
Proletari din toate țările, unifi-vd I
Remarcabil bilanț al halterelor românești la C.E.:

3 medalii de aur, 6 de argint și 4 de bronz

MCU VLAD-DE TREI ORI PE PODIUM
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORI
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Partidul Comunist Român — dînd dovada de o înaltă responsa
bilitate revoluționară — a fost organizatorul luptei împotriva regimului 
burghezo-moșieresc, a dictaturii militaro-fasciste și a războiului, 
pentru libertate și independența patriei, pentru participarea poporu
lui român la zdrobirea Germaniei naziste și transformarea revolu
ționară a societății românești.

NICOLAE CEAUȘESCU
9 Mai — Ziua Independenței, Ziua Victoriei

TREPTE SPRE ADEVĂRATA LIBERTATE
A PATRIEI Șl A POPORULUI NOSTRU
bîntem un popor liber, Independent, suve

ran, un popor care, timp de două milenii, 
n-a obosit în a-și apăra ființa, dăinuirea pe 
meleagurile hărăzite dintru începuturi, de-o 
oarte și de alta a Carpaților, de la Crișuri 
Ia „marea cea mare", de la învolburările Du

nării la Cazane, pînă în Tara de Sus a Mol- 
dovei. U'a pope»: eare — neclintit in vatra 
strămoșească, in ciuda atîtor adversități — 
tși făurește astăzi cu propriile brațe, mîn- 
Iru și demn, an destin nou, o viață nouă, 
iberă și prosperă, armînd entuziast șl hotărlt 
tălăuza-i sigură, clarvăzătoare — Partidul 
Comunist Român.

Istoria existenței, permanenței șl deve
nirii neamului nostru se constituie Intr-o 
adevărată epopee a luptei străbunilor Împo
triva atentatorilor ta glia și libertatea «a, 
-ste marcată de numeroase fi luminoase 
pagini de vitejie, de izbînzi răsunătoare, de 
momente de răscruce eare au însemnat tot 
atitea trainice pietre de temelie la edificiul 
României moderne. Două dintre aceste mo
mente glorioase ale Istoriei patriei — petre
cute la interval de 68 de ani, dar, printr-o 
fericită și simbolică coincidență, în aceeași 
zi. de 9 mai — ne emoționează cu o forță 
deosebită, prin semnificația și rezonanța lor: 
proclamarea independenței de stat a Româ
niei, tn 1877, și victoria asupra fascismului, 
in 1945, la capătul celei de a doua conflagra
ții mondiale. Două evenimente care aveau să 
inrîurească puternic Întreaga evoluție ■ nați-

tmii noastre, două trepte esențiale spre 
libertate și progres. Mari și numeroase au 
fost, de fiecare dată, sacrificiile materiale și 
amâne, dar poporul nostru le-a făcut cu 
exemplară bărbăție, spre a împlini năzuin
țele sale seculare spre 
iritate.

Referindu-se la actul 
sărbătorim astăzi 110 ani 
nia respingea definitiv 
act întărit apoi, prin fapte de arme, 
varășul Nicolae Ceausescu, secretarul gene- 
mi «îl partidului, arăta.; „Cucerirea indepen
dențe! României a deschis o epocă nouă 
In istoria milenară a poporului nostru, afir- 
mînd eu putere, în fața întregii omeniri, 
voința ți hotărîrca sa de a trăi liber, stă- 
pîn în țara și pe destinul său". Această me
morabilă izbîndă din șirul luptelor de 
veacuri pentru neatîrnare avea să determi
ne ttn puternic avînt în dezvoltarea pe mul
tiple planuri a țării.

Același înalt eroism șl fierbinte patrio
tism — insuflat de noua forță ce se afirma 
pe scena politică a țării, partidul comuniș
tilor — a dovedit poporul nostru în lupta 
împotriva Germaniei naziste, contribuția ro
mânească, materială și umană, la victoria fi
nală a forțelor antihitleriste fiind neprețuită . .. . .. . --------- ----- ...» maj

libertate și dem-

istoric de la eare 
șl prin eare Româ- 
dominația otomană, 

to-

fi decisivă „pentru infrîngerea celui

(Continuare in pag. 2-3)

„Internaționalele" de tir co arcul ale României

uTOȚI REPREZENTANȚII NOȘTRI IN „OPTIMI1
Mai 

dițiile 
doua, 
earea 
telor 
arcuj 
te la 
căzut ,________ __________
•ensibil evoluțiile și mal ales 
precizia celor ce aspirau la e- 
tapa superioară a întrecerii. Cu 
atît mai 
arcașilor, 
eoborînd. totuși, foarte 
față de 
strate cu alte ocazii. în schimb, 
intemperiile nu au influențat 
eu nimic clasamentele care au 
stabilit pe primii 24 de spor
tivi și sportive ce-și vor dispu
ta. începînd de astăzi, „opti
mile" de finală.

Evenimentele principale ale

mult decît dificile con- 
de întrecere din ziua a 

definitorie pentru califi- 
în „optimile" Campiona- 
inlernaționale de tir cu 
ale României, desfășura- 
Tunari I O ploaie rece a 

nemiloasă îngreunînd

lăudabile eforturile 
rezultatele lor ne

mult 
posibilitățile demon

zilei au fost, în ceea ce ne 
privește, trecerea pe primul loc 
al clasamentului, încă de la 
prima manșă a distanței de 50 
de metri, a Aurorei Chin Ma
tei, care a reușit să totalizeze 
881 p, întreeînd-o pe Marta Ja- 
blonska cu 3 p. Ea și-a men
ținut poziția și după distanța 
de 30 m, ca și în finalul pro
bei de simplu FITA, calificîn- 
du-se prima pentru „optimi". De 
altfel, trebuie să menționăm 
că si celelalte fete ale noas-

- - - — Diana
Daniela Robu, 

componente ala lotului națio-

tre, Gabriela Coșovan, 
Nicolaescu și

Radu T1MOFTE 
loan NOVAC

(Continuare în pag a 4-a)
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REIMS, 8 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). După o zi 
în care pe podiumul de con
curs al Campionatelor Euro
pene de haltere nu s-a aflat 
nici un reprezentant al țării 
noastre, vineri a intrat în 
întrecere și campionul olimpic 
și mondial al categoriei 100 kg, 
românul Nicu Vlad, ca și mai 
tînărul său coleg de echipă, 
Petre Tufă.

La stilul smuls, cu care a 
început concursul, așa cum era 
de așteptat, reprezentantul 
țării noastre a dominat disputa, 
întrînd pe podium atunci cînd 
principalii săi adversari termi
naseră cele trei încercări regu
lamentare. P. Kuznețov 
(U.R.S.S.) a rămas la 182,5 kg, 
iar A. Sanyi (Ungaria) a reu
șit numai la ultima încercare 
190 kg. Nicu Vlad a ridicat cu 
ușurință 190 kg, a fixat bara 
deasupra capului și la 195 kg 
și a încercat 197,5 kg, chiar 
după ce își asigurase titlul de 
campion european. El a dus 
haltera sus, cu brațele întinse, 
dar s-a răsucit și juriul nu i-a 
acordat încercarea.

întrecerea la stilul aruncat 
a fost deosebit de disputată: 
Vlad, Kuznețov și Sanyi au 
reușit de la prima încercare 
227,5 kg. în cea de a doua, 
Sanyi reușește 232,5 kg, în timp 
ce Vlad ratează. Kuznețov în
cearcă de două ori 237,5, dar 
ratează de fiecare dată, rămî- 
nînd, ca și reprezentantul nos
tru, cu realizarea de 227,5 kg. 
Proba cîntarului i-a fost favo
rabilă lui Kuznețov (mal ușor 
cu 250 grame), care a intrat în 
posesia medaliei de argint, 
Nicu Vlad fiind obligat să se 
mulțumească' numai cu „bron
zul".

După cele două probe, pe 
primul loc se aflau, la egali
tate, cu 422,5 kg, Nicu Vlad șt 
Andor Sanyi. Pentru departa
jare s-a făcut din nou apel 
la cîntar sl reprezentantul Un
gariei a fost mai ușor cu 100 
gr. decît campionul nostru, 
medalia de aur revenindu-i 
astfel Iul Sanyi. Celălalt, con
curent român. Petre Tufă, s-a 
clasat pe locul 9. eu 360 kg.

Și astfel, halterofilii români 
încheie întrecerile continentale 
cu un bilanț remarcabili trei 
medalii de aur, șase de argint 
si patru de bronz.

Rezultate tehnice, cat. 100 kg 
(22 de coneurenți). smuls: L 
NICU VLAD (România) 195 kg, 
2. Andor Sanyi (Ungaria) 190 
kg. 3. Pavel Kuznețov 
(U.R.S.S.) 182,5 kg; aruncat: 1. 
Sanyi 232,5 kg, 2. Kuznețov 
227,5 kg, 3. N. VLAD 227,5 kg; 
total: 1. Sanyi - 422,5 kg, 2. N. 
VLAD 422,5 kg, 3. Kuznețov 410 
kg, 4. M. Cernik (Cehoslova
cia) 400 kg, 5. J. Bokfi (Unga
ria) 387,5 kg, 6. P. Immesber- 
ger (R.F.G.). 385 kg... 9. P, 
Tufă (România) 360 kg.

în întrecerile de joi, la ca
tegoria 90 kg, unde nu am a- 
vut reprezentant, s-au înregis
trat Următoarele rezultate — 
total : 1. Anatoli ȘrapatI
(U.R.S.S.) 415 kg, 2. Rumen Teo- 
dosiev (Bulgaria) 410 kg, 3. 
Viktor Tregubov (U.R.S.S.) 405 
kg; smuls : 1. Șrapati 185 kg, 
2. Tregubov 185 kg, 3. Slawomir 
Zawada (Polonia) 182,5 kg; a- 
runcat : 1. Șrapati 230 kg, 2. 
Teodosiev 230 kg, 3. Tregubov 
990

Ion OCHSENFELD

Divizia A, etapa a 26-a, la fotbal

MULTE PARTIDE ECHILIBRATE Șl DE INTERES
• In prim-plan, meciurile Petrolul - Dinamo și Victoria - F.C. Olt • La Rm.

Vîlcea, Moreni, Galați și Hunedoara, confruntări importante pentru echipele din 
~ „Colocviu studențesc" la Craiovozona retrogradării

CLASAMENTUL

1. Steaua 24 20 4 0 56-10 44
2. Dinamo 25 15 « 4 58-23 36
3. Victoria 25 12 6 7 32-23 30
4. F.C. Argeș 25 10 7 8 21-18 27
5. Petrolul 25 8 11 6 18-15 27
6. F.C. OU 25 11 5 9 23-23 27
7. Sp. Stud. 25 10 5 10 35-28 25
8. FCM Brașov 25 11 3 11 21-30 25
9. „U“ Cj.-N. 25 10 4 11 38-29 24

10. Corvinul 25 9 4 12 40-39 22
11. Univ. Cv. 24 8 10 8 20-21 22
12. Oțelul 25 1 8 10 22-25 22
13. S.C. Bac&n 25 » 4 12 26-38 22
14. Jiul 25 1 0 12 24-31 24
15. Rapid 25 8 4 13 28-43 24
1«. Gloria 25 9 2 14 23-46 20
17. Chimia 25 7 4 14 28-48 18
18. Flacăra 85 1 2 15 22-45 17

PROGRAMUL Șl ARBITRII JOCURILOR »™-~
Sîmbătă

București : VICTORIA - F.C. OLT !
(Gh. Constantin — Rm. Vîloea; M. Axente — Arad și M. Stă- ; 
nescu — lași) i

(Stadionul Victoria din Complexul sportiv Dinamo)
Duminică

- S.C. BACĂU
Timișoara șl V. Alexandru — i

- „U" CLUJ-NAPOCA 
Stoenescu — București *1  R. J

- GLORIA BUZĂU

TERENURILE, OGLINZI ALE SPIRITULUI GOSPODĂRESC■ II-II WllIfaS.,

Nu cu mult timp în 
un articol apărut in 
nostru se intitula „«Sănătatea-» 
in suferință". într-adevăr, în 
urma raidului întreprins în Ca
pitală, Ia vremea respectivă 
eonstatam că starea terenurilor 
de sport (4 
.Sănătatea" 
mele acestei 
vizitat din 
mintlte, dar 
popas la A.

urmă, 
ziarul

la număr) de la 
nu justifică nu- 
baze sportive. Am 
nou terenurile a- 
si altele. Primul 
S. Locomotiva...

ACEEAȘI PERMANENTĂ 
INIȚIATIVĂ

Pășind 
live din 
întîlnim 
bazei :

pe poarta bazei 
str. Sevastopol 
pe Ion Panait,

căldura — numai competiții cu 
zeci de participanți. Sigur, di
mineața la 6 sint aici ; ud, 
trag tăvălugul, mai retușez po 
ici, colo, de 3—4 ori pe zi. 
marchez terenurile si uite așa,

SURPRIZA PLĂCUTĂ Șl LA 
„TELEFOANE"

Raid prin citeva
baze sportive

spor-
9, îl 

. șeful 
„Cam rar pe Ia noi, ne 

fntimpină el. Vreau să scrieți 
despre aceste terenuri de sport 
ee nu cunosc odihnă : iarna — 
patinoar natural, iar cum dă

lot mereu. Fac toate acestea și 
din obligație, dar și din plă
cerea de a vedea sportivii că 
se simt bine la baza noastră. 
Vorbesc despre iubitorii spor
tului alb — copii si tineri, 
meni de toate vîrstcle. Nu 
pling. dar să știți că un 
ren de sport neîngrijit 
«plinge» J“

oa- 
mă 
te-

Așezată într-un cadru natural 
deosebit, baza sportivă „Tele
foane" oferă condiții bune de 
practicare a sportului : volei, 
handbal, fotbal, tenis de cîmp 
și de masă, șah. „De cînd am 
preluat baza, ne spunea admi
nistratorul Vasile Ungureanu, 
om inimos, priceput la toate, 
am încercat să-i dau o față 
nouă, reușita fiind datorată — 
în bună măsură — oamenilor 
muncii din întreprinderea noas
tră, cu sute de ore de muncă 
patriotică efectuate — în mod 
deosebit de grupa condusă de 
Ion Cilă. în citcva zile vom 
termina complet lucrările de a- 
menajare, intîmpinînd cu bai-

Ionel PANA, coresp.

(Continuare in pag. 2-3)

I
Rm. Vilcea : CHIMIA
(I. Igna; I, Ferenczi — ambii din

București)
Craiova : UNIVERSITATEA
(D. Buciuman — Timișoara; M. 
Clmpeanu — Arad)
București: STEAUA
(O. ștreng — Oradea; I. Coț — Ploiești șl M. Nicolau — Bacău)

(Stadionul Steaua)
Ploiești : PETROLUL - DINAMO
(C. Teodorescu; N. Georgescu — ambii din Buzău și V. Antoni 
— lași)
Moreni : FLACĂRA
(S. Rotărescu — Iași; V. Ourt
Brăila)
Galați : OȚELUL
(A. Gheorghe — P. Neamț; I.

1
 Giurgiu)

Hunedoara : CORVINUL

(Ad. Porumboiu — vaslui; M.
Focșani)
Pitești : F.C. ARGEȘ
(M. Constan tinescu; P. Iliescu

]! roianu — Ploiești)
i Toate partidele vor începe la ora 18

- SPORTUL STUDENȚESC
— Medgidia și C. Gheorghlță —

- JIUL
Velea — Craiova șt T. Chelu

- RAPID ,
Neșu — Oradea șl I. Niculițov

- F.C.M. BRAȘOV
— ambii din București și A. Mo-

Miine, la Ploiești, se dispută until din meciurile Interesante ale eta
pei, Petrolul — Dinamo. lată o fază din partida-twr.
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UN PROGRAM DE MARE ATRACȚIE
Activitatea sportivă de masă rămîne ferm ancorată în preocu

pările iubitorilor de exercițiu fizic, practicat în marea arenă a 
Daciadci. Rețin atenția, în primul rînd, competițiile cu finală 
pe țară. Am numit Campionatul Republican Universitar de 
orientare turistică programat la sfîrșitul acestei săptămîni, în 
împrejur’mile localității prahovene Plopeni. De asemenea, la 
Ploiești, vor fi cunoscute cele mai bune alergătoare de cros 
participante la „Voințiada“ fetelor, iar la Tg. Mureș concuren
tele fruntașe în Raliul femeii.

La nivel județean sînt de semnalat o suită de întreceri spor
tive de masă dedicate Zilei Victoriei: concursuri de cros în 
majoritatea Județelor, orientare turistică (Pucioasa — Dîmbovi
ța), baschet, fotbal; handbal, tenis de masă șl volei, precum 
și probe atletice (Rîmnicu Vîlcea). Tradiționalul Festival sportiv 
predelean se va Încheia șl el astăzi (primele Întreceri au avut 
loc luni), o dată cu desemnarea cîștigătorilor Ia atletism, fot
bal popice șah, tenis de masă, schi pe role.

Mîine, Bucureștiul va avea ca punct principal de atracție 
acțiunea sportivă de amploare organizată la Complexul Tei, 
intitulată „Studenție, sport, tinerețe 1“ dedicată celei de a 65-a 
aniversări a U.T.C. șl Împlinirii a 30 de ani de la înființarea 
U.A.S.C.R. Cu acest prilej vor avea loc întreceri de atletism, 
baschet fotbal, handbal, șah tenis de masă, volei, badminton, 
un cros de masă, demonstrații de gimnastică aerobică șl spor
tivă, canotaj, concursuri la sporturile tehnico-aplicative, ciclism, 
călărie precum și un simultan de șah susținut de fruntași ai 
eșichierului bueureștean.

Sînt programate de asemenea, finalele Campionatului Repu
blican Universitar de tenis. Acțiunea care marchează și înche
ierea anului sportiv universitar cuprinde un bogat program 
cultural-edueativ (întîlnirl cu foste glorii ale sportului româ
nesc filme cu temă sportivă un concert susținut de formații 
studențești etc.) în măsură să sporească interesul publicului 
spectator. Sperăm, respeetînd tradiția, un public numeros, cald, 
cît mal darnic în aplauze la adresa protagoniștilor acțiunii...

CRAIOVA, 8 (prin telefon). 
Tn ambianța deosebită oferită 
de baza hipică din „Parcul 
Poporului" din localitate, cea 
de a 41-a ediție a Campiona
telor Naționale de călărie a 
debutat cu întrecerile juniori
lor în cadrul primei etape, 
dispute care reunesc ia start 
competitori de la Steaua, Di
namo, Olimpia București. 
C.S.M. Sibiu, C.S.M. Lugoj, Pe
trolul Ploiești, A.S.A. Cluj- 
Napoca, Timiș Izvin. Izvorul 
Miercurea Ciuc, Agronomia 
Piatra Neamț și C.S.M. 
SEMTEST Craiova.

După ce, în primele zile, 
probele din program au fost 
destinate calificărilor, vineri 
după-amiază, pe o vreme în
sorită, s-a dat 
cerea oficială 
16 ani. Cei 36 
s-au aliniat Ia 
tre ei la cel dinții concurs cu 
miză, au oferit, în ciuda lipsei 
de experiență și a noilor emo
ții. o serie de evoluții de bună 
calitate care de mulți ani lasă 
să se întrevadă frumoase per
spective. Un argument îl con
stituie si faptul că o treime 
dintre ei au terminat parcursul 
de bază fără penalizare, dispu- 
tîndu-și locurile fruntașe Ia 
baraj, pentru ca ierarhia defi-

startul în între- 
a juniorilor de 
de sportivi care 
start, unii din-

PENULTIMA ETAPA
IA HANDDAl (I)
Penultima etapă (a XXI-a) a 

Campionatului Diviziei feminine 
A de handbal se dispută dumi
nică dimineață. In legătură cu 
aceasta FR Har.lbal ne-a co
municat că toate meciurile vor 
avea Ioc începînd de la ora 10- 
Este o decizie menită să previ
nă orice dereglări care s-ar pu
tea ivi pe parcurs... întrueît e- 
chlpele angrenate tn competiție 
urmăresc — ceer ce este normal 
— ca în clasamentul final să o- 
cupe o poziție cit mai bună, toa
te meciurile sînt deosebit de im
portante. atît cele care vor da 
configurația plutonului fruntaș, 
cît și cele în oare se joacă... re
trogradarea

Așteptăm 
pă evoluții 
sportiv din ,_____ ___  _
pe, precum și arbitraje care să nu 
lase nici o umbră de îndoială în 
privința rezultatelor finale.

Programul etapei bucurești: 
Sala Floreasca ■ Confecția — Con
structorul Baia Mare (arbitri : 
R. Iamand’ - T-. Ene din Bu
zău): SF. GHEORGHE: CSM — 
Rapid București (C. Cristea — Gh. 
Dumitrescu din Constanța); CON
STANȚA : Hidrotehnica — Rul
mentul Brasov (M. Marin — Șt. 
Șerban din București); BACĂU: 
Știința — TEROM Iași (A. Dumi
trescu — C. Szabo din Bucu
rești); PLOTEȘTI: Dorobanțul — 
Chimistul Bm Vil' ea (D. Gher- 
ghișan — C. Drăgan din Iași): SI
BIU: CSM — Mureșul Tg. Mureș 
(Gh. Șandor din Oradea și N. 
lancu din Buzău).

șl de la această eta- 
corecte și în spirit 
partea celor 12 echi-

Turneul Internațional masculin de șah al României

DISPUTE DÎRZE
TIMIȘOARA, 

fon). Pentru a 
tori iubitorilor de șah, sportivii 
români au jucat pînă la ulti
mul 
din primele două runde, dar 
atît \ 
Xu —. cît și Ghindă 
Przewoznik 
mai mult decît remize, lonescu 
a remizat întrerupta din pri
ma rundă cu 
care a avut 
puțin.

Aseară, în 
după cum 
dispute dîrze au fost oferite

8 (prin tele- 
nu rămîne da

pion partidele întrerupte

Ghițescu împotriva lui
CU

nu au reușit

Tischbierek, în 
o calitate mai

runda a III-a. 
era de așteptat.

ÎN RUNDA A 3-a

nitivă să fie stabilită de... cro
nometru. Dintre toți, cea mal 
bună comportare a avut-o, cu 
Răsad, Răzvau Bozan (C.S.M. 
Sibiu), fiul cunoscutului cam
pion național și balcanic, 
Alexandru Bozan. El a abordat 
obstacolele cu multă precizie, 
a executat întoarceri scurte, 
terminînd cu 0 p și cu cel mai 
bun timp al barajului. în ace
lași timp se cuvine să subli
niem și pozițiile generale ale 
fetelor (în primele șase locuri 
se află trei amazoanei), deta
șîndu-se clujeanca Nona Șo- 
neriu, cu Păcală și Stîncos, 
care s-a situat pe pozițiile 2 și 
3. Dacă adăugăm si faptul că 
în competiție au apărut și foar
te multe nume noi, putem a- 
firma că, cel puțin Ia această 
categorie de tineri călăreți, se
zonul competițional a debutat 
cu bine.

Rezultate tehnice, juniori 16 
ani: 1. Răzvan Bozan (C.S.M 
Sibiu) cu Răsad, 0 p (37,7 s). 2.
2. Nona Șoneriu (A.S.A. Cluj- 
Napoca) cu Păcală 0 p (42,2 s);
3. Nona Șoneriu cu Stîncos 0 p
(46,2 s); 4. Magda Iosipescu
(Dinamo) cu Matelot 0 p (50 s) ■ 
5. Irina Marian (Olimpia) cu 
Gerarium 0 p (50,3 s); 6. Ro-

. land Rohn (C.S.M. Lugoj) cu 
Papu (50,7 s). >

Sîmbătă, în program sînt 
înscrise probele de dresaj (de 
la ora 9) și obstacole juniori 
18 ani (de la ora 17,30), iar 
duminică de la ora 9 vor avea 
loc întrecerile fetelor și cele 
pe echipe.

Emanuel FÂNTÂNEANU

COMPETITIVITATE LA..
Cînd John McEnroe se afla 

în vîrf de formă și cîștiga... 
totul, marea tenismană Billie 
Jean King îl admonesta (în 
„L’Equipe"), scriind că ofi
cialii sînt îndreptățiți sâ-i pe
nalizeze ieșirile nesportive 
(repetate) la adresa arbitrilor, 
adversarilor șl publicului. 
Ne-am amintit de lecția de 
pedagogie a ’ui King, urmă
rindu-i, la recentul „Criteriu 
al primăverii", pe sportivii 
noștri.

Să spunem din capul locu
lui că, dacă jocul multora 
dintre ei s-a situat 
la nivel scăzut, in- y----
disciplina lor s-a 
dovedit, în schimb. 
a fi la cel mai L A J 
„înalt" nivel: atitu- =
dine ireverențioasă, 
obrăznicie, aruncarea min
gii, lovirea. pînă la de
teriorare, a rachetei de pă- 
mînt (trebuie să se știe că 
o rachetă de competiție costă 
cîteva mii de lei, și 
mai multe cazuri ea 

sau de
in cele 

este plă- 
asocia-tită de club 

ție).
Situația ni 

de aceea nu 
cu vederea, 
na națională, 
aruncă racheta în timpul me
ciului. în Ioc să se concentre
ze asupra jocului, și atitudi
nea ei proliferează: o... copia
ză Loredana Bujor, Cătălina 
Furtună, Cornel Teodorescu, 
Dorel Pop, Gabriel Oniceag. 
Desigur, un asemenea com
portament necivilizat a fost 
(pe bună dreptate) prompt 
sancționat de juriul concursu
lui. Pe o lungă listă a indis
ciplinei mai figurează: Vene.

se pare 
o putem ____
însăși campioa- 
Teodora Tache,

gravă și 
trece

ția ! 
joc; 
Cătî 
clie 
Moi; 
BOg 
la < 
na 
Lau 
întîi 
rilo-i 
bog 
mai 
încă 
luie 
ție

mai 
o a 
că 
Pro 
rat 
AM 
NOI 
levi

Ir 
tă i 
trei 
ția 
asti 
pre 
tual 
cun 
san 
juc; 
de 
pre 
bit 
EL 
POS

spectatorilor timișoreni, pre- 
zenți în număr destul de mare 
în sala Modex. Sovieticul Ed
vin Kengis a obținut a doua 
victorie consecutivă la marele 
maestru Theodor Ghițescu. Tî- 
nărul Dan Bărbulescu a cîști- 
gat la Jiri Nun, la fel și Raj 
Tischbierek la Jan Przewoznik. 
Remize la mesele Stoica — Ve
ra, Gheorghiu — Subă, Kirov 
— Foișor și două întrerupte: 
Xu — lonescu și Ghindă — 
Liang. Clasament: 
Kengis 2,5 p. 2—3.
Gheorghiu si Rai Tischbierek 
2 p.

1. Edvin
Florin

C. CREȚU — coresp.

De luni, la Brăila

____  __  Brăila 
satisfacție. In o- 
avea loc, înce- 
și pînă sîmbătă. 
al Campionatelor 

box pentru ju-

Iubitorii boxului din 
au motive de 
rașul lor va 
pînd de luni 
turneul final 
Naționale de 
ntari I. Concomitent se va dis
puta și Concursul Republican 
al juniorilor II. Deci, în por
tul dunărean, timp de o săp- 
tămînă. aproape 200 de tineri 
pugiliști își vor măsura for
țele pentru a intra în posesia

ES ma'fr;

Ziua Independenței, Ziua Victoriei
(Urmare din pag. 1)

periculos dușman al libertății 
și independenței popoarelor, al 
păcii și progresului întregii 
lumii — fascismul" cum se 
subliniază în documentele par
tidului nostru. O victorie la 
care România, socotită a 4-a 
forță a coaliției antihitleriste 
s-a făcut remarcată prin vi
tejia ostașilor săi o victorie 
care a deschis poporului nostru 
calea 
tații 
cială 
nism

Sărbătorind astăzi cele 
mari evenimente din 
țării, o facem cu inima plină 
de mîndrie. cu venerație și re
cunoștință pentru faptele îna
intașilor pentru adîncul lor pa
triotism pentru vitejia și pu
terea de sacrificiu cu care au 
luptat spre a împlini 
scumpe de libertate. ___ , _
dență si suveranitate Q facem 
mai ales cu gîndul că 
jertfele din războiul 
istoricul act de la

spre o eră nouă a liber- 
depline națională
spre socialism sî

și so- 
comu-

două 
istoria

i dealuri 
îndepen-

J Înota și 
antifascist. 

„ _____ __ 23 August
1944 au dus. dună cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceausescu
„Ia cucerirea adevăratei inde
pendențe a patriei 1a transfor
marea revoluționară a Româ
niei. Masele populare si-au do- 
bîndit cu arma în mînă drentul 
Ia libertate si neatîrnare. drep
tul de a fi stăpîne pe bogățiile 
naționale de a-si făuri 
nele potrivit intereselor 
pîrațiilor proprii". O 
cu gîndul la mărețele

desti- 
si as- 
facem 
împli-

ra

VERBUL „A CONSTRUI», CONJUGA

PREZENT DAR, MAI ALES, L/
prin

niri ale prezentului, la strălu
citele realizări, pe tărîm ma
terial și spiritual, obținute de 
poporul român, sub conduce
rea înțeleaptă a partidului, co
muniștilor. la impresionantele 
înfăptuifi din ultimii 22 
anii celei mai fertile 
de din istoria noastră, 
cu justificată mîndrie 
Nicolae Ceausescu" ; 
du-ne la perspectivele 
noase ale patriei noastre 
cialiste la renumele și presti
giul de care se bucură astăzi 
în lume, consecință firească 
a vocației constructive a fiilor 
săi, a dorinței de pace înțe
legere și colaborare între toa
te popoarele, deziderate cărora 
conducătorul României socialis
te. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
le dă o vie si intensă expresie

de ani. 
perioa- 
nurnită 
..Epoca 
gîndin- 

lumi-
so-.

SELECȚII LA CSS 2 
BUCUREȘTI

Clubul Sportiv Școlar 2 
București va efectua, înce- 
pînd cu ziua de 11 mai 1987, 
selecții pentru secțiile de 
baschet, handbal. rugby, 
volei, polo, tenis de cîmp si 
de masă, gimnastică ritmi
că, caiac-canoe. înot. Infor
mații suplimentare — la tel. 
35.25.08 si la sediul clubului, 
Bd. Dimitrov 128.

mult rîvnitelor trofee. Printre 
competitori se vor afla și bo
xerii din lotul național, care 
se pregătesc pentru participa
rea la Campionatele Mondiale 
de la Havana.

Organizatorii au luat toate 
măsurile pentru buna desfășu
rare a întrecerilor, iar „Arena 
de box" din centrul municipiu
lui a îmbrăcat haine de săr
bătoare și este gata să-și pri
mească oaspeții. Corpul de o- 
ficiali va fi 
cutul arbitru 
(re Epureanu 
iar printre 
se vor afla si purtători ai e- 
cuscanelor A.I.B.A. și E.A.B.A

Luni, marți, miercuri si joi, 
vor 
zilnic. 
18.30 
18.30 
sîmbătă, de la aceeași 
nala juniorilor mari.

co n dus de cunos- 
internațional Pe- 
(delegat general), 
arbitrii-judecători

loc cîte două gale 
la orele 
vineri, de

avea 
de 

iar
finala juniorilor

15,30 și 
la orele 
mici și 
oră, fi-

IN DRUMURILE sale 
județul Mureș, reporterul 
sportiv nu poate ocoli asocia
ția Constructorul din Tg. Mu
reș. De ce ? Răspunsul este 
cuprins în afirmația președin
telui acestei unități, Nicolae 
Marian : „Noi ne numărăm 
printre puținele asociații 
județ care au contribuit 
zestrea de medalii a țării 
competițiile internaționale". 
• UN PRIM popas în mijlocul 
jucătorilor de tenis de masă. 
Urmărindu-i pe Kinga Lohr, 
Maria Losonczi, Daniela Po- 
poviciu, D. Paal, S. Naidin, FI. 
Vaida și pe ceilalți compo- 
nenți ai formațiilor mureșene, 
ne ducem cu gindul la evolu
țiile Kingăi Lohr la ultima e- 
diție a C.E. de junioare, de 
unde s-a întors cu două preți
oase medalii, dar și la foarte 
buna comportare a fetelor și 
băieților în actuala ediție a 
campionatului. Dovadă că an
trenorii I. Lohr, C. Macovei și 
P, Paal nu stau degeaba... • 
PE CELE 7 podiumuri ale sălii 
de haltere, activitatea este în 
plină desfășurare. Pe podiu
mul competițiilor republicane, 
tinerii sportivi de la Construc
torul au urcat de 24 de ori, 
dintre toți detașîndu-se B. 
Drocșa, inclus și intre compo
nența lotului național de ju
niori. Lui i se mai alătură și 
A. Feri, A. Nagy, A. Balogh, 
Z. Drocșa, ca un argument că 
sportivii și antrenorii muncesc 
cu spor. Ni se spune : „Aceas-

din 
la 
în

tă secție, deși 
clusivitate 
fruntașă în asociația 
Totuși, comparînd i 
obținute cu cele 
performanțe pe plan interna
țional, constatăm cq diferențe
le sînt încă destul de mari. 
Va trebui, deci, să muncim în 
continuare eu și mai multă 
atenție. Dezvoltarea acestui 
sport la noi în țară, succesele 
obținute ne obligă pe toți..." 
• IN CADRUL Trustului există 
o bază de recuperare care dis-

alcătuită in ex- 
din juniori, este 

i noastră 
rezultatele 
mai bune

24 de orc la asociația
Constructorul T<ț. Mureș

DUMINICĂ

<

11 :

FOTBAL. Stadionul ICSIM, 
ora 11 : Automatica - Chi
mica Tirnâveni (B) ; Stadionul 
Autobuzul, ora 11 : Autobu
zul - Gaz Metan Mediaș
(B) ; Stadionul Abatorul, ora 
11 : Abatorul București - 
Metalul București (C) ; Sta
dionul CFR-BTÂ, ora
CFR-BTA - Viscofil București
(C) ; Stadionul Voința, oro 
11 : Voința București - Teh- 
nometal București (C); Sta
dionul TMB, ora 11 ; 
MECON București - Chimia 
Găești (C).

HANDBAL. Sala Floreasca 
ora 10 : Confecția București 
- Constructorul Baia Mare 
(A, f) ; Teren Dinamo,' oro 
9,30 : Calculatorul IIRUC 
București - Tractorul Brașov 
(B m) ; Teren ITB. oro 11 :

IT București - Precizia Vas
lui (B, m) ;

LUPTE LIBERE. Sala Stea
ua, oro 10 : Steaua - Pro
gresul Brăila — Dunărea 
Galați ; Sala Gi-ulești, oro 
10 : Rapid București - Jiul 
Petrila - U.M. Timișoara; Sa
la Electra, ora 10 : Electra 
București - Nicoiina lași - 
Oțelul Călărași (triunghiulare 
în cadrul etapei a IV-a o 
Diviziei A) ;

VOLEI. Teren Spartac, de 
la ora 9,30 : C.S.U.-I.E.F.S. 
București - Știința Bacău 
(B, f) : Spartac București — 
„U“ Clui-Napoca (B, f) IT 
București - Confecția Bucu
rești (B f) : Teren CFR Ba
nat. ora 9.30 • Rapid Bucu
rești - Braiconf Brăila (B. f): 
Teren Sănătatea, ora 10 70- 
IMG București - SARO Tir- 
goviște (B m).

pune și de un bazin de 25 m. 
Sînt mulți copiii care îndră
gesc această disciplină, unii 
cu rezultate promițătoare. Din
tre cei veniți in ultima vreme 
antrenorii A. Petelei. Eva Ke- 
rekeș și Sanda Ștefănescu în
cearcă să-i selecționeze pe cei 
mai buni. „Copiii care nu în
deplinesc haremurile stabilite 
ii scoatem din grupe, deoarece 
nu ne putem permite să in
vestim în elemente care 
au perspectivă, 
testelor unor părinți care 
deosebesc 
grement. 
altfel de 
pentru 
trustului 
suficiente posibilități de prac
ticare". • NU NE DEPĂRTĂM 
de bazin, așteptînd intrarea in 
apă a poloiștilor. Deocamdată, 
echipa se află în seria secun
dă a primei divizii, cu dorin
ța evidentă de a realiza mai 
mult „Redresarea acestei acti
vități este, însă, posibilă nu
mai printr-o muncă perseve
rentă, conștientă. Se așteaptă 
și sprijinul C.J.E.F.S, și al

nu
în ciuda pro- 

nu 
de a- 

solicitâ 
ce 

conducerea 
și creează

performanța 
Cea dinții 
calități, în timp 

a doua, 
a creat
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PRIN BAZE SPORTIVE
(Urmare din pag 1)

ne de sărbătoare cele dinții 
competiții44.

GOSPODARII ÎNGRIJESC,
UNII SPECTATORI PĂGUBESC...
Baza sportiva Sănătatea- 

are 
bine

sportivă
acum terenurile curățate, 
îngrijite, cu marcaj proas- 

făcut, iar mica tribună a 
reamenajată si completată 
bănci. Există, totuși ccu

problemă. Cum se știe pe te
ren. sportivii se întrec • in tri
bune spectatorii aplaudă^ încu
rajează în mod civilizat dispu
ta dintre combatanți. Mai sînt 
însă unii spectatori, care, se 
..încurajează" singuri (cu sti-
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INCALIFICABILUL GEST AL UNUI REPUTAT CĂPITAN DE ECHIPĂ

Cinci mumie cu Internaționalul dinamovist Andone

Partida România — Spania, 
care a produs atîta Justificată 
satisfacție, atît prin categori
cul scor, cit și prin valoarea 
ridicată a fotbalului practicat 
de „tricolori", a avut, din păca
te, și un epilog mai puțin fe
ricit. Unul dintre cei mai buni 
jucători ai partidei, după foar
te multe opinii omul nr. 1 al 
întîlnirii, Marius Lăcătuș, a 
suferit o serioasă accidentare 
în urma unei lovituri aplicată 
de Camacho, chiar purtătorul 
banderolei de căpitan al re
prezentativei spaniole. Cum 
s-a petrecut această manifes
tare de nesportivitaie. realiza
tă — cum vom afla — cu 
multă discreție, dar și preme
ditare ? Să-l ascultăm chiar pe 
Marius Lăcătuș...

„Cred că era minutul 36 de 
joc. Noi dominam puternic 
formația spaniolă și, la un mo
ment dat, am obținut un cor
ner. Căutam să mă plasez cit 
mai bine la lovitura pe care 
urma să o execute Bolbni. Ma
re aglomerație în careul spa
niol. Camacho, adversarul 
direct, a profitat de acea aglo-

„TROFEUL FAIR-PLAY SPORTUL
...doar 10 puncte in cont!PUL I

I.

1, dar, 
datoria 

ipistarea 
de pe 
qp ni- 

•jnpetitl- 
cruet or ul 
'a • SA- 
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dispozi- 
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Firesc, 

ții, însă), 
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:... rasi
st. Mol- 
:are an- 
intreve- 

iar, pen- 
un dar. 

, „tehni- 
itensifice 
a celor 
1 și în 
mării și 
i de ex- 
a in vi- 

obține- 
măsura 

opunem". 
eva de 
-i (care, 
e într-o 

. și des- 
țe nota- 
copiilor 

i Ramo- 
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i campî- 
i reține, 
noastre, 

ng. Mir- 
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Em. F.

I 
I 
I
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I 
I
I
I
I

Nu spunem o noutate atunci 
cînd afirmăm că o întrecere de
vine mult mai interesantă, atin- 
gînd cote dintre cele mal înalte 
cînd ea se apropie de linia de 
sosire. Adevăr valabil și pentru 
actuala ediție a Diviziei A. La 
fel stau lucrurile și în cazul 
competiției sportivității formați
ilor acestui eșalon, angrenate în 
disputa pentru ocuparea primu
lui loc In „Trofeul fair-play 
Sportul". Este o dispută extrem 
de palpitantă. în care noul lider 
— Corvin ui — are un avans de 
numai 10 puncte. Dincolo de 
acest aspect, derulat în condiții 
conforme cu o întrecere -loială, 
un altul, din păcate nedorit, își 
face tot mai mult simțită pre
zența în ultimele etape: nivelul 
disciplinat este în suferință ! Alt
fel spus, parcă în ton cu capri
ciile vremii... plouă cu cartonașe 
și etape de suspendare, ceea ce 
subțiază vizibil zestrea de puncte 
a celor 18 divizionare A. De 
exemplu, codașele acestui clasa
ment. echipele Jiul și chimia, 
mai au în cont doar 40 și, res
pectiv, 10 puncte. Extrem de pu
țin, dar cît se poate de convin
gător privind modul cum jucă-

DIN DOS.MITLE COMISIEI DE DISCIPLINĂ

iută șansa 
), își fac 

— asta 
r fixează 
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• „Ia florile — Dă-mi florile IH. 
Schimbarea aceasta de... macaz 
înaintea și după erminarea me
ciului cu Minerul Ghelar, a „mai 
marelui" de la Unirea Tomnatic, 
Adrian Udrescu față de arbitrul 
întîlnirii, a fost, ca să spunem 
așa, cea mai., inofensivă mani
festare pe care s avut-o Adrian 
Udrescu. Căci a i urmat și altele, 
eîtuși de puțin „inofensive" — in
jurii. amenințări etc. — care au 
determina’ Comisia de discipli
nă să-l suspende pe Adrian U- 
drescu pe 2 ani din activitatea 
fotbalistică
• Cu 30 de secun 'e înainte de 

terminarea ’ntîlnlrli dintre Uni
rea Ocna Sibiului și Electromu- 
reș Tg. Mureș, la scorul de 2—1 
pentru Eleetromureș arbitrul s-a 
văzut pus în situația de a fluiera 
sfîrșitul meciului, deoarece unul 
din arbitrii de linie care semna
lizase ieșirea mingii din suprafa
ța de Joc. ÎNAINTE de înscrierea 
unul gol de către gazde, fusese 
înconjurat și bruscat de cei de 
la Ocna Sibiului, în frunte cu oa
menii de. ordine (? I 7 I). Șl a- 
cesta avea să fie doar începu
tul. La cabine ma’ mulți condu
cători ai echipe' Unirea Ocna Si
biului (cel mai agresiv fiind 
Dan Popârțan președintele aso
ciației sportivei I au OBLIGAT 
pe „central" să valideze golul a-

CLASAMENTUL 
CAMPIONATULUI DE SPERANȚE 

1. STEAUA 24 16 8 0 72-10 56
2. Univ. Cv 24 *5 3 6 49-27 48
3. Dinamo 25 15 3 7 45-25 48
4 Oțelu* 25 13 6 6 43-25 45
5. Victoria 25 13 4 8 36-24 43
6 F.C Olt 25 13 4 8 41-38 43
7 Sp. Stud. 25 11 8 6 45-31 41
8. ,.U“ Cj -N. 25 12 3 10 43-44 39
9. Rapid 25 10 5 10 31-32 35

10. Jiu] 25 10 2 13 38-60 32
11. FCM Brașov 25 9 2 14 57-52 29
12. Corvinul 25 8 5 12 28-33 29
13. Petrolul 25 b 5 12 33-43 29
14. Gloria O'T 9 1 15 36-63 28
15. F.C. Argeș 25 7 5 13 23-32 26
16. Flacăra 25 6 6 13 30-45 24
17. Chimia 25 6 3 16 27-51 21
18. S.C. Bacău 25 6 0 19 37-79 18

• astAzi, la plopeni. o 
ultimă verificare a echipei noas
tre de juniori înaintea startului 
pe care-1 va lua miercuri la 
Ploiești, pe stadionul Pranova.
în preliminariile Campionatului 
European A Parteneră de între
cere a juniorilor „tricolori** va 
fi divizionara C. Metalul Plopeni. 
Meciul va începe la ora 14.

merație și, înainte ca mingea 
să fie pusă în joc, mi-a apli
cat cu cotul o lovitură puter
nică în obraz. Puțini au ob
servat gestul acesta de neîn
chipuit al căpitanului echipei 
spaniole. Am simțit o mare 
durere pe toată fața, dar mai 
cu seamă pe obrazul sting, a- 
colo unde fusesem lovit. Dar 
jocul m-a prins în viitoarea 
lui. am continuat sprinturile, 
driblingurile, de data aceasta 
în luptă cu Soler, care îl în
locuise pe Camacho, un adver
sar care a jucat sportiv, cu 
o mare corectitudine. La pau
ză. în vestiare, am simțit din 
nou dureri acute, dr. N. An- 
dreescu a intervenit prompt, 
mi-a aplicat comprese cu 
gheață. Apoi am reintrat în 
teren, alături de coechipierii 
mei. După joc. fiind supus unui 
control medical, s-a decis efec
tuarea unei Intervenții chirur
gicale. Am fost de urgență in
ternat Ia Spitalul Militar unde 
renumitul specialist, dr. Stă- 
nicioiu, m-a operat. Mai multe 
zile am fost apoi sub supra
vegherea atentă a medicului 
echipei noastre, dr. V. Stănes- 

torii acestor formații înțeleg să 
se comporte pe teren, ei trecînd 
pe plan seouncl atributele unei 
dispute care ar trebui să fie do
minată de sportivitate și corecti
tudine.

Situația în „Trofeul fair-play 
Sportul", după desfășurarea a 25 
de etape este următoarea: 

C R S P»)
1. Corvinul
2. F.C.M. Brașov
3. Victoria

16 — — 220
210
205

18
19

—
4- 6. Rapid 20 — — 200

S.C. Bacăv 20 — —» 200
Petrolul 18 1 1 200

7. Steaua 20 1 — 190
8. Flacăra 13 1 13 180
9. »U“ Cj.-Nap. 25 1 1 165

10-12. Sportul Stud. 29 — — 155
F.C. Olt 20 2 9 155
Univ. Craiova 22 2 6 155

13. F.C. Argeș 30 1 2 140
14. Dinamo 28 1 5 135
15. Oțelul 33 — 7 110
16. Gloria 30 2 10 100
17. Jiul 33 4 19 40
18. Chimia 35 5 21 10

*) C — cartonașe galbene; R —
cartonașe roșii; S — etape de
suspendare; P — punctaj.

nulat șl să consemneze, deci, re
zultatul de 2—2 spunîndu-i pe 
șleau că ALTFEL NU-I GARAN- 
TEAZA INTEGRITATEA CORPO
RALA. Comisia de disciplină a 
făcut șl ea o rectificare... a re
zultatului. o rectificare ce se im
punea omologind meciul cu sco
rul de 3—0 pentru Eleetromureș și 
ridlcîndu-i echipei Unirea Ocna 
Sibiului dreptul de organizare pe 
teren propriu pt 2 etape. Cît pri
vește pe Dan popârțan, care s-a 
făcut vinovat. în „memoriul" 
înaintat (ce curaj, ca să nu-i 
spunem altfel' șl de inducerea în 
eroare a F.R F., acesta a fost sus
pendat pe 2 ani din activitatea 
fotbalistică, iată ce s-a ales din- 
tr-un „2—2“ realizat altfel decît 
în condiții normale, -pe terenul 
de joc !
• Dar. iată-ne ajunși cu aces

te însemnări și în perimetrul Di
viziei A unde Verlgeanu (Chimia 
Km. Vilcea) șl Ungureanu (Uni
versitatea Craiova) au fost sus
pendați pe cite o etapă, primul 
pentru atac brutal, iar cel de-al 
doilea pentru trimiterea mingii, 
intenționat, in tribună. Și noi 
care am fi dorit ca Ungureanu, 
acest excelent jucător, să la în
totdeauna note 10 și la... purta
re ! Alte sancțiuni: cite șapte e- 
tape de suspendare au fost pro
nunțate tmpotriva lui Marian 
Dumitru (Otelul Galați, care l-a 
lovit pe masorul echipei Flacăra 
Moreni) șl ton Băcanu, delega
tul formației din Moreni (care 
a adus injurii unuia dintre tu- 
slerl). De asemenea, au fost sus
pendați pe cite 3 etape Ion Sdro- 
blș, antrenorul secund al echi
pei Oțelu' Galați, ca și masorul 
Flacărei Moreni Mihai ștamani- 
chi.

Jack BERAR U 

eu. Acum mă simt mult mai 
bine, am efectuat zilele refa- 
cerii de după operație și mă pre
gătesc pentru reintrare. Sigur 
îmi pare rău că a trebuit să 
mă aflu în tristul episod, în 
rol de victimă. îmi pare însă 
și mai rău pentru Camacho, 
acest vechi internațional, în
vestit și cu funcția de căpitan 
de echipă, pe care nu l-aș fi 
crezut în stare să comită un 
gest atît de urît. Sper ca el 
să-și dea seama de marea 
nesportivitate comisă". Acestea 
au fost cuvintele internaționa
lului nostru Lăcătuș.

Se cuvine să adăugăm că. 
probabil. în efectuarea agre
siunii sale Camacho a fost îm
pins și de „clipele grele" fă
cute de Lăcătuș, care l-au pus. 
adeseori, în situații jenante pe 
fundașul1 stînga spaniol. „în a- 
devăr, ne spunea Anghel îor- 
dănescu, antrenorul echipei 
Steaua, Lăcătuș realizează cel 
mai bun sezon al activității lui 
de pînă acum. O explicație ră- 
mîne și exemplara pregătire 
din săptămînile de iarnă, cînd 
a lucrat cum nu l-am văzut 
în nici una dintre perioadele 
de pregătire din ultimele se
zoane. Viteza, combativitatea, 
energia cu care joacă, spiritul 
inventiv în care își concepe 
acțiunile fac din el un vîrf de 
atac redutabil. Lăcătuș este ca
pabil de noi progrese pe toate 
planurile, el mai poate urca 
pe scara consacrării internațio
nale, unde a ajuns acum un 
nume bine cunoscut" — a în
cheiat Anghel Iordănescu.

împărtășind punctul de ve
dere al tînăruiui nostru teh
nician, să sperăm că interna
ționalul nostru va continua 
ascensiunea sa. că va realiza 
noi partide de ridicată clasă, 
fără episoade neplăcute ca a- 
cela din partida cu Spania.

Eftimie IONESCU

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE MÎINE A DIVIZIEI B
SERIA I : Politehnica Iași — 

F.C.M. Progresul Brăila : I. 
Crăciunescu (Rm. Vilcea), Du
nărea C.S.U. Galați — Ceahlăul 
P. Neamț : M. Doncea (Bucu
rești), Minerul Gura Humoru
lui — FEPA '74 Bîrlad : T. 
Bone (Oradea). Olimpia Rm. 
Sărat — F.C.M. Delta Tulcea : 
V. Angheloiu (București), C. S. 
Botoșani — Unirea Focșani : 
B. Cațaroș (Călărași), C.F.R. 
Pașcani — Prahova C.S.U. Plo
iești : I. Tănase (Tîrgoviște), 
Poiana Cîmpina — Unirea Slo
bozia : I. Floricel (Brașov), A-

însemnări din eșalonul nr. 3

METALUL PLOPENI, 
METALUL BUCUREȘTI, 

întrecerile Campionatului Di
viziei C au ajuns într-o fază 
cînd interesul tuturor celor care 
urmăresc îndeaproape această 
competiție fotbalistică se află în 
evidentă creștere, ceea ce e și 
firesc, deoarece din cele 30 de 
etape s-au disputat pînă acum 
22. Deci, se apropie finalul. Dar 
iată cîteva concluzii din retur :
• Majoritatea clasamentelor ce

lor 12 serii trec prin transfor
mări de la o etapă la alta. Tn 
ultima confruntare, de exemplu, 
au fost detronate de pe primul 
loc trei formații cu... vechime 
în această postură : Petrolul 
Ianca, Minerul Anina șl Avîntul 
Reghin, locurile lor fiind ocu
pate acum de Luceafărul Adj ud. 
Minerul Motru si Eletromureș 
Tg. Mureș. • Dintre cele 12 
foste divizionare B, 10 se află 
pe primele șase locuri ale cla
samentelor respective, remareîn- 
dr.-se. în special. Metalul PIo- 
peni, Muscelul Cimpulung. Avîn- 
tul Reghin, Oțelul Călărași. C.F.R. 
Timișoara și Unirea Alba Iulia. 
Față de comportarea din tur 
echipa timișoreană a făcut un 
salt spectaculos. în toamnă -e 
afla pe poziția a 7-a în seria 
a 8-a. iar acum e pe locul 3 
datorită celor cinci meciuri cîș- 
tigate. în schimb. Minerul Lu- 
peni, pe locul 3 în tur a avut 
în noul sezon o evoluție foarte 
slabă, pierzînd patru partide ex
primate în goluri : 1—14 ! A La 
ora actuală, trei dintre lideri nu 
mai pot pierde teoretic, promo
varea în eșalonul secund avînd 
un avantaj substantial de 9 pune-

„DE CE N-AȘ 
LA 0 FINALĂ
Revenirea în prim-planul 

campionatului a dinamovistu- 
lui Andone, evoluția lui con
stant bună in acest sezon au 
dus la realizarea acestui in
terviu :

REP. : Spune-mi, cărui fapt 
se datorează evidențierea ta 
din ultima vreme ? • Mă pre
gătesc mult, muncesc ca pe 
timpul cînd antrenorul Mircea 
Lucescu a scos în lumea fot
balului „grădinița de copii a 
Corvinului". Cred că își spune 
cuvintul si vîrsta deplinei ma
turizări si, mai ales... juniorul 
Mihnea Andone. De cîteva săp- 
tămini. acest copil îmi lumi
nează căminul. îmi dă o mare 
încredere în ceea ce pot face. 
REP.. : Felicitări, să-ți trăiască. 
Dar. apropo de fosta „grădini
ță de copii" a Corvinului. Ce 
zici de Klein, în partida cn 
Spania ? • Am trăit acea
splendidă victorie a naționalei 
noastre ca toți aceia care au 
jucat meciul. A fost victoria 
spiritului de echipă. Mișa par
că juca meciul vieții lui. Ta
lent, ambiție și știință a jocu
lui, totul a pus în valoare 
Klein. A nu se uita, el, Ga
bor, Rednic, Mateuț. și alții 
sîntem căliți la... furnalul lui 
nea Mircea. Cît a muncit cu 
noi acolo, la Hunedoara, ca 
să construiască frumoasa echi
pă a Corvinului. Acum, cu Di
namo. trăiesc aceiași ani. REP.: 
Fiindcă ai adus vorba de e- 
ehipa ta din sos. Stefan cel 
Mare : ce ginduri are ea ? • 
Se va bate, în acest campio
nat, pînă la linia de sosire. 
Ați observat, se reconstruiește 
cu tact, din mers. De altfel, 
am și urcat două trepte în- 
tr-un singur an. fiindcă locul 
doi nu ne mai poate scăpa 
în nici un chip. Iar acum. în
vățăm temeinic traseele pentru 
viitorul titlu. Aduceți-vă amin
te de strategia Supercampioa- 
nei Europei. Steaua. Conturul 
de mare echipă și l-a căpătat 
în vreo cîțlva ani, cu multă răb- 

ripile Victoria Bacău — Steaua 
Mizil : I. Nistor (Sf. Gheor- 
ghe). F. C. Constanța — C.S.M. 
Suceava : G. Ionescu (Bucu
rești).

SERIA A II-a : ROVA Ro
șiori — C. S. Tîrgoviște : L. 
Keiemcn (Deva), A.S.A. Tg. 
Mureș — IMASA Sf. Gheor- 
ghe : C. Corocan (Reșița). Pan
durii Tg. Jiu — Inter Sibiu : 
A. Mustățea (Pitești). Sportul 
Muncitoresc Slatina — Electro- 
putere Craiova : M. Salomir 
(Cluj-Napoca), Automatica Bucu
rești — Chimica Tîrnăveni : L.

INTER VASLUI Șl . 
LIDERI AUTORITARI

te, e vorba de Metalul Plopeni 
(seria a Xll-a), Inter Vaslui (se
ria a II-a) și Metalul București 
(seria a V-a). • Alte trei frun
tașe au o situație favorabilă 
care le permite să privească de 
acum cu optimism finalul cam
pionatului, fiind consolidate în 
fruntea seriei, cum sînt : Pro
gresul Timișoara (6 p avans). 
Cimentul Medgidia (6 p) și So
meșul Satu Mare (5 p). • în 
șase dintre serii lupta pentru 
șefie se desfășoară tntr-un mod 
deosebit de spectaculos, ca de 
pildă în seriile I (între Șiretul 
Pașcani, Relonul Săvinești si Ex
plorări Cimpulung Moldovenesc 
— singura echipă din cel de-al 
treilea eșalon calificată pentru 
..optimile" Cupei României) : se
ria a IlI-a (Luceafărul Adjud Șl 
Petrolul Ianca) ; seria a VT-a 
(Sportul Muncitoresc Caracal șl 
Muscelul cimpulung) ; seria a 
Vil-a (Minerul Motru si Minerul 
Anina) : seria a IX-a (Sticla A- 
ricșul Turda si Metalul Aiud 
care se află tn „duel" de la 
tncenutul campionatului) • seria 
a Xl-a (Eleetromureș Tg. Mureș. 
Avîntul Reghin sl Progresul O- 
florhei). • Datorită, tn bună mă
sură. noului sistem (experimen
tal) de punctare a victoriei în 
clasament cu 3 puncte, scorurile 
de egalitate sint în continuă scă
dere. Vom da doar două exem- 
nle : 9 „remize" în etanș a 22-” 
si 19 tn etana a 21-a. deci. ’9 
egalități tn cele 192 de meciuri, 
cu aproape jumătate mai puțin 
ca înainte. (T. B.).

VISA Șl EU 
EUROPEANA?"
dare. Ceea ce a început să se 
înțeleagă și Ia clubul nostru. 
REQ. : Te-am văzut în această 
primăvară intr-un nou rol : 
căpitan de echipă. • M-ați 
luat pe ocolite, cum se zice, 
îmi dau seama ce mari obli
gații îmi creează această ban
derolă. O să scrîșnesc din dinți 
în momentele grele pentru a 
evita cartonașele galbene. Vreau 
să vă mărturisesc că. în liniș
tea de acasă, îmi fac maci 
reproșuri. Păcatul meu. dacă-i 
pot spune așa. este că doresc 
prea mult victoria în teren. 
REP. : Ce zici de apropiatul 
derby, eternul si marele derby 
al campionatului nostru, par
tida cu Steaua ? • tl așteptăm 
și-l pregătim cu ambiția care 
ne caracterizează. E un joc de 
orgoliu. Ca să nu zic că Di
namo este echipa care vine din 
urmă cu infuzia-i de tinerețe. 
Sîntem hotărîți să ne dăruim 
total, să punem in valoare tot 
ceea ce știm, pentru a arăta 
că sîntem și noi competitivi. 
Finala Cupei României cîsti- 
gată anul trecut, este un re
per. Sigur că un meci eu Steaua 
nu-i deloc ușor. Anticipez că 
rolul decisiv îl vor juca liniile 
de mijloc. Iar eu cred în „blo
cul" nostru Mateuț — Varga — 
Lupu. Și mai vreau să cred în 
ceva : că voi marca un gol. 
ca în acel meci de acum cîtiva 
ani. de pe stadionul „23 Au
gust". Ne conducea Steaua cu 
1—0. iar eu am plasat balonul, 
cu capul, pe lingă Ducadam 
de pe linia de 16 m. la corne
rul executat de Orac. REP. : 
Cum propui să încheiem dis
cuția ? • Admirînd excep
ționalul drum al Stelei 
pe firmamentul fotbalului eu
ropean. visez șî eu la o finală 
de cupă continentală cu Dina
mo. Si mă gîndesc ce aproape 
am fost, atunci. în aprilie ’84, 
in returul semifinalei cu pu
ternica F. C. Liverpool...

Stelian TRANDAFIRESCU

Voroș (Reșița), Carpați Mîrșa — 
Progresul Vulcan București : 
Fl. Popescu (Ploiești). Autobu
zul București — Gaz Metan 
Mediaș : C. Popa (Iași). A. S. 
Drobeta Tr. Severin — Meca
nică Fină Steaua București : 
Gr. Macavei (Deva) I.C.I.M. 
Brașov — Tractorul Brașov : 
G. Biziniche (Ploiești).

SERIA A IlI-a : Politehnica 
Timișoara — Aurul Brad ■ Gr. 
Ionescu (Ploiești). Metalul Boc
șa — Armătura Zalău : D. Teo- 
dorcscu (București). F. C. Bi
hor — Gloria Bistrița : M. Ră
dici (Caracal). C.S. U.T. Arad — 
Mureșul Deva : C. Bîtlan (Cra
iova). Olimpia Satu Mare — 
Dacia Mecanica Orăștie : R. 
Petrescu (Brașov). C.S.M. Re
șița — Minerul Paroșeni : Gh 
Vodă (P. Neamț). F. C. Mara
mureș Baia Mare — UNIO Sa
tu Mare : S. Catană (Drobeta 
Tr. Severin). Minerul Cavnic — 
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca • .1- 
Grama (București). C.I.L. Si- 
ghet — Strungul Arad : D. Pe
trescu (București).

Toate meciurile vor începe 
la ora 11.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA LOTO DIN 8 MAI : ex
tragerea I : 11 18 13 15 S I 36 
61 57 ; extragerea a II-a : 76 79 
48 15 67 87 83 4 24. Fond total 
de cîstiguri : 1.214.224 lei din
care 293 703 lei. report la cate
goria 1.

ClȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
2 DIN 3 MAI : cat. I s 1 va
riantă 169% a 50.000 lei și 2 va
riante 25% a 12.500 lei ; cat. î : 
6,25 a 11.558 lei ; cat. 3 ț 33,75 a 
2.140 lei ; cat. 4. : 88.25 a 819 lei ; 
cat. 5 : 369,25 a 200 lei : cat. •". 
2.360.00 a 100 lei. Report la ca
tegoria 1 : 13.650 lei. Cîștlgul de 
la categoria 1. cota 100%. tn su
mă de 50.000 lei. a revenit par
ticipantei Dumitrescu Marla Con
stantina din orașul Giurgiu.
• ASTAZI aste ULTIMA ZI 

pentru particlpanțil care vor 
să-și procure bilete au numerele 
preferate la TRAGEREA EXCEP
ȚIONALA PRONOEXPRES ce va 
avea loc mîine duminică 10 mai. 
Tot astăzi este și termenul Urni
tă pentru depunerea buletinelor 
PRONOSPORT la concursul aces
tei săptămîni.

TRAGEREA EXCEPȚIONA
LA PRONOEXPRES de duminică. 
10 mal va avea loc tn București, 
în sala clubului din str. Doam
nei nr. 2. începînd de la ora 16,30.



De ziua Cehoslovaciei prietene

igtf PE COORDONA TELE UNEI PUTERNICE

A ÎNCEPUT „CURSA PACilu • PE SCURT •
AFIRMĂRI INTERNAȚIONALE

BERLIN, 8 (Agerpres). — Tra
diționala competiție cloiistă in
ternațională „Cursa Păcii", în
chinată prieteniei și cooperării 
intre popoare, aflată la cea de-a 
40-a ediție, a început, vineri, la 
Berlin, la start alinlindu-se 156 
de concurentl (record de parti
cipare în istoria întrecerii), dtn 
26 de țări între oare și Româ
nia.

Competiția a debutat cu etapa 
prolog, disputată eontracronome- 
tru individual on Karl Marx-

Allee, pe distanța de 7 km. Pe 
locul intîi s-a clasat ciclistul so
vietic Vasili Jdanov, înregistrat 
ou timpul de 8:32, urmat la 3 s 
de Uwe Ampler (R.D.G.). Dintre 
cicliștii români ,?el mai hun timp 
— 9:18 — l-a realizat Valentin 
Constantlnescn. Constantin Câru- 
țașu a fost cronometrat în 9:27.

Pe echipe a cîștigat u.R.S.S. — 
25:46. Formația noastră a realizat 
28 A5.

Astăzi se dispută prima etapă, 
circuit la Berlin (108 km).

PE TERENURILE DE TENIS
• In finala turneului de

monstrativ de la Barcelona ' 
Lendl — McEnroe 6—2, 3—6, 

,6—2. Pentru locul trei : Wilan- 
der — Leconte 3—6, 6—3, 6—3 
• A început turneul de la Fo
rest Hills : Becker — Avendano 
7—6, 5—7, 6—2, Noah — Ke- 
retic 6—1, 6—2, Gomez — Ben- 
goechea 6—2, 6—4, Wostenhol- 
me — Cash 6—2, 6—4 !!, Jaite — 
Orcsar 6—4, 6—4, Vilas — 
Fromm 6—2, 6—1, Hlasek — 
Sadri 7—5. 6—4, Davis — Arias 
7—6, 6—4, Moir — Teltscher

2—6, 6—3, 6—1, Annacone — 
Vojtisek 6—4. 6—3. • Turneu! 
feminin de la Roma : Helena 
Sukova — Natalia Bîkova 7—6. 
6—0, Gabriela Sabatini — Mary 
Joe Fernandez 6—1, 6—3, A- 
ranxa Sanchez — Isabel Cuero 
6—3, 6—1, Bettina Fulco — Ka
terina Maleeva 6—4, 7—6. 
Steffi Graf — Sandra Cecchini
6—1, 7—5, Martina Navratilo
va — Radka Zrubakova 6—2, 
6—2 .Claudia Kohde Kilsch — 
Nathalie Tauziat 6—2, 6—1.

BASCHET • Meciurile . dispu
tate in ziua 
internațional feminin de la Wro
claw s-au încheiat eu următoa
rele rezultate : Cehoslovacia — 
România 75—74 (după prelungiri): 
Slask Wroclaw — R.p.D. Co
reeană 107—82 (57—35) ; Polo
nia 
a Poloniei 101—69

BOX • Italianul 
Roși a recucerit titlul de cam
pion european la' cat. mijlocie 
mică, învlngîndu-1 prin k.o., rep. 
2, pe spaniolul Emilio Ruiz Sole, 
într-o gală desfășurată in orașul

CICLISM • Etapa a 14-a a Tu
rului Spaniei (Ferrol — La Co
runa, 152 km) a revenit spanio
lului Juan Fernandez (3.55:42). tn 
continuare, lider al turului este 
columbianul Herrera • Elveția
nul Niki Ruettimaon a cîștigat 
prima etapă a Turului Roman- 
diel (Elveția), parcurgînd 206 km 
în 5.53:52 • La Tbilisi, pe velo
drom, Lutz Hasslich (R.D.G.) a 
cîștigat proba de viteză în 10,119 a.

VOLEI • In turneul masculin 
de la Salte (Argentina), echipa 
Argentinei a întrecut reprezen
tativa Franței cu 3—2 (—11, 5, 1, 
—11, 9) • In turneul de la Sze- 
kesfehervar. (Ungaria). echipe 
masculine, prima s-a clasat for
mația Cubei, cu 8 p, urmată de 
Ungaria 7 p. R.P.D. Coreeană 6 p 
Bulgaria și Austria eîte 5 p.

a doua a turneului

— R.P.D. 
(57-35) ;

Selecționata studențească 
(50—42). 
Gianfranco

Popoarele Cehoslovaciei prietene sărbătoresc astăzi 42 de 
ani de la actul istoric al eliberării patriei lor de sub ocu
pația hitleristă. Acest important eveniment a deschis calea 
spre făurirea unei vieți noi, a unei noi orînduiri sub 
semitul luminos al socialismului, tn cele peste patru de
cenii care au trecut de la Eliberare au fost consemnate, in 
toate domeniile de activitate, cele mai mari ți mai impor
tante succese din istoria Cehoslovaciei. Intre acestea se 

educației fizice și
tante i ___ __  _____  ____________
înscriu șt succesele înregistrate in aria 
sportului.

OBIECTIVUL LA ZI: CALIFICAREA LA C.E
Dialog cu Nicu POP, antrenorul principal 

al „naționalei**  masculine de volei
N-au rămas nici două săp

tămâni pînă cînd reprezentativa 
masculină a țării noastre va 
susține examenul turneului de 
calificare pentru C.E. Firesc 
„naționala" se pregătește cu a- 
siduitate. astfel incit la ora 
acestui examen ..pre-european" 
să atingă forma care să-i per
mită trecerea în rîndul finalis
telor acestei importante com
petiții voleibalistice. în „trei 
minute de răgaz" avem un 
scurt dialog cu antrenorul prin
cipal Nicu Pop, de curînd în
vestit cu această responsabili
tate.

— Din cîte știm, vă aflați 
între două turnee...

— Așa e. Mai precis, lotul 
se află după prezența la tur
neul tradițional din R.D.G. șt 
înaintea unei alte întreceri in
ternaționale. „Trofeul Iugosla
via", ce se va desfășura la 
Zagreb, în zilele următoare. In
voluția la concursul din R.D.G.

a constituit si prima verifica
re oficială ou meciuri inter 
țări, la acest turneu atenția 
noastră vizind nu atit rezul
tatele in partidele disputate, 
cit mai ales omogenizarea, in 
condiții de competiție, a ju
cătorilor care au făcut de
plasarea, reuniți de la cinci 
echipe. Cu suma de constatări 
si observații de la această par
ticipare, împreună cu secundul 
meu. Dan Lăzărescu. am con
tinuat preparativele, lucrind în 
continuare cu Întregul lot...

— Alcătuit din... ?
— ...Spinu. Constantin, Das

călii, Pcntclescu, Ionescu. Soi- 
ca, S. Pop, Drăgușin, Căta- 
Chițiga, Rotar. Ciontoș, Fera- 
riu, Teleagă și alții, care 
au crescut valoric în ul
timul campionat. Cu acest efec
tiv, am intensificat pregătirile 
pe compartimente și pe ansam
blu. avind ca preocupare spe
cială mărirea vitezei în con
strucția atacului.

— Care sînt celelalte 
pețitoare la Întrecerea 
patru“ din Iugoslavia ?

— Echipele Bulgariei,

eom-
„io

_ Gre
ciei si țării-gazdă. Un turneu, 
cum se poate aprecia, destul de 
puternic, in urma căruia, foar
te probabil, vom definitiva 
sextetul de bază plus grupul 
rezervelor... de bază. Adică e- 
chipa care va „ataca" turneul 
pentru „europene", ce se va 
desfășura intre 20 si 25 mai 
la Pori, in Finlanda.

George ROTARU

începuturile mișcării spor- 
iive din Cehoslovacia tre
buie căutate in anii 1860, a- 
dică atunci cînd la Praga 
și apoi in alte orașe au 
prins viață așa-numitele 
SOKOL, asociații menite să 
introducă educația fizică și 
sportul între preocupările din 

timpul . liber al cetățenilor, 
înființarea, in 1821, a Uniu
nii Muncitorești pentru E- 
ducație Fizică a constituit 
un important moment de 
râspindire a sportului și in 
mediile celor ce munceau în 
fabrici șl in uzine. Dar des
pre o adevărată dezvoltare 
a performanței șl a spor
tului pentru toți locuitorii 
se poate vorbi de-abia după 
ce in Cehoslovacia a fost 
Instaurată puterea populară. 
De atunci încoace, Federa
ția Cehoslovacă pentru E- 
ducație Fizică (CSTV) con
duce și unește pe toți ce
tățenii din această tară In
teresați în activitățile de e- 
ducație fizică și sport șl in 
punerea acestora in concor
danță cu interesele concrete 
ale muncii productive șt ale 
societății socialiste. De la 
Înființarea acestui organism 
(în 1957 avea 893 047 mem
bri, în 1986 numărul lor era 
de peste 1 900 000), sportul 
de performanță cehoslovac 
a înregistrat progrese sub
stanțiale, materializate In 
numeroase trofee internațio
nale. Intre
de medalii (21 
argint, 33 de 
limpiadele de

acestea, 
de aur, 24 
bronz) la 
iarnă si

78 
de
O-
de

vară, 571 
pionatele 
și 581 de _medalii la Cam
pionatele

Grație 
pe care 
ii ocupă 
țional, o 
tiții de prim-rang au fost 
Încredințate spre organizare 
acestei • țări. între acestea, 
Jocurile Mondiale Universi
tare de iarnă chiar 
cest an, desfășurate, 
diții exemplare, în 
Tatra Superioară, 
de prezența onor 
meri remarcabili ai . 
rilor gheții șl zăpezii, între
cerile au relevat capacitatea 
organizatorică de excepție, 
pe care gazdele au demon- 
strat-o. Este și motivul pen
tru eare viitoare candida
turi (Campionatele Mondiale 
de schi alpin din 1990, de 
exemplu) și-au găsit încă 
de pe acum sprijinitori în 
mai toate țările eu spor
turi de iarnă avansate din 
tame.

Legăturile dintre sportivii 
români și cei cehoslovaci 
lint, mai eu seamă în ulti
mele decenii, adevărate mo
dele de colaborare, priete
nie și de promovare a spi
ritului olimpic pe terenul 
de întrecere. Si există toate 
motivele ca aceste trainice 
legături să se adîncească, 
contribuind in măsură spo
rită la dezvoltarea sportului 
internațional.

de medalii la Cam- 
Mondiale, precum

Europene, 
locului important 
sportul cehoslovac 
pe plan interna- 
seamă de eompe-

din a- 
in con- 
munții 

Onorate 
perfor- 
sportu-

Radu TIMOFTE

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

nai, și-au atins acest scop, cu 
rezultate competitive.

La masculin, primii clasați 
in ziua precedentă, arcașii so
vietici și bulgari, și-au păstrat 
pozițiile fruntașe. în ciuda fap
tului că rezultatele lor au fost 
vizibil influențate de starea 
precară a vremii, după distanta 
de 50 m, campionul U.R.S.S.. 
Igor Volkov, și-a menținut po
ziția de lider, urmat de polo-

nezul Gilewski și de -bulgarul 
Iotov. Reprezentanții noștri, Că
lin loan și mai ales Victor 
Weszelovschi, au reușit, primul 
să-și păstreze locul 5, iar cel 
de-al doilea să urce pe po
ziția a 6-a, Și la masculin 
componenții echipei noastre re
prezentative si ceilalți sportivi 
români (Sorin Cvasniuc, Ale
xandru Kiss, Victor Stănescu. 
Mircea Firdea) s-au situat în
tre primii 24, asigurîndu-și par
ticiparea în continuare la în
treceri.

• DEȘI N-A FOST RECORDMAN MON
DIAL la 100 m, totuși, sprinterul cel mai 
rapid din lume a fost Bob Hayes, campio
nul olimpic de la Tokio din 1964. Pe pista 
de zgură vulcanică a Stadionului National, 
mulată de o ploaie torențială, Hayes a ob
ținut atunci, 10,05, timp care pe o pistă sin
tetică ar fi fost, sigur sub 10,00 s... în 
ultimul schimb al ștafetei de 4X100 m (cam
pioană olimpică — S.U.A. — cu 39,0 s) 
Hayes a fost cronometrat, lansat, ou 8,7 s ! 
Este cea mal mare viteză înregistrată de un 
alergător de sprint... • CONDUCEREA 
CLUBULUI FRANCEZ de fotbal Bastla, din 
campionatul primei divizii, alarmată de sl-. 
tuațla cu totul precară a înoasărilor la me
ciuri. ca urmare a numărului mic de spec
tatori (la partida cu. Nîmes s-a înregistrat 
„recordul" sezonului, de t 170 spectatori plă
titori I ? !) a decis lansarea unei acțiuni 
denumită „operația . 5 000 de spectatori", în 
cadrul căreia se vor trimite acasă bilete 
care, separat, vor vîndute și prin, socie
tățile de asigurări, la bănci, la mari maga
zine, însoțite de fel de fel de mici cadouri. . 
Doar, doar or veni mai mulți spectatori. 
Dar la creșterea nivelului tehnic al parti
delor, s-o fi gîndlt cineva ? • IN CIUDA 
FAPTULUI că, sub conducerea sa, echipa 
de fotbal Bayern Mtlnchen a obținut, în 
ultimii ani, o seamă de succese importan
te, antrenorul Udo Lattek a decis să se 
..transfere", pentru cinci ani, la F.C. Koln. 
Motivul acestui neașteptat „divorț" este.

• In preliminariile C.E. de ju
niori: Portugalia — Elveția Ir—4 
(0—0), Beagia — Polonia 0—1 
(0—1).
• La Solingen, meci amical al 

echipelor de tineret: R.F. Germa
nia — Chile 2—0 (1—0).

Rezultate simplu FITA (care 
dau dreptul la participare în op
timi de finală); bărbați: 1. i. vol- 
kov (U.R.S.S.) 1249 p, 2. I. Iotov 
(Bulgaria) 1221 p, " 
(Polonia) 1220 p, 
(U.R.S.S.) 1213 p, 
(România) 1186 p, 
lovschl (România) 
Schăk (R.D.G.) 1161 p, 8. v. stă
nescu (România) 1159 p ; femei : 
1. Aurora Chîn ‘ ' *
1218 p, 2. Maria 
nia) 1210 p, 3. 
(R.D.G.) 1205 p, 
kala (U.R.S.S.) 1204 p, 5. Gabriela 
Cosovan (Româ -ia) 1192 p, 
na Nlcolaescu (România)
7. Matilda Eszold (R.D.G.)
8. Inna Suleiko (U.R.S.S.)

3. J. Gilewski
4. R. Mateh

5. Călin loan
6. V, Wesze- 

1168 p, 7. P.

Matei (România) 
lablonska (Polo- 

Angelica Berg 
4. Natalia Vîsoț-

p. 
P. 
P-

• In „Copa Libertadores": Pe- 
narol — Progreso (ambele. din 
Uruguay) 3—2.
• Campionatul U.R.S.S. (et. 8) 

Dinamo Kiev — ȚSKA Moscova
1— 2, Spartak Moscova — Dinamo 
Moscova 1—1, Kairat Alma Ata — 
Neftcl .Baku 3—t, Torpedo Mos
cova — Dniepr 1—0, Zenit Lenin
grad — Ararat Erevan 0—0, Di
namo Minsk — Dinamo Tbilisi 
0—0, Jalghiris Kaunas — Lanșkuti 
0—0, Metallst Harkov — Sahtior 
Donețk 1—0. Intr-un meci restant: 
Dinamo Kiev — Sahtior 0—1. Cla
samentul: I, Spartak 14 p. 2. Tor
pedo 12 p. 3. Sahtior 10 p (din 
cite 8 meciuri). ...15. Dinamo 
Kiev 4 p (din 5 jocuri).
• Restanță tn campionatul An

gliei: Coventry — Manchester 
Utd. 1—1.
• La 12 decembrie, la Zurich, 

FIFA va proceda la tragerea la 
sorți a grupelor preliminare 
tru Campionatul Mondial 
1990, din Italia.
• O nouă etapă, a 25-a, a 

loc miercuri în campionatul 
gârlei: MTK — Honved 2—0, 
— Szombathdy 1—0, Eger — Za- 
laegerszeg 1—1, Dunaujvaros — 
Slofok 0—1. Debrecen — Ujpesti 
Dozsa 0—0, Tatabanya — Be- 
kesesaba 0—0. vasas — videoton
2— 0, Raba Eto — Ferencvaros 
4—1. Formația budapestană MTK 
conduce cu 36 p.

ecentul Campionat Mon
dial de hochei pe gheață, 
disputat la Vlena, a reți
nut atenția nu doar prin 

suspensuri bătăliei pentru titlul
suprem, surprinzător adjudecat 
(chiar dacă la golaveraj) de se
lecționata Suediei (celei a Uniunii 
Sovietice revenindu-1 „coroana" 
continentală), ei și prin larga și 
confuza discuție ce s-a făcut pe 
marginea rezultatelor din meciu
rile R.F.G. — Finlanda (3—1) și 
R.F.G. — Canada (5—3). întrunit 
în urma unei contestații depusă 
de finlandezi, directoratul compe
tiției a constatat că reprezentativa 
vest-germană a utilizat, în cele 
două partide amintite, un hoche- 
ist fără drept de joc, luind mă
surile care se impuneau conform 
regulamentului: meciuri pierdu
te (0—3) pentru echipa R.F.G. și

pen
ei in

avut 
Un- 

Pecs

NU ȘTIE STÎNGA
CE FACE DREAPTA?!
retrogradarea acesteia în grupa
B I------ -  ----  ------ -
ce,
lut
ne,
ore

după cum declară Lattek, acela că, la 
Bayern, conducătorii clubului, nu-1 ofe
ră... „garanții suficiente de muncă" I 
• FRANCEZUL LAURENT FIGNON, fost 
ctștlgător al Turului Franței, nutrește spe
ranța că într-o bună zi ar putea deveni re
cordmanul orei, în locul lui Francesco Mo
ser sau poate, cine știe, al altuia. Șl că nu 
este vorba doar de o simplă intenție, lată 
că Armei Andră i-a inventat o bicicletă (?),

care a. și fost construită: are două roți, ca
dru, ghidon, șa. pedale, lanț etc. Adică e 
vorba de tot ce are o bicicletă, numai că 
aceasta nu este o... bicicletă, care răspun
de regulamentului Internațional actual. 
„Sînt dezolat a spus Fignon. că U.C.I. pu
ne o frină evoluției tehnice a acestui 
sport !“... • IUBI TARMAK, campionul o- 
llmplc al probei de săritură în înălțime, în 
1972, la Mtlnchen (2,23 m) de mai multe ori 
campion al U.R.S S„ a pus punct activității 
sale competiționale In 1975. Actualmente, ei 
este doctor în economie și profesor de e- 
conomle politică la Universitatea din Le
ningrad. tn același timp este președinte al 
unui club al tinerilor săritori tn înălțime.

denumit „Lăcusta- • A ÎNCETAT DIN 
VIAJA, în vîrstă de 85 ani, Henri Cochet, 
unul dintre legendarii „mușchetari" al te
nisului francez, component al echipei care 
a cucerit de șase ori consecutiv „Cupa Da
vis" (1927—32) • CEA MAI MARE SUSPEN
DARE din istoria handbalului a fost dic
tată de Comisia de disciplină a forului in
ternațional împotriva jucătorului Italian 
Marco Bozzola. La 23 februarie 1987, eu 
prilejul disputării grupei B a Campionatu
lui Mondial, desfășurat în Italia, el a avut 
o comportare huliganică, maltratînd un ju
cător norvegian. Pentru aceasta, el a primit 
o suspendare de 18 lunii 9 LA AUCKLAND, 
in Noua zeelandă. tînărul Simon Poelman, 
2Ș ani, a Îmbunătățit recordul țării la de
catlon, realizînd un punctaj foarte promi
țător, de 8366 p • SECȚIA DE TENIS DE 
MASA a clubului sportiv din Gera (R.D.G.) 
a fost înzestrată cu un robot pentru antre
namente, care poate transmite mingea la 
înălțimi și direcții diferite, cu viteze de 
pînă la 160 km pe oră • DUPĂ CUM S-A 
SUBLINIAT în ziarul nostru, noul campion 
mondial al mijlociilor, Ray Sugar Leonard, 
intenționează să atace, cît de curînd, cen
tura de campîoin al categoriei semigrea. 
Pentru a înțelege mal bine situația, fată 
limitele de greutate ale celor două cate
gorii în boxul profesionist: mijlocie — 
72,574 kg, semigrea — 79,376 kg.

Romeo VILARA

Decizii, fără îndoială, drasti- 
dar (în condițiile date) abso- 
regiulamentare. Ele vor rămî- 
însă, în vigoare doar citeva 

1 I
„Lovitura de teatru" s-a produs 

a doua zi, diupă furtunoasa șe
dință a cînd delegația
vest-germană, folosind împreju
rarea favorabilă că sediul fede
rației Internaționale se află în 
capitala Austriei, a depus o plîn- 
gere la... tribunalul civil din Vie- 
na, denunțînd hotărirea asumată 
de I.I.H.F. 1 Ba mal mult, Infă- 
țișînd instanțe' un document (da
tat 22 martie 1987) prin care în
săși federația Internațională tî 
comunica, negru pe alb. că ho- 
cheistul incriminat are drept de 
joc (II), delegația vest-germană 
a obținut cîștig de cauză ! Greu 
de precizat în ce măsură „verdic
tul" tribunalului s-a dovedit de
cisiv, cert e însă că, la capătul 
unei noi reuniuni, și mai Înfier
bântate (a durat peste 3 cea
suri !), Consiliul I.I.H.F. a renun
țat la punctul de vedere inițial, 
validînd rezultatele înregistrate 
pe gheață în întîlnirile R.F.G. — 
Finlanda și R.F.G. — Canada ! A 
venit rtndul finlandezilor și ca
nadienilor să protesteze vehe
ment, amenințînd cu retragerea, 
dar treptat, treptat spiritele s-au 
potolit șl întrecerea a deours fă
ră alte convulsii Un gust amar, 
tnsă, tot a rămas, mulți tntre- 
bîndu-se, eu nedumerire, cum e 
posibil ca la nivelul unui orga- 
nism care răspunde de destinele 
unul sport, să nu știe stînga ca 
face dreapta ? I

O vi di u IOANIȚOAIA
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