuiri care sînt legate indestructibil de cea mai rodnică perioadă din întreaga noastră istorie, perioadă pe care o numim, cu legitimă mîndrie, „Epoca Nicolae Ceaușescu" și care poartă amprenta pilduitoarei activități revoluționare a marelui om de stat, erou între eroii neamului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului. Cinstim

(Continuare în pag. 2-3)

AMPLĂ Șl ENTUZIASTĂ PARTICIPARE 
EA COMPETIȚIILE OMAGIALE

BUCLREȘT1. O zi însorită, numai bună pentru ceea ce și-au propus organizatorii, în primul rînd : o participare cît mai numeroasă la Crosul muncitoresc dedicat întâiului de Mai, ziua tuturor celor ce mun-

După meciul de fotbal disputat miercuri la București

In întreaga țară se 
desfășoară in aceste zile 
numeroase și entuziaste 
manifestări sportive de
dicate ZILEI DE 1 MAI. 
La aceste sărbătorești 
întreceri participă mii și 
mii de școlari, elevi, stu
dent!, tineri din între
prinderi și instituții, lată 
citeva relatări de la co
respondenții noștri, de 
față la aceste acțiuni.cesc. Și la start s-au adunat peste 3500 de concurenți din întreprinderile sectorului 3 al Capitalei : de la ,.23 August"
(Continuare in pag. 2-3)

MAREA VICTORIE ASUPRA ECHIPEI SPANIEI 
...sau cînd veteranii sint cuprinși de elanul tinereții

Andrinua și Michel in alertă. Lăcătuș a (ișnit din block-starturiFoto : I. BĂNICA

Ne-am temut, oarecum, de a- cest meci eu Spania. Dar e-au temut si spaniolii, tp frunte cu antrenorul Miguel Munoz în ziarul „Marca", pe ca-e >-au adus cronicarii spanioli lose îlernaez regreta mult oenal- tyul ratat de Butragueno în meciul cu echipa noastră ta Sevilla. Era- evident -ă spaniolii începuseră să calculeze și varianta înfrîngerii. din moment ce încercau să descifreze variantele golaveraiulu'..Acum meciul a rămas tnurmă. Emoțiile încep să sestingă. în avancronica,din .Supliment" ne-am permis ungînd : „Echipa României are o singură variantă. 1. dar dacă această variantă se va ’mnli-
loon CHIRI LA

(Continuare in pag. 2-3)



CINSTIRE MUNCII
(Urmare din pag. 1)omul care, cu clarviziune șl pătrunzătoare știință a vieții, a pus pecetea unui puternic dinamism pe întreaga dezvoltare a societății noastre, stimulînd și mobiliztod ener

giile creatoare ale națiunii pentru a ctitori o Românie modernă, liberă și mîndră.Sărbătoarea zilei de 1 Mai se constituie, de asemenea, ca 
o expresie a voinței întregului nostru popor, strîns unit in jurul partidului, a secretarului său general, de a trăi și munci într-o lume a păcii, ferită de primejdia armelor, ta care colaborarea între popoare să-și găsească împlinirea în uriașul efort al omenirii pentru dezvoltare și progres social. Gîndurlle de pace ale românilor, magistral expuse de secretarul general al partidului și ferm ilustrate prin măsuri concrete, se alătură în acest 1 Mai într-o militantă solidaritate cu cele ale muncitorilor de pretutindeni, ale tuturor forțelor democratice și progresiste din lume, ta dreapta lor luptă pentru independentă socială și națională, pentru un trai mai bun. într-un climat de pace. în care umbra întunecată a războiului să nu amenințe viitorul omenirii.Afirmtadu-și vocația creatoare, gindurile de a munci și trăi în pace, oamenii muncii de la orașe și sate, tinerii sportivi sărbătoresc și în acest an. ca de fiecare dată, ziua de 1 Mai cu remarcabile realizări în toate domeniile de activitate, cinstind munca, efortul neostoit al fiecărui fiu al patriei, manifestîndu-și, totodată, crezul în viitorul luminos al României Socialiste, hotărîrea fermă de a răspunde chemărilor secretarului general al partidului pentru înfăptuirea mărețelor obiective ce le stau ta față, pentru continua dezvoltare a patriei.

BOGATĂ AGENDĂ
DE ÎNTRECERI SPORTIVE
• La Brăila — „Crosul Tineretului", 

la Galați - Complexul aplicativ „Pen
tru Apărarea Patriei".
• In 

sportive, 
1 Mai".

Capitală, pe toate 
competiții dotate cu

bazele 
„Cupa

1

record 
sportive în zi- 
3 mai. Program 
semnul INTHU- 
șl al ZILEI TI- 
cu sărbătorești

Program cu număr 
de competiții 
lele de 1, 2 șl 
întocmit sub 
LUI DE MAI 
NERETULUI, 
întreceri pe întreg cuprinsul 
țării, cu mii șl mH de iubi
tori al sportului in săli, pe 
stadioane, ori așteptați spre a 
drumeți pe cărări de munte 
sau a face popas în locurile 
de agrement. Sînt manifestă
rile și competițiile sportive 
de masă inițiate de cluburile 
șl asociațiile sportive, de con
siliile orășenești șl județene 
pentru educație fizică și 
sport, de factorii cu atribuții 
în mișcarea noastră sportivă.

Sigur, din suita de ample 
și frumoase acțiuni sportive 
se desprind, întîi, finalele pe 
țară ale Daciadei. Vom în
cepe cu 
populare și îndrăgite

-ceri care, la prima fază, reu
nește zeci de mii de iubitori 
ai sportului : 
NERETULUI".
C.C. i

una diin cele mai 
între-

„CROSUL TI-
„wui-, organizat de 
al U.T.C., in colaborare 

cu C.N.E.F.S. Finalele din a- 
cest an se vor desfășura In 
municipiul Brăila, în ziua de 
2 Mai, Ziua Tineretului. Ele 
vor desemna cîștlgătorii aces
tei ediții jubiliare (a 20-a) 
dotată cu „Cupa a 65-a ani
versare a U.T.C.". Așadar, a- 
lergători din toate județele, 
din municipiul București, la 
„Crosul Tineretului", cu fina
lele la categoriile 15—16 ani, 
17—18 ani și peste 19 ani — 
băieți șl fete. O suită de a- 
trăgâtoare întreceri șl demon
strații sportive, susținute de

tinerii din municipiul 
vor 
sului

La

Brăila, 
„Cro-completa finalele 

Tineretului".
Galați, o altă finală pe 

țară a Daciadei, programată 
la sflrșitul acestei săptămînl: 
Complexul aplicativ „PENTRU 
APARAREA PATRIEI", com
petiție dotată, de asemenea, 
cu „Cupa a S5-a aniversare’ 
a U.T.C.". ț’cm fi prezențl, 
desigur, și la această mereu 
frumoasă întrecere, cu flna- 
liști la categoriile 15—ÎS ani, 
17—1» ani și 19—20 ani.

Din bogatul program al ac
tivităților sportive ce se vor 
desfășura în Capitală în zilele 
de 1, 2 șl 3 mai spicuim : 
astăzi șl mîine, la baza spor
tivă Străulești, în organizarea 
Comitetului Municipal Bucu
rești al U.T.C., vor avea loc 
Întrecerile finale ale „Cupei 
Tineretului" la handbal, bas
chet, fotbal, șah, tenis de 
masă, canotaj. Tot în Secto
rul 1, la „Clreșarli",- între
ceri de cros, fotbal, baschet, 
etc. Apoi : întreceri dotate cu 
„Cupa 1 Mal", la atletism, 
handbal, fotbal, volei, baschet, 
tenis, șah, badminton, ș.a. Ia 
„Tei-Toboc" (Sectorul 2), pe 
bazele sportive Metalul, Fla
căra Roșie, Timpuri Noi, 
I.T.B., Policolor, Voinicelul 
(Sectorul 3), pe terenurile din 
Olteniței 13, la I.M.G.B. (Sec
torul 4), la Electromagnetica 
șl Casa pionierilor și șoimilor 
patriei din Sectorul 
URBIS, Electra, 
(Sectorul 6), în 
Glina, Corbeanca, Periș, ora
șul Buftea ș.a. (Sectorul A- 
gricol Ilfov).

3, la 
Confecția 
comunele

COMPETIȚIIU'-indre lin pag liși Republica, de la Flacăra Roșie, Timpuri Noi, Progresul ș.a. Aleile parcului I.O.R. din marele cartier Titan au cunoscut, astfel o animație peste ■ cota obișnuitului, celor înscriși adăugîndu-li-se numeroși spectatori - veniți să-i asiste, să-i încurajeze în. întrecere. Au mai fost și zeci de profesori de educație fizică ai școlilor din zonă, care au contribuit la o cit mai bună organizare a acestei acțiuni sportive de masă, inițiată de Consiliul pentru educație fizică și sport, în colaborare cu organizațiile sindicale și ale U.T.C. din sector.Iată șl cîștigătorii acestei competiții tinerești. Mai întîi, desigur, fetele : Nîcoleta Bur- butan, de la „23 August *, Florentina Turcii și Veroi ica Ha- ralumb. ambele de la Flacăra Rosie, care au trecut linia de sosire in ordinea dată. Și la băieți primii clasați au fost de la aceleași două mari întreprinderi. cu singura deosebire că locurile 1 și 3 au revenit coneurenților de la „23 August . prin Victor Nicolae și Cristian Cristescu, între ei si- tuindu-se Paul Neagu, de la Flacăra Roșie. (Octavian GUȚU)

OMAGIALE
CRAIOVA • Peste 10 000 de tineri au participat la „Crosul 1 Mai“, desfășurat pe un traseu central din municipiul Craiova, cu sosirea în Piața Teatrului Național. Cîștigătorii : Ionică Daîea (Șc. 12), Mirela Lupoaica (Șc. 32), Cristian Scornea (Șc. 12), Cătălin Gheorghiu (Lie. ind. 7), Florin Rusan (Lie. lilologie-istorie), Cristina Matei (Oltcit), Marian Gigea (I.J.G.C.L.). (A. DANEȘ)SIBIU • în întîmpinarea celor două mari sărbători, Ziua de 1 Maî și Ziua Tineretului, Comitetul județean al U.T.C. Sibiu a organizat, pentru tinerii din licee și școli profesionale, din întreprinderi și din mediul rural, o serie de competiții de volei (f), baschet (b). și handbal (f—b). Mai întîi a avut loc faza de masă, cu Întreceri pe școli, întreprinderi și localități, apoi faza pe județ, in plină desfășurare (27 aprilie — 2 mai), care urmează să stabilească cîștigătorii trofeelor puse în joc. • Asociația sportivă Voința din municipiul reședință de județ a inițiat, pentru membrii cooperatori meșteșugari din cadrul celor zece unități din localitate, întreceri la fotbal, handbal (f—b), volei (f—b), popice (f—b),

BOXERUL F. VAȘTAG, 
ÎNVINGĂTOR ÎN R 0. GERMANĂ

Tradiționalul Turneu interna
țional de box pentru juniori de 
la Schwerin (R.D. Germană) și-a 
desfășurat întrecerile anul acesta 
in localitatea Gustrov. La com
petiție au fost prezențl șl șase 
pugillști români din lotul națio
nal (antrenori : Relu Auraș, Va- 
sile Bala și Gheorghe Ene), care 
se pregătește în vederea partici
pării la Campionatele Mondiale 
le juniori din Cuba. Arbitrul 
Traian Panait, care a oficiat la 

această competiție, ne-a relatat 
următoarele : „A fost un turneu 
dificil, la care au luat parte 82 
de tineri pugiliștl din 10 țări, 
printre care sportivi din Cuba, 
U.R.S.S., R.P.D. Coreeană șl, bi
neînțeles, R.D. Germană — forțe 
de primă mărime ta pugilatul 
amator. In palmaresul celor șase 
sportivi români — Nicolae Aliuță 
(semimuscă), Leonard Doroftei 
(muscă), Tudorel Damian (co
coș), Ion Dudău (pană), Gigi 
Moise (semtușoară), și Francisc 
Vaștag (semimijlocie) — au fost 
Înscrise următoarele rezultate : un 
loc I, prin campionul european 
de juniori Francisc Vaștag, care 
a trecut, in ordine, de S. Simeo- 
nov (Bulgaria), V. Schepel 
(U.R.S.S.), R. Delgardo (Cuba) și 
J. Wolter (R.D.G.), un loc se
cund prin G. Moise și două 
locuri trei prin N. Aliuță și T. 
Damian. Subliniem comportarea 
lui Vaștag, care în «semifinala» 
cu sportivul cubanez Rodriguez 
Delgardo a obținut decizia cu 
5—0, după un meci aprig dispu
tat".

ClȘTlOATORII CONfinSlIlI
REPUBLICAN AL

JUNIORILOR II LA SCRIMA
Recent s-a disputat, in Capita

lă. concursul republican de scri
mă al juniorilor n, care a 
marcat, totodată, Intrarea în cir
cuitul competlțional a noii șl 
modernei săli de scrimă din ca
drul Complexului sportiv Ghen- 
cea al clubului Steaua. Aici s-au 
disputat întrecerile de sabie șl 
floretă fete, Sala Floreasca găz
duind spada și floreta băieți.

Iată rezultatele : FLORETA
FETE — individual : 1. Mioara 
David (Tractorul Brașov), 2.
Tiinde Mayer (C.S.Ș. I.L.F. Satu 
Mare), 8—1 în asaltul final, 3.
ioana ionescu (C.S.Ș. 1 Buc.); 
echipe : 1. Tractorul Brașov (M.
David, I. Szabo, L. Găitan, C.
Niculce, C. Juravlea), 2. C.S.Ș. 
Satu Mare, 9—5 în meciul deci
siv. 3. C.S.Ș. 1 Buc.; SABIE — 
individual : 1. R. Vintilă (C.S.Ș. 
Steaua), 2. G. Băcău (U.C.B.), 
10—7 în ultimul asalt, 3. C. Dina 
(Progresul); echipe : 1. U.C.B. 
(G. și A. Băcău, C. Ripeanu, C. 
Dobrin, G. Burtan), 2. C.S.Ș. 
Voința Slobozia, 9—3 meciul de- 
slv, 3. C.S.Ș. 1 Buc.; SPADA — 
individual : 1. G. Epurescu
(I.E.F.S.), 2. C. Milon (Progre
sul), 10—4 în ultimul asalt, 8. 
Al. Toth (C.S. Satu Mare); echi
pe: 1. I.E.F.S. (G. Epurescu, I. 
Badea, V. Țone, A. Papacocea, 
D. Călinescu), 2. Tractorul Bra
șov, 8—6 în meciul decisiv, 3. 
C.S. Satu Mare; FLORETA BĂ
IEȚI — individual : 1. A. Anghel 
(C.T.A.S.), 2. G. Ilie (C.T.A.S.), 
10—5 în ultimul asalt, 3. M. Ră- 
dulescu (I.E.F.S.); echipe : 1.
Flacăra Satu Mare (A. Săveanu, 
I. Covaci, F. Aciu, S. Pop, I. 
Oros), 2. Petrolul Ploiești, 9—4 
în meciul decisiv, 3. C.T.A. Stea
ua.

toate fiind dotate cu „Cupa 1 Mai“. După cum ne-a informat secretarul asociației, Aurel Hanea, la aceste competiții iau parte peste 600 de cooperatori. Aceeași asociație sportivă a programat, în ziua de 2 mai, o amplă acțiune turistică pentru tineret pe traseul situat în zona stațiunii Păltiniș. (I. IO- NESCU).MUREȘ e La Sighișoara, din inițiativa asociației sportive Metalul, de pe lîngâ întreprinderea „Nicovala", s-a desfășurat o competiție de baschet, organizată în cinstea Zilei' Muncii. Au participat 12 echipe, după întîlniri atractive,

în divizia feminina de handbal

LA RM. VÎLCEA, DER8YUL ZILEI: 

CHIMISTUL - ȘTIINȚA BACĂU...
...dar și alic partide

Duminică — etapa a XX-^a în 
Campionatul Diviziei feminine A 
de handbal Mai rămîn două run
de (excluzînd-o pe cea de poi- 
mîine), și în această situație 
toate partid-el-e devin de mare a- 
tractivitate, fie pentru formațiile 
care doresc să obțină titlul, fie 
pentru cele aflate în zona retro
gradării.

Astfel, unul dintre meciurile ce 
vor reține în mod deosebit aten
ția se va consuma la Rm. Vîl- 
cea, unde Chimistul din locali
tate primește replica Științei 
Bacău. Elevele antrenorilor Con
stantin Muscalu și Petre Berbe- 
caru, pe de o parte, și. cele ale 
lui Alexandru Mengoni și Coste! 
Petrea, pe de alta, sînt decise 
să încline, fiecare în favoarea 
lor, rezultatul final. La Baia 
Mare (Constructorul — CSM Sf.

sînt dc real interes
Gheorghe) și la București (Rap-
— CSM Sibiu) formațiile vizit 
toare vor face eforturi pent] 
evitarea, pe cit posibil, a ieșii 
din primul eșalon valoric.

Dar iată programul acestei 
tape. BUCUREȘTI : Rapid — CS 
Sibiu (arbitri Al. Isop și M, T 
năsescu din Pitești) ; TG. Ml 
REȘ : Mureșul IMATEX — Dor 
banțul Ploiești (P. Sîrbu — 
Flueraș din Arad) ; RM. Vî 
CEA : Chimistul — Știința B 
cău (J. Mateescu — V. Dănces 
din București) ; IAȘI : TERO
— Hidrotehnica Constanța (ari 
tri R. lamandi — Tr. Ene d 
Buzău) ; BRAȘOV : Rulmentul 
Confecția București (A. Simi
— V. Ivanciu din Ploiești 
BAIA MARE : Constructorul 
CSM Sf. Gheorghe (E. Iavorsi
— A Boier din Timișoara).

DUMINICĂ, ÎN EȘALONUL SECUNDProgramul meciurilor din Divi
zia B de handbal, de duminică 3 mai :

MASCULIN. Seria I : Moldosin 
Vaslui — Calculatorul IIRUC 
București arbitri : B. Amancea
— M. Fleșeriu din Piatra Neamț, 
Petrolul Teleajen — Celuloza 
Brăila (F. Eftimie — V. Văduva 
din București), Fortus Iași — Hi
drotehnica Constanța (A. Mărieș
— Gh. Istrăuan din Satu Mare), 
IMP Sf. Gheorghe — ASA Buzău 
(VI. Cojocaru — I, Mlhăilescu 
dtn Craiova), IMU Bacău — Re- 
lonul Săvlneștl (C. Cristea — Gh. 
Dumitrescu din Constanța), Arc
tic Găești — Tractorul Brașov 
(Al. Vlrtopeanu — Șt. Georgescu 
dta București). Seria a n-a : Me
canica Oradea — Minaur H Cav- 
nlc (V. Almăjan — P. Ciobanu 
din Timișoara), Metal Hunedoara
— Metalul Lugoj (Z. Mezaroș — 
T. Ilieș din Baia Mare), Con
structorul Arad — Autoturisme 
Timișoara (A. Kentzel — D. Dor- 
dea din Sibiu.), CSM Reșița — 
Comerțul Sînnicolau Mare (D. 
Zaharia — R. Pruszter din Arad), 
Metalul Copșa Mică — Universi
tatea Cluj-Napoca (G. Lambru — 
H. Marzavan din București), Uti
laj Știința Petroșani — Unio 
Satu Mare (C. Popescu — M. 
Vulcănescu din Timișoara).

FEMININ. Seria I : Textila 
Buhuși — TT București (G. Ma-

nole — Gh. Botez din Iași), 1 
Ionul Săvlneștl — Olimpia Sloi 
zia (C. Ghițău — M. Grosu i 
Galați), CFR Craiova — Arge 
Pitești (V. Ciucan — N. Sloi 
dta București), Rapid Bucuri 
— Filatura Focșani (N. Iancu 
A. Zaharia din Buzău), Mecan 
Fină București — Vulturul F 
Iești (G. Nica — I. Săvoiu 
Tîrgoviște), Oțelul Galați — P 
cizia Vaslui (D. Purică — V. 
han din Ploiești). Seria a II- 
Textila Zalău — AEM Timișo; 
(T. Bulzan — N. Avram 
Arad), Universitatea Farn 
Cluj-Napoca — Voința Rm. Vîl 
(G. Csudor — G. Radu dta E 
șov). Gloria Bistrița — Voi 
Sighișoara (F. Nemethy — 
Fazekaș din Baia Mare). E 
tromotor Timișoara — Tex 
Sebeș (P. Radvani — I. Ar 
leanu din Cluj-Napoca), C 
struetorul Timișoara — Constr 
torul Hunedoara (I. Popescu 
Gh. Clcel din Craiova). Nltrai 
nla Făgăraș — Industria ușc 
Oradea (C. Bercea — L. Tec 
siu din Rm. Vîlcea).

Următorul număr al 
ziarului va apărea luni 

4 mai

I

I
 .DUMINICA

FOTBAL. Stadionul 23 Au
gust, ora 11 : Progresul Vul
can București — Sportul Mun
citoresc Slatina (Div. B); sta
dionul Mecanică Fină, ora 11: 
Mecanică Fină Steaua — Car- 
pați Mîrșa (Div. B); stadion 
ICSIM, ora 11: ICSIM Bucu- 

i rești — Metalul Mija (Div. 
) C); stadionul Tehnometal, 
1 ora 11 : Tehnometal Bucu- 
j rești —- Abatorul București 
i (Div. C); stadionul Danubia- 
’ na, ora 11: Danubiana Rucu. 
I rești — CFR BTA București

cupa pusă In joc fiind cîștigată de formația „Nicovala" IV (a- parținînd secției prelucrări metalice), care, în finală, a învins pe Nicovala I (secția montaj). Coșgeterul acestui turneu in- ter-secții a fost Marius Adam, component al echipei care și-a adjudecat trofeul. (I. TURCU).TULCEA • Și în municipiul de la porțile Deltei iubitorii sportului au fost antrenați în mai multe acțiuni dedicate Zilei de 1 Mai. Astfel, în împrejurimile pădurii Bididia, peste 700 de elevi au participat la un cros. întrecerea a evidențiat pe alergătorii de la școlile nr. 4 și 12, între aceștia fiind de
W'IIMSIIDIIA DL SIA1 LOIO-PPONOSPORI INLOPNIAZA
• CÎȘTIGURILE TRAGERII 

LOTO DIN 24 APRILIE 1987
Cat. 2 : 3,75 variante a 29.151 

lei ; cai 3 : 19,75 variante a 5.535 
lei ; cat. 4 : 38,50 variante a 2.839 
lei ; cat. 5 : 169,25 variante a
646 lei ; cat. 6 : 352,75 variante 
a 310 lei ; cat. X : 2.101.50 va
riante a 100 lei. Report la cat. 1: 
190.245 tei.
• Tragerea obișnuită Loto de 

astăzi, vineri, 1 mai, va avea loc 
în București, în sala clubului 
din str. Doamnei nr. 2. începînd 
de la ora 16. Numerele extrase 
vor fi transmise la radio, astăzi, 
la orele 20,15 și 22,30 pe progra

mul I. Informații privind nume
rele extrase pot fi obținute și 
la serviciul telefonic de infor
mații speciale (pentru Capitală, 
051). Precizăm că tragerea fiind 
publică, accesul în sală este liber 
pentru toți cel interesați.
• Nu uitați că mîine, sîmbătă, 

2 mai, este . termenul limită și 
Dentru depunerea buletinelor 
Pronosport la concursul dta a- 
ceastă săptămtaă.
• Informăm că TRAGEREA 

LOTO 2 de duminică, 3 mal, va 
avea loc în București, în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
începînd de la ora 16,30.

(Div. C); teren Viscolii, ora 
11: Viscofil București —
MECON București (Div. C).

HANDBAL. Sala Rapid, ora 
11.30 : Rapid — CSM înde, 
pendența Sibiu (A, f); teren
Rapid, ora 10.15 : Rapid — Fi

latura Focșani (B, f); teren 
CSȘ 2 Pantelimon, ora 16.45: 
Mecanică Fină București — 
Vulturul Ploiești (B, f).

RUGBY. Stadion Steaua, ora 
10.30: Steaua — Selecționata 
Armatei Franceze.

VOLEI. Teren Olimpia, ora 
10: Metal 33 București — 
Ceahlăul Piatra Neamț (B. f).

menționat Mihaela Miha George Fîscencu. Tinerii întreprinderile și instițu locale s-au întrecut, de menea, în cadrul unui desfășurat la complexul sp< „Delta", primul loc revenir lăcătușului Cristian Bașchi la Șantierul naval. Pe 1 Ciuperca a fost deschis s nul oficial de caiac-canof un prim concurs la care înregistrat prezența a 13: echipaje. Suita manifestă sportive omagiale a fost < pletată cu întreceri de 1 tenis, lupte, box și ciclotu (în pădurea Niculițel).
MIRCEA).

tragere
LOTO*'



"HWflNFEI —TXCEEENI A, IN MARE FORMA"
agențiilor internaționale (le presa despre meciul de la Bucureștiționale de relatări și ?i nea medu- ania. contînd le C.E. de îi încheiat,, cu victoria i. Astfel, în tisului spe- aniole E.F.E., 

țeasta a fost
.a formației 

te prelimina- 
el șefia gru- 
chipei Româ- 
al românilor 
min. 38 de 

ipărarea spa- 
să pe picior 
nscris al cloi- 
13, iar Ungu
al treilea in 

Golul de 
natei spanio- 

de Ramon 
37 din repri- 
derby al grll- 
nariilor C.E.

României a 
ania, luîndn-si 
nfrîngerea din

partida de la Sevilla (0—1) si 
obligînd «unsprezecelea antre
nat de Miguel Munoz să piar
dă crimele două puncte din 
calificări, remarcă agenția austriacă A.P.A., care adaugă: 
«Taurii» spanioli au încercat 
să atace în prima jumătate de 
oră, dar «toreadorii» români 
le-au temperat elanul, s-au 
apărat cu exactitate si au reu
șit apoi să străpungă de trei 
ori poarta apărată de Zubizar- 
reta. Ultimele minute ale pri
mei reprize, cînd românii au 
înscris trei goluri — prin Pi- 
țurcă, Mateut si Ungueeanu — 
au arătat o echipă a Româ
niei excelentă, în mare formă. 
Spaniolii — scrie în încheiere agenția A.P.A. — au avut în 
schimb o revenire în final, în 
cursul căreia mijlocașul Calde- 
re a înscris golul de onoare 
(min. 81)“.La rîndul său, agenția vest- 
germană D.P.A. notează: „Ce
lebra echipă a Spaniei s-a 
văzut stopată din cursa pentru 
calificarea la turneul final al 
C.E. de fotbal, ediția 1988. în 
urma înfrîngerii cu 3—1 pe 

rclli: „MOLTO BENE LA ROMANIA"irelli, de 29 de ori în echipa Italiei, participant la Mondialelor" (1962 și 1966), a comentat pentru o meciul România — Spania. Ieri dimineață am i celebrul partener al lui Rivera și Mazzola, pe meci. In paranteză fie spus, Bulgarelli a îmbrăcat ă tricoul squadrei, al 29-lea, în meciul România — tat acum 20 de ani pe stadionul „23 August"...im 20 de ani... 
frumos, a mir- 
mi retrăgeam.

arta dv. apărea 
iră un portar
•:ransmis orașu- despre meciullia ?
uit să reflectez 
spun că echipa 

it foarte bine, 
ia, cînd a cîști- 
ălia lui centro- 
re au excelat 

.ăateuț și. deloc 
agi, care a avut 
>1 tactic, purtin- 
in toate zonele 

care a eliberat 
iga. pe unde au 
in deconcertant, 

în acest meci, 
care a realizat 

a juca mai o-

fensiv chiar decit Facchetti. pro
totipul in materie.Rep : Ce părere aveți despre Lăcătuș ?B : II văd pentru a cincea 
oară. Prima oară ta Sevilla, cu 
Steaua, apoi, tot la Sevilla, cu 
echipa națională... meci pierdut 
împotriva realității de pe te
ren... a treia oară la Roma, 
intr-un joc amical Roma — 
Steaua, a patra oară in „Super- 
cupa“ cu Kievul, iar a cincea 
oară — acum. Trebuie să vă 
spun că de fiecare dată a fost 
mai bun, că are o combativitate 
ieșită din comun și că — lucru 
esențial — nu se teme de ni
meni, indiferent dacă joacă a- 
casă sau afară... tn privința a- 
părării imediate, totul normal. 
Doar pe Bumbescu l-am „văzut" 
mai puțin ca altă dată...Rep : Spania ?

IEA VICTORIE ASUPRA ECHIPEI
in pag. I)

schimba brusc. 
, iar «tricolorii» 
e că nimic nura Spaniei ne nult decit drep . Ne aducem a- tru ani, tot tnC.E.. echipa considerată o lnaiintaa ultime- -i. toate in dt- Stoekholm, la atislava. S-a cri-programul ac- iu realizat cinci e sase posibile. României, efec- nă din giupă - it chiar si de e la Sevilla —-, egală, la Tirana Albania e mai ml, iar Austria scit Spania). Și si, în formă ir.a-învingă și să turneu final.determinat vie Spaniei? Comen- .fîrșite. Ele au >a opinie publi- i și chiar mal . (La școala nr. de limba româ- tema compu- acasă“ cu una îeciulul cu Spa-

tn comentariul de față tiu vom insista asupra rolului maior al liniei de mijloc, surprins cu atîta finețe în interviul a- cordat de Bulgarelli. Nici despre aportul „lateralilor". mai ... volanti ca orieînd. Nici despre rolul eliberator al golului înscris de Pițureă. acest gol- geter înnăscut... Nici, mai ales, despre golul lui Mateut. formi dabilă proba de intuiție a mai multor jucători, care au deviat din fente de corp mingea spre culoarul mezinului echipei. Nici despre ruperile de ritm ale lui Hagi pe care Sanchis extenuat, l-a lăsat în final în griia lui Soler. Nici despre învăluirile lui Klein, rampa de lansare a golurilor. amintind de Larnaka si Bratislava...Vă rog să-mi permiteți sa simplific ecuația întotdeauna complicată a locului si să spun 
că acest meci îi datorează e- 
norm lui Lăcătuș, care a plonjat ca un kamikadze încă din 
primul moment, cu o viteză in fata căreia Camacho a Pălit, dindu-și seama că omul pe care l-a scăpat de citeva ori la Sevilla e în stare să anime 
o echipă întreagă.Si echipa a reacționat teribil la ..varianta Lăcătuș", o variantă în premieră pentru Munoz, pentru că nimeni nu

I SANSE DE i
CISTIG I |
UNICĂ 3 mai

extrageri suc- I 
î, a cite 4 nu- , 

din 75 ;

ciștigâ și cu 2 , 
re ;

.TIMA ZI de 
ipare, SIMBĂ- 
mai !

PROGRAMUL SI ARBITRII ETAPEI
seria 1 : Unirea Focșani — 

Poiana Cîmpina: L. Ciueu (Bucu
rești) — se dispută la Rm. Să
rat ; Unirea Slobozia — F. C. 
Constanta : D. Petrescu (Bucu
rești), FEPA ’74 Rîrlad — C. S. 
Botoșani) : F. Brinzoi (Bucu
rești), C.S.M. Suceava — Aripile 
Victoria Bacău : N. Bițin (Sa- 
lonta), F.C.M. Progresul Brăila 
— Minerul Gura Humorului : T. 
Ionescu (București), Steaua Mi- 
zil — C.F.R. Pașcani : D. Drăcea 
(Craiova), Prahova C.S.U. Plo
iești — Olimpia Rm. Sărat : I. 
Badea, (București), F.C.M. Delta 
Tulcea — Ceahlăul P. Neamț : 
A. Nieolescu (Pitești), Politehni
ca Iași — Dunărea C.S.U. Ga
lați : M. ionescu (Tîrgoviște).

care i-a administrat-o repre
zentativa României, la Bucu
rești. Totodată, Spania a pier
dut șefia clasamentului în gru
pa I a preliminariilor, care a 
fost preluată de echina Româ
niei. Ambele formații au acu
mulat același număr de puncte 
(6), însă românii dispun de un 
golaveraj sensibil superior ; 
plus 9. fată de plus 1“.Intr-un amplu comentariu consacrat acestei veritabile „zile fotbalistice" pentru vechiul continent, agenția China Nouă 
remarcă: „Preliminariile celui 
de-al 8-lea Campionat European 
de fotbal au continuat miercuri 
cu nu mai puțin de 11 meciuri, 
performera zilei fiind repre
zentativa României. învingă
toare clară în fața Spaniei, cu 
3—1. Puternicii fotbaliști ro
mâni au depășit apărarea spa
niolă prin atacuri debordante, 
purtate în mare viteză si au 
înscris de trei ori consecutiv 
în numai șapte minute. Spa
niolilor nu le-a mai rămas de- 
cît palida consolare de a mar
ca, spre finalul meciului, golul 
de onoare".

B : Am văzut-o jucind mai 
bine. Cred că Munoz a făcut 
unele greșeli. Cînd ai la dispo
ziție trei variante, nu-l pui pe 
Michel să-l marcheze pe Klein, 
iar pe Victor la Bbloni In mod 
normal, față de lipsa de formă 
a lui Butragueno și Eloy. Mi
chel ar fi putut să fie cel mai 
periculos atacant. Dar așa e 
cînd declari că ai trei variante 
dar te gîndești doar la remiză...Rep: Cum vedeți desfășurarea în continuare a grupei ?B : România, care are o echi
pă deosebit de puternică, poate 
cîștiga la Tirana și la Viena, 
unde a ciștigat și Spania, în
vinsa de miercuri. Dacă acest 
lucru se va intimpla, mi-e greu 
să cred că Spania va- reuși să 
marcheze 11 goluri in cele două 
meciuri pe care le mai are de 
jucat acasă. Tntr-un cuvint. 
România trebuie să cîștige de 
două ori cu 1—0, iar Spania să 
înscrie de 11 ori. Mie mi se pare 
mai ușoară prima variantă mai 
ales că Albania nu e Malta... 
Dar, înainte de toate aceste 
calcule, molto bene la Romania!

I. CH.

îndrăznise pînă atunci să propună echipei spaniole chiar arma favorită a aoeste.a. adică viteza, din care s-a născut si norecla furia roja.Privindu-1 pe Lăcătuș, ne-a revenit în minte un af'*s publicitar. apărut cîndva ne zidu ■ rile marilor orașe. Era un afiș pentru uleiul „Esso“. tn care se spunea : „Cu Esso aveți un 
tigru în motorul dumneavoastră". Si Lăcătuș a fost. mai mult decît orieînd, un tigru *n ... motorul formației sale.Dar elementul cel mai interesant în această discuție e că anroape întreaga echipă a reacționat la această variantă. D« mult nu l-am văzut pe Un- gureanu. fundașul stînga. rotind din zona lui .. Lăcătuș. Si nici pe Mateut combintnd pe tot terenul, ca intr-un exercițiu de cinci la doi dintr-o a* 
tingere. altă formă de viteză de ne urma căreia celebra linie de mijloc Michel — Victr r — Gallego — Caldere a bătu* în retragere.E adevărat, finalul partide' a văzut reducerea considerabilă a tempoului. ceea ce :i produs o anume dezamăgire în tribună. O tribună pe care dezlănțuirea din finalul primo’ reprize o incendiase ta tn n rena luptelor de tauri. Poate

OE DUMINICĂ A DIVIZIEI B
SERIA A II-a : Chimica Tîrnă- 

veni — Autobuzul București : V. 
Curt (Medgidia), Gaz Metan Me
diaș — I.C.I.M. Brașov • I. De- 
eulescu (Călărași), Inter Sibiu — 
Automatica București : I. Cot
(Ploiești), Tractorul Brașov — 
A.S. Drobata Tr. Severin : A.
Grama (Bistrița), C.S. Tîrgoviște 
— Pandurii Tg. Jiu : E. Seracin 
(Timișoara), Mecanică Fină 
Steaua București — Carpați Mir- 
șa, C. Gheorghiță (Brăila), pro
gresul Vulcan București —Spor
tul Muncitoresc Slatina : A. Mi- 
țaru (Rm. Vilcea), Eleetroputere 
Craiova — I.M.A.S.A. Sf. Gheor- 
ghe : G. Pop (Suceava). ROVA 
Roșiori — A.S.A. Tg. Mureș : A. 
Porumboiu (Vaslui).

Hm »»

0 ETAPĂ CU DESTULE
După „focurile de artificii" 

care au luminat o mare victorie 
a fotbalului nostru, transformînd 
acest memorabil România — 
Spania intr-un adevărat moment 
festiv, campionatul intern se în
toarce la grijile sale, confruntîn- 
du-se cu etapa a 25-a, progra
mată duminică, 3 mal. Zona din 
fruntea clasamentului pare con
turată. Lidera autoritară, Steaua 
(cu opt oameni miercuri pe 
ceren eonf.rmînd, pe deplin, îm
potriva echipei Spaniei, într-un 
meci de mare virtuozitate) îșl va 
apăra și la Brașov, sîntem con
vinși, reputația de echipă invin
cibilă în campionat. Dinamo șl 
Victoria. în meci direct, nu pot 
modifica „statu-quo“-ul care le 
găsește, pe ambele, în situații 
onorante de viitoare apărătoare 
ale prestigiului fotbalului nostru 
pe scena cupelor europene. Din
tre celelalte aspirante la „po
dium", F.C. Argeș și Petrolul 
joacă in deplasare, la Rapid și, 
respectiv, Buzău, adică pe gazo
nul unor echipe cu situație pre
cară in clasament. Orice atentat 
la „adevărul" acestor formații 
gazdă le-ar olasa în situații și 
mai incomode și apărarea lui 
înverșunată (a se citi „două 
puncte pe teren propriu"), coro
borată cu presupusa victorie a

CLASAMENTUL LA ZI
1. STEAUA 23 19 4 0 54-10 42
2. Dinamo 24 15 5 4 54-19 35
3. Victoria 24 1<2 5 7 28-19 29
4. F.c. Argeș 24 10 6 8 21-18 26
5. Petrolul 24 7 11 6 17-1(5 23
6. F.C. Olt 24 10 5 9 21-23 25
7 F.C.M. BV. 24 11 3 10 21-28 25
8 Sp. Stud. 24 10 4 10 34-27 24
9 „U“ Cj.-N. 24 10 3 11 38-29 23

10. Corvinul 24 9 4 11 38-35 22
11. Univ. Cv. 23 6 10 7 19-17 22
12. Oțelul 24 7 7 10 21-24 21
13 S.C. Bacău 24 9 3 12 26-38 21
14. Gloria 24 9 2 13 23-45 20
15. Rapid 24 8 3 13 28-43 19
16. Jiul 24 6 6 12 20-29 16
17. Chimia 24 7 4 13 28-46 18
18. Flacăra 24 6 3 1'5 18-44 15

Marginalii la partida reprezentativelor de tineret

CIND „RAMPA 1)1 LANSARI“ NU FUNCJlOhltAZA
N-am crezut că reprezentativa 

de tineret a țării noastre n<u-și 
va putea lua revanșa în fața e- 
ehipei similare a Spaniei, în 
partida de miercuri din prelimi
nariile Campionatului european 
(grupa I). înaintea acestui joc, 
disputat la Buzău, Berlinches 
Hernandez, secretarul federației 
de specialitate din Spania, ne

....... /...............

SPANIEIcă această dezamăgire e firească — nimic nu întrece visurile de... mărire ale iubitorilor fotbalului — dar . varianta Lăcătuș", care a făcut sa ardă cu flacără mare o echipă întreagă. nu putea să excludă finalul. între 1) a aștepta oca
zia favorabilă în meciul cu 
Spania și 2) a izbi mereu, cu 
prețul unor mari ratări și chiar 
cu prețul epuizării înainte de 
fluierul final, a doua soluție, 
cea tinerească, aparent necon
trolată, avea să fie cea a vic
toriei.Echipa României are un moment rarisim. E momentul cînd copiii de 22 de ani. Hagi. Lăcătuș. Mateut sau Belodedici, au devenit — vorba aceluiași Bulgarelli — îucători de talie europeană. Doar în ’69. anul calificării pentru Mexic. Du- mitrache si Dinu aveau 21. Dumitru 19. Dobrin 22 iar Lu- cescu. unul din decanii de ... vîrstă. avea ...24.Avem un moment bun. Sîntem convinși că antrenorii 
Emerich Jenei și Cornel Dră- gușîn, care au contribuit e- fectiv la edificarea acestei victorii, nu vor neglija nimic pentru ca Tirana să nu ne ofere o surnriză asa șcum i s-a întîmplat lui Helmut Schon în ’68. Ai cuvîntul, tinerețe >

SERIA A IlI-a : Mureșul Deva
— Olimpia Satu Mare : L. Măie- 
rean (Brașov), Gloria Bistrița — 
C.S. U.T. Arad : Al. Rcnghel 
(Vaslui), Steaua C.F.R. Cluj- 
Napoca — C.I.L. sighet : I. Nl- 
culițov (Focșani), Unio Satu Ma
re — Minerul Cavnic : Fl. Popes
cu (Ploiești), Minerul Paroșeni
— F.C. Maramureș Baia Mare : 
M. Stoenescu (București), Strun
gul Arad — F.C. Bihor Oradea : 
Al. Mustățea (Pitești), C.S.M. Re
șița — Metalul Bocșa : D.P. Ma- 
nole (București), Aurul Brad — 
Armătura Zalău : V. Dobrescu 
(București), Dacia Mecanica O- 
răștie — Politehnica Timișoara : 
M, Constantinescu (București).

Toate partidele vor începe la 
ora 11.

PUNCTE DE ATRACȚIE
lui F.C. Olt asupra Chimiei Rrn. 
Vîlcea, ar aduce, din nou, echi
pa lui Constantin în plasa locu
lui trei, pe care trona la re
luarea campionatului. O evadare 
din mediocritate poate forța și 
Sportul Studențesc, care, se pare, 
și-a găsit ritmul scontat, even- 
tuala sa victorie în „Regie", în 
dauna Oțelului, propulsînd-o mai 
convingător în prima jumătate a 
clasamentului.

Un meci cu rezonanță specială 
în Valea Jiului, tradiționalul 
derby județean Jiul — Corvin ui. 
De data aceasta, în joc nu intră 
numai orgoliul, ci și calculele cu 
creionul pe hîrtie, situația Jiu
lui (locul ÎS) fiind critică, iar 
cele 22 de puncte ale Corvinulud 

RROGRAMUL JOCURILOR
București : DINAMO - VICTORIA ]'
(J. Grama: M. Niculescu și G. Andrei — toți din București) 

(stadionul Dinamo) 1 >
Buzău : GLORIA - PETROLUL I;
(I. Igna — Timișoara; I. Velea — Craiova și L. Sălăgean — Satu 'i 

C Mare) . ]i
București : RAPID - F.C. ARGEȘ
(M. Salomir — Cluj-Napoca ; A. Gheorghe — P. Neamț și I. !' 

; i Vereș — Sf. Gheorghe) i j
11 (stadionul Giulești) ! i
> Petroșani : JIUL - CORVINUL <
11 (A. Moroianu — Ploiești ; D. Buciumau — Timișoara șl T. Da- ' i
11 mian — Zalău) , i
I' București : SPORTUL STUD. - OȚELUL ;[
I(C. Corocan ; A. Cuzmanovici — ambii din “Reșița și S. Rotărăs- |1ou — lași) ij

(stadionul Sportul Studențesc) ] ■
Brașov : F.C.M. - STEAUA '|
(I. Crăciunescu ; Gh. Constantin — ambii din Rm. vîlcea, M.
Dragu — Galați)
Moreni: FLACĂRA - UNIV. CRAIOVA j!
(V. Alexandru ; M. Toncea — ambii din București și M. Axente
— Arad) ',
Bacău : SPORT CLUB - „U" CLUJ-NAPOCA I •

i; (C. Teodorescu — Buzău ; C. Gheorghe — Suceava și M. Geor- ',
1, gescu — Constanța) ' t

Slatina: F.C. OLT -CHIMIA ;!
(G. Macavei — Deva ; N. Voinea șl M. Doncea — ambii din '' 

i i București) i j

i j Toate partidele vor începe la ora 1>8. j i

spunea că echipa României i-a 
lăsat, la Cordoba, o excelentă 
impresie șl acum, ca gazdă, hu 
crede că i-ar putea scăpa vic
toria Era o declarație prelimi
nară... Recentul succes de la 
Nitra, al tinerilor noștri fotba
liști, în jocul amical cu forma
ția Cehoslovaciei, era însă repe
rul cel mai dătător de speranțe

Dar, cum se știe, totul a ieșit 
pe dos pe stadionul din Crîng. 
Scriam In cronica apărută ieri 
că a fost vorba și de neșansă 
(ratarea Iul Timiș, bara Iul Teo- 
doreseu). că arbitrul iugoslav 
Stepan Glavina s-a pripit sanc- 
țlonîndu-1 pe Mihail cu al doilea 
avertisment la o fază des întil- 
nită pe terenurile de fotbal (o- 
prirea balonului ou mina, nică
ieri pedepsită atit de grav), ceea 
ce a dus la eliminarea din teren 
a amintitului jucător în min. 44, 
după care. în min. 84, „cavalerul 
fluierului" a anulat, pe nedrept, 
golul egalizator al Iui Teodorescu.

Dar, judecind, acum, la rece 
partida de la Buzău trebuie să 
recunoaștem că formația țării 
noastre a clacat mai ales pentru 
faptul că pe plan concepțional a 
avut destule deficiențe. Una s-a 
spus la pregătirea jocului, alta 
am văzut oe teren. Lăudabile au 
fost doar eforturile fizice depuse 
(mai cu seamă din momentul 
cînd echipa a rămas in Inferio
ritate numerică), însă ce folos 
dacă „unsprezecelui" trimis în 
teren de antrenorul C. Ardelea- 
nu l-a lipsit acea „rampă de 
lansare" (linia de mijlocași) a 
unor acțiuni colective de mare 
periculozitate, capabile să desfa
că ermetica apărare a echipei 
antrenată de Luis Suarez. Nu gîn-

CAMPIONATUL
De mult timp n-am mai scris 

nimic despre configurația clasa
mentului campionatului speran
țelor. Sigur că ordinea celor 18 
echipe contează mai puțin, știut 
fiind că principalul obiectiv al 
acestei întreceri rămîne aceia de 
a căuta și PREGĂTI, la un nivel 
superior, elemente dotate din im
portantul eșalon al juniorilor 
care să poată fi promovate, în 
orice moment, în echipa mare, pe 
posturi deficitare. Dar experiența 
se capătă, nu lucind oricum, ci 
doar in dispute echilibrate, în 
care flecare echipă să dorească 
victoria. Or, privit din acest 
unghi, campionatul speranțelor 
rămîne încă dator, puține fiind 
echipele care-și propun, etapă de 
etapă, să joace la cîștig. să joace 
cu ambiție cu ardoare.

Steaua este una dintre aceste 
echipe. Universitatea eate a doua, 
meciurile directe dintre craio- 
venl și steliștl devenind decisiv? 
pentru clștigarea- titlului actualei 
ediții. Dinamo este o a treia e- 
chlpă care — mal ales în retur — 
și-a depus candidatura pentru un 
loc pe ..podium", formația pre
gătită de Constantin Frățilă a- 
vînd o frumoasă serie de patru

fiind neîndestulătoare pentru o 
perspectivă foarte limpede.

Un meci cu bătaie lungă, la 
Moreni, victoria gazdelor, aștep« 
tată de suporterii locali, ale că
ror speranțe s-au dezghețat, după 
prestațiile bune ale favoriților în 
retur, putînd conferi, în conti
nuare, oxigen „lanternei", în te
merara sa cursă pentru salvare.

După cum se vede, cu un sub
sol suprapopulat, campionatul 
nostru iese tot mai mult din 
zona meciurilor neutre. Orice re
zultat neprevăzut poate avea im
plicații serioase asupra ierarhi» 
zării combatantelor. Va consem
na etapa a 25-a marea surpriză 
care să încîlcească și mai tar< 
ițele de la periferia clasamentu
lui ? Rămîne de văzut...

Ion CUPEN

deam că niște jucători deosebi) 
de dotați ca Lupu, Sabău, Pistol 
pot fi atit de neinspirați tn a- 
cest joc, pot insista cu atîta în- 
căpăținare în acțiunile lor indi
viduale. ceea ce a dat o notâ de 
stereotipie jocului. Nici cele două 
extreme. Timiș și Cadar (mai a- 
les ultimul), nu s-au văzut pa 
teren, in zonele lor de activitate 
neapărind clasicele învăluiri, cara
— se știe — dau o mare efici
ență în joc. Deci, lipsa de spon
taneitate, de subtilitate, de pe- 
netrabilitate in faza ofensivă a 
privat reprezentativa română da 
un rezultat care să-l ofere posi
bilitatea continuării cursei de ca
lificare în turneul final al com
petiției continentale. Asta înseam
nă că jocul n-a fost gîndit îq 
teren, de selecționabili, ei fiind, 
ca randament — după cum de
clara antrenorul reprezentativei,
— sub ceea ce au arătat la ulti
ma verificare din Cehoslovacia, 
Ca să fim analitici pînă la ca
păt, n.u trebuie să ocolim nioi 
celălalt moment al jocului — 
cel de apărare. Echipa s-a clăti
nat decisiv (cu marele concurs 
al lui Stingaciu) Ia golul lut 
Loren, în aceeași zonă a funda
șilor centrali (ca și în partida cu 
Albania ; antrenorul Suarez, pre
zent la acel joc, a reținut bine 
fisura 1). s-a mal clătinat și in 
alte minute, furată de dorința 
de a deschide scorul repede sau, 
apoi, de a egala.

Și ar mai fi ceva de adăugat, 
cu Implicații serioase la capitolul 
omogenității echipei (fiindcă a 
fost vorba de așa ceva) și anume 
de instabilitatea conducerii teh. 
nice, care, evident, atrage după 
sine, de fiecare dată, o altă vi
ziune asupra ideii tactice a re
prezentativei, asupra jucătorilor 
susceptibili de a fi chemați la 
lot. Dar despre aceste probleme 
ne vom ocupa într-unul din nu
merele viitoare.

Stelian TRANDAFIRESCU

SPERANȚELOR
victorii consecutive, mareînd, 13 
goluri și primind doar unul.

Cît privește echipele din a doua 
parte a clasamentului, unele (F.C. 
Argeș, S.C. Bacău, Corvinul) și-au 
întinerit mult garniturile, cu spe
ranța, declarată că în campiona
tul viitor vor viza iarăși pozițiile 
fruntașe. Dar, așa cum s-a mai 
subliniat, deseori, importante nu 
sînt atit locurile din clasament 
după o etapă sau alta, cît TALEN
TELE ADUSE DE ACESTE E- 
CHIPE ÎN PRIM-PLANUL FOT
BALULUI NOSTRU. (L.D.)

1. STEAUA 23 15 8 0 70—10 53
2. Univ. Cv. 23 15 2 6 49—27 47
3. Dinamo 24 14 3 7 43—24 45
4. Oțelul 24 13 5 6 43—25 44
5. Victoria 24 13 4 7 35—22 43
6. Sp. Stud 24 11 7 6 45—31 40
7. F.C. Olt 24 H2 4 8 39—37 40
8. „U‘- Cj.-Nap. 24 12 3 9 42—41 35
9. Rapid 24 9 5 10 30-32 32

10. F.C.M. Bv 24 9 2 13 57—50 29
1.. Corvinul 24 8 5 11 27—29 29
12. Petrolul 24 8 5 11 32—41 29
13. Jiul 24 9 2 13 34—59 2)9
14. F.C Argeș 24 7 5 12 23—31 25
15. Gloria 24 8 1 15 34—62 25
16. Flacăra 24 6 5 13 30—45 23
17. Chimia 24 6 3 15 26—49 21
18. S.C. Bacău 24 5 0 19 34—78 15



umiuiiK.a, ia Dumitru, iiiu-u uiiDipunaia iniiinire ce rugby

STfAUA - StircriONATA ARMATEI FRANCEZE
Un meci de tradiție, așteptat în 

fiecare an cu firesc interes, este 
cel dintre Steaua București și Se
lecționata armatei franceze. De 
o oarte, multipla campioană a 
țării noastre, de cealaltă — re
prezentanta unui rugby de o 
deosebită valoare, echipe care au 
oferit în întâlnirile lor anuale 
<sp.?ctaeole sportive apreciate. Așa 
cum, sîntem convinși, va fi și 
acum, ediția din acest an desfă- 
șurîndu-se duminică, de la ora 
10,30, pe frumosul teren din ca-

A FOST ALCĂTUIT LOTUl PENTRU „CUPA MONDIALĂ"
Biroul F.R. Rugby a aprobat 

lotul de jucători care va face 
deplasarea la Antipozi pentru a 
lua parte la întîlnirile din ca
drul primei edițif a .Cupei Mon
diale". Iată-i pe cei 26 de rug- 
byști selecționați : loan Bucan. 
Vasile Pașcu (ambii D’namo). 
Florea Opriș (Farul). Gheorghe 
Leonte (Steaua) — pilieri ; Emi. 
lian Grigore (Farul). Vasile Ilcă 
(Grivița Roșie) — taloneri ; Lau- 
rențiu Constantin (Steaua). 
Gheorghe Dumitru, Ștefan Con
stantin (ambii Farul), Nicoiae 
Vereș, Cristian Răducanu (ambii 
Dinamo) — linia a doua și în
chizători la grămadă (nr. 8); 
Fîorică Murariu (Steaua). Hara- 
lambie Dumitraș 'Contactoare 
Buzău), Ene Necula (Farul) — 
linia a treia flankerî ; Mircea 
Paraschiv (Dinamo). Vasile ion (Știința Baia Mare). Teodor Co-
SAIIISTUL Th. finiTESCII PRINTRE ChTIOĂTORl LA MIT!

Ediția din acest an a open-u- 
lui internațional de sah de la 
Metz (Franța) a reunit 260 de 
participant! din 22 de țări. Vic
toria a fost împărțită de cinci 
jucători, printre rare și marele

MADRID, 30 (Agerpres). Cu avizul Federației spaniole de șah, orașul Sevilla, s-a oferit să găzduiască meciul pentru titlul mondial dintre Garri Kasparov, actualul campion al lumii, și șalangerul său Anatoli
In preajma C.E. de gimnastică

ritmică, de la Atena

La Atena, în moderna Sală a Păcii și Prieteniei, va avea loc între 7 și 10 mai prima ediție 
a Campionatelor Europene de gimnastică ritmică pentru junioare, competiție ce va reuni pe cele mai bune tinere gimnaste de pe bătrînul continent într-o foarte atractivă confruntare.Faptul că s-a ajuns la organizarea unui astfel de campionat de anvergură continentală vine în sprijinul întăririi măsurii luate cu ani în urmă ca gimnastica ritmică să fie sport olimpic. Reamintim că gimnastica ritmică a fost inclusă prima dată în programul Jocurilor Olimpice la Los Angeles in 1984, cu care ocazie Doina 
Stăiculescu a obținut prima medalie olimpică de argint a disciplinei pentru țara noastră. 
A fost un succes de prestigiu pentru sportul românesc, pentru afirmarea gimnasticii noastre ritmice pe plan internațional. De atunci și pînâ în prezent „ritmica" a mai punctat prin rezultate notabile la campionatele mondiale și europene de senioare ca și la Balcaniade și Concursurile Prietenia de junioare. Astfel, la Campionatele Balcanice de gimnastică pentru juniori de la Atena, din decembrie 1986. echipa noastră 
a ocupat locul doi (după formația Bulgariei), iar la individual compus maestra sportului 
Adriana Stoenescu (componentă 
de bază a lotului de junioare pentru „ejropene") s-a clasat pe locul 3, cu un punctaj ridicat : 39,15. Mai mult. în finalele pe obiecte, Adriana s-a situat pe primul loc la minge (împreună cu Koleva și Anghelova). pe locul doi la coardă, obți- nînd și două locuri 3 la panglică și măciuci. Prezența pe podium In toate finalele pe o- biecte ne întărește încrederea în posibilitățile ei tot mai mari de afirmare, în talentul ei, în evoluțiile tot mai frumoase mai convingătoare.Acum, în prag de „europene", pregătirile sînt. firește, în faza finală, de retuș, de nuanță, de amănunt. 

dru, complexului sportiv din car
tierul bucureștean Ghencea.Iubitorii sportului eu balonul 
oval din Capitală au un motiv 
în olus de atracție pentru parti
da de la finele săptămînii : în 
echipa Steaua evoluează mulțl 
dintre componenții lotului reprezentativ. care va participa, peste 
puțin timp, la „Cupa Mondială", 
tn ce-1 privește pe oaspeți, a- 
ceștla sînt așteptați să sosească 
astăzi ia București.

man (Steaua) — mijlocași la gră
madă ; Dumitru Alexandru (Stea
ua). Romeo Bezușcu (Contactoa- 
re Buzău) — mijlocași la des
chidere : Adrian Lunga, Ștefan 
Tofan (ambii Dinamo). Vasile 
David (Steaua). Adrian linca 
(Farul) — centri : Alexandru
Marin 'Grivița Roșie), Adrian 
Plloțschi (Farul) — aripi ; Mar
cel Toader (Dinamo) — fundaș. 
De asemenea ai fost reținuți ca 
rezerve 5 jucători: Dan Prisă- 
earu (Farul), Costică Florea, Li- 
viu Hodorcă (ambii Steaua) San
du Ciorăscu (Știința Petroșani) și 
Gheorghe Ion (Dinamo). Cum se 
vede — considerrndu-i doar pe 
titulari — s-a constituit o com
binată Dinamo (cu 3 selecțio
nați) — Farul (7) — Steaua (6): 
in rest, sînt reprezentate Grivița 
Roșie (2), Buzăul ,'2) și Baia Ma
re (1).

maestru român Theodor Ghites- 
cu, alături de V. Jansa, J. pia- 
chetka (ambii Cehoslovacia), B. 
Ivanovici (Iugoslavia) și Y. 
Kraidman (Israel), toti avînd cîte 
6,5 puncte din 9 posibile.

Karpov. Orașe din S.U.A., Argentina, precum și din U.R.S.S. doresc, de asemenea, să organizeze meciul dintre mariimaeș- tri sovietici, care se va disputa în formația de 24 de partide și va începe în luna septembrie.
JUNIOARELE ABORDEAZĂ CU ÎNCREDERE 

PRIMA LOR CONFRUNTARE INTERNAȚIONALĂ

Maestra sportului Adriana Stoenescu într-un moment liric la 
panglică Foto : Aurel D. NEAGUCine sînt componentele lotului nostru pentru europene 7 
Adriana Stoenescu, Irina Do- 
dea, Francisca Dumitrescu și un grup de alte 3—4 gimnaste, posibile prezențe în echipă, printre care; Mariana Apostu, 
Ileana Alecu, Elena Marghidan. 
Elena Vasile ș.a.După o iarnă de pregătiri intense, imioarele noastre au avut recent o primă verificare internațională tn R.P. Ungară, la Debrețin (într-un concurs de senioare !), unde Adriana Stoenescu a obținut o medalie de bronz în finala pe obiecte, la cerc, și a ocupat locul cinci la individual compus, în compania unor sportive consacrate ca Adriana Dunavska — Bulgaria, cîștigătoarea concursului.Această primă reușită, de la începutul anului competițional ’87. poate fi socotită ca un semn dătător de speranțe în perspectiva C.E. de la Atena și a C.M de la Varna, ca și pentru Jocurile Olimpice din ’88. Afirmarea junioarelor noastre la „europene" este foarte importantă : fiind prima ediție, toate concurentele pleacă de la .cota zero". Nu se alcătuiesc grupe valorice ordinea de intrare în concurs a echipelor șl sportivelor făcîndu-se prin tragere la sorți. Așa stînd lu-

C. M. DE HOCHEI
Un scor puțin obișnuit :

U. R. s. s. - Canada 0-0 !
VIENA. întrecerile celor patru 

participante ale grupei de elită, 
care au rămas să-și dispute titlul 
mondial, pe 1987, la hochei pe 
gheață, au debutat cu două sur
prize. După cum am anunțat, cele 
patru formații continuă întrece
rea de la zero adică făcîndu-se 
abstracție de rezultatele turului 
preliminar;

în primul mec. al zilei s-au în
tâlnit, la Wiener Sporthalle, în 
fața a peste 9000 de spectatori, 
formațiile Uniunii Sovietice și Ca
nadei. Arbitrul întâlnirii, suedezul 
Lindgren, a avut.de condus o 
partidă neașteptat de crîncenă și 
de echilibrată, dar destul de „cu
rată" (s-au dictat numai cite opt 
minute de penalizare pentru fie
care echipă). Atacurile dezlănțui
te ale sovieticilor s-au izbit de o 
apărare bine organizată și extrem 
de tenace. în frunte cu portarul 
Forese. Meciul s-a încheiat cu 
scorul, nu prea obișnuit în ho
chei, de 0—0 ’

Al doilea joc. Cehoslovacia — 
Suedia, a fost și mai dramatic, 
hocheiștii cehoslovaci au condus 
în prima repriză cu 3—1 (Rosol 

-min. 2,11 Dolana min. 5,36 și Pa- 
sek min. 19,46, respectiv Loob 
min. 9.44) după care însă au ce
dat inițiativa (Loob a înscria în 
min. 20,12), suedezii egalînd p in 
același Loob în min. 59,21. adică 
cu 39 secunde înaintea fluierului 
final ! Deci : Cehoslovacia — Sue
dia 3—3 (3—1 O—* 1. 0—1). Penali

11 partide într-o mierpuri „de 
foc" a fotbalului european... 
Sute de mii de spectațori pre- 
zenți în tribunele celor ltl sta
dioane, cărora li s-au adăugat 
alte multe zeci de milioane de 
telespectatori și de ascultători 
radio. Miercuri, în Europa, fot
balul a fost sărbătorit, poate, ca 
nicioînd altădată. O ambianță 
deosebită, care-i este pe deplin 
caracteristică si, în felul ei. 
unică.

Grupa 1. In afara partidei me
morabile de la București, în care 
reprezentativa României a între
cut-o pe cea a Spaniei, cu 3—1, 
s-a jucat și un al doilea meci, 
la Tirana, între echipele Alba
niei și Austriei. Victoria a re
venit austriecilor, cu 1—0. prin 
punctul înscris de Polster în 
min 10, din lovitură liberă. Ar
bitrul grec Germanakos a ară
tat de cinci ori cartonașul gal
ben și o dată pe cel roșu. Au 
fost sancționați : Zmijani și Gega 
de la albanezi. Weinhofer. Wer
ner și Polster de la austrieci, 
iar Kustha (min. 86) a fost eli
minat de pe teren.

Au jucat formațiile : Albania : 
Musta — Zmijani, Hojda, Gega. 
Omuri — Jera. Josa, Demollari. 
Muca — Minga. Bubeqi (Kustha); 
AUSTRIA : Lindenberger —
Pezzey — Zsak, Brauneder — 
Piesinger, Linzmaier, Werner, 
Baumeister, Weinhofer — Ogris, 
Polster. în formația Austriei, un 
singur jucător nou (Brauneder) 
față de meciul cu Spania (2—3). 
de la 1 aprilie. La meciul de la 
Tirana, desfășurat pe stadionul 
Kemal Staff, au asistat 16 000 
spectatori.

Grupa a IH-a. Două rezultate 
absolut identice și ncrmale. La 
Paris (32 000 spectatori), ecnipa 
Franței, actuala campioană a 
Europei, a întrecut formația Is- 
landei cu 2—0 (1—0). Au înscris 
Micciche (min. 37) și Stopyra 
(min. 65). La Kiev (95 000 spec
tatori). reprezentativa U.R.S.S. a 
învins selecționata R. D, Ger
mane tot cu 2—0 (.—0). Cele
două goluri au fost realizate de 
Zavarov (min. 41) și Belanov 
(min. 49).

în urma acestor rezultate cla
samentul grupei este următorul :
1. U.R.S.S. 7 p. 2. R. D. Germa
nă și Franța cîte 4 p (ambele au 
golaveraj 2—2). 4. Islanda 2 p, 
5. Norvegia 1 p.

Grupa a IV-a. Cei 10 000 de 
spectatori prezenți pe stadionul 
din Izmir au asistat la una 
dintre marile surprize ale pre
liminariilor : Turcia — Anglia 
0—0. în fapt, se reîntâlneau e- 
chipele care. în 1984. au jucat 
la Istanbul (atunci 8—0 pentru 
englezi !). La Belfast, echipa Ir
landei de Nord a cedat în fața 

concurs, în care pe primul loc 
s-a situat sportivul belgian Eric 
Geboers („ Honda"). L-au urmat 
finlandezul Pekka Vehkonen 
(„Cagiva") și suedezul Jorg 
Nilsson („Honda").

RUGBY • La Kutaisi s-a dis
putat meciul dintre selecționate
le U.R.S.S. și Tunisiei, din ca
drul Campionatului European de 
rugby — „Cupa FIF.A". Rugbyș- 
tii sovietici au obținut victoria 
cu scorul de 9—6 (3—3). în cla
sament conduce echipa Franței — 
25 p, urmată de formațiile Româ
niei — 22 p. U.R.S.S. — 21 p, 
Italiei — 20 p. Tunisiei — 15 p 
și Portugaliei — 9 p.

SCRIMA • Concursul interna
țional de sabie de la Sofia a 
revenit scrimerulul bulgar Ciu- 
makov. care a disrus în finală

zări : Cehoslovacia 18 min. — 
Suedia 14 min.

crurile, „stratificarea" valorică pentru viitoarele „europene" se va face de~abia după această primă ediție. în consecință, o situare în plutonul fruntaș — similară unei cărți de vizită bună — este mult dorită si necesară. Ea este perfect realizabilă, depinzînd de angajarea, mobilizarea, voința de afirmare a tinerelor noastre sportive.
Eleno DOBINCA

• PE SCURT • PE SCURT^PE SCURT ^PE
ATLETISM • Venezueleanul 

Jose Angelo Zapata a cîștigat 
maratonul de la Madrid. în 
2.20:38. La femei, prima s-a cla
sat alergătoarea spaniolă Merce
des Calleja, cu timpul de 2.41:46. 
• Cursa de 10 000 m de la Oslo 
a revenit recordmanei mondia e 
Ingrid Kristiansen : 51:51,2.

CICLISM • Turul Spaniei a 
programat etapa a 6-a (Barce
lona — Andorra, 220 km). Vic
toria a revenit rutierului spaniol 
Jesus Ibanez (5.57:34). Pe pri
mul loc în clasamentul general 
se află irlandezul Sean Kelly, ur
mat la 1:05 de spaniolul Juan 
Gorospe.

MOTOCICLISM • Campionatul 
Mondial de motocros la clasa 
250 cmc a programat în locali
tatea portugheză Agueda un

RECORDURI ALE SPORTIVILOR ROMÂN!
Recordul este momentul de vîrf 

al activității unui sportiv, o re
cunoaștere națională sau interna
țională (continentală, mondială, 
olimpică) a valorii unui perfor
mer. De fiecare dată, stabilirea 
unui record, mai ales a unuia in
ternațional este motiv de reală 
satisfacție pentru sportiv și teh
nicienii care l-au pregătit, pentru 
clubul său, pentru iubitorii spor
tului din întreaga țară.

De-a lungul aniilor, sportivii ro
mâni au înregistrat numeroase 
recorduri balcanice, europene, 
mondiale și olimpice, în diferite 
discipline. O recordmană de... re
corduri a fost, spre exemplu, ma
rea noastră atletă Iolanda Balaș- 
Soter, care, la săritura în înălți
me, între 14 iulie 1956 (1,75 m) și 
21 iulie 1961 (1,91 m) a egalat sau 
a întrecut de 14 ori recordul lu
mii. a realizat două recorduri 
mondiale de sală, două recorduri 
mondiale universitare și alte două 
recorduri olimpice...

La această oră, pe tablourile 
de onoare ale recordurilor inter
naționale figurează următorii 
sportivi români :

RECORDURI OLIMPICE: atletism 
3000 m 8:35 9fi Maricica Puică — 
1984.

LUPTA PENTRU CALIFICARE CONTINUĂ
• Victorie austriacă din lovitură liberă • Două rezultate identice
• Și totuși, mingea e rotundă (Turcia - Anglia 0-0 !) • Jocuri

de bună falitate în majoritatea partidelor

RECORDURI MONDIALE : atle
tism — 2000 m 5:28,69* Maricica 
Puică. Londra, iulie 1986 ; înot — 
50 m liber 25,28 Tamara Costache, 
Madrid, august 1986 ; haltere —• 
cat. 100 kg, smuls 200,5 kg Ni cu 
Vlad, Sofia, noiembrie 1986 ; tir — 
pistol sport, 594 p Silvia Kaposz- 
tay, Osijek, septembrie 1985 ; pis
tol liber, echipe 1719 p Echipa 
României (Liviu Stan — 578 p, 
Sorin Babii — 577, Hie Petru — 
564 p), Osijek, septembrie 1985.

RECORDURI MONDIALE (ba
zine de 25 m): înot — 50 m liber 
24,94 Tamara Costache, Bonn, fe
bruarie 1987 400 m mixt 4:31.36
Noem’ Lung, Paris, ianuarie 1987.

RECORDURI EUROPENE ; în 
afara recordurilor mondiale care, 
implicit, sînt și recorduri conti
nentale, separat este cel de la 
atletism — o milă (1609,35 m) 
4:17,33 Maricica Puică, Ziirich, 
august 1985.

RECORDURI EUROPENE (sală) î 
atletism — 1500 m 4:02,54 Doina 
Melinte, Atena, martie 1985.

Nutrim sper ar ța că în noul se
zon competițional alte rezultate 
ale sportivilor noștri vor veni să 
completeze acest frumos bilanț.

Romeo VILARA

celei a Iugoslaviei cu 1—2 (1—0), 
la capătul unul joc în care „pla- 
vii" au fost mai buni decît o 
arată scorul, avînd și neșansa a 
două bare. Punctele au fost în
scrise de Clark (min. 39), Stoj- 
kovici (min. 47) și Zlatko Vujo- 
vici (min. 80). Meciul a fost ur
mărit doar de 5 500 spectatori.

Clasament: 1. Anglia 7 p(4j),
2. Iugoslavia 4 p (3 j). 3. Turcia 
2 p (3 j), 4. Irlanda de Nord
1 P (4 j).

Grupa a V-a. Meciul Grecia — 
Polonia, așteptat cu mult inte
res, a adus în tribunele sta
dionului de la Kalogreza 70 000 
de spectatori. A fost un meci 
dominat de gazde, punctul vic
torios /fiind realizat de Saravakos 
(min. 57). Deci : Grecia -e Po
lonia 1—0 (0—0). Cam la aceeași 
oră. la Rotterdam (53 000 spec
tatori). echipa Olandei a învin
s-o pe aceea a Ungariei, cu 2—0 
(2—0). Au concretizat : Gullit 
(min. 35) și Muhren (min. 39).
Clasamentul : 1. Grecia 9 p

(6 j), 2. Olanda 8 p (5 j), 3. Po
lonia 4 p (4 j), 5. Ungaria 2 p 
(4 j), 5. Cipru 1 p (5 j).

Grupa a Vl-a. La meciul de 
la Wrexham au asistat 14 500 
spectatori. După ce echipa Ce
hoslovaciei a deschis scorul în 
min. 74, prin Knoflicek, părînd 
a fi scăpat în cîștigătoare, jucă
torul lui Liverpool galezul Ian 
Rush a egalat în min. 82. Așa
dar. Țara Galilor — Cehoslova
cia 1—1 (0—0). La Helsinki, pe
stadionul olimpic (30 000 specta
tori). reprezentativa Finlandei a 
reușit să mențină scorul alb în 
primele 45 de minute ale întîl
nirii sale cu formația Danemar
cei. existând destul de multe mo
mente în care s-a jucat de la 
egal la egal. în minutul 52. Jan 
Molby a reușit, însă, golul vic
toriei Danemarcei, care conduce 
în clasament cu 5 d. ea fiind 
urmată de Țara Galilor 4 p 
(6—2) și Cehoslovacia 4 p (4—1). 
Aceste formații au susținut pînă 
acum cîte 3 jocuri. Pe ultimul 
loc în grupă. Finlanda are un 
punct, din 5 jocuri.

Grupa a Vil-a. La Dublin, în 
fața a 49 000 spectatori, echipa 
Irlandei a terminat la egalitate 
(0—0) cu formația Belgiei, un 
meci în care a dominat copios, 
dar portarul belgian Pfaff a apă
rat exceptional. Meciul Luxem
burg — Bulgaria s-a desfășurat 
ieri. în clasamentul grupei, con
duce Belgia cu 7 p (5 j).r. vil.
• în preliminariile olimpice, 

reprezentativa Nepalului a în
vins-o pe cea a Pakistanului cu 
1—0 (în tur 2—2), califieîndu-se 
pentru turul următor al zonei 
Asiei.

SCURT • PE SCURTĂ
cu 10—4 de Vlar (Ungaria). In 
întilnirea pentru locurile 3—4, 
Ivanov (Bulgaria) l-a întrecut cu 
10—6 pe Szabo (Ungaria).

TENIS • Primele partide dis
putate în cadrul turneului Inter
national feminin de la Singapore 
s-au încheiat cu următoarele re
zultate : Anne Mlnter (Austra
lia) — Ly Xinyl (R. P. Chine
ză) 6—3, 6—2 ; Helena Dahlștrom 
(Suedia) — Cheryl Jones (S.U.A.) 
6—3, 6—4 ; Annabel Croft (An
glia) — Pascale Etchemendy 
(Franța) 6—2, 7—6 Emiko Ola- 
gawa (Japonia) — Sarah Gomer 
(Anglia) 7—6, 7—6; Julie Richard
son (Noua Zeelandă) — Kusama 
Susanna (Indonezia) 6—7. 7—0

TENIS DE MASA • La Old
ham, Anglia — R. P. Chineză 
(echipe masculine' 2—4.
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