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66 de ani de la crearea Partidului Comunist Român

ÎN FRUNTEA NAȚIUNII, 
SPRE TOT MAI MARI ÎMPLINIRI
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Pe firul unei statornice și valoroase tradiții 
de a cinsti momentele istorice, evenimentele 
epocale, faptele cu adinei semnificații în deve
nirea sa, poporul nostru sărbătorește astăzi, 
cu înflăcărare și mîndrie, aniversarea Parti
dului Comunist Român, făurit ca o consecință 
firească a dezvoltării mișcării muncitorești, ia 
8 mai 1921. Dată care trezește în inimi admi
rație și respect pentru rolul pe care parti
dul comuniștilor l-a îndeplinit în fruntea cla
sei muncitoare în lupta aspră și hotărîtă, pli
nă de sacrificii, dusă în anii grei ai ilega
lității, în pregătirea, organizarea și desfășu
rarea marilor bătălii de clasă pentru înlătu
rarea exploatării. împotriva înfeudării țării 
de către puterile imperialiste, în lupta anti
fascistă, în înfăptuirea istoricului act de la 
23 August 1944, ca și în măreața operă a con
strucției socialiste, ziua de 8 mai este în
scrisă cU litere de aur în istoria mișcării 
muncitorești din țara noastră, a partidului și 
a țării.

Aniversarea partidului prilejuiește tuturor 
fiilor patriei profunde simțăminte de mîndrie 
că în fruntea națiunii noastre se află, călă
uzind-o spre noi și strălucite împliniri pe dru
mul luminos al socialismului și comunismu
lui, un asemenea conducător încercat și clar
văzător, tiup din trupul poporului și inimă 
din inima lui. Partidul Comunist Român. 
„Niciodată in România nu a existat un alț 
partid politic cu o istorie atît de bogată și 
glorioasă care să fi luptat cu abnegație și 
să îi realizat atîtea pentru fericirea poporu
lui român, pentru măreția națiunii noastre", 
arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
secretarul general al partidului.

Cu legitimă mîndrie, privim astăzi noua în
fățișare a țării, dezvoltarea ei impetuoasă în 
toate domeniile activității economico-sociale_, 
strălucitele succese dobîndite mai cu seamă 
în anii care au trecut de la Congresul al 
IX-lea, perioada cea mai fertilă din întreaga 
istorie a țării noastre și pe care o numim 
cu justificată recunoștință „EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU", Astăzi, România socialistă se 
mîndrește cu o industrie modernă, cu o agri
cultură înaintată, cu progresul fără precedent 
al științei. învățămîntului și culturii, cu im
punătoare realizări cai e stîrnesc pretutindeni 
admirație, cum sînt Canalul Dunăre — Marea 
Neagră, Transfăgărășanul, metroul din Capi
tală, alte numeroase construcții impresionan
te, rod al muncii avîntate a poporului nostru, 
condus de gloriosul său partid comunist. Toa
te aceste împliniri, munca entuziastă desfă
șurată pentru traducerea în viață a istorice-

AU ÎNCEPUT
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ROMÂNIEI
La poligonul Tunari din Ca

pitală au început, ieri, întreceri
le celei de a 8-a ediții a Cam
pionatelor Internaționale de 
tir cu arcul ale României. Sînt 
prezenți sportivi de certă va
loare din Bulgaria, R.D. Ger
mană, Polonia, Uniunea Sovie
tică și România. Dintre oaspeți, 
cărțile de vizită cele mai pres
tigioase le dețin arcașii din 
U.R.S.S., Igor Volkov și Roman 
Match fiind recordmani ai țării 
lor, primul deținînd chiar tit-

TREI LIDERI
ÎN TURNEUL

INTERNATIONAL 
MASCULIN DE ȘAH 

AL ROMÂNIEI
TIMIȘOARA, 7 (prin 

fon). In sala Modex din loca
litate au continuat întrecerile 
Turneului internațional mascu
lin de șah al României. Cu o 
tehnică impecabilă. mărci 
maestru Fiorin Gheorghiu 
realizat, miercuri seară, 
doua victorie a primei runde

(Continuare in1 pag 2-3)

lor hotărîri cuprinse în documentele Congre
sului al XIII-lea al P.C.R. pentru ridicarea 
țării noastre pe noi culmi de progres și ci
vilizație atestă unitatea de monolit a întregii 
națiuni în jurul partidului, al secretarului 
său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
cărui gîndire creatoare, revoluționară și 
profund patriotică conferă durabilitate și di
namism dezvoltării multilaterale a României, 
creșterii necontenite a prestigiului său în 
lume.

O contribuție remarcabilă își aduce, in ca
drul conducerii partidului și statului, tovarășa 
academician doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminent om politic și savant de renume in
ternațional, a cărei activitate valoroasă .se 
concretizează rodnic în domeniile științei. în
vățămîntului și culturii.

Intre remarcabilele realizări pe care le e- 
vocăm la glorioasa aniversare a partidului, 
adăugăm, cu mîndrie, succesele obținute în 
dezvoltarea educației fizice și sportului. Prin 
grija partidului, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, aceste activități de interes 
național, cu amplu ecou în educarea comu
nistă a tinerei generații, a maselor largi de 
oameni ai muncii în menținerea și întărirea 
sănătății și capacității de muncă și 
învățătură, ca și pentru afirmarea spor
tului românesc in arena internațională, 
au cunoscut o creștere fără precedent. Iar 
explicația acestei impetuoase dezvoltări se 
află deopotrivă în permanentele și prețioase
le orientări și indicații oferite generos miș
cării noastre sportive de secretarul general 
al partidului, prin documente care constituie 
valoroase îndreptare pentru toți cei ce mun
cesc în acest domeniu, precum și prin con
diții tot mai bune pentru desfășurarea acti
vității de masă și de performanță. Așa au 
fost posibile marile succese obținute în ul
timii ani atît în realizarea obiectivului funda
mental pus de către partid în fața mișcării 
sportive românești — acela de a cuprinde 
treptat în practicarea exercițiului fizic, spor
tului și turismului mase tot mai largi de oa
meni ai muncii, practic întregul tineret, în 
cadrul marH competiții naționale Daciada. 
creată din inițiativa secretarului general al 
partidului —, cît și în numeroasele și stră
lucitele izbînzi dobîndite de reprezentanții 
țării noastre în marile confruntări internațio
nale. Motiv de mîndrie și, totodată, de 
profundă recunoștință față de partid, de 
secretarul său general, pentru atenția deose
bită ce o acordă propășirii continue a activi
tății de educație fizică și sport.

„INTERNAȚIONALELE"
LA TIR CU

lul unional, recent, cîștigat. 
Echipa Bulgariei este cam
pioană balcanică la băieți, Ivan 
Iotov fiind campion balcanic la 
Atena, anul trecut. Angelika 
Berg, din echipa R.D. Germane, 
deține recordul țării sale. la 
simplu FITA (cu 1299 p). Ca 
de altfel șl colegul ei. Peter 
Schak (cu 1272 p), el fiind a- 
celași care a cîștigat anul tre
cut titlul „internaționalelor" 
noastre. Reprezentanții Polo
niei sînt tineri, dar se deta- (Continuare in Da o a 4-a)

ARCUL
șează Marta Jablonska, recentă 
câștigătoare a Spartachiadei ti
neretului și Jacek Wilewski, 
impus la aceeași competiție.
' In programul zilei au figu
rat distanțele lungi, 90 și 70 
metri la băieți, 70 și 60 metri 
la fete. Reprezentanții U.R.S.S. 
domină pînă acum întrecerea, 
Mațeh și Volkov ocupînd pri-

Radu TIMOFTE 
loan NOVAC

Sportul in orașele miei ale tării

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR

UNITATEA FANION LA TECUCI
In peisajul sportiv al jude

țului Galați, sportul tecucean — 
chiar dacă nu s-a impus încă 
cu rezultate deosebite — ocupă 
totuși un loc aparte. Vom în
cerca, în rîndurile ce urmează, 
o trecere în revistă a activi
tății sportive ce se desfășoară 
în cadrul Clubului sportiv șco
lar și al Consiliului municipal 
pentru educație fizică și sport 
din vechiul oraș moldav.
• Clubul sportiv școlar (în

ființat în anul 1972> constituie, 
fără îndoială, principala pepi
nieră pentru sportul de perfor
manță, desfășurîndu-și activi
tatea la cinci ramuri sportive : 
handbal, volei, fotbal, atletism, 
lupte libere, de curînd func- 
ționînd aici și un centru de 
întreținere medical-sportivă. 
Bune rezultate au obținut — 
si obțin — secțiile de handbal 
și fotbal, în cadrul cărora au (Continuare In pag. 2-3)

O junioară (Ildiko Manasses, conducind mingea) și o senioară 
(Marilena Marmache), jucătoare la „U“ și respectiv Olimpia, in 

același timp componente de bază ale loturilor naționale.
Foto: Ioan LESPUC — Cluj-Napoca 

în Divizia A de baschet feminin

ECHIPELE REPREZENTATIVE 
ȘI CELE 10 IZVOARE ALE LOR

Două surprize au fost con
semnate la încheierea ediției a 
38-a a Campionatului Național 
de baschet feminin. Prima a 
constat în diferența enormă de 
puncte (8 !) obținută de prima 
clasată — Universitatea CSȘ 
Viitorul Cluj-Napoca — față 
de ocupanta locului secund, 
Voința CSȘ 2 București. A doua 
performantă neașteptată a fur
nizat-o formația Chimistul CSȘ 
Rimnicu Vîlcea, clasată pe un 
onorant loc 3 (față de poziția 
a S-a. anul trecut), înaintea u- 
nor echipe cu evident mai ma
re experiență in Divizia A. Tn 
rest, clasamentul nu a înregis
trat modificări spectaculoase 
ci doar schimbări de importan
tă minoră. în general, întrece
rile au fost atractive, specta
culoase, cu destul de multe 
meciuri echilibrate, iar surpri
zele au constituit deseori „sarea 
și piperul" etapelor (mai puțin 
cele în care favoritele nu și-au 
apărat cu ambiția cuvenită 
șansa în fața out-siderelor).

Dincolo de lupta propriu-zisă 
pentru titlu, pentru un loc pe 
podium, pentru obținerea unei 
poziții în prima grupă valo
rică. ori pentru evitarea retro-

De cu- 
au ieșit 
Siutghiol, 
Mamaia, 
antrena- 

plen. Fo- 
nos-

Primăvara nu și-a 
intrat, incă, in 
drepturi depline, 
dar componența 
lotului național de 
yachting sint de
ciși să ignore acest 
amănunt. ~ 
rind, ei 
pe Lacul 
de lingă 
pentru 
mente in . 
toreporterul 
tru Aurel D. Nea- 
gu a surprins, re
cent, această ima
gine, din care re
iese clar ci toate 
vinturile bat in 
„pupa" lotului re
prezentativ.
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Paraschiv, 
Rusii, Tu» 
lotului na- 

Dumitru 
doar cîte-

fost crescuți și lansați in cir
cuitul performanței numeroși 
sportivi care activează cu suc
ces în echipele divizionare : 
Vasilache, Gîrlescu. 
Vieru (la handbal); 
dose (component al 
țional de tineret), 
(fotbal), ca să dăm 
va exemple. Semnificativ este 
și faptul că majoritatea com- 
ponenților echipei de fotbal 
„Victoria", care activează în 
Divizia C. provin de la clubul 
amintit Rezultate notabile a 
obținut si secția de lupte li
bere. din care o serie de spor
tivi (Zaharia. Chîrilă, Constan- 
dache, Turcu, Oprea) au fost 
ptomovați la diverse cluburi 
de performanță.

T. SIBIOPOL

gradării, trebuie văzută și con
tribuția divizionarelor A la 
componența loturilor reprezen
tative, obiectiv de importanță 
majoră care ar trebui să fie 
permanent în prim-planul a- 
tenției antrenorilor. Prin aceas
tă prismă, constatăm că apor
tul cel mai consistent îl are 
chiar campioana țării. Univer
sitatea Cluj-Napoca, a cărei 
colaborare cu fructuoasa pepi
nieră a CSȘ Viitorul a creat o 
echipă in cel mai frumos sens 
al cuvîntului, in același timp 
un izvor bogat și valoros pen
tru echipele noastre naționale 
(de senioare și junioare), din 
care au făcut ori fac parte nu 
mal puțin de nouă jucătoare : 
Magdalena Jerebie, Gabriela 
Kiss, Paula Misăilă, Suzana 
Sandor, Aurora Dragos. Ildiko 
Manasses. Tunde Enyedi, Mar
gareta Veres si Simona Morar, 
Antrenorii Nicolae Martin și 
Horia Pop au merite deosebite 
la această performanță, cum 
de asemenea — aprecieri se 
cuvin si formației Chimistul 
CSS Rm. Vîlcea (antrenor : A- 
lexandru Moise), autoare și 
ea a unei surprize și avtnd tn 
alcătuire cinci baschetbaliste 
din loturile naționale : Gabrie
la Petre, Antoaneta Barbu, 
Maria Ionescu, Magdalena Ma
nea si Laura Nitulescu, toate 
provenite de la CSS. Iată si 
contribuția celorlalte diviziona
re A la loturile reprezentative 
din sezonul 1986—1937 — Vo
ința CSS 2 București : Elena 
Filio. Rodica Jugănaru, Elena 
Vasile-Caloianu, Roxana Ște
fan, Ioana Cocîrlan ; Olimpia 
București : Marilena Marina- 
che Romela Cristea. Gabriela 
si Edith Sziike ; Politehnica 
Sportul Studențesc București s 
Carmen Moldoveanu ; Rapid 
București : Melania Lefter, A- 
driana Cristescu, Denisa Bucur, 
Florentina Iancu ; Comerțul 
CSS T. Mureș : Melinda Nagy; 
Voința Brasov : Nicoleta Meni- 
hart : Mobila CSS Salt! Mare : 
Angela Szenes, Edina Szekely;

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare tn pag. 2-3)
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DUMINICĂ, ETAPA A PATRA

A DIVIZIEI A DE LUPTE LIBERE

SfiRiTOAREA IN APA LUANA CIUFUUfiA
Atunci cînJ talentul se îm

pletește cu amoiția și puterea 
de muncă, performanta apa
re la puțină vreme după ini
țiere. Așa s-a petrecut cu 
micuța Luana CiafuligA (năs
cută în luna 
anului 1972), care a 
a.b.c.-ul săriturilor în 
1983, pentru ca anul 
să fie selecționată în 
zentativa de junioare __ _
pentru Campionatele Interna
ționale ale României, unde 
s-a clasat pe un onorabil 
loc 5 (la trambulină 3 m). 
Spunem loc onorabil deoare- 

- ce, conform tradiției, la „In- 
. temaționalele- țării noastre 
au participat și de astă dată 
sportivi din țări în care ra
mura săriturilor în apă cu
noaște o mare dezvoltare, în 
primul rînd din V.R.S.S. Și 
R. D. Germană, ceea ce a 
conferit competiției un grad 
ridicat de valoare tehnică. Să 
mai adăugăm eă „Internațio
nalele- României au consti
tuit pentru mulți juniori pri
mul prilej de afirmare și că 
unii dintre ei au ajuns frun
tași în ierarhia europeană, 
printre ei aflîndu-se Isabela 
Bercaru, Luiza Nicolaescu, 
Ileana Pirjol-Gheorghe, Cris

noiembrie a 
învățat 
apă în 
acesta 
repre- 

a țării

tina Szakacs ți Cristina Ti
mar.

Iată de ce clasarea Luanei 
Ci uf u ligă (elevă in clasa a 
VIB-a a Liceului Industrial 
nr. 37 București : legitimată 
la C. S. Progresul) pe locul 
5 este un rezultat bun, mai 
ales dacă ținem seama că la 
„libere" a executat cîteva sal
turi pretențioase, printre ca
re : dublu salt si jumătate 
înapoi (coeficient : 2,8), răs
turnat (2,3) si contra tram
bulinei (2,7). deci sărituri 
grele realizate la o virstă fra
gedă si după nici patru ani 
de la inițierea in această ra
mură a natațlei.

Obiectivele talentatei sporti
ve ni le-a precizat antrenoa- 
rea el, fosta Internațională 
Melania Decuscară : „Anul 
acesta țintim locul I la Bal
caniada junioarelor ; în «88, 
dorim o cit mai bună com
portare Ia Campionatele Eu
ropene ale tinerelor săritoa
re*. Adică ce șl-au dorit sl 
au realizat, la timpul respec
tiv, sportivele amintite mal 
sus, ce urmărește să Îndepli
nească și cliiar să depășească 
luana Clufuligă. fntr-un vi
itor cit mai apropiat.

Dumitru STANCULESCU

După aproape o lună, cele 
mai bune formalii de lupte li
bere se reintilnesc în cadrul 
întrecerilor etapei a IV-a din 
Divizia A. Cu acest prilej, in 
Capitală sînt programate trei 
reuniuni : in organizarea clu
bului Rapid, echipa din Giu- 
lești urmînd să întîlncască pe 
Jiul Pcțrila și CM Timișoara 
(in sala Giulești. duminică, de 
Ia ora 10) ; multipla campioa
nă Steaua, pe teren propriu, 
are o sarcină ușoară în com
pania echipelor Progresul Brăi
la si Dunărea Galați ; Electra 
Bueurești, în mare nevoie de 
puncte, va încerca să le ob
țină în disputele cu Nicolina 
Iași și Oțelul Călărași (Sala 
Electra, de la aceeași oră).

La Tg. Jiu, echipa locală are 
o misiune dificilă în fața unei 
formații neînvinse în acest cam
pionat, Vulcan București. Ce
lelalte participante sînt ASA 
Oradea și URBIS București. 
La CIuj-Napoca se întîlnesc : 
Danubiana București, Vagonul 
Arad si Voința din localitate. 
La Zalău: Dînamo Brașov, Ar
mătura Zalău si Mureșul Tg. 
Mureș ; Ia Odorheiu Secuiesc : 
Steagul Roșu Brașov, Lemnarul 
Odorheî și XJNIO Satu Mare ; 
Gheorgheni : înfrățirea Ora
dea, Constructorul Hunedoara 
si Viitorul Gheorgheni ; în 
Municipiul Gh. Ghcorghiu-Dej, 
trei formații puternice, de va
lori apropiate : CS Tirgoviște, 
Hidrotehnica Constanta si CS 
Onești.

Am avut întotdeauna stimă 
pentru antrenorul-jucător, pe
dagogul care dă lecția nu 
numai cu creta la tablâ, ci 
coboară in teren nu echipa, 
să joace cot la cot cu ele
vii săi. Dacă gîndul ne duce 
imediat la Mircea Luccscu în 
tricoul Corvinului, sau la Ta
cite Caralulis, cu racheta în 
mină ne terenurile de lă Pro
gresul, știm tot atât de bine 
că exemplele din șah sint la 
fel de elocvente. Unul dintre 
acestea îl oferă, desigur, an
trenorul ..naționalei" și al 
echipei I.T. București, ma
estrul Emanuel Reicher. A
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SPORTUL IN ORAȘELE MICI ALE ȚARII
(Urmare din pag. I)

• După cum ne spunea tînă- 
rul director al C.S.Ș., prof. 
Vasile Dărăban, printre tinerii 
sportivi care se pregătesc in 
prezent in cadrul acestei uni
tăți sportive de mare perspec
tivă sînt : S. Georgescu (atle
tism. component al Iotului na
țional). Iaeob, Florea, Dărăban 
(handbal), Pamfile, Cocoș, O- 
prea (fotbal). Bogata, Bălan, 
Sandu (lupte).
• în cadrul celor cinci sec

ții, cuprinzînd 38 de grupe de 
începători și avansați, își des
fășoară activitatea 539 de elevi 
de a căror pregătire și in
struire se ocupă 12 cadre de 
specialitate.

C Secția cu cele mai mo
deste rezultate este cea de vo
lei. Normal, dacă avem în ve
dere că nîcl pînă ta această 
dată nu a fost rezolvată pro
blema antrenorilor, iar profe
soara Marcela Bcjan (proaspă
tă absolventă a I.E.F.S.) nu s-a 
prezentat încă Ia post. Fără 
alte comentarii !...
• Clubul dispune de o ac

ceptabilă bază sportivă : o sală 
de atletism, două săli de lupte, 
terenuri de handbal și volei. 
2 ștranduri (folosite numai 
pentru Injțiere), iar fotbalul 
are la dispoziție Stadionul mu
nicipal.

. • Baza de selecție o consti
tuie. cu precădere, școlile ge
nerale nr. 6. 7 și 8 din Tecuci. 
Liceul industrial nr. 1, precum 
și școlile generale din comu
nele Ivești, Baroca si Munteni. 
Mai puțin sprijin primește clu
bul din partea Liceului agri
col. a școlilor nr. 1, 2 și 10 din 
Tecuci, precum și din partea

școlilor din Matca, Corod și 
Nicorești.
• O întrebare : De ce spor

tivii tecuceni crescuți la C.S.Ș. 
nu sini dirijați cu prioritate 
spre secțiile de performantă 
din Galați, preferindu-se alte 
cluburi sportive din țară ?
• Sportul de performanță 

tecucean este în actualitate cu 
o echipă de rugby în Divizia 
B — I.R.A. — care, anul aces
ta, are ca obiectiv promovarea 
în prima divizie, bucurindu-se 
de condiții șl sprijin din par
tea factorilor de răspundere de 
la întreprinderea de reparații 
auto; cu o echipă de fotbal 
în Divizia C (de la care se 
așteaptă mai mult) și cu o 
puternică secție de karting 
(CJAK-IRA), care, prin spor
tivul C. Jelache, are în palma
res două titluri naționale.
• în cele 16 asociații, spor

tul de masă se bucură de o 
largă audiență in rîndul oame
nilor muncii. O activitate deo
sebită se desfășoară în cadrul 
asociațiilor Flamura roșie (□ 
întreprinderii de prelucrare a 
legumelor și fructelor). IRA și 
Rapid C.F.R., unități sportive 
care dispun de o acceptabilă 
bază materială, bucurindu-se 
de un lăudabil sprijin din par
tea conducerilor administrative, 
a organizațiilor de partid și 
de sindicat. Nu același lucru 
se poate spune despre asocia
țiile Dacia ICMT. Constructo
rul si Voința, unde activitatea 
sportivă de masă lasă mult de 
dorit.
• Una dintre cele mai in

teresante acțiuni sportive de 
masă ce se organizează în mu
nicipiul Tecuci este Festivalul 
sportului sl culturii feeucene, 
aflat la a V-a ediție.

LA ZI, ÎN
Un vint deosebit de puternic 

i-3 Însoțit permanent pe cicliș
tii ce au luat startul la contra
timp individual în cadrul cam
pionatelor municipale, desfășura
te săptămîna trecută pe șoseaua 
Olteniței, îngreunindv-Ie mult e- 
voluțiile tn această „probă a a- 
devărului", și așa deosebit de 
dificilă.

fn întrecerea seniorilor (56 de 
.concurenți) s-a impus clar Ser
giu Oprescu (I.M.G.B.. antrenor 
N. Grigore), cîștigătorui acestei 
probe șl în cadrul „Cupei 
F.R.C.", care și-a demonstrat 
încă o dată disponibilitățile. 
Dacă la alte întreceri de acest 
gen am putut consemna o orga
nizare foarte bună (de exemplu 
„Cupa F.R.C.* pentru juniori de 
la Buz.ău). acum lipsa de arbi
tri pe traseu, precum și șo
seaua aglomerată au favorizat 
unele neregularități. Șl In con
secință apariția pe foaia de ar- 

i bitraj a unor „rezultate-surpri- 
ză“. Pe fază, totuși, în unele 
cazuri, arbitrii au penalizat cu 
5 minute pe cei împricinați, dar 
nu pe toți...

CICLISM
La juniori mici, un sportiv se 

impune tot mai mult. George 
Cristea (C.S.Ș. 1, antrenor Fr.
Gera), care a cîștigat proba cu 
un minut avans.

CLASAMENT, seniori. M km :
l. S. Oprescu 41:46. m.o. 43,105
km, 2. Gh. Lăutaru 42:29, 3. V. 
Mitrache (ambii Dinamo) 42:53. 
4. C. Popa (Steaua) 43:51, 5. V. 
Apostol (Dinamo) 43:20, 6. șt.
Anton (Steaua) 43:37 ; juniori 
mari, 20 km : 1. I. Baîca (Voin
ța) 30:38, m.o. 39,000 km, 2. 
Adr. Ivan (C.S.Ș. 1) 31:05, 3. Fi. 
Ochetan (Voința) 31:15 : juniori 
mici, 15 km : 1. G. Cristea 22:46.
m. o. 39,600 km, 2. M. Simion 
23:50. 3. N. Minea (ambii ȘTIE OM) 
23:58.
• Duminică, cu începere de la 

ora 9,30, pe Șoseaua Olteniței, 
cu startul de la krn 13,500, se 
va desfășura proba de contra
timp echipe, în care juniorii 
mic! (7 echipe) vor avea de par
curs 20 km. juniorii mari (9 e- 
chlne) — 40 km. iar seniorii (0 
echipe) — 80 km.

Horațiu SIMA

■I stat din nou la masa de joc, 
j alături de coechipieri, ia re- 
I centul campionat divizionar

d-e la Eforie Nord, fiind păr
taș cu ei la bucurii si dezilu
zii.

Una din prestațiile sale ce
le mai bune a fost, intr-ade
văr, o ,,partidă-școaiăf‘. lat-o, 
în scurtă notație : M. Ilancaș 
(Politehnica Iași) — E»n Rei- 

i! cher (I.T.B.) l.d4 d5 2.C4 Nf5 
11 3.c :d5 N :bi 4.T :bl (o primă 
'i inexactitate in jocul albului, 
i ’ deoarece trebuia întîi 4.Da44* 
11 pentru a împiedica răspunsul 
' i de la mutarea următoare) 4... 
<[ D:d5 5.Da4+ Cc6! (Tată dife- 
‘i renta, șahul damei vine prea 
Ji tîrziu) 6.CI3 0—0—0 7.bl (în- 
<! cepului unei acțiuni riscante) 
Ji 7...C:d4 8.Ne3 și astfel s-a a- 
Ijuns la poziția din diagrama 

noastră de rîndul treeuit.

Să privim din nou cu aten
ție eșichierul. Albul pare a 
forța un schimb avantajos 
(8...C:f3+ 9.e:f3), după care 
va pătrunde pe linii deschise 
în dispozitivul advers. Ar fi, 
însă, o falsă apreciere a po-
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TURNEUL MASCUL
(Urmare din pag. I)

RELAȚIA CAMPIONATE - LOTURI
(Vi mare din pag. 1)

Crișuî CSȘ 2 Oradea : Gabrie
la Balogh. Nu au avut nici o 
jucătoare selecționată : Politeh
nica CSȘ Timișoara — o mare 
și neplăcută surpriză din par
tea unui centru de tradiție, de 
Ia care se aștepta mult mai 
mult — și Robotul Bacău — a- 
flală pentru prima dată în Di
vizia A, cu un lot foarte tînăr. 
a cărui insuficientă experiență 
competițională nu a putut fi 
suplinită de puterea de luptă 
manifestată de jucătoare.

Ce se desprinde din succinta 
expunere de mai sus ? în pri
mul rînd, larga participare Ia 
alcătuirea Ioturilor. într-ade- 
văr, 10 din cele 12 divizionare 
A au elemente în loturile na
ționale, ceea ce le onorează 
și demonstrează că antrenorii 
au preocupări pentru ridicarea 
valorică a baschetbalistelor. O 
a doua constatare : majoritatea

celor enumerate sint junioare 
si sint folosite cu insistență 
(și succes), fapt care le ajută 
nemijlocit la îmbogățirea ex
perienței competiționale. Sub 
acest aspect, evoluția junioa
relor alături de sportive expe
rimentate se dovedește utilă 
prin prisma intereselor repre
zentativelor țării a celei de ca- 
dete. de pildă, care va lua 
parte, anul acesta, la Campio
natul European rezervat aces
tei categorii de jucătoare (25 
iulie — 2 august, in Polonia). 
Ne oprim aici, nu înainte de 
a aminti că aspectele pozitive 
amintite nu pot voala uneia 
defecțiuni pregnante sj cronice 
în activitatea cu juni oat ele din 
Divizia A, printre care : insu
ficienta preocupare pentru in
dividualizarea antrenamentelor, 
îndeosebi cu baschetbalistele cu 
talie înaltă, al căror număr a 
crescut simțitor în ultima 
vreme.

cu albele împotriva lui Nun, 
alăturîndu-se astfel Iui Șubă 
la șefia clasamentului. Conti
nuată ieri dimineața, partida 
Tischbierek — Ionescu s-a în
trerupt pentru a doua oară, la 
mutarea a 60-a.

Runda a doua, de ieri seară, 
a prilejuit, de asemenea, mo
mente frumoase de luptă. Din 
păcate, șahiștii români au avut 
o zi mai slabă, marele maes
tru Mihai Șubă pierzînd cu 
piesele albe derbyul rundei Ia 
Edvin Kengis, iar Dan Băr-

MARI POSIBILITĂȚI
• 6 extrageri, in 2 faze, 

cu un total de 42 de 
numere ;

LUPTE, pentru vasile Pușcașu, ani
versarea zilei de naștere a avut, anul a- 
cesta, o semnificație deosebită. Sîmbătă, I 
mal. la Vellko Tîrnovo, elnd sportivul de 
la Steaua împlinea 31 de ani, se disputau 
meciurile decisive pentru elțtlgarea gru
pelor la Campionatele Europene de Jk 
bere*. învingătorii urmînd să-și asignm 
medalia de argint. Multiplul nostru meda
liat la marile competiții ți-a onorat ani
versarea, obținînd o frumoasă victorie «Mk

plonatului nostru Iar eomponențil 
reprezentativ (în primul rfnd ai, 
pectiva europeană din vară) să «e 
dă prompt cu recentele modificări.

lotului 
tn pers- 
deprin- 
(G. R.).

RUGBY. ÎNAINTEA tradiționalei 
cu Selecționata armatei franceze.

partide 
_ ______ ____  _______ ... emoțiile, 
firești la orice joc, erau amplificate în ta
bără Stelei de seria de Indisponibilități ale 
u.nor titulari Pînă la urmă, totul a ieșit 
bine pentru bucureșteni. Iar primii care

cuiul larg, și iată că s-a găsit un mare 
pasionat al tenisului, antrenorul emerit 
Alexe Bardan, care ne-a pus la indemînă 
un volum de aproape 350 de file : „Anuarul 
Federației Române de Tenis* — 1986. Au
torul ne-a asigurat — după ce i-am adre
sat meritatele felicitări — că intenționează 
să Includă, în viitorul Anuar, și rezulta
tele obținute de tenlsmanil români în com
petițiile de peste hotare. (I. GV.) • SEM
NALAM și în acest an amestecul nejusti
ficat al unor părinți în treburile de stric
tă organizare a recent încheiatei selecții 
pentru copii (desfășurată pe mai multe 
baze din Caoltală), ca și in îndrumarea de 
pe margine a concurenților ! Oare ce pă
rere au dumnealor despre rolul antrenori
lor ? (D. S.).

pra lui Istvan Robotka (Ungaria). El 
dovedit astfel, că și la 31 de ani se pot 
obține performanțe valoroase, cu condiția, 
ca rigorile vieții sportive să fie mereu res
pectate. Așa cum a făcut-o, între alți mari 
sportivi, s' Vasile Pușcașu. (M. Tr.)

POLO. LA PRIMUL mare turneu organi
zat anul acesta — cel din Franța, țară care 
va găzdui Campionatele Europene din luna 
august — a oficiat șl arbitrul român Radu 
Timoc. care sublinia Intre altele : „Noile 
modificări aduse regulamentului stîrnesc 
Încă une e nedumeriri, discuții, apropo de 
maniera de interpretare. Dinoolo de ele 
rămîne, cred, adevărul că jocul este acum 
mal spectaculos, mal dinamic". Sperăm să 
ne convingem de aceasta și la apropiatul 
turneu de încheiere a actualei ediții a cam-

s-au grăbit să-l felicite pe autorii victoriei 
de duminică au fost chiar colegii lor care 
nu au putut juca. I-am văzut astfel pe cu- 
noscuții Internaționali Codoi, Hodorcă, 
Fulcu. Ultimul a intrat in cabina Stelei 
sprijinindu-se în cirjă : ..Sînt în plină re
facere după accidentul suferit în lamă, care 
a fost un anotimp al serioaselor încercări 
pentru mine. Sper să revin cît de curînd. 
«atacînd» in plenitudinea forțelor oe am
bele planuri — rugbystic șl «niversitar". 
Ceea ce-i și dorim acestui sportiv — mo
del în pregătire (G. R.)

TENIS. IN EXISTENȚA EI. de mai bine 
de o jumătate de secol, federația noastră 
de tenis nu a editat pînă acum vreun 
anuar, document deosebit de util. In egală 
Măsură, sportivilor, antrenorilor jt publi-

VOLEI. UF RECENT turneu, cu partici
pare internațională, găzduit la Tg. Mureș. 
Crainicul sălii și-a făcut din nou datoria, 
anunțtnd, de această dată, o... retragere 
din terenul de joc, nu și din activitatea 
sportivă. Maestrul internațional al sportu
lui Nicu Pop, pînă atunci antrcnor-jucător 
(sau, dacă vreți, invers) al echipei locale 
A.S.A. Electromureș. ceda tricoul de volei
balist, să-l numim așa, activ, unui mult 
mai tînăr coechipier. Firește, cu această 
ocazie, a fos*'(re;citită public și „cartea de 
vizită" a celui sărbătorit printr-o bineme
ritată festivitate : )7 ani de divizionar A 
(cu 404 prezențe în primul eșalon, la echi
pele bucureștene I.E.F.S. și Steaua și la 
A.S.A. Electromureș). peste 200 de selecții 
în reprezentativa României, în numeroase 
intîlniri căoitan al ei. Elevul de odinioară 
al Iul Ladislau Grtln trecea, în aplauzele 
tuturor celor din sală, nu ... în rezervă, ci 
(vorba cuiva) „sută la sută" pe banca 
tehnică. A actualei sale echipei de club și 
a naționalei, ambele prezente la turneul de 
la Tg. Mureș, unde și-a depus mandatul, o- 
norat, de jucător. (G. Rot.).
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® 13 categorii de cîș- 
tiguri ;

• Biletele de 25 lei par
ticipă la toate extra
gerile ;

• Variantele „sfert" pot 
obține cîștiguri de va
loare maximă, în ab
sența variantelor „în
tregi" ;

• ULTIMA ZI de partici
pare, SIMBATA, 9 mai I
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ADMINISTRAȚIA or STAI LOTO-P
• Astăzi, vineri, 8 mai, va Da 

avea loc în București, în sala ria 
clubului din str. Doamnei nr. 2, vai 
începind de la ora 15,50, tragerea 36
obișnuită săptăminală LOTO. 5:
Tragerea va fi radiodifuzată pe go: 
programul I, începînd de la ora cat 
18,15. Numerele extrase vor fi 108 
transmise la radio șl în reluare, 293 
astăz.l, la ora 23. pe programul I 13® 

șl mîine, sîmbătă, ia ora 8,55, pe ST 
programul I. După efectuarea mc 
tragerii, va rula un film artistic. 
Intrarea este liberă pentru toți 
cei interesați.

• Acțiunea cu caracter deose
bit a acestei’ săptămîni se anun
ță a fi TRAGEREA EXCEPȚIO
NALA PRONOEXPRES, care are 
loc duminică. 10 mal. In cadrul 
acestei trageri, se vor efectua 6 
extrageri. în 2 faze, cu un total 
de 4? de numere. La cele 13 ca
tegorii de cîștiguri se vor atribui 
Importante sume de bani, de va
lori fixe și variabile, precum ți 
autoturisme Dacia 1300 șl excur
sii In R.P. Bulgaria. Reamintim , 
că șansele de dștig pot crește cj<
direct proporțional eu numărul 
biletelor jucate ! rjj

no
• C1ȘTIGL.ULE TRAGERII en

LOTO DIN 1 MAI 1987. Categoria ca
1: 1 variantă 25% — autoturism M
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FRUCTUOASA . STAGIUNE' DE PRIMĂVARĂ A NAȚIONALEI
Pentru marea majoritate a in

ternaționalilor A, sezonul oficial 
s-a încheiat, o dată cu partida, 
atît de frumoasă și de fructuoa
să, cu reprezentativa Spaniei. 
Doar Bumbescu, Belodedici și Ba
li nt rănim în priza cursei olim
pice, care îi va solicita, la 20 mai, 
pentru medul nr. 2 al prelimi
nariilor, cel cu selecționata Po
loniei, găzduit de ospitalierul oraș 
al fotbalului, CIuj-Napoca.

Ecliipa națională a realizat, in 
acest sezon de primăvară, unul 
dintre cele mai pozitive palmare-» 
se din ultima perioadă de timp : 
5 meciuri disputate, 4 victorii, un 
rezultat de egalitate și un gola
veraj de 15—6. Să ne reamintim 
rezultatele care au dus la bilan
țul pomenit : 3—1 cu Turcia (d), 
1—1 cu Grecia (d), 5—1 cu Alba
nia (a), 3—2 cu Israel (a), 3—1 
cu Spania (a). Două dintre întîl- 
niri, cu formațiile Albaniei și 
Spaniei, o știm foarte bine, au 
făcut parte din preliminariile 
C.E. Iar în meciul cu Israel au 
fost utilizați‘mulți dintre com- 
poncnțil echipei olimpice, fapt 
care trebuie de asemenea men
ționat.

Cifrele demonstrează că echipa 
pregătită de Emerieh Jenei și 
Cornel Drăgușin a marcat o 
comportare lineară, constant 
bună și, lucrul care ne intere
sează cel mai mult față de scă
derile manifestate în sezoanele 
precedente a arătat o evidentă 
îmbunătățire a eficacității. Toate 
aceste constatări, rezultate din 
cele 450 de minute de joc ale e-

chipei naționale în primăvara Iui 
’87, duc la concluzia că poten
țialul de ansamblu al reprezenta
tivei României a crescut vizibil, 
efect imediat al existenței unui 
„unsprezece" de o omogenitate 
remarcabilă. Cum s-a mai afirmat 
(și nici nu reprezintă de altfel 
vreun secret), actuala selecțio
nată beneficiază de avantajul de 
a putea utiliza un grup masiv 
de titulari provenind de Ia ace

lași club, Steaua, ceea ce ii 
conferă, din plecare, o solidă 
bază de exprimare a unei idei 
unitare de joc, ideea eare a 
adus formației noastre campioane 
și a Europei atitea succese. Dar 
și aici rolul antrenorilor a avut 
o importanță decisivă, incorpo
rarea celorlalți titulari In meca
nismul asigurat de clubul „roș- 
albaștrilor" s-a efectuat cu mare 
succes, astfel că funcționarea e- 
chipei n-a avut nimic de sufe- 
r’t. Dimpotrivă.

Perioada aceasta favorabilă 
trebuie folosită din plin. Cei mai 
mulți dintre observatorii străini 
orezenți la partida cu Spania au 
remarcat nu doar spectaculozi
tatea victoriei formației noastre, 
ci și forța actuală de joc a echi
pei române. Ei subliniau că fot
balul practieat de „tricolori" 
conține toate elementele jocului

modern, pornind de la o cali
tate indispensabilă : viteza. Vite
za de joc care nu se poate obți
ne fără calitățile naturale ale 
componenților unei formații. Or, 
actuala echipă a României nu
mără mulți jucători dotați cu o 
rapiditate care le îngăduie să 
mărească simțitor ritmul acțiuni
lor, fapt pe care l-au constatat 
pe pielea lor fotbaliștii spa
nioli, sufocați și dezechilibrați 
de șarjele în serie ale echipei 
României ! Să știm să utilizăm 

^.aceste momente excelente ale e- 
chipei naționale, mai cu seamă 
in perspectiva sezonului de toam
nă, care anunță examene de 
maximă dificultate, în special 
psihice, pentru „tricolori". în 
octombrie ?i noiembrie, în par
tidele cu Albania și Austria, 
sperăm să revedem cel mai bun 
unsprezece al țării noastre evo- 
luînd la cele mai înalte cote. Că 
naționala noastră are valoarea, 
forța de joc, de a obține toate 
punctele puse în dispută la Ti
rana și Viena s-a demonstrat de 
atitea ori In vremea din urmă. 
Principala condiție a îndeplinirii 
baremului de toamnă, baremul 
calificării, rămîne pregătirea a- 
cestui sezon decisiv cu compe
tența și energia cu care s-a ac
ționat în această atît de fruc
tuoasă stagiune de primăvară. 
Sperăm, deci, în realizarea unei 
mari și rodnice „trăsuri de uni
re" între cele două sezoane ale 
echipei naționale 1

Eftîmie IONESCU

JIUL —UN MERITUOS LOC 4

IN CLASAMENTUL RETURULUI!

UN NOU START AL JUNIORILOR NOȘTRI 
!N PRELIMINARIILE C.E. .

Prima partida a echipei iwastii,
Fotbalul nostru juvenil, revine 

în prim-planul atenției o dată cu 
startul selecționatei U.E.F.A. *88 
în cadrul preliminariilor Campio
natului European ie juniori I. 
programat miercuri 13 mai. Zi în 
care, la Ploiești, reprezentativa 
noastră va întîlnl echipa simila
ră a Turciei. Este primul meci al 
grupei preliminare dH care mai 
fac parte selecționatele U.R.S.S.

miercuri, cu Turcia, la Ploiești 
știe, ea a realizat o frumoasă 
premieră pe plan european, am
bele reprezentative califlcîndu-se 
la turneele finale.

De Ia Început trebuie spus că 
misiunea selecționate) noastre nu 
este una ușoară. Dimpotrivă. 
Constatare argumentată de va
loarea partenerelor de Întrecere 
In special cea sovietică, dar și de 
ambiția revanșei a două dintre

PROGRAMUL GRUPEI. 13 MAI 1937- România — Turcia; 36 IUNIE: 
România — U.R.S.S.; 6 SEPTEMBRIE: Turcia — U.R.S.S.; 30 SEP
TEMBRIE: U.R.S S. — Austria; 28 OCTOMBRIE: U.R.S.S. — România, 
Austria — Turcia; ta NOIEMBRIE: România — Austria; 13 APRTLTE 
1938: Turcia — Austria; 23 APRILIE: U.R.S.S. — Turcia: 27 APRILIE: 
Austria — România; 11 MAI: Austria — U.R.S.S.; 14 MAT: Turcia — 
România.

LOTUL: Crișan (C.S. U.T.A.). Todericiu (F.C.M. Brașov) și Tene 
(Dinamo) — portari: Iliescu, Bucur (ambii Dinamo), Stan (Petrolul). 
Tatu (F.C.M. Brașov), Gatea (Unirea Alba lulla), Munteanu (Metalul 
Bocșa), Betz (Minerul Șotlnga) șl Pal (Progresul Odorheiu Secuiesc) 
— fundași; Aprodu (Metalul București) Gh. Cristian, Mtnea (ambii 
Steaua), Jelev (Viitorul București). Pîstaru (Mecanică Fină Steaua 
București) și Dumitrache (Dinamo) — mijlocași: Rădueioiu (Dina
mo), Stănicl (Sportul Studențesc), Selimesi (Metalul Tg. Secuiesc) ți 
S. Cristian (Viitorul București) — înaintași

Iș! Austriei, sistemul de desfășu
rare fiind cel clasic, adică „fieca
re cu flecare" in partide tur-re- 

Itur, prima echipă clasată obți- 
nlnd dreptul de participare la 
turneul final. In fapt, obiectivul 
care stă în fata tinerilor noștri 

I jucători, animați de dorința de a 
confirma specta ulosul salt înre
gistrat de ttnăra noastră genera
ție anul trecut cînd. după cum se

echipele cu care ea se va con
frunta. U.R.S.S. și Turcia. „Sin
tem constienți de dificultatea 
cursei calificării — ne spunea an
trenorul Constantin Ardeleanu. 
Tocmai de aceea. împreună cu 
colegii mei Iosif Varga șl Alexan
dru Lazăr și avînd sprijinul me
dicului Pompillu Popescu ți al 
masorului Virgil Popescu. am 
întocmit un program riguros de

fupa României In îa(a etapei „optimilor"
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DIVIZIONARELE 
POPULARA

O dată cu meciul restant, dis
putat miercuri, la Cugir, Intre 
Metalurgistul șl Dinamo Bucu
rești, faza „16" imilor Cupei 
României, competiție care se 
desfășoară sub egida Daciadel, a 
fost încheiată. Așadar, Dlnamo 
este ultima echipă calificată în 
optimi, etapă programată ta 27 
mal. pe terenuri neutre, care iși 
va stabili programul luni 11 mai, 
la sediul F.R. Fotbal, unde va 
avea loc tragerea la sorți. Să le 
enumerăm pe cele 16 protagonis
te, ale căror denumiri vor intra, 
luni în urna... speranțelor. Aces
tea stnt următoarele: 13 divizio
nare A, șl anume: Steaua (locul 
1 în clasament?, Dinamo (2), 
Victoria (3). F.C Argeș (4) Pe
trolul Ploiești (5) Sportul Stu
dențesc (7). F.C.M. Brașov (8). 
Universitatea Craiova (11). Oțelul 
Galați (12) S.C. Bacău (13). Jiul 
(14). Rapid (15 și Gloria Buzău 
(16). 2 echipe de Divizia B: F.C. 
Constanța (locu 4 în seria I) și 
I.C.I.M. Brașox (locul 5 în seria 
a Il-a) și performera „16“-fmilor. 
Divizionara C Exp orari cîmpu- 
lung Moldovenesc (locul 3 în se
ria I).

Ca o primă observație, față de 
edițiile trecute ale acestei popu
lare competiții: de data aceasta 
formațiile de Div'zia A și-au o- 
norat prezența, luindu-și rolul in 
serios, apărîndu-și prestigiul și- 
blazonul, nu mai puțin de 13 e- 
chlpe califieîndu-se in „optimi". 
Cu alte cuvinte, surprizele au 
fost rare, cea mai mare fiind e- 
liminarea Iul F.C. Olt de către 
Divizionara C, Explorări Cîmpu-

„A“ AU ONORAT 
COMPETIȚIE
lung Moldovenesc. Merituoasă și 
pătrunderea în plutonul celor 16 
a tandemului F.C. Constanța — 
I.C.I.M. Brașov, singurele două 
reprezentante ale eșalonului se
cund care au reușit să elimine, 
destul de lejer, pe „U“ Cluj-Na
poca și, respectiv Chimia Rm. 
Vîlcea.

In perspectiva jocurilor din 
„optimi", prezența grupului ma
siv al echipelor de Divizia A va 
ridica, cu siguranță, cota de in
teres a partidelor de la 27 mai, 
toate cele opt meciuri progra
mate la acea dată anunjindu-se 
extrem de importante. Pentru că, 
astăzi. în fotbalul de pretutin
deni, Cupa nu este cu nimic mai 
prejos deci» campionatul, gradul 
de interes fiind, uneori, chiar 
mal mare pentru competițiile e- 
liminatorii. Ca să nu mai vorbim 
de faptul că o participare în 
Cupa Cupelor ar ridica, neîndo
ios, prestigiul oricărei echipe și 
tocmai de aceea, fiecare dintre 
cele 16 participante va lupta 
pentru a-1 dohîndi.

Cine va pătrunde în „sferturi" ? 
Răspunsul ti vom afla la sfîrși- 
tul celor 8 întîlniri programate 
Ia 27 mai

Gheorghe NERTEA

• MECIUL VICTORIA — F. C. 
OLT. din etapa a 26-a a Divi
ziei A se va disputa simbătă 9 
mai, de la ora 18, pe stadionul 
Victoria din cadrul Complexului 
sportiv Dinamo.

pregătire, ultima etapă a prepa- 
rativelor pentru mult așteptatul 
debut demarind ta începutul a- 
cestei săptămlnl. Am efectuat 
antrenamente complexe, dar si 
de individualizare, scopul princi
pal fiind acela de a cristaliza un 
„11“ eit mal competitiv. Sîmbătă, 
In meciul de verificare de Ia Plo- 
penl eu divizionara C locală Me
talul. vom avea un prim răspuns 
in această direcție. Răspuns, sau 
răspunsuri, eare In zilele urmă
toare să ne sugereze pe ee să ne 
axăm mai mult in pregătiri".

Deci, selecționata U.B.F.A. ’88 
se află in fața unui nou start. 
Care este starea de spirit in ca
drul lotului ? Ea ne este prezen
tată de Stănicl căpitanul echipei: 
.Ne așteaptă un nou examen. 
Important pentru noi, cei care 
urmăm să facem pasul de ta ju
niori la seniori Un pas eu im
plicații pentru viitor, pentru 
cartea noastră de vizită. Sintem 
optimiști, insă privim cu mare a- 
tenție acest me: I cu echipa Tur- 
ciei, pe ai cărei jucători ti cu
noaștem destul de bine, de anul 
trecut, etnd ne-am tntîlnit de 
două ort Am cîștigat Ia Ptopeni 
eu 2—0, am pierdut eu 1—2 ta E- 
dime și ne-am calificat ta tur
neul final. Vizăm, evident, victo
ria, ta un scor eare să ne con
fere un moral robust pentru ur
mătoarele partide".

Adrian VASILESCU

Intr-un clasament al returu
lui, alcătuit după cele nouă 
etape disputate, Jiul Petroșani 
ocupă locul 4 (cu 11 puncte) 
fiind depășită doar de echipele 
bucure.ștene Steaua (15 p), 
Dinamo (14 p) și Victoria (12 
p). Cea mai bine clasată din
tre formațiile ne-bucureștene a 
impresionat plăcut 
ra aceasta 
jocul său 
schimbat in 
față de cel 
toamnă, cînd, 
pă același număr 
de meciuri, ocupa 
locul ultim. „Vic
toria din partida 
cu Corvinul a fost 
frumoasă, dar punc
tele care ne vor 
salva trebuie să 
le aducem din de 
plasare. împreună 
cu Gigi Mulfescu. 
antrenorul echipei, 
am discutat înde
lung asupra reuși
tei startului de 
primăvară. Pentru 
aceasta trebuia ca 
jocul nostru să fie 
reconsiderat in bu 

nă măsură. Lotul 
a fost completat

prin 
mult 
bine 
din 
du-

in primăva-

ției de fotbal a clubului pe- 
troșenean.

Fostul internațional Ghcor- 
ghe Muițescu. in prezent an
trenorul principal al echipei, 
este mulțumit de valoarea pe 
care o arată tineri; jucători clin 
formație : „Mă bucură valoa
rea in creștere a lui Timofte, 
Cristea. Hcnzel, Lasconi. j 15. f

cu cîțiva jucători 
care și-au dovedit 
talentul si buna 
pregătire. ea de 
pildă porterul Boitor, venit de la 
înfrățirea Oradea, șl mijlocașul 
Cristea, „producție” a centru
lui nostru de copii si juniori, 
revenit de la Paroșeni, unde 
fusese împrumutat. Alături de 
ei, Dianu. fost la F. C. Bi
hor, a venit cu experiența iui. 
si, împreună cu ceilalți jucă
tori, a dat echipei noastre e 
altă euloare. Așa s-a făcut eă 
am cucerit patru puncte in de
plasare, două Ia Bacău $1 cite 
unu! la Hm. Vîlcea si Ploiești. 
E drept, am si cedat două pe 
teren propriu, cu Steaua «i 
Victoria. Oricum, sintem mul
țumiți că Jiul a revenit ta va
loarea de acum eițiva ani si 
credem in evoluția ascendentă 
a echipei", ne spunea cunos
cutul tehnician Ladislau Vlad. 
actualmente în conducerea sec-

Timofte (in planul 
pentru balon cu C. 

Foto:

secund) în dispută 
Cojocaru (Corvinul) 
A. DULA — Petroșani

Popescu si Dosan. mai ales că 
toți sint crescuți Ia noi. la Pe
troșani. Alături de ei, mai a- 
vem și alte tinere speranțe, ca. 
de pildă, fundașii Br.Ia.i si Oai- 
dă. portarul Ghițan. de la spe
ranțe. sau atacantul Păuna, ea
re joacă la Lupeni. coechipieri 
cu Lasconi si ceilalți pentru că 
au învățat fotbal împreună. 
Sperăm ea toți aceștia să con
stituie in anii viitori o forma
ție cu care Valea Jiului să se 
mîndrească".

Pe bună dreptate se poate 
spune că Jiul este tina din re
velațiile sezonului de primă
vară. atît datorită rezultatelor, 
cît și. în special, a schimbării 
opticii în privința importantei 
acordate creșterii schimbului 
de mi ine.

Mircea TUDORAN

POLITEHNICA IAȘI, A. S. A. TG. MUREȘ Șl „P0ll“ TIMÎSIIUIA
CONDUC SI îll5

și campionatul Diviziei B a in
trat în linie dreaptă competitoa
rele încercînd, acum cînd se gă
sesc în apropierea liniei de so
sire, să-și Îmbogățească zestrea 
de puncte pentru atingerea țelu
lui propus: promovarea pe pri
ma scenă fotbalistică sau evita
rea drumului spr - eșalonul nr. 3. 
De aceea, vă oferim prin „clasa
mentele adevărului" o Imagine 
reală a fiecărei echipe în aceas
tă interesantă dispută.

Iată cum arată aceste clasa
mente:

SERIA I
Puncte*) Gol.

1. Politehnica lași +11 +24
2. FCM Prog. Brăila + • +23
3. F.C. Constanta +9 +32
4. C.S.M. Suceava + « +13
5. Unirea Focșani + 4 — 2
6. Steaua Mlzb + 3 + 67. FEPA '74 Bîriad + 2 — 9
8. Olimpia Rm. Sărat — 1 — 4
8. C.F.R. Pașcani — 2 + 4

10. Aripile Vict. Bacău — 2 t
11. Prahova CSU PI. — 2 — 2
12. Ceahlăul P. Neamț — 2 — 6
13. C.S. Botoșart — 2 —16
14. Unirea Slobozia — 3 — 6
15. FCM Delta Tulcea — 4 — 1
16. Dunărea CSU Gl. — 7 + 2
17. Minerul Gura Hum. — 7 —14
18. Poiana Cîmpina —12 -41

•) Puncte — cîștigate în depla
sare din care s-au scăzut cele 
pierdute acasă O Gol. = gola
veraj.

Deci, cvartetul continuă Intere
santa dispută pentru promovarea 
pe prima scenă Este adevărat 
că „Poli" are un avans față de 
celelalte pretendente la șefia cla
samentului dar pînă la finalul 
campionatului mal sint de jucat 
nouă etape, care pot schimba 
configurația actuală. Chiar du
minică in program figurează 
două partide („Poli" — F.C.M. 
Progresul Brăila și F.C. Constan
ța — C.S.M. Suceava) deosebit de 
Importante, ce pot aduce primele 
clarificări în fruntea clasamen
tului • In subsolul clasamentu
lui se pare că trei echipe nu mal 
pot evita coborîrea în „C“. Pen
tru locu! patru, după cum se ve
de sînt mal multe candidate.

„CLASAMENTELE ADEVĂRULUI- DIVIZIEI B
SERIA A II-a

Gol.Puncte
1. A.S.A. Tg. Mureș +13 +38
2. Prog. Vulcan Buc. + 7 +16
3. Electroputere Cv. + 4 +22
4. I.C.I.M. Brașov + 2 + 1
5. Gaz Metan Mediaș + 1 + 6
6. Inter Sibiu + 1 + 1
7. C.S. Tirgoviște + 1 - 2
3. Chimica Tîrnăveni 6 — 4
9. A.S. Dr. Tr. Sev. — 1 + 2

16. Sp. Munci’ Slatina — 1 + 1
ta. Carpațl Mîrșa — 2 + 3
12. Mec. Fină steaua — 2 0
13. ROVA Roșiori - 2 -15
14. Tractoru' Br-țov — 4 — 3
15. Autobuzul Buc. - 4 — 7
16. Automatica Buc. — 4 —17
17. Pandurii Tg JJu — 4 —22
18. IM A SA Sf. Gh. - S —20

După cum se anticipa la sfîr- 
șltu! turului. în lupta pentru 
promovare an mai rămas doar 
A.S.A. șl Progresul Vulcan, ulti
ma mai avînd doar șansa teore
tică de a se clasa pe primul loc 
in această serie începutul retu
rului. însă, a fost favorabil for
mației murețen - care s-a des
prins de urmăritoarea sa prtn- 
tr-o comportare constant bună, 
atît acasă cit si în deplasare, în 
timp ce bucurestenii au avut e- 
voluții oscilante • Pentru su
praviețuirea în „B" luptă oot for
mații. Diferențele mici existente 
pot fi modificate chiar într-o e- 
tapă. De aceea, fiecare punct cîș
tigat în deplasare este de... aur !

SERIA A IH-a
Puncte Gol.

1. „Poli" Timișoara +11 -1-31
2. F.C. Bihor + 9 -4-28
3. F.C. Maramureș + 8 +32
4. C.S. U.T Ar d +4 — 3
5. Gloria Bistrița + 2 -1-12
8. C.S.M. Reșița + 1 + 6
7. Armătura Zalău + 1 + 1
8. Unio Satu Mare + 1 — 1
9. Minerul Paroșeni 0 — 3

10. C.I.L slghet — 1 — 8
11. Metalul Bocșa — 2 — 6
12. Strungu! Arad — 3 —11
13. Olimpia Satu Mare — 3 —13
14. Dacia Mec Orăștie — 4 — 4
15. Aurul Brtd — 4 — 1
16. Mineral Cavnic — 7 — 6
17. Steaua CFR Ci-Nap. — 8 —17
13. Mureșul Deva — 8 —30

Trio-ul de fost» divizionare A 
este angrenai în întrecerea de re
venire în primul eșalon. „Poli" 
deținfnd un avans care poate fl 
recuperat de celelalte partenere. 
Merită do subliniat faptul că 
F.C. Bihor ar fi condus în clasa
ment dacă nu era penalizată cu 
trei puncte. D; ademenea, de re
marcat că cele trei formații au si 
golaverajul apropiat șl nu ar fl 
exclus ca departajarea în finalul 
camplonatulu' să fie determinată 
de acest criteriu • ȘI in această 
serie trei echipe au șanse minime 
de a evita retrogradarea iar pen
tru locul patru «î t in dispută 
cinci echipe

SELECȚIE LA VIITORUL PITEȘTI
Centrul olimpic de pregătire a Juniorilor la 

rul Pitești organizează fn perioada 11—14 mai 
cum 
mai 
1972 
mai 
1971

fotbal Viito- 
a.c. o actiu-

? ne de selecție, după 
Ș • In zilele de 11—12 
f 1 august 1971 — 30 iulie 
} • In zilele de 13—14
L 1 august 1970 — 30 iulie___
l La această selecție pot participa numai jucători
4 Acțiunea de selecție se va desfășura pe î 
ț Clubului Sportiv Școlar Aripi Pitești 
? iovei —. Școala generală nr. 11 t-----  ------
a Sportivii admiși beneficiază gratuit de cazare șl mnsș. 
F avînd totodată condiții de școlarizare In municipiul Pi- 
? teștl.
t Informați! suplimentare la telefonul 976/42849.

urmează : 
pentru cei născuțl în perioada

pentru cel născuțl în perioada

‘ ■ cătorî legitimați. 1 
_ „j baza sportivă a $ 
— din cartierul Cra- Z 
între orele 10—18 4
it de cazare si masă. ►



CURSA PĂCII, LA CICLISM, 
LA A 40 a EDIȚIE

BERLIN, 7 (Agerpres). — Cea 
de-a 40-a ediție, jubiliară, a com
petiției cicliste internaționale 
„Cursa Păcii" Începe astăzi, reu
nind la start 136 de rutieri din 
26 de țări între oare și Româ
nia in formație cu Constantin 
Căruțașu Valentin Constantines- 
cu. Ionel Gancea. Nlcolae Aldu- 
lea. Olimpiu Celea și Cristian 
Neagoe. Pînâ la 24 mai, carava
na clclistă va străbate traseul 
Berlin — Praga — Varșovia, cir
ca 2 000 km împărțlțl în 14 etape 
cu două zile de repaus. întrece
rea debutează in capitala R.D. 
Germane cu o utapă prolog, con- 
tracronometru individual, pe dis
tanța de 7 km

In istoria de 4 decenii a oursei 
celor trei capitale, cea mal mare 
competiție din lume pentru ci
cliștii amatori, s-au afirmat nu
meroși alergător' de valoare pre
cum polonezul Ryszard Szurkow- 
ski (de patru ori cîștlgător al în
trecerii) Jan Vesely (Cehoslova
cia). Gustav Schur Olaf Ludwig 
(R.D.G.) Serghel Suhurucenkov 
(U.R.S.S.). Dintre cicliștii români 
s-au remarcat de-a lungul anilor 
Mircea Romașcanu docul 3 în 
clasamentul final la ediția din 
1979), Marin Nicuiescu. Ion Stoi
ca, Gabriel Moiceanu, animatori 
al cursei eîștigătorl de etape. Pe 
echipe, selecționata României a 
ocupat locul a' doilea la ediția 
din 1948 șl locul al ‘reilea în 1961.

vw«v*w^iVVaV»v«Vi!WVVaV»v»'iVwvwz6’«wz«*.v«VaVZii,.v^z^vz>"a*,v^vva*.,.v.-.'rl'.-«-.mrK-z.s’

300 KM ÎNOT PE COLORADO

PE TERENURILE DE TENIS

Francezul Andre Pay- 
reau este un perfor
mer prea bine cunos
cut în lumea înotului 
Realizările sale, cu 
totul remarcabile, nu 
constau însă 
performantă 
într-un bazin obișnuit 
ci în parcurgerea înot 
a anumitor fluvii. A- 
nul trecut, spre exem-

sale,
remarcabile.

în vreo 
obținută

piu. a • acoperit o bună 
parte din marele flu
viu indian Gange, iar 
recent a parcurs 300 km 
pe fluviul Colorado, în 
s.U.A. Performanța sa 
deosebită nu constă 
doar în parcurgerea u- 
nei asemenea distanțe 
ci și a ceior... 28 de 
cataracte. înalte șl re
pezi, ale acestei ape.

tescu care, tn 1931. la 
Buenos Aires. într-o 
cursă de 100 km, pe 
circuit, la care au luat 
parte 25 concurenți, s-a 
clasat primul, ciștigînd 
titlul de „campion mon
dial". * 
ciștigat 
d’Oran", 
fiind singurul 
numeroșii 
care a terminat cei 462 
km ai cursei Oran —

In același an a 
„Grand Prix 

în Algeria 
dintre 

competitori

68

• De astăzi și pînă duminică 
vor avea loc meciuri în cadrul 
Cupei Davis. în zona europeană 
slot programate partidele turu
lui 1 (echipa României va evo
lua direct în turul al n-lea) Iar 
în zona asiatică se vor desfă
șura înttlnlri tn cadrul sferturi
lor de finală : Noua Zeelandă — 
Singapore. Thailanda — Pakistan. 
Flllplne — R.P. Chineză, Japo
nia — Hong Kong.
• New York, turneu masculin : 

Hlasek — Duncan 7—5. 0—1 ab, 
Oresar — Visser 6—4, 6—4, Ros- 
tagno — Westphal 3—6, 7—5, 6—2. 
Forget — Arguello 6—7, 6—1, 6—3. 
Jaite — sniras 6—4, 6—4, Noah —

Yzaga 7—5, 6—2, Gomez — Aerts 
6—4 6—3.
• tn turneul demonstrativ do 

la Barcelona : Lendl — Leconte 
6—l 6—0 și McEnroe — Wilander
6— 1 4—6. 6—4.
• Roma, turneul feminin : 

Sandra Cecchlni — Natalia Zve
reva 7—6, 6—2, Isabel Queto — 
Catarina Llndqvlst 7—6, 6—4. Na
talia Bikova — Janine Thompson
7— 5, 6—2, Manuela Maleeva —
Csllla Bartos 6—2, 6—1, Mary
Joe Fernandez — Adriana Villa- 
gran 6—2, 6—3. Radka Zrubkova— 
Catherina Suire 6—1, 6—1, Hele
na Sukova — Regina Marslkova 
7—6 7—5, Claudia Kohde Kllseh— 
Linda Fcrrando 6—3, 7—5.

24 ORE PE SCHIURI

Un nou record mon
dial a înregistrat schio
rul fondist finlandez 
Toivo Rantanen care, 
într-o cursă de 24 ore, 
pe circuit, desfășurată 
în Italia, a parcurs o

distanță de 401 km. La 
aoeastă dificilă între
cere au luat startul 266 
concurenți. dar nu toți 
au reușit să încheie 
cursa după a4 ore de 
alergare pe schiuri...

Alger, în 53 de ore. A 
tost Invitat să la parte 
șl la 
Paris 
km).

gat-o in 68 de ore. 
mărșăluind continuu 
timp de trei zile și 
două nopți. După ce 
a terminat întrecerea. 
Trandafir Rădulescu a 
făcut duș, a tras un 
pul de somn și a por- 
nit-o înapoi pe traseul 
cursei, în întîmpinarea 
celui de al doilea cla
sat, pe care l-a ajutat 
să termine traseul ! A- 
cesta a trecut însă li
nia de sosire, cu peste 
nouă ore în urma lui 
Rădulescu ! Renumitul 
mărșăluitor, care a fă
cut demonstrații în 
curse de 100 km la 
Bacău. Galați șl Brăila, 
a fost, în anii 1935—36, 
preparator fizic al e- 
chlpei de fotbal bucu- 
reștene „Venus", el fi
ind creatorul secției de 
atletism a acestui club.

faimoasa cursă
— Strasbourg (537 
pe care a cîștl-

36 KILOGRAME DE MĂRUNȚIȘ

foarte multe ori 
o echipă de fot-

SUPER-SUPER MARATOANE

Pe linia de tragere, una dintre seriile fetelor. 
Foto : Aurel D. NEAGU

„INTERNAȚIONALELE" DE TIR CU ARCUL
(Urmare din pag. 1)

mele două poziții ale clasa
mentului intermediar, la o di
ferență notabilă față de Urmă
ritorii lor. Printre aceștia s-au 
aflat juniorul nostru Mircca 
Fîrdea (după distanța de 90 
metri) și Călin loan (aflat, 
la un moment dat, pe poziția 
a 4-a). In întrecerea feminină, 
cea mai bună este, deocamdată; 
Marta Jablonska, cu 585 p, dar 
la un singur punct de ea se 
afla reprezentanta țării noastre, 
Aurora Chin-Matei. Diana Ni- 
colaescu și Gabriela Coșovan 
au început destul de bine, 
(locurile z și 3, după distanța 
de 70 metri), dar apoi au cedat 
pasul tn apropiere se află An
gelika Berg si Mathilda Eszolt, 
ambele din R.D. Germană dar și 
Daniela Robu, și este probabil 
că între aceste sportive se va 
da lupta pentru primele locuri

în concursul de calificare.
Mîine (n.r. astăzi), se desfă

șoară tragerile pe distanțele 
scurte, după care vor fi sta
biliți finaliștii, cite 24 pentru 
fiecare categorie.

REZULTATE TEHNICE, mas
culin, după distanțele lungi: 1. 
I. Volkov (U.R.S.S.) 604 p, 2. R. 
Match (U.R.S.S.) 582 p, 3. J. Wi- 
lewski (Polonia) 579 p, 4. I. 
lotov (Bulgaria) 569 p, 5. C, 
loan (România) 554 p, 6. P. 
Schak (R.D.G.) 542 p, 7. K. 
Krazimir (Bulgaria) 540 p, 8. 
V. Weszelovschi (România) 
533 p; feminin: 1. Marta Jab
lonska (Polonia) 585 p, 2. Au
rora Chiri-Matei (România) 584 
p, 3. Natalia Vîsoțkaia (U.R.S.S.) 
574 p, 4. Angelika Berg 
(R.D.G.) 572 p, 5. Matilda Es
zolt (R.D.G.) 570 p, 6. Gabriela 
Coșovan (România) 567 p, 7. Dia
na Nicolacscu (România) 562 p, 
8. Inna Suleiko (U.R.S.S.) 556 p.

@ PE SCURT © PE SCURT • PE SCURT •
ATLETISM • Concursul de 

maraton de la Bremen (R. F. 
Germania) a fost cîștigat de at
letul vest-german Udo Grlmm, 
înregistrat cu timpul de 2.21:56 
Pe locul secund s-a situat coechi
pierul său Jilrgen Fischer — 
2.22:51 • Cu Drilejul unui concurs 
desfășurat la Miami (Florida), 
campionul olimpic Carl Lewis a 
ciștigat cursa de 100 m, cu timpul 
de 10 32, iar Evelyn Ashford s-a 
situat pe primul loc în proba 
similari feminină cu 11,33. în 
proba de 110 m garduri, Roger 
Kingdom a fost cronometrat cu 
timpul de 13.90.

BOX • Desfășurat la Jezow, 
meciul internațional amical din
tre echipa locală Stal șl formația 
Stahl Hennlngsdorf (R. D. Ger
mană) s-a încheiat cu scorul de 
12—10 tn favoarea pugiliștilor po
lonezi.

CICLISM • Etapa a 13-a a Tu
rului Spaniei, desfășurată pe tra
seul Luarea — Ferrol, ,a revenit 
rutierului columbian Carlos Gu
tierrez înregistrat pe distanța de 
223 km cu timpul de 5.58:33.

Lider al clasamentului general 
se menține Luis Herrera (Colum
bia), urmat de Sean Kelly (Irlan
da) — la 39 s și Ralmund Diet
zen (R.F. Germania) — la 50 s. 
Organizatorii celei de-a 74-a edi
ții a Turului Franței au dat pu
blicității traseul cursei care mă
soară 4 091 km, împărțlțl în 25 
de etape. Competiția se va des
fășura între 1 și 26 iulie.

HOCHEI PE GHEAȚA • Ed- 
monton Ollers a pierdut pe te
ren propriu, cu 1—3, partida cu 
Detroit Red Wings primul joc 
din cadrul semifinalei NHL.

VOLEI • Meci amical mascu
lin, la Praga : Cehoslovacia — 
R.P.D. Coreeană 3—0 (13, 9, 11)
• La Atena, intr-un joc mascu
lin. Grecia — R. D. Germană 
2—3 (—10, 10, 9, —8, 12) • In 
finala, turneului masculin desfășu
rat la Tucuman (Argentina). re
prezentativa Cubei a învins cu sco
rul de 3—2 o selecționată locală. Pe 
locui trei s-a situat formația 
Franței care a întrecut cu 3—0 
echipa Peru.

Anul acesta, nu cu 
multă vreme în urmă, 
în Australia s-a desfă
șurat o cursă de su
per-super maraton__ ___  i pe 
distanța de - 1 060 km, 
de la Sydney la Mel
bourne. Cu acest pri
lej, cîștigătorul între
cerii. alergătorul grec 
Yannis Kouros a înre
gistrat timpul „record" 
de clncî zile. 14 ore 
și 47 de minute. El 
este. în fapt.' unul din
tre cîștigătoril obiș- 
nulțl al unor astfel deÎnuifi ai unor usiiei ui 
super-super maratoane,

te șl 
lume, 
o re-

desfășurate. în 
miri ce colț de 
Este cert că are 
zistență cu totul deo
sebită. multă voință și, 
desigur, viteza • nece
sară.

In această cursă aus
traliană, Kouros 1-â în
trecut 
doilea clasat 
bine < 
de zl !

întlmplarea 
ne-a reamlnUt-o pe cea 
a unul compatriot 
de-al nostru, mărșălui
torul Trandafir Rădu-

pe cel

de o

l de al 
ou mâl 
jumătate

aceasta

De 
cînd 
bal pierde un meci pe 
teren propriu, vinova
tul principal, dacă 
chiar singurul, este 
bîtrul de centru. In 
gâturi cu o astfel 
situație, 
revista 
U.R.S.S." că după 
meci desfășurat in Spa
nia, pe stadionul Es- 
tadiUa, gazdele au fost 
foarte 
deoarece 
favorizat 
tatoare.
., răzbune".
baremul

am citit 
„Sportul

nu 
ar- 
le- 
de 
în 
în 

un

nemulțumite, 
arbitrul 
echipa 

Și. ca
l-au

regulamentar
Rubrică realizată

ar fi 
vizl- 

să se 
plătit

de 11 200 pesetas in 
monedele cele mai mici 
ca valoare. In acest 
fel s-au adunat 36 kg 
de mărunțiș si cum or
ganizatorii au declarat 
că n-au 
nici un 
transport 
tru, l-au 
cesta să-și care singur 
sacul cu bani, cale de 
trei kilometri, pînă la 
gară. Comisia de dis
ciplină a Federației 
spaniole de fotbal a 
suspendat însă clubul 
Estadilla. De termen de 
șase luni, pentru un 
astfel de gest, oricum 
nepoliticos.
de Romeo VILARA

la dispoziție 
mijloc de 

pentru arbl- 
obllgat pe a-

ÎN PRIMA MANȘĂ A FINALtl CUPEI U. f. L A. : 
DOA» UN GOL AVANTAJ PENTRU I. F. K. GOTEBORG
GOteborg. Peste 30 000 de spec

tatori au umplut tribunele sta
dionului Ullevi, din marele oraș 
suedez, pentru a urmări prima 
manșă a finalei Cupei U.E.F.A. 
/87. dintre formațiile IFK Gote- 
borg și Dundee United. Din 
1972 și pînă acum, cînd urmea
ză a fi desemnată clștlgătoarea, 
CUPA U.E.F.A. a fost obținută 
de 11 echipe : Tottenham (1972 
șl 1984), FC Liverpool (1973 șl 
1976), Feyenoo Rotterdam (1974), 
Borussia Monchengladbach (1975 
și 1979), Juventus Torino (1977), 
PSV Eindhoven (1978), Eintracht 
Frankfurt pe Main (1980), Ips
wich (1981), Anderiecht Bruxelles 
(1983), Beal Madrid (1985 șl 1986) 
si... IFK Goteborg (1982).

La fluierul arbitrului Siegfried 
Kirschen (R. D. Germană) au e- 
voluat formațiile :

IFK GOteborg : Wernersson — 
Carlsson, Hysen, Larsson, Fre- 
driksson — Johansson, Todd 
Holmgren, Andersson, Tommy 
Holmgren — Pettersson, Nilsson.

Dundee United : Thomson — 
Holt, Narey, Hegarty, Malpas, 
Kirkwood, Bowman, Bannon, 
Mclnally, Redford — Slurrock.

Din chiar primul minut de joc, 
gazdele au dezlănțuit atacuri fu
ribunde asupra echipei scoțiene, 
care a adoptat însă o apărare 
foarte sigură în intervenții, cu 
un marcaj necruțător si cu un 
calm... britanic. O singură dată 
această apărare, atît de exactă,

a cedat, în nun. 38, la o fază 
aparent destul de banală. An
dersson a executat o lovitură de 
colț șl Stefan Petterson a reluat 
cu capul, dar observatorii apre
ciază că lovitura sa putea fi 
totuși apărată de portarul Thom
son. Pînă la sfîrșitul partidei, 
deși adevăratele ocazii n-au lip
sit, scorul n-a mai putut fi insă 
modificai, astfel că IFK Gote
borg a cîștigat cu 1—6 (1—0). 
Specialiștii spun că acest scor 
minim poate ti ușor răsturnat 
de scoțieni, în meciul retur, la 
29 mal, la Dundee. Reamintim că 
cea de a doua manșă a finalei 
va II condusă de arbitrul român 
loan Igna.

CAMPIONATE, ȘTIRI
• In preliminariile olimpice, la

Oslo (grupa D) : Norvegia — 
Turcia 1—1 (1—1) : Ia Malmd
(grupa C) : Suedia — Irlanda
1— 0 (0—0) ; la Sofia (grupa D). 
Bulgaria — U.R.S.S. 0—1 (0—0).
• Internaționalul vest-german 

Karl-Heinz Bummenige, jucător 
la Inter Milano, a fost supus 
unei intervenții chirurgicale, în
tr-o clinică de ortopedie la 
Basel. Se apreciază că el va fi 
obligat la un repaus de circa 90 
de zile. „K-H“ este acum în 
vîrstă de 31 ani.
• Meciuri restante In campio

natele naționale : Luton — Ox
ford 2—3, Wimbledon — Chelsea
2— 1 (Anglia) ; Locarno — Ve-

vey 1—1 (Elveția) ; Bohemians 
Praga — Dunajska Streda 1—1 
(Cehoslovacia). Egalitate în frun
tea clasamentului campionatului 
olandez, AJax și Eindhoven au 
cite 49 p, în urma restantei : 
Alkmaar — Eindhoven 1—1.
• Meciuri de Cupă : Olanda s

Ajax — Groningen 0—0 (rejuca- 
rea va avea loc la Groningen, 
peste două săptămînl). Dea 
Bosch — Den Haag 0—3 ; Aus
tria ! FC Tirol Innsbruck — 
Austria Viena 3—1, Austria Salz
burg — Voest Linz 1—3. FC Vle- 
na — Admira Wacker 1—0, St. 
Veit — Rapid Viena 0—3. Echi
pele învingătoare s-au calificat 
pentru semifinale ; Polonia : 
Kattowice — Gornik Zabrze 2—1 ; 
Italia : Parma — Atalanta 0—0 
(în tur 0—1), Bologna — Napoli 
2—4 (0—3) Juventus — Cag
liari 2—2 (1—1 s-a califi
cat Cagliari pentru mal mul
te goluri înscrise în depla
sare). Inter — Cremonese 1—1 
(1—1, calificată Cremonese in ur
ma loviturilor de la 11 m, 5—3). 
,în semifinale vor juca : Napo-11 — 
Gagliari și Atalanta — Cremo
nese.
• In „Cupa Llbertadores", e- 

chlpa chiliana Colo Colo a ter
minat nedecls (0—0) cu formația 
braziliană Guarani.
• Campionatul Ungariei (et. 

24) : Uj pești Dozsa — Honved 
2—1, Videoton — MTK o—0. De
brecen — Dunaujvaros 0—2, Be- 
kesesaba — Eger 3—1, Haladas — 
Tatabanya 0—0, Ferencvaros — 
Vasas 3—1, Siofok — Raba Eto 
Gyor 3—1, Zalaegerszeg — Pecs 
2—0. în fruntea clasamentului cu 
cite 34 p se află Ujpesti șl MTK, 
Iar 32 p are Tatabanya.

„FIEST A" A
Ceea ce a părut multă vreme o „amenințare" 

fără acoperire e pe punctul de a se transfor
ma în realitate: Napoli se găsește la un sin
gur pas de cucerirea titlului de campioană a 
Italiei I Un titlu după care echipa alb-albastră 
și înfocațll ei suporteri aleargă de 83 de ani 
(clubul a fost întemeiat în 1904). numai în 
două rîndurl, în 1968 și 1975, ratîndu-1 de pu
țin 1 Acum, cu două etape înainte de căderea 
cortinei peste seria A a lui il calcio, forma
ția iul Maradona deține un avans de 3 puncte 
față de Internazionale șl, în plus, un program 
cu o singură deplasare (la Asooli, unde însă, 
atenție Inter a pierdut duminică !). Inutil să 
vă mal spunem că, dat fiind temperamentul 
napoletanilor, totul e pregătit pentru marele 
„bal", un oraș întreg plănuind cum să sărbă
torească „istorica victorie a celui mai puternic 
club din lume" t ? Nu e nici o glumă dar la 
primărie s-au primit pînă acum 16 000 de su
gestii scrise cu privire Ia modul în care va 
trebui cinstită cucerirea titlului, cele mai mul
te venind de la „asociația vrăjitorilor", care 
recent. înaintea partidel-cneie cu Juventus și-a 
trimis 30 de reprezentanți pentru a „deseînta" 
terenul de joc ! Sigur că e multă fanfarona
dă si ridicol tn toată această tevatură, dar fie

Șl ÎNCEPUT! -............... 2
M 

și pentru amuzament faptele merită consem- " 
nate. De pildă, efectuînd o repetiție generală. ■ 
o fanfară formată din 300 de voluntari a asur- ■ 
zit orașul, zgomotul produs de ea asemănîn- 2 
du-se, după expresia unui martor ocular, cu ■ 
„răbufnirea Vezuviului alăturat** I Peste 20 de 2 
croitori locali sînt ocupați cu confecționarea J 
unul imens steag (30 de metri !), care va fi « 
desfășurat pe stadion după ultima etapă, iar ■
cofetarii au promis o pizza de ...500 de kilo- ■ 
grame, coaptă, firește. în culorile alb-albas- 2 
tre ! In ziua în care Maradona și ceilalți vor j, 
dobîndi lo scudetto, un balon de dimensiuni 
uriașe va survola urbea, pe el avînd să fie j! 
caligrafiat „Napoli — il campione del cam- « 
pioni** ! Cînd un ziarist milanez l-a întrebat. J 
deunăzi, pe unul dintre „tifos!!** Iul Napoli ce « 
se va întîmpla dacă echipa favorită va pierde, 2 
totuși, titlul, acesta a făcut ochii mari și a- J 
proape dă n-a înțeles. „Dumneata glumești, l-a « 
răspuns într-un târziu, dumneata nu știi că * 
am acasă 4 copii ? !“ *

în toată această frumoasă nebunie se uită, 2 
vai, esențialul: că Napoli încă n-a cîștigat ! ■
Napoletanil. însă, se grăbesc șl „fi-esta* a și 2 
început ! 2
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