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Tovarășul Nicolae Geaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a început, joi după- 
amiază, o vizită de lucru in 
județul Argeș.

Vizita se desfășoară în atmos
fera, de puternică angajare pa
triotică a oamenilor muncii din 
acest județ, care, asemenea 
întregului nostru popor, ac
ționează cu dăruire, cu patos 
revoluționar pentru îndepli
nirea în cele mai bune con
diții a sarcinilor de plan 
în industrie, agricultură, in 
celelalte sectoare de activitate, 
pentru înfăptuirea integrală a 
obiectivelor stabilite de Con
gresul al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român.

.Pretutindeni in unitățile 
vizitate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Eleua 
Ceaușescu au fost întimpinați 
eu cele mai alese sentimente 
de dragoste și prețuire, expre
sie a recunoștinței profunde a 
comuniștilor, a tuturor locui
torilor județului Argeș pen
tru marile schimbări petrecute 
în viața orașelor și satelor ar- 
geșene în epoca inaugurată de 
Congresul al IX-lea al parti
dului.

In această vizită secretarul 
general al partidului este în
soțit de tovarășii Emil Bobu 
și Silviu Curticeanu.

Dialogul de lucru cu oamenii 
muncii din județul Argeș a 
început în cadrul ÎNTREPRIN
DERII AGRICOLE DE STAT 
LEORDENI, unde un mare 
număr de locuitori ai satelor 
din această parte a județului 
au făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu o primire entuziastă.

In numele locuitorilor jude
țului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu le-au fost adresate 
cu adine respect cele mai calde 
urări de bun venit de către 
Constantin Zanfir, prim-secretar 
al Comitetului județean Argeș 
al P.C.R.

în cadrul unei expoziții din 
panouri și grafice au fost 
examinați indicatorii dezvoltă
rii agriculturii, obiectivele noii 
revoluții agrare în județul 
Argeș.

In continuare, secretarului 
general al partidului i-au 
fost prezentate unele rezul
tate obținute de întreprinderea 
agricolă de stat Leordeni, uni
tate reprezentativă a agricul
turii argeșene.

S-a vizitat apoi ferma de 
vaci Ciupa a I.A.S. Leordeni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat oamenilor muncii de 
la I.A.S. Leordeni, din ferma 
Ciupa, tuturor oamenilor mun
cii din agricultura județului, 
felicitări și urări de noi suc
cese in creșterea producțiilor 
agricole, astfel incit Argeșul 
să ocupe un loc cit mai bun 
in rindul județelor cu recolte 
mari, urări de multă sănătate 
și fericire.

Primirea oficială in județul 
Argeș a avut loc la Combi
natul Petrochimic Pitești, unde 
mii de oameni ai muncii i-au 
intimpinat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu într-o 
atmosferă de mare vibrație. 
Cei prezenți au ovaționat cu

însuflețire, au scandat numele 
partidului și al secretarului^ 
său general. jî

Prezentarea pe larg a princi p 
palelor aspecte ale dezvol-^ 
tării economico-sociaie a ju-jă 
dețului Argeș a prefațat dia 
logul purtat de secretarul geji 
neral al partidului cu cadrele^ 
de conducere și ceilalți specia 
liști prezenți. -s

Analiza efectuată Ia Combi 
natul piteștean, la care 
participat Adrian Stoica, mi-ș 
nistrul industriei petrochi-^ 
mice, a început în cadrul unei^ 
ample expoziții ce reliefează^ 
preocupările actuale și rezul-ș 
țațele obținute de acest puter-S; 
nic colectiv muncitoresc.

Un loc principal în dialogul^ 
purtai de tovarășul Nicolae^ 
Ceaușescu și tovarășa Elena g 
Ceaușescu cu petrochimiștii ar-^ 
geșeni l-a ocupat moderniza-^ 
rea proceselor de producție.

Tovarășul Nicolae CeaușescujȘ 
a apreciat rezultatele obținute^ 
de colectivul combinatului și a^ 
cerut să se acționeze cu hotă-^ 
rîre pentru aplicarea intr-un^ 
timp cit mai scurt a progra 
melor de modernizare, atit laȘ 
secțiile vizitate, cît și in cele-^ 
lalte sectoare, în vederea spo-^ 
ririj capacității de producție ș 
diversificării sortimentelor fa-â 
bricate. ?

Atmosfera entuziastă, sărbă Șg 
torească in care s-a desfășu-^ 
rat dialogul de lucru al secreta-^ 
rului general al partidulu 
nostru cu colectivele unitățile Ș 
economice vizitate s-a regăsi j? 
și pe traseul străbătut de la^ 
combinat pînă în centrul mu-^ 
nicipiului Pitești. Zeci de m< J: 
de locuitori ai orașului, tineri^ 
și vîrstnici, au salutat cu deoj; 
sebită căldură pe tovarășul^ 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa^ 
Elena Ceaușescu, exprimin îg 
du-și bucuria pentru aceasta^ 
nouă vizită de lucru. $3

* I
Tovarășul Nicolae Ceaușescu.? 

împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, s-a întîlnit, joi sea- g 
ra, cu membrii Biroului Co-^ 
miletului județean Argeș aă 
P.C.R.

In cadrul ședinței, a conți- 
nuat analiza cuprinzătoare, e-^ 
xigentă, desfășurată în cursul^ 
după-amiezii în unități in-Jj 
dustriale și agricole, pornin-^ 
du-se de la aspectele concre 
te ale activității economice e-g 
xaminate la fața locului, de la^ 
rezultatele obținute de oa-șî 
menii muncii argeșeni și, în-J; 
deosebi, de la importantele^ 
sarcini ce revin județului in^ 
acest an, in actualul cinci-șg 
nai — corespunzător pu terni- 
cului potențial tehnic și umani; 
de care dispune — în înfăp 
tuirea hotărîrîlor Congresu-g
lui al XIII-lea al partidulu’ 0

Secretarul general al parti' g 
dului și-a exprimat convinge-^ 
rea că organizația județeană d 
partid, comuniștii, toți oame ă 
nil muncii din județul Argeș Ș 
vor acționa cu dăruire și ab-g 
negație pentru înfăptuirea îng 
cele, mai bune condițiuni 
sarcinilor ce le revin și a an- jg 
gajamentelor asumate, spo^ 
rind contribuția județului la^ 
progresul economiei naționale.^ 
la dezvoltarea generală a ță-^ 
rii, la creșterea bunăstărig
întregului popor. g

După turneele internaționale ale echipelor naționale de baschet

CONSTATĂRI UTILE
Aflate în plină perioadă de 

pregătire în vederea campio
natelor europene din acest an 
(cel de seniori va avea loc în
tră 3 și 14 iunie, în Grecia ; 
cel de senioare între 5 și 11 
septembrie, în Spania), re
prezentativele de baschet ale 
țării noastre au luat parte re
cent la turnee internaționale, 
în care s-a urmărit în primul 
rind verificarea potențialului 
participantelor în perspectiva 
întrecerilor oficiale ale anului.

Lotul de seniori, evoluînd în 
R.D. Germană, la Bemau, a 
cîștigat locul I (clasament fi
nal : 1. România, 2. R.D.G., 3. 
Cehoslovacia — tineret, 4. Un
garia — tineret, 5. „Polonia" — 
Varșovia), iar în Ungaria, la 
Szolnok, a ocupat locul 4 (1. 
U.R.S.S., 2. Cehoslovacia, 3. 
Ungaria, 4. România, 3. Polo
nia, 6. R.P.D. Coreeană). La 
înapoiere, antrenorul principal, 
Gheorghe Novac, ne-a decla
rat :

DE IERI, UN ADEVĂRAT FESTIVAL DE POLO
• în primul derbțj al turneului, victorie la limită 

pentru Dinamo: 1-6 eu steaua • Azi, zece partide
Ieri a început ultimul tur

neu al Campionatului de polo, 
bazinul Dinamo din Capitală 
găzduind, de fapt, un verita
bil festival al sportului nos
tru cu mingea pe apă. din mo
ment ce sînt prezente toate di-

inscrie unul din golurile „hat-
Steaua. Foto : I, BĂNICĂ

cunde Înainte de consuma
rea celor șapte minute de 
început Cr. Dan a... spart ghea
ța, din superioritate numerică. 
Hat-trick-ul Iui Hagiu i-a dis
tanțat apoi pe dinamoviști. a- 
nunțînd, se părea, o victorie 
limpede, dar două șuturi cu

Desprins de adversari, Hagiu 
trick"-ului său din meciul cu

vizionarele A, din cele două 
serii, plus Lotul de juniori. 
Reuniunea inaugurală a cu
prins cinci întîlniri, jocul-ve- 
detă al zilei aducînd față în 
față două echipe de podium : 
DINAMO și STEAUA. Se 
știe, prima formație are ca și 
adjudecat titlul. Și, în mersul 
său sigur spre laurii campiona
tului, a mai înregistrat ieri o 
victorie, Dinamo impunîndu-se 
cu 7—6 (1—0. 3—2, I—1. 2—3), 
după un joc cu răsturnări de 
situații. Repriza întîi a stat sub

IN PERSPECTIVA CAMPIONATELOR EUROPENE
„In general, s-a observat 

creșterea de ia meci la meci 
a colaborării între jucători și 
a disciplinei tactice, o mare 
ambiție de a obține victoria 
din partea fiecărui component 
al echipei. S-au făcut eforturi 
deosebite pentru a diminua din 
handicapul de talie, de pildă 
in partida cu puternica repre
zentativă a U.R.S.S., care a a- 
vut permanent in teren trei 
jucători de peste 2,10 m. Un 
punct pozitiv al selecționatei a 
fost precizia in aruncările la 
coș, la acest capitol procenta
jele fiind elocvente (mă refer 
la turneul de la Szolnok): 60 
la sută la aruncările din ac
țiune, 82 la sută la cele libere. 
Cei mai buni jucători.: Arde
lean, Ermurache, Netolițchi. 
Nlculescu, Brănlșteanu, Cemat; 
utili : Vinereanu (în mod re
gretabil, insă, nervozitatea ex
cesivă îi scade uneori din va
loare), V. Constantin, Pogona- 
ru, Ionescu, Mihalcea și David.

semnul echilibrului, fiind pre
sărată cu mari ratări (stelistul 
Duculeț s-a aflat și singur 
cu portarul Simion, fără a iz
buti să-1 învingă ; de par
tea cealaltă a rezistat Gh. 
Popescu). Abia cu cinci se- 

JUNIORII LA PORȚILE AFIRMĂRII

Pină la întrecerile de la Ate
na. vom încerca să ii recupe
răm pe Reiscnbiichlcr, a cărui 
absența Ia turneele de la Ber- 
nau și Szolnok s-a făcut re
simțită, să îmbunătățim jocul 
de ansamblu și capacitatea de 
recuperare a mingilor în apă
rare, să aducem unele finisări 
tactice și să sporim eficacita
tea aruncărilor la coș".

Echipa națională de senioare 
a luat parte la două turnee (în 
R.D. Germană, la Halle, și în 
Polonia, la Wroclaw), ocupînd 
de fiecare dată locul 3. într-o 
companie valoroasă. Iată, de 
altfel, clasamentele finale — 
la Halle : 1. R.P.D. Coreeană, 
2. Polonia — selecționata stu
dențească. 3. România, 4. R.D. 
Germană: la Wroclaw : 1.
Cehoslovacia. 2. Polonia. 3. 
România, 4. Slask Wroclaw —

Dumitru STÂNCULESCU

(Continuare in vag a 4-a) 

sete ale lui Angelescu au redus 
diferența. A marcat în a treia 
parte Răducanu, de la distanță, 
însă de la 5—2 avea să se a- 
jungă la 5—6 : în vreme ce vir
tualii campioni slăbeau ritmul 
și precizia, punctau Duculeț, 
Fruth, din nou Angelescu șl 
Chețan ! Experiența și-a spus 
cuvîntul în final, rutinații Ră
ducanu și E. Ionescu „parafînd" 
succesul pentru Dinamo. Au 
arbitrat în general bine V. Go- 
ian și V. Burdea.

în cealaltă partidă din pri
ma grupă valorică : CRIȘUL 
ORADEA - VOINȚA CLUJ- 
NAPOCA 15—8 (2—1. 5—3,
4—1, 4—3). în ..sfertul" ini
țial și la începutul celui de-al 
doilea, clujenii au ținut... pst- 
sul, pentru ca, de la 4—3, cîș- 
tigătoarea campionatului pre
cedent să facă, dezinvolt, dife
rența așteptată. în prim-planul 
meciului a fost internaționalul 
Gordan, care și-a argumentat 
prin alte șase goluri veleitățile 
îndreptățite la titlul de cel 
mai eficace poloist al actua
lei ediții. Au mai înscris Kiss 
3, Costrăs 2, Fejer 2 Pantea, 
L. Indig (C), Colceriu 3, Muj- 
nai 2, Sebiik. Farcaș, Maroșî. 
Au condus un ioc fără proble
me R. Timoc și A. Gere.
In seria a doua : O ÎNVINGĂ
TOARE LA LIMITĂ, ALTA LA 

SCOR
CSU-TMUC BUCUREȘTI — 

CONSTRUCTORUL TÎRGU 
MUREȘ 15—6 (3—2. 2—3, 3—0, 
7—1). Meciul care a inaugurat 

Geo RâPTCHI
George ROTARU

(Continuare in oag a 4-a)

24 de ore la A. S. Mecanică Fină București

PE TREI... COORDONATE: INTERES,
La Asociația sportivă Meca

nică Fină București ghid avi
zat ne-a fost secretarul aces
teia. Constantin Covăcescu, ca
re ne-a prezentat cele 9 secții: 
patinaj viteză și artistic (am
bele în cadrul Centrului Olim
pic de pe lîngă întreprinderea 
de Mecanică Fină București), 
șah (secție de nivel internatio
nal). box, tenis de masă (m), 
fotbal. handbal (f). volei (f), 
culturism. 0 ÎN SALA de an
trenament i-am găsit. în ju
rul unei mese de șah. pe ma
eștrii FIDE Eleonora Gogâ- 
lea, Mariana Duminică, Cris
tian Ionescu și Gheorghe Cio- 

lac, comentînd una dintre par
tidele disputate la recentul 
Campionat Național pe echipe 
de la Eforie. Liderul echi
pei este, fără îndoială, maes
trul internațional Constantin 
Ionescu, aflat, la ora vizitei 
noastre. la „Internaționalele" 
României, de la Timisoara. • 
„VITEZISTA" Ileana Clete.ștea- 
nu tocmai se pregătea să 
meargă la ...„orele de forță". 
Apropo de această componentă 
a antrenamentului modern : 
ne-au impresionat eforturile 
făcute de conducerea asociației 
pentru a pune la punct un 
complex de pregătire fizică

PASIUNE, SPRIJIN
cum, probabil, puține sînt în 
țară. Nu lipsesc halterele, bi
cicletele ergometrice, gantere- 
le, spalierele, bara fixă și nici 
„Hercules" (sistem multifunc
țional de scripeți). în plus, pa
tinatorii artistici au o sală 
parchetată pentru desăvîrșirea 
expresivității, cu tot ce impli
că ea (oglinzi, pian, saltele), 
iar „viteza" va lucra, cît de cu- 
rind, pe simulatoare. Princi
palul consultant șl realizator al

Doina STĂNESCU

(Continuare in pag. 2-3)

0 GENERAȚIE DE•»

CU REALE
Au fost reliefate pe parcur

sul desfășurării celei dintîi 
etape a „naționalelor" de ju
niori la călărie (următoarea 
rundă va avea loc la mijlocul 
lunii viitoare, la Iași) unele 
aspecte care conțin cîteva 
semne promițătoare pentru 
viitorul acestei frumoase dis
cipline.

înainte de toate este de sem
nalat apariția în concurs, ală
turi de secțiile tradiționale 
Steaua, Dinamo, C.S.M. Sibiu, 
C.S.M. Lugoj. Olimpia, Petro
lul etc., a unor noi asociații. 
Izvorul M. Ciuc și Dragoș Vo
dă Roman, care nu s-au mul
țumit doar cu rolul de outsi
ders, ci s-au numărat printre

TINERI CĂLĂREȚI 
CALITĂȚI

animatoarele competiției. în 
ciuda lipsei de experiență a 
componenților loturilor și a 
instructorilor lor. oameni care 
fac această treabă doar din 
pasiune. în legătură directă cu 
această ultimă problemă sub
liniem necesitatea punerii la 
dispoziție a unor materiale 
documentare, majoritatea teh
nicienilor resimțind acut lipsa 
acestora, astfel că în multe 
cazuri activitatea se desfășoa
ră după priceperea fiecăruia.

Amintind de comportarea 
sportivilor de la cele două

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag a 4-a)



Rubrică rezervată șoimilor patriei
și purtătorilor cravatei roșii cu tricolor

Campionatele Naționale Universitare fle orientare

„SPORTUL PĂDURILOR" -

TOT MAI ÎNDRĂGIT DE STUDENȚI

JOC
ll.T:bl) 
Rf7 și < 
Cb3, t 
„b“ nu 

Jocul 
totuși c 
contrajc 
s-a afli 
pănă. . 
moașele 
Mihai ( 
mației 
ultima 
divizion 
scorul 
doua :

Alte două noțiuni din le
xicul uzual șa hist sînt bine 
reprezentate în secvența fi
nală a partidei din care am 
cules exemplul nostru prece
dent. în fața tablei de joc, 
maeștrii internaționali Mihai 
Ghindă (Politehnica Bucu
rești) și Corvin Radovici (E- 
lectromotor Timișoara), iar 
pe cele 64 pătrate, după epui
zarea mutărilor de deschide
re, piesele au următoarele 
coordonate : alb — Rgl, Tal, 
dl, Ne2, h6, Cc5, Pa3, b2, c3, 
f2, f3, h2 ; negru — RgS, Ta8, 
d8, Ne5f Ca5, d5, Pb3, b7, c4, 
15, g6, 117.

Ambele părți caută să pre
ia inițiativa, într-un moment 
al disputei care se va dovedi 
cu adevărat cel decisiv. In
tențiile negrului (aflat la mu
tare) sînt relativ ușor de se
sizat). El își concentrează ti
rul asupra flancului fragil de 
pioni albi și iată-1 făcînd mu
tarea de spargere 1...Nîc3! 
Perfect justificat, căci la lua
rea piesei oferite, breșa se 
mărește (2.b:c3 b2! 3.Tbl C:c3 
ele). La acest „joc" negru, 
există însă un „contrajoc" alb. 
Anume, 2.C:b7! (bazat pe va
rianta 2...C:b7 2.T:d5! T:d5
3.N ;c4 Tad8 4.Tdl). Conducăto
rul negrelor nu se abate de la 
linia inițială și continuă cu 
2...N:b2! să derulăm, mai de
parte, banda mutărilor : 3.Tbl 
Cc3 4.C:d8 C;e24- 5.Rfl Cc3
G.T:b2 C:dl 7.Td2 b2! (cea mai 
ranidă cale spre victorie) 
8.Td7 Ce3+! (desigur nu 8... 
bID? 9.Tg7-f- Rf8 10.Tb7+ Re8

PREGĂTIRE

*

ÎNTRECERI in plina desfășurare
A

ALTELE
nota 10 !
Municipal

Q O ini'iativă de 
Aparține Consiliului
București al Organizației Pio- 
n erilor și Șoimilor Patriei, 
vizînd educația rutieră a pur
tătorilor cravatei roșii cu tri
color. O 
ca"e vine 
pasionați 
multi. în 
nitate de 
uneori.

inițiativă valoroașă, 
în sprijinul copiilor 

de sport (tot 
fiecare școală 
pionieri), dar 

folosesc banda 
sfalt a șoselelor pentru 
cu mințea, cum 
nalat în această rubrică, 
punindu-se la grave accidente. 
Acțiunea semnalată mai sus, 
care se va desfășura la Pala
tul pion:erilor și șoimilor pa
triei. sub forma unui concurs, 
va avea ca participanți repre- 
zenlanți ai copiilor din clasele 
I—IV. din toate sectoarele. Ni 
se semnalează că și în județe 
există inițiative similare.

® Un călduros „Bravo !“ 
pionierilor de la școala din 
comuna Păunești-Vrancea. pre- 
zen i. împreună cu colegii din 
unități de invătămînt vecine, 
la cea de-a XlI-a ediție a 
„Trofeului Primăverii" la 
handbal. „Organizare excelen
tă" — apreciază tovarășii de la 
C.J.E.F.S. ” 
nalizarea 
susținători ai sportului (în ge
neral) în
V. C:upercă, I. Angliei și T. 
Palad». Așteptăm replici spor
tive din partea tuturor școli
lor din Vrancea (si din alte 
județe...).

© Bucurie imensă în rîndul 
pionierilor de la Școala nr. 308 
din Sectorul 4 al Capitalei : 
una din colege. Monica Năs- 
tase, d n clasa a 7-a, jucătoare 
de tenis, s-a impus cu brio la 
concursul de selecție organizat 
de federație. Din 7 meciuri, 
toate cîștigate și nici un set 
pierdut ! Locul I, Înaintea con
curentelor Andreea Vane din 
Timișoara, Eleoriana Stoica din 
Pitești și Roxana Radulescu din 
București. In aceste zile, Mo
nica ia parte la un nou examen 
sportiv, Concursul pentru cate
goria a Il-a senioare (ea avînd 
14 ani...) in care se află, de 
asemenea, printre fruntașe.
• O pledoarie susținută pen

tru sport în rîndul copiilor des
fășoară, cu frumoase 
prof.
școlii din Ciumbrud-Aiud (ju
dețul Alba), care predă 
vînd și concursul învățătoare
lor și învățătorilor — educa
ția fizică de la clasa I și pa
ralel îi inițiază pe copii în 
atletism și handbal. Un expe
riment cu bune rezultate, care 
a fost preluat și de alte cadre 
didactice din județ. O acțiune 
binevenită în sprijinul formă-

mai 
și u- 
care, 

de a- 
jocul 

am mai sem- 
ex-

Vrancea, cu nomi- 
a trei admirabili

comună, profesorii

reușite,
loan Bircea, în cadrul

a-

rii deprinderilor motrice 
copiilor încă de la prima cu
noștință cu abecedarul...

• Ciclul primar al Liceului 
„I. L. Caragiale" din Sectorul 
1 al Capitalei numără multe 
șahiste în plină formare. Prin
tre acestea se află și pioniera 
Ana Maria Nicolescu. din cla
sa a IlI-a, care practică „spor
tul minții" încă din 
grădiniță, la grupa 
Inițiator, chiar tatăl 
Erwin Nicolescu, care 
ră diverse publicații 
cialitate. Atenție, antrenori de 
la Clubul Sportiv Școlar nr. 1!

• Sibiul, în speță Consiliile 
județean și municipal al Or
ganizației Pionierilor și Șoi
milor Patriei, se află in preaj
ma a trei *' 
Daciadei 
Pionierul" 
rientare 
organizatorilor 
mari, cum ne-a dat de înțeles 
prof. Mariana Protopopescu : 
„Dorim să repetăm succesul 
organizatoric, de anul trecut, 
al colegilgr din Maramureș. 
Cel puțin !...“ Cum maramu
reșenii au obținut, în plan or
ganizatoric, în 1986 calificati
vul „excelent!", rămîne de vă
zut ce surprize în materie pot 
oferi acum sibienii. Oricum, la 
bazinul Olimpia, în „Dumbra
vă" și în parcul „Sub arini", 
pregătirile sînt încheiate pen
tru primele starturi. Galeriile 
locale sînt și ele gata pen
tru a-șl aplauda favoriții, „dar 
si pe pionierii din celelalte 
județe, care se vor distinge 
prin rezultate deosebite si ți
nută sportivă" — ne asigură 
prof. Ioan Biriș, președintele 
C.J.E.F.S. Sibiu. Așa cum ar 
trebui să fie întotdeauna !

Rubrică redactată de
Tiberiu STAMA

i 8M

anii de 
mijlocie, 

ei, ing. 
îi procu- 
de spe- a

Cei trei ciștigători la proba individuală — Ovidiu Duca, Zoltan 
Fazekaș ji Lucian Chelaru (de 
cheierea cursei.

la stingă la dreapta), după în-

finșle pe tară ale 
dotate 
la cros, 
turistică.

sînt

cu „Cupa 
înot și o-

Ambițiile 
foarte

La sfârșitul săptămânii trecute 
s-au desfășurat Campionatele Na
ționale Universitare de orientare, 
care, datorită participării selecte 
și bunei organizări, s-au consti
tuit într-o splendidă manifestare 
sportivă. Au luat parte finaliștii 
din 10 centre universitare.

Competiția a avut loc în pădu
rile Găgeni și Stejaru și a cu
prins două etape. Sîmbătă, pe o 
vreme schimbătoare, cu cerul 
cînd senin, cînd încruntat a ploa
ie, s-a desfășurat etapa Indivi
duală, la care au luat parte cite 
3 concurenți din fiecare centru 
(la categoria începători) și un 
număr corespunzător de sportivi 
clasificați, băieți și fete — pen
tru titlurile de campioni națio
nali universitari la orientare. Du
minică, pe o vreme splendidă, 
s-a desfășurat etapa a doua, cu 
probele de ștafetă.

Traseele, judicios alese (trasa
tori, dr. ing. Radu Rus; u și dr. 
Ing. Marin Gimpiuc), pe o hartă 
reambulată de dr. Nicolae Stro- 
escu, un mare animator al „spor
tului pădurilor", au măsurat între 

9—10 km la sportivii clasificați și

INVITAȚIE LA... RUGBY IN 7!
R.C. Grivița Roșie, organizatoarea unei competiții devenită tradițională

Sîmbătă. de la orele 11, stadio
nul din Parcul copilului va găz
dui pentru a treia, oară o atrac
tivă întrecere organizată de R. C. 
Grivița Roșie — o competiție de 
rugby în 7. Participă (ca și la 
edițiile precedente) numai for
mații din Divizia A, din Capitală 
și din țară. După turul prelimi
nar — meciurile din grupe — 
duminică, pe același stadion, de 
la orele 10, va avea loc turneul 
final (cu participarea primelor 
8 echipe), care se va desfășura 
sistem eliminatoriu, pină la de
semnarea câștigătoarei. Organiza
torii vor oferi o frumoasă cupă.

Cite va precizări : meciurile se

vor juca pe un teren de dimen
siuni obișnuite, cu aceleași 
guli ca în rugbyul clasic 
„XV“), dar pe durata de 14 
nute — două reprize a cite 7 
nute. Tn timpul desfășurării 
trecerii nu se 
cători, decât în 
de accidentare, 
cuiul.

Amintindu-ne
care a fost primită competiția, 
chiar de la prima ei ediție an
ticipăm un record de public în 
tribunele de la „Parcul copilu
lui".

re- 
(în 

mi- 
mi-
în- 
ju-vor schimba 

situații extreme, 
cu avizul medi-

de interesul cu

6—8 km La începători, cu dife
rențe de nivel între 170 și 250 m. 
Terenul, afectat în prima zi de 
ploaia căzută anterior, a fost ex
celent La probele de ștafetă.

La concursul individual, cel 
mai bine pregătite s-au dovedit 
studentele din Cluj-Napoca și Tg. 
Mureș, în timp ce la proba mas
culină a cîștigat un reprezentant 
al Brașovului, care a depășit 
doar cu 20 de secunde pe repre
zentantul Bucureștiulud. La cate
goria începători, in concursul fe
minin a cîștigat tot o clujeanca, 
iar la băieți — un reprezentant 
al C.U. Ploiești. în proba de 
ștafetă pe locul I la feminin s-a 
situat C.U. Ploieștii, iar La mas
culin — C.U. București. Trofeul 
instituit de U.A.S.C.R., cu prile
jul celei de a 65-a aniversări a 
creării 
sare a 
revenit 
iești.

„A fo-t o competiție frumoasă, 
bine organizată de institutul de 
Petrol și Gaze Ploiești", ne-a de
clarat Voicu Plaian, conducăto
rul delegației clujene, de 14 ori 
campion republican la orientare.

Rezultate tehnice : individual, 
Campionate Naționale Universita
re, tete: 1. REKA B ANY AI (Cluj- 
Napoca), 2. Agnes Kerekes (Tg. 
Mureș), 3. Ildiko Boros (Cluj- 
Napoca) ; băieți : 1. Z. FAZEKAȘ 
(Brașov), 2. Ovidiu Duca (Bucu
rești), 3. Lucian Chelaru (Iași). 
Concursul Republican Universitar 
(începători) feminin : 1. BOGLAR 
BOER (Cluj-Napoca), 
Ghinea (Ploiești), 3. 
Ciuhureanu (Brașov) ; 
CRISTIAN PATRAȘCU
2. Dragoș Diaconescu
3. Sergiu Ivan (Craiova); Ștafetă
băieți : 1. C.U. BUCUREȘTI (Dan 
Vardie, Tudor Dobre, Gelu Costin, 
Ovidiu Duca), 2. C.U. Cluj-Napo
ca, 3. C.U. Iași. TROFEUL 
U.A.S.C.R. a fost atribuit C.U. 
PLOIEȘTI. Pe locurile următoare 
s-au clasat C.U. Cluj-Napoca, 
C.U. Brașov, C.U. București, C.U. 
Timișoara, — - -
Iași.

U.T.C. și a 30-a aniver- 
înființării U.A.S.C.R., a 
Centrului Universitar Plo-

2. Alina 
Genoveva 
băieți î 1. 
(Ploiești), 
(Ploiești),

C.U. Galați și C.U.

Sever NORAN

24 DE ORE LA MECANICĂ FINĂ
(Ut mare im pag. 1)

acestora : Constantin Dumi- 
trașcu, antrenorul proaspetei 
secții de culturism, care are 
de acum în palmares un loc 
3 și altul 4 la „municipalele" 
juniorilor mari. • MAREA 
SPERANȚĂ a patinajului ar
tistic românesc. Cornel Gheor- 
ghe, împreună cu Zsolt Kere
kes, Marian Prisăcaru și Luis 
Taifas, plecau la antrena
mentul de coregrafie (maestru 
de balet — Marcela Fumea). 
Fetele erau la școală, urmînd 
să lucreze tot ia „artistică" du- 
pă-amiază. E destul de lucru... 
© „DINTRE sporturile de iar
nă. sîntem cel mai aproape de 
cb îne-ca punctelor la •Jocuri
le Olimpice, ne spune Adrian 
Ciobanii, antrenor coordonator 
la patinaj viteză. Dovezi ? Mai 
multe concursuri internaționa
le câștigate de Tibor Kopacz și 
Cerasela II rdobețîu, realizarea 
p -imol-r p---etc în Cop- Mon- 
d'a’ă d? către Hordobețitt și 
Mihacla Dascălu, aceasta din 
urmă — a șasea U Campiona
tele Mondiale de juniori și de 
patru ori medaliată Ia Concur
sul Prietenia". » ASOCIAȚIA 
se mîndrește șl cu boxerul 
Petre Bornescu, locul 2 la 
„Centura de Aur" din acest 
an. O FOTBALUL este doar 
de „B“ și numai pe locul 10, 
spre regretul tuturor. Deși an
trenor principal este cunoscu
tul fost internațional A, Dumi

tru Marcu. • HANDBALUL 
feminin activează, și el. in 
Divizia B, cu reale șanse de a 
urca în clasament (acum, lo
cul 8). • „AM REZOLVAT. în 
sfirșit, problema gheții pe pe
rioada de vară. Cu numai o 
lună de pauză pe an in pre
gătirea pe gheață, fată de 
3—4, ca pină acum, ne apro
piem de cerințele internațio
nale ale marii performanțe." 
(Cornel Munteanu, antrenor 
coordonator la patinaj artistic). 
Cum de curînd a fost rezol
vată și problema corepetitoru
lui (Daniel Codăuș), se pare 
că, în mare, totul este pus la 
punct. Și cum talente există, 
ca și antrenori pricepuți (vezi 
și Gabriela Munteanu la lot), 
așteptăm, cum e și firesc, re
zultatele! © DE ALTFEL. Cen
trul olimpic de patinaj ocupă 
un loc aparte în... inima oa
menilor muncii din întreprin
derea de Mecanică Fină din 
Centrala de resort (27 de sec
ții în toată țara), care își are 
sediul toț aici. 9 TRAIAN 
GRIGORE, director general 
adjunct al Centralei Industria
le de Mecanică Fină și Ma
șini Textile, președinte de o- 
noare al Centrului olimpic : 
„Sintem o mică familie, cu 
toate problemele ei. Ne inte
resează să creăm copiilor con
diții ideale să se formeze ca 
sportivi, dar și oa oameni, pe 
toate planurile". Ce am mai 
putea adăuga ?—

I

I
I 
I
I

I

AUTOMOBILISM. întîlnire agrea
bila, La concursurile de la Măgura și 
Buzău, cu actorul Constantin Diplan. Venit 
nu ca simplu spectator, ci, așa cum s-a 
prezentat, „în calitate de... căpitan-nejucă- 
tor al echipei ALFA-FEA". De altfel, C. 
Diplan este cunoscut ca un mai vechi iu
bitor al automobilismului „neam de ma
nivelă", cum spune glumind. Acestea fiind 
datele, apare limpede pentru ce un foarte 
îndrăgit rol i-a fost cel din filmul „Raliul". 
• CEL MAI ÎNALT mecanic din caravana 
auto prezentă la Buzău s-a numit Roman 
Opșitaru — 2,10 m. Mulți dintre dv. ați 
recunoscut, desigur, numele pivotului echi
pei naționale de baschet. Mare iubitor de 
motoare, Opșitaru a „profitat" (dacă se 
poate spune așa) de accidentarea la un 
genunchi, care îl va ține un timp departe 
de baschet și a fost prezent la Buzău ca 
mecanic al concurentului Gheorghe Teodor 
(IDMS Buc.) Și nu se poate soune că nu 
a fost un mecanic bun, din moment ce 
Oltcit-ul reglat de Opșitaru a ocupat locul 
6 la coastă și 9 La circuit. @ UN PREMIU 
fair-play 1 s-ar cuveni, fără îndoială, ta
lentatului alergător Aurel Țuțuianu (Mine
rul Moldova Nouă). Unui coleg de între
cere, rămas în pană, i-a împrumutat un 
carburator, altuia un disc de ambreiaj. 
(S. A.).

CĂLĂȚIE. o SURPRIZA plăcută au con- 
stituit-o, la Craiova, tribunele pline, între 
spectatori aflîndu-se un mare număr de 
copii, ceea ce ne face să credem că unii 
dintre ei se vor îndrepta și spre secția 
C.S.M. SEMTEST, care cam duce lipsă de 
juniori. ® APROPO de tribune, notăm, cu 
părere de rău. că admirabila bază hipică 
din „Cetatea Băniei" nu este deloc în
grijită. Q CONSEMNÎND debutul de bun 
augur al asociațiilor Izvorul M. Ciuc și 
Dragoș Vodă Roman, menționăm și faptul 
că cea mai tînără concurentă a aparținut 
formației din Roman, evoluția Alexandrinei 
Olarii, la numai 11 ani, netrecînd neob
servată. • TOT la capitolul debuturi se în
scrie și prezența ca medic veterinar al e-

Alb
Acum, 

noastră 
secvența 
albul a 
cuvînt, 
punctul 
negru ■ 
acesta !

„CUPA INDEPENDENȚEI^
La sfîrșitul săptămînii trecute, 

în orașul Calafat trei formații 
doljene și o invitată bucureștea- 
nă și-au disputat prima ediție a 
„Cupei Independenței" la șah. 
Victoria în întrecere a revenit 
echipei Electrometalurgistul Băi- 
lești, care a totalizat 7 puncte 
în cele trei meciuri disputate, 
urmată în clasamentul final de 
I.I.T.P.I.C. București 6 p, Caza- 
nele Orșova 4 p, Chimia Calafat 
0 p. Șahiștii din Băilești au ob
ținut rezultatele : 4,5—3.5 cu Chi
mia, 5—3 cu I.I.T.P.I.C., 4—4 cu 
Cazanele. Din echipa Învingătoa
re s-au remarcat jucătorii de la 
primele două mese, Constantin

Micu (c 
van (ca 
tidele st 
mese, u 
s-a disi 
zervată 
toria a 
Alexandi 
hului di 

șahiști 
lurgistui 
tate mu 
mul lor 
doi ani 
pionii ; 
la între 
campion

PLĂCU1Ă SURPRIZĂ OFERITĂ Dt CICLI
Cea de-a treia probă din 

cadrul Campionatelor munici
pale de ciclism — contratimp 
echipe — desfășurată dumini
că pe Șoseaua Olteniței a reu
nit la start un număr record 
de echipe, care au avut de în
fruntat nu doar dificultatea în 
sine a întrecerii, ci și opoziția 
unui vînt deosebit de puter- 
nc.

La seniori (80 km, cu start 
din 5 în 5 minute), surpriză : 
după ce s-au parcurs circa 40 
km, în comuna Frumușani, cel 
mai bun timn l-a avut prima 
echipă a 1MGB — circa un 
minut avans față de Dinamo 
I, aflată pe poziția a doua. 
Cicliștii de la IMGB au dat 
măsura talentului și a bunei 
lor pregătiri în special, pe ul
tima parte a traseului, cînd

(benefic 
princip; 
mers ir 
Lăutarii 
și-au r 
minute, 
moașă 
bă deos 
ces coi 
mai mi 
campior 

Clasai 
I (P. IM 
teanu 
43,700 1 
km : 1. 
Badea, 
nache) 
luniori 
ROM I 
L. Dun 
m.o. 40,

chiDei Steaua a tinerei absolvente Anca 
Bogdan, anul trecut pe podium în probele 
de dresaj, performanță care se dorește re
petată pe acest nou plan. Succes î • ȘI 
UN ASPECT mai puțin plăcut, comportarea 
campionului juniorilor, lugojeanul Albert 
Mocanu care, nemulțumit de rezultatul său 
cu calul Merzuh, l-a găsit pe generosul 
său partener vinovat, uitând de propriile 
greșeli. Ne întrebăm ce s-ar fi întîmplat, 
dacă Merzuh ar fi putut ține cravașa... 
• UN REUȘIT „caiet-program" a fost rea
lizat de Dumitru Șuster. (Em. F.)«

HANDBAL. LA MECIUL feminin Con
fecția București — Constructorul Baia Mare 
rezultatul (de importanță majoră Dentru

POST-SCRIPTUM
ambele formații) a fost stabilit — în mare 
măsură — de duelul principalelor realiza
toare ale echipelor : Rodica Grigoraș (Con
fecția) și Aneta Bujor (Constructorul). Dis
puta lor, urmărită cu mare interes, a re
venit prlmeia, care Jn vervă deosebită, a 
înscris 13 goluri și a decis, în bună parte, 
succe:ul echipei sale. Replica băimărenceâ 
a fost destul de viguroasă, dar finalul, a- 
prig, a fost favorabil bucureștencei. (P. Iv.).

NATAȚIE. CE MAI FAC înotătorii noștri • 
de frunte ? Ce fac de regulă : se pregătesc 
de zor, marile competiții ale anului fiind 
tot mai aproape. între cei cu prim obiectiv 
Universiada de la Zagreb — Noemi Lung, 
aflată, ne asigură antrenorul emerit Gh. 
Dimeca, în excelentă dispoziție. Pentru băi- 
măreancă (și nu numai pentru ea) fiecare 
oră de pregătire este importantă, nenutîn- 
du-și permite să piardă vreuna. Nici mă
car mîine. cînd antrenamentul nu va fi 
defel mai ușor, ca în celelalte zile, chiar 
dacă la 16 mai Noemi îmolinește frumoasa 
vîrstă Je >9 ani... „Tradiționala cupă de 
șampanie se amină, cu promisiunea de a 
fi o cună a victoriei ne w»ne 
sportivă, căreia nu ne rămîne decît să-l

urăm ,,La mulți an! 
• LA RECENTUL s 
ganizat, în Iugoslavia, 
ropeni. exemplificările 
modificări de regulan
de echipa națională 
ploană mondială și o 
în rîndul cărora s-a . 
trenorul reprezentativ 
„pe viu", printre alb 
să înscrie și portart 
desigur... (G. R.).

RUGBY. DOUA din 
te duminică în Camț 
fost conduse de arbiti 
I. Vasilică a consemn 
gorică victorie a g; 
(U.R.S.S — Portugali 
a oficiat la o partid 
calificarea în grupa 
tinete ; în prima au 
byștii bulgari, cu 12— 
să cîștige echipa Iugc 
teresant a fost faptul 
putat într-o localitate, 
găzdudse întîlniri inte 
de spectatori... (G. R.)

VOLEI. LA FINAL 
Campionatelor Republ 
nerale, de la Rm. Vî! 
la rîndul lor. foarte t: 
cărei zile de concurs, 
dințe tehnice speciale 
servare a făcut anali: 
tide și brigăzi, asupra 
Valoarea unora dintre 
valeri în alb s-a imț 
finala la fete, spre < 
dințată unui „dublu" c 
Scarlat și George Ru 
rești. ambii în vîrstă 
Alți tineri de viitor 
Zaharia din Craiova. 
Ploiești și Marius S< 
El merg, iată, pe un 
(20 de ani) din Caran 
ia Rm. Vîlcea. (G. Ro,



bucu-

Constantin ALEXE

UNDE AU GREȘIT BUZOIENil ?

refuză...

Stelian TRANDAFIRESCU

ATIT DE RARELE ȘUTURI DE LA DISTANTA
reprize, care au șî

mărunțite",

m și în-

Paul SLAVESCU

ul-

ca Tul- 
cu ex- 

jocul,

ora 
ora

uitați că mîine este
în care vă mai puteți 
bilete cU numerele fa-

care. desigur, va a- 
participanților mari satis*

Moldoveanu 
echipă, 
„șocul plo- 
poate. Blo-

de public la 
pe stadionul

,,Regie" ca 
solidă, matură. Aș- 
confirmarea urcușu-

Loto de 
va avea

lor. Constantin 
craiovenilor, ne 
încălzire : „Nu 
raâ Îngrijorează 
„Nu marcăm"

scontat) a putut fi per- 
scotînd la Iveală slăbi- 

evidente ale ambilor por- 
eebipei din Moreni. Toma

10.
C. S. Tîr-
Mureș ; 12.

reportată la categoria I. 
ca. pentru a

Pisa — Bologna : 11. 
goviste — A.S.A. Tg.
Armătura — Politehnica Timișoa
ra ; 13. Mureșul Deva — F. C. 
Bihor.

UNIVERSITATEA URCA, SPORTUL STUDENȚESC
Declarată sau nu, temerea din 

rîndurile Sportului Studențesc și 
Universității. Craiova era evidentă 
înaintea jocului 
Oțet, antrenorul 
mărturisea, la 
marcăm, și asta 
cel mai mult44.
putea spune și Mircea Radulescu 
din moment ce a intrat pe teren 
cu M. Marian „vîrf44 lingă Coraș. 
Această mutație a fo-st însă ne
inspirată, a dus la alte schimbări 
(M. Popa — fundaș lateral, Cris
tea — fundaș central) care aveau 
să diminueze tocmai potențialul 
ofensiv al echipei bucureștene 
sub raportul eficacității și al or
donării acțiunilor din fața porții 
lui Lung. Și așa, cu gîndul la 
gol, într-un joc pe care l-a do
minat mult (8—1 la co mere, 16—11 
la șuturi, 9—3 pe spațiul porții), 
iată, Sportul Studențesc a pierdut 
datorită, în primul rînd, negli
jențelor din apărare. „Raidurile" 
Universității se dovedeau de fie
care dată periculoase, prin sim
plitate, vigoare și rapiditate.

Doi tineri jucători, Badea și

Marea afluență 
partida disrxutată 
din Crîng era explicată de faptul 
că Gloria jucase bine în medul 
cu Petrolul. Cronicarul a subli
niat. atunci, că neșansa și... Li
liac au privat-o de o victorie 
care să o mențină în cursa sal
vării de la retrogradare. Ded, 
suporterii „roș-albaștrilor44 mai 
sperau. Chiar și în programul di
fuzat la meci se spunea : „Am 
pierdut o bătălie, nu și războiul44. 
Ceea ce era drept. Dar, din pă
cate, a apărut acest nou clacaj 
cu F.C. Argeș, punctul pierdut 
miercuri dueînd-o pe Gloria la 
—7 la „adevăr".

Unde au greșit buzoienii ? In 
primul rînd, echipa n-a avut acei 
spirit de competiție, ea neștiind 
să se descurce pe spațiile mereu 
micșorate de adversar (care se 
pricepe bine să facă acest lucru). 
Fiecare a cam stat lipit de omul 
de marcaj, neîncercînd clasicele 
combinații pentru crearea culoa
relor spre poarta lui Speriatu, 
mereu în lipsă de... lucru. De a-

Nu putem ști care ar fi fost 
evoluția exactă a scorului în 
partida 
n-ar fi 
ofensiv, 
purtate

exactă a scorului 
de la Petroșani dacă Jiul 
schimbat registrul tactic 

acțiunile
obsesiv și fără orizont 

pînă în careul de 6 
cheiate cu șuturi lipsite de tă
rie și precizie lăsînd loc șutu
rilor expediate din afara supra
feței de pedeapsă, din unghiuri 
și poziții diverse. în acest mod, 
defensiva bine grupată a Flacă- 
rei în propriul careu de 16 m 
(cu aportul consistent al liniei de 
mijloc, singurul comDartiment al 
oaspeților care s-a comportat la 
nivelul 
cutată, 
ciunile 
tari ai 
și Zlotea.

Sigur, se poate spune că a- 
ceștia au dat contur neaștepta
telor dimensiuni ale scorului fi
nal, dar cele patru goluri în
scrise de atacanții Jiului, toate 
prin șuturi de la distanță, subli
niază un aspect mai general, una 
din principalele carențe ale ata- 
canților din primul nostru eșa
lon. Atît de rare au devenit In 
meciurile primei divizii aseme
nea exprimări majore (și prima
re !) ale jocului ofensiv, Incit au 
ajuns adevărate ($i fatale !) sur
prize pentru compartimentele 
defensive și, mai ales, pentru ul
timii apărători...

Astfel, Toma a scos in extre
mis și spectaculos o minge de 
pe linia porții, expediată din a- 
propierea buturilor sale, dar pre
vizibil, rămînînd în schimb spec
tator la cele două șuturi puter
nice trimise de Cristea șl Stana 
din afara careului mare, spre fi-

MECIUL CU POLONIA
Stoica, au cam făcut tot ce au 
vrui cu Munteanu II și M. Popa, 
iar Cioroianu și Mănăilă, la go
lurile lor, au pătruns printre a- 
părătorii adverși cu o ușurință 
nebănuită la centrările în adîn- 
cime. la care studenții
reșteni nu aveau replică. Și încă 
o explicație a lnfrlngerii Sportu
lui Studențesc : din cele trei șu
turi pe spațiul porții Iui Cristian, 
Universitatea a marcat... trei go
luri. In senimb, la poarta cealal
tă, Lung rezolva faze periculoase, 
Iar clnd părea bătut, Coraș, Bo- 
zeșan sau Terheș ratau incre
dibil. Sigur, bucureștenii (se sim
te și lipsa lui Iorgulescu) sînt 
îngrijorați de noua Infrtngere și 
de locul din clasament fiii), dar 
trebuie să spunem că Întîlnirea 
a fost de bună factură și ne-a 
arătat o echipă craioveană reve
nită Ia un nivel superior, peste 
locul său din clasament. Univer
sitatea a apărut in 
o formație 
teptâm Insă 
Iul său.

semen ea, era de așteptat 
pan și Stoicii iță, jucători 
periență, să limpezească 
iar Timiș și Profir să-și valo
rifice calitățile (ultimul a jucat 
mai tot timpul cu spatele la 
poartă 1 ?). Ce mai încoace și 
încolo, nici o fază de atac nu s-a 
terminat ca lumea. Totul a purtat 
pecetea ÎNTIMPLARU (centrări 
ineficiente numeroase, pase gre
șite), deși echipa locală ne-a a- 
rătat, altădată, că acolo, la Bu
zău, antrenorul C. 
reconstruia frumos o

Să fi fost de vină 
ieștean 1** Tot ce se . 
cajul psihic al Gloriei s-a simțit 
de la distanță, astfel că și adver
sarului, F.C. Argeș, i-a fost fa
cilitată misiunea de a cuceri acel 
punct necesar în perspectiva „po
diumului europenelor44.

Mai are vreo speranță Gloria ? 
Verdicte dinainte nu se pot da, 
pentru simplul motiv să fotbalul 
le

naiul primei 
consfințit scorul pauzei. Iar În
locuitorul său la reluare, Zlotea, 
s-a distins șl el pe linia porții 
sau la blocaje In careul mic 
fiind însă fără reacție la .bom
bele" lui Vancea, de la peste 
1« m, și care, în ultimele zece 
minute, au adus scorul la un 
raport neașteptat și prea sever 
fată de desfășurarea partidei.

Miercuri, la Cluj-Napoca, 
stadionul Municipal, de la 
18, va avea loc întîlnirea inter
națională de fotbal dintre echi
pele olimpice ale României și 
Poloniei, din cadrul preliminarii
lor J.O. In vederea acestui joc, 
lotul lărgit s-a reunit ieri și cu
prinde pe următorii jucători : Li
liac, Speriatu, Iașko — portari ; 
M. Marian, Bumbescu, Belode- 
dici, D. Ștefan, Weisenbacher, 
Varga — fundași ; Bălan, Cristea, 
Majaru, Mujnai, Balint, Rada, 
Goanță — mijlocași ; Cîmpea- 
nu II, Vaișcovici, Kramer, Biro I. 
De azi. „olimpicii44 vor lua par
te la un stagiu de pregătire la 
Cluj-Napoca, sub conducerea an
trenorului coordonator, Em. Je
nei, și a antrenorului echipei o- 
limpice, Gh, Staicu. Medicul lo
tului este Gh. Untea.

OLIMPIC PENTRU
REUNIREA LOTULUI

de juniori I

prima partidă a echipei noastre

preliminariile C.E

Șl DIN VICTORIE TREBUIE ÎNVĂȚAT !

ȘTIR. • ȘTIRI • ȘTIRI
• SELECȚIONATA CARE 

PARTICIPA LA TURNEUL 
RELE ZID4*, programat în R. P 
Chineză, în perioada 21—30 mai, 
va susține duminică (ora 10,30), 
pe stadionul din „Regie44, un 
de verificare cu divizionara 
Sportul Studențesc.

• ACȚIUNE DE SELECȚIE 
NIVELUL SERIEI 1 A DIVI
ZIEI B. Marți. 19 mai, la Ploiești, 
pe stadionul Petrolul va avea 
loc o acțiune de selecție cu ju
cătorii care activează la echipe
le din seria I a Diviziei B, în 
vederea depistării unor elemente 
talentate care pot întregi lotul 
reprezentativ de tineret. In ve
derea acestei acțiuni, antrenorii 
L. Antohi (Politehnica Iași). V. 
Simionaș (C.S.M. Suceava) șl Du
mitru Dumitriu (Steaua
convocat
Cîmpeanu
Rătărescu (C.S. 
tari ; Mironaș 
Roșu (Olimpia 
cu și Baicea
Gălușcă (C.S.M. Suceava) și Po
povic! (F. C. Constanta) — fun
dași ; Ruse (Steaua Mizil). Mu- 
celeanu (C.S.M. Suceava), R. Po
pescu 
(F.C.M.
(Ceahlăul P. Neamț) și Ene (U- 
nlrea Slobozia) — mijlocași ; 
Drăgoi (Progresul Brăila), Flo
rian (Aripile Bacău), Purcăreață 
(F. C. Constanța), Cașuba (C.S.M. 
Suceava), Euterchi (C. S. Boto
șani) șl Pîrv (Politehnica Iași) — 
înaintași. Selecționata va avea 
ca adversară pe divizionara A 
Petrolul.

Impetuoasa aripă Mihai încearcă, să treacă de defens'va oaspeților 
Foto : Aurel D. NEAGU

Mizil) au 
Jucători : 
Iași) și

următorii
(Politehnica

Botoșani) — por- 
(Steaua Mizil), 

Rm, Sărat), Frln- 
(Polltehnlca Iași).

(Unirea Focșani), Ivtodi 
Delta Tuleea), Oprea

Start de bun augur al re
prezentativei noastre de ju
niori I în cadrul preliminari
ilor Campionatului European, 
elevii antrenorilor Constantin 
Ardeleanu, Alexandru Lazăr și 
Iosif Varga tranșînd in favoa
rea lor prima partidă din gru
pă, parteneri fiindu-le juniorii 
turci. Tabela de marcaj a con
semnat în final un 3—1 mobi
lizator în perspectiva viitoare
lor întîlniri, dar mai ales 
pentru cea mai apropiată, de 
Ia 26 iunie, tot pe teren pro
priu, în compania echipei 
U.R.S.S., principala contracan
didată la primul loc in grupă, 
cel care conferă dreptul de 
promovare la turneul final. 
Tocmai de aceea considerăm 
că, pe lingă aprecierile favo
rabil® care se cuvin pentru a- 
cest prim succes, trebuie In
sistat și asupra unor carențe 
care și-au făcut loc în jocul 
de ansamblu al tinerilor noștri 
tricolori, astfel Incit ele 
constituie punctul 
al preparativelor în 
dificilului meci cu 
U.R.S.S. Altfel spus, și 
victorie trebuie învățat !

Vom începe cu... începutul, 
adică cu modul în care junio
rii noștri au căutat golul de 
start, acel gol_ care. în mare 
măsură, creează un pronunțai 
ascendent moral 
disputei. Echipa

să 
dar 
su- 
fă- 
in

să 
de plecare 

vederea 
echipa 

din

Portarul Călugăru (Oțelul) ră
suflă ușurat : 
rapidist s-a 
nouăratare, 
barele porții 
din meciul 
Galați 1—0)

un 
soldat 
mingea 
gălățene 
Rapid - 

Foto : G. MIRON

nou atac 
cu o 
ocolind 

(Fază 
Ofelul

ADMINISTRAȚIA D[ STAI LOIO-PROVOSPORl l’VTOn'HAZA
• Tragerea obișnuită 

astăzi, vineri, 15 mai, 
loo în București, în sala clubu
lui din str. Doamnei nr. 
cepînd 
va fi 
mul I, 
extrase 
dio, la

2. în
de la ora 15,50. Tragerea 
radiodifuzată

Ia
vor
ora 
pe .
mîine.

pe progra- 
ora 16,15. Numerele 
fi retransmise la ra- 
17,55, pe programul 

programul I la 
sîmbătă, la

programate, redăm ordinea In- 
tîlnirilor din concursul acestei 
săptămini : 1. Ascoli — Napoli ; 
2. Avellino — Roma; 3. Como — 
Empoli ; 4. Fiorentina — Atalan- 
ta ; 5. Internazlonale — Verona ; 
6. Juventus — Brescia ; 7. Samp- 
doria — Torino ; 8. Udinese 
Milan ; 9. Cagliari — Genoa ;

• Nu 
tima zi 
procura 
vorite la TRAGEREA MULTIPLA 
LOTO de duminică. 17 mai ! Tot 
mîine este și termenul limită 
pînă la care mai puteți să de
puneți buletinele Pronosport la 
concursul 
duce 
facții. avînd în vedere și marea 
sumă 
Este recomandabil 
evita aglomerația din ultima zî. 
să vă manifestați opțiunile mai 
din timp. Pentru narticinantii 
care nu cunosc încă partidele

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 8 MAI 1987. Cat. 1: 1 
variantă 100% — autoturism 
cia 1300' _____ ,
25% a 17.50b lei- cat. 2 
rîan*e a 13.669 lei;
3.531 lei- cat. 4: 
cat. 5: 242.75 a 
342.25 a 310 lei;
100 lei. Report 1
lei. Participantu1 Abălașei Eugen 
din Galați a cîștigat un autotu
rism „Dacia 130044 (70.000 lei).

.Da
rio 000 lei) șl 4 variante 

............................. 7,75 va- 
cat. 3 : 30.00 a

: 54.50 a 1944 lei;
430 lei; cat. 6: 
cat. X: 2.142.75 a 
la cat. 1 : 330.205

pentru restul 
__ .____  ____,_ noastră era 
înarmată pentru atingerea a- 
cestui obiectiv, a avut capaci
tatea de a se afla, în dese 
rînduri, în zonele de finaliza
re, însă, din păcate, nu a ma
nifestat și acele 
chiar clipe, de totală 
trare, de luciditate 
transforma 
le create. A venit golul 
Stanici din mtn. 21. care 
fi trebuit să limpezească 
de cit execuțiile tehnice 
celor aflați foarte aproape 
finalizare. N-a fost să fie așa. 
Echipa noastră 
construcției, nu 
ceva stereotip, ci acționa va-

situațiile

momente, 
concen- 

spre a 
favorabi

lul 
ar 
cît 
ale 
de

avea știința 
întreprindea

riat* (aici este momentul 
relevăm acest atu al său), 
ea nu putea risipi acea 
părătoare „ceață44 care își 
cea loc tot mai pregnant 
zonele finalizării.

Revenită de la cabine cu un 
trio ofensiv mult mai inspirat. 
(Mihai, Răducioiu, Stanici), bi
ne susținut de mijlocașul Se- 
limesi, tînăra noastră repre
zentativă a găsit culoarele de 
gol, materializînd două dintre 
situațiile create. Ea ar fi pu
tut da alt contur victoriei, pro
porțiile scorului ar fi fost, cre
dem, mult mai reale fată de 
ceea ce s-a întîmplat în teren. 
La 3—1 a intervenit însă o 
nefirească automulțumire. nu 
s-a mai insistat, la aceeași 
turație, în faza ofensivă. Abia 
după meci, la cabine. am 
observat la juniorii noștri re
gretul că nu au forțat golave
rajul. Era însă tardiv. Nu însă 
și dorința reabilitării, a revan
șei la acest capitol în partide
le care vor urma.

Apropo de întîlnirile viitoa
re. Se impune o restructurare 
a „llMui reprezentativ, spre 
a se * găsi jucătorii capabili să 
prindă cadența impusă de 
Bucur, Stan, Selimesi, Mihai, 
Răducioiu și, mai ales Stanici. 
Pentru că, pe ansamblu, an
grenajul nostru a avut și cîte- 
va piese care au rulat în gol. 
Ne referim la portarul Tode- 
riciu (nesigur în Intervenții), 
la fundașii laterali Răchită 
(în contratimp la unele faze 
defensive) și Aprodu (deficitar 
la faza de atac), la mijlocașii 
Mine» (surprinzător de neins
pirat și lipsit de vigoare) si 
Gh. Cristian (deși a muncit 
mult nu a avut si realizările 
scontate).

în concluzie dincolo dw 
„concretul44 acestei prime vic
torii, mai valoroase și 
răm — 
mintele 
partidă

spe- 
eficiente vor fi învătă- 
desprinse din această 

de debut.

Adrian VASILESCU

Divizia B INTRE VESTIAR
• DERBYUL DE LA IAȘI, 

CARE A ȚINUT ÎNCORDATA 
ATENȚIA CELOR PESTE 25 000 
DE SPECTATORI pînă în ul
timele secunde ale disputei 
Politehnica — F.C.M. Progre- 

Brăila, a avut, prin- 
alte momente inedite, 

pe acela al schimbă- 
portarului oaspeților, la 

penaltyului 
asemenea

sul 
tre 
și 
rii . .
faza penaltyului (min. 63), 
cînd, asemenea antrenorilor 
de handbal, conducătorul teh
nic al brăilenilor. V. Grossu, 
l-a scos dintre buturi pe Ne- 
delcu și l-a trimis pe Brătia- 
nu. contînd pe o întrerupere 
care să-l dezechilibreze (psi
hic) pe Burdujan. Dar acesta 
a executat cu precizie lovitu
ra de pedeapsă. înscriind. 
Ideea râmîne. totuși, intere
santă. • „Trioul" Frîncu — 
Florean — Burdujan a repre
zentat punctul forte al ieșe
nilor acțiunile acestuia, de
clanșate pe flancul stîng. ere- 
înd adeseori panică în apăra
rea adversă. • Introdus în 
ultimele 15 minute, Pef.rache, 
vechiul jucător brăilean. 
și-a dezmințit calitățile 

dîndu-i emoții lui 
prin „ghiulelele4*

nu 
de

puncheur.
Cîmpeanu
trimise în minutele S? si 90.
• In locul lu' Cioclrlan <ac-

cidentat), postul de „libero", 
în formația ieșeană, a fost în
credințat lui Baicea, care s-a 
achitat bine de misiunea lui.
• LA CONSTANȚA, ÎN 

MINUTUL 60, ANTRENORII 
C. TÎLVESCU ȘI I. BUKOSI 
au efectuat două schimbări : 
au ieșit Iovănescu și Buduru, 
locul acestora luîndu-1 Pur- 
cărea și Purcăreață. Un grup 
de spectatori de la tribuna a 
II-a au dezaprobat măsura 
tehnicienilor echipei locale. 
După modul cum evolua for
mația, o asemenea măsură se 
impunea, deoarece Iovănes
cu dădea semne vădite de o- 
boseală, iar Buduru, care ju
case foarte bine, suferise o 
întindere musculară • în pri- 
rm npviQ a meciului. porta
rului Alexa (C.S.M. Suceava) 
i-a fost atrasă atenția de că
tre arbitrul G. Ionescu pentru 
că întîrzia să repună balonul 
în joc. în minutul 70. jucăto
rul sucevean a văzut carto
nașul galben pentru degajarea 
balonului în afara terenului 
după ce arbitrul sancționase 
echina sa cu o lovitură li
beră directă de la 20 m. După 
cum s-a văzut, atenționarea 
d:n prima repriză n-a folosit 
la nimic...

• „NICI NU ȘTIȚI Cit 
«trag» la antrenamente ca să 
ajung să joc cu Bihorul din 
nou in «A» 1“ — ni se con
fesa după meciul F.C. Bihor
— Gloria Bistrița (5—0), por
tarul Marcel Lăzăreanu. „In
tr-adevăr, cu Strungul la Arad
— avea să completeze Viorel 
Mateianu — Marcel a apărat 
senzațional !“. Iar în partida 
cu Gloria — adăugăm — Lă- 
zăreanu a avut două interven
ții de mare efect. • Prezent 
la meci, antrenorul echipei 
naționale. Emerich Jenei, a 
rămas plăcut impresionat de 
frumusețea golurilor înscrise 
do- orădeni, cît și de prestația 
excelentă a mijlocașului bis- 
trițean Adrian Florea. Să ne 
amintim că Florea (30 de ani) 
avea să fie aruncat în ..focul" 
Diviziei A acum vreo 10 ani, 
chiar de... Emerich Jenei • 
Cinei goluri în dauna unei linii 
defensive alcătuită din jucători 
cu vechi state de serviciu în 
prima divizie (Sigmirean — 
reîntors la Bistrița după un 
periplu pe la F.C. Argeș, F.C. 
Olt și Politehnica Iași. Tă- 
tăran — la Baia Mare și 
Steaua Hurloi și Bagiu — ia 
„U“ Cluj-Napoca) !

...SI GAZON



„Internaționalele" de tenis de masă-junJorl de la Bistrița HOTĂRÎRI ALE SESIUNII F. I. D. E. LOTUL NOSTRU

UN IMPORTANT TEST IN VEDEREA C.E.
Reprezentanții tenisului nos

tru de masă juvenil se vor 
afla, începînd de astăzi, de la 
ora 9, în Sala Sporturilor din 
Bistrița, la startul unui nou și 
important examen : prima edi
ție a Campionatelor Interna
ționale ale României. Confir- 
mînd buna reputație de care 
se bucură această disciplină la 
noi în țară, capacitatea orga
nizatorică demonstrată în dese 
ocazii, invitației forului nostru 
de specialitate i-au răspuns o 
serie de jucători și jucătoare 
din Belgia, Bulgaria, Ceho
slovacia, Franța, R.D. Germa
nă, Israel, Polonia, Ungaria — 
care se numără constant prin
tre cei mai buni sportivi eu
ropeni ai generației tinere. De 
fapt, această primă ediție a 
Campionatelor Internaționale 
constituie, totodată, și o im
portantă verificare pe drumul 
ce are ca obiectiv final ..eu
ropenele" programate în vară, 
la Atena.

Desigur, printre protagoniș

UN ADEVĂRAT
(Urmare din gag l) 

turneul din Capitală a fost 
echilibrat doar în primele două 
reprize, Încheiate la egalitate. 
5—5 după 14 minute. In con
tinuare însă, echipa bucureș- 
teană a forțat, folosind cu 
predilecție contraatacul, și a 
luat un avans mai mult decît 
confortabil. Realizatori : FI. 
Niță 5, C. Popa 2. C. Ion 2, 
Mușat. Bădeanu, Geambașu, 
Paolazzo si C. Dima pentru în

DUPĂ TURNEELE DE BASCHET
(Urmare din pag. 1)

campioana Poloniei, 5. R.P.D. 
Coreeană. 6. Polonia — selec
ționata studențească. Despre 
prestația selecționatei țării 
noastre ne-a relatat antrenorul 
principal Marian Strugaru :

„Turneele s-au dovedit foar
te utile, în special cel de la 
Wroclaw, unde au participat 
echipe deosebit de puternice. 
Lotul român a cîștigat trei 
meciuri, iar din cele două 
pierdute, cel cu Cehoslovacia a 
necesitat prelungiri. Punctul 
forte al reprezentativei țării 
noastre a fost apărarea : a- 
gresivă pe toată durata parti
delor, in spiritul ideii aplica
te încă de anul trecut. Mai 
trebuie lucrat, insă, pentru 
îmbunătățirea recuperărilor în 
apărare și urmăririi mingiilor în 
atac, elemente deficitare, atit 
din cauza handicapului de ta
lie, cit și pentru că jucătoare

JUNIORII LA PORȚILE AFIRMĂRII
(Urmare din pag 1)

secții aflate în premieră în 
campionat, cărora li se mai 
alătură printr-o notabilă pre
zență și Timiș Izvin, să re
marcăm foarte buna evoluție a 
celor de la C.S.M. Lugoj și 
C.S.M. Sibiu, munca antrenori
lor Cornel Ilin (ideea ca a- 
cesta să fie promovat la lotul 
național pare plină de adevăr, 
ea găsindu-și argumentul în 
faptul că de o bună bucată de 
vreme lugojenii s-au impus la 
această categorie de vîrstă) și. 
respectiv. Horst Hisch și Ale
xandru Bozan fiind deosebit de 
rodnică. Obișnuiți cu ani In 
urmă să se afle mereu .In 
frunte, sportivii de la Steaua, 
Olimpia. C.S.M. SEMTEST Cra
iova,- Dinamo etc. au coborît 
acum spre mijloc, de Ia aces
te secții venind „în față" cite 
unul, maximum doi sportivi, 
dar și aceștia cu oscilații de 
formă și comportare. La polul 
de jos se află A.S.A. Cluj-Na- 
poca, clujenii, cu excepția No
nei Șoneriu, avînd evoluții 
slabe, cu mari carențe tehnice 
și un material cabalin sub ni
velul cerințelor din punct de 
vedere al pregătirii. între ce! 
care s-au evidențiat la obsta
cole să-i amintim pe A. Moca- 
nu, D. Mocanii (C.S.M. Lugoj). 
R. Bozan. M. Neacșa (C.S.M. 
Sibiu), Șt. Stoica (Steaua): 
Irina Marian (Olimpia), C. Pă- 

tii competiției se vor număra 
și sportivii români, medaliile 
realizate constant Ia C.E. vor
bind de la sine despre valoa
rea lor, Amintindu-i pe Oti- 
lia Bădescu, Emilia Ciosu, Că
lin Creangă, Zoltan Zoltan, A- 
driana Năstase, Iulia Rîșcanu, 
Maria Bogoslov ș.a., vom a- 
dăuga că în competiție vor 
evolua și Peter Van Houle, 
Elke Billen (Belgia). Emma
nuelle Coubat (Franța). Andr
zej Furman (Polonia). Vasil 
Ivanov (Bulgaria), Dirk Weber 
(R.D.G.), Petr Korbel (Ceho
slovacia) etc.

Astăzi, de la orele 9 și 15.30 
este programată proba pe e- 
chipe ; sîmbătă, de la ora 9,30, 
au loc probele de dublu, iar 
după-amiază, de la ora 15.30, 
primele tururi de simplu și fi
nalele pe echipe, competiția 
încheindu-se duminică cu du
blu mixt (de la ora 8.30) și 
semifinalele și finalele de 
simplu și finala la mixt (de la 
ora 15.30).

FESTIVAL DE POLO
vingători, Nemoianu 4, V. Io- 
nescu, Ghiță. Au arbitrat bine 
G. Chirculete și K. Nichita.

VAGONUL ARAD — IN
DUSTRIA LINH TIMIȘOARA 
8—7 (4—2. 1—2, 3—2, 0—1).
Mai ambițioși fn acest joc, cu 
atacuri mai variate, arădenii 
au avut mare parte din timp 
inițiativa și s-au aflat aproape 
mereu la conducere pe tabela 
de scor. Timișorenii au reușit 
doar să egaleze în două rînduri.

le noastre nu sînt suficient de 
combative în lupta sub pa
nouri. In atac, sistemele pre- 
conizate nu sînt puse încă la 
punct și, drept urmare, nu se 
creează suficiente situații fa
vorabile de aruncare la coș. 
In plus, va trebui sporit — la 
antrenamente — numărul a- 
runcărilor la coș de la semi- 
distanță. Cele mai bune jucă
toare au fost : Marilena Mari- 
nache, Magdalena Jerebie (deși 
încă sub valoarea-i recunoscu
tă), Gabriela Kiss (care, însă, 
in unele meciuri a manifestat 
inconstanță); utile : Roxana 
Ștefan, Romela Cristea, Elena 
Vasile-Caloianu, Rodica Jugă- 
naru, Elena Filip; la Cornelia 
Stochiță, Luminița Măringuț 
și Cecilia Laszlo s-a repercu
tat nefavorabil faptul că nu au 
jucat în campionatul țării; Car
men Moldoveanu, accidentată, 
nu a fost utilizată".

sărin (C.S.M. SEMTEST Cra
iova). Magda Iosipescu (Dina
mo), B. Kovacs (Izvorul). Da
na Negriu (Timiș), Nona Șo
neriu (A.S.A.) ș.a. la juniori, 
la fete, cum scriam și în 
cronică, detașîndu-se clar Ioa
na David (Dinamo) și Ligia 
Ilin (C.S.M. Lugoj), o bună 
comportare mai avînd și 
Cristina Ștefănescu (C.S.M. Si
biu), Mariana Moisei (Steaua). 
Gabriela Neaga (Dinamo) etc. 
Și, amintind de amazoane, nu 
putem trece cu vederea ma
rele număr de fete care s-au 
prezentat la start (la juniori 
16 ani — 12 din 36 de concu- 
renți ; la juniori 18 ani — 
11 din 49 ; la dresaj — 7 din 
19 ; la echipe 7 în componen
ta celor 12 formații și 19 în 
proba specială pentru fete), ele 
demonstrînd deosebite calități 
și perspective.

Aș'adar, această primă etapă 
a întrecerilor juniorilor a în
semnat un bun început pentru 
noul sezon, lăsînd să se în
trevadă o sensibilă creștere 
valorică in perioada următoare, 
care trebuie să-și găsească în
să confirmarea la Campionate
le Balcanice.

• LA TG. MUREȘ se va 
desfășura sîmbătă (după-amia- 
ză) și duminică (dimineața) tin 
foarte atractiv concurs de ob
stacole și atelaje, care inaugu
rează o competiție rezervată 
călăreților din herghelii.

TIMIȘOARA, 14 (Agerpres). 
— La Timișoara, în prezența 
președintelui F.I.D.E., Florencio 
Campomanes (Filipine), s-au 
desfășurat lucrările Sesiunii 
Consiliului executiv al Federa
ției Internaționale de Șah.

Cu acest prilej s-a hotărit 
ca ediția din acest an a Cam
pionatului European masculin 
pe echipe să se dispute între 
5 și 15 decembrie într-un oraș 
din Spania, ce urmează a fi 
desemnat ulterior.

START IM SEZONUL INTERNATIONAL DE CANOTAJ
• SUCCESE ROMANEȘTI 

LA SZCZECIN. De curînd s-au 
disputat întrecerile tradiționa
lei Regate Szczecin (Polonia) 
pentru juniori. Reprezentanții 
noștri s-au numărat printre 
protagoniștii competiției, cîști- 
gînd 5 locuri I („2 rame", „4 
vîsle", „4+1“. la fete, „2+1",

1—1 și 2—2, avînd In ultima 
repriză alte bune ocazii de a 
echilibra situația, dar au ratat 
cu seninătate din poziții ideale, 
prin experimentații Ciobăniuc 
și Ivănescu. Au marcat : N. 
Toth 3, Ciobăniuc 2, Măhălean 
și Dingu (ILT), F. Szabo 2. Po- 
povits 2. Marc, Filipaș, Brîn- 
zei, Ghițan. Arbitri : D. Ilea — 
A. Gere.

în completarea programului, 
Rapid București a întîlnit Lo
tul de juniori, care se pre
gătește pentru „Cupa Carpațl", 
de la finele acestei luni. Fero
viarii s-au impus cu 9—7 (2—2, 
3—2, 1—1, 3—2).

Astăzi au loc două reuniuni. 
De la ora 8 : Vagonul — Con
structorul, ILT — Progresul 
Oradea, Lotul de juniori — 
Crișul, Steaua — Voința, Di
namo — Rapid; de la ora 14: 
Progresul — Constructorul, 
CSU — Vagonul, Dinamo — 
Lotul de juniori. Rapid — Vo
ința, Crișul — Steaua.

AJAX AMSTERDAM REVINE ÎN PRIM PLAN
Cea de a 27-a ediție a Cupei 

Cupelor a revenit, miercuri seară, 
lui Ajax Amsterdam, învingătoa
re eu 1—0 (1—0) în fața lui Lo
komotive Leipzig, pe Stadionul 
Olimpic din Atena, In prezența 
a (numai) 30 000 de spectatori. 
Devenind cea dlntîl echipă olan
deză cîștigătoare a acestui tro
feu Ajax a relnnodat astfel șirul 
marilor el izblnzl de la începutul 
deceniului trecut, cînd a dobîndit 
de trei ori Cupa Campionilor 
(1971, 1972, 1073) și o dată Super- 
cupa Europei (1974),

Desfășurată în condiții de ma
ximă vigilență (peste 2 500 de po
lițiști !), finala n-a însemnat un 
meci de ridicat nivel, dar obser
vatorii au apreciat succesul olan
dezilor drept meritat, mai ales 
datorită orestațiel din prima re
priză, cînd Ajaxul a și înscris 
unicul gol, prin Van Basten, cu 
o puternică lovitură de cap 
(min. 21). Scuzîndu-se pentru 
prestația echipei sale, obligată să 
apere cu strășnicie golul lui Van 
Basten după pauză, antrenorul 
olandez Johan Cruyff (care n-a 
fost în apele sale acuzînd o 
insolație) a ?x-’ at că Ajaxulul 
l-au lipsit multe ,,piese" (Bosman 
— suspendat, Blind — accidentat 
etc.), tinerii promovați, Verlaat 
(19 ani), Bergkamp (17 — debu
tant în Cupa Cuoelor !), dînd 
însă satisfacție. La rîndul lui. an
trenorul lui Lokomotive, Hans- 
Ulrich Thomale, a recunoscut că 
Ajax a meritat victoria dar eă 
atacanții săi, tn frunte Rich
ter, au ratat nepermv mult 
tn repriza secundă.

Italianul Luigi Agnolin a con
dus formațiile — AJAX : Menzo

ATLETISM • Cursa de 30 km 
organizată de ziarul „Trud" la 
Moscova, a fost cîștigată de a- 
lergătorul sovietic Viktor Gural. 
cu 1.30:03. La femei prima a fost 
Garifa Baiajanova — 1.46:00 • La 
Havana, echipa masculină de 
4x100 m a Cubei a realizat tim
pul de 39.38.

AUTOMOBILISM • tn clasa
mentul Campionatului Mondial 
Formula 1, pe primele locuri se 
află : 1. Nigel Mansell (M. Bri- 
lanie) 10 p. 2. Alain Prost (Fran
ța) 9 p. 3. Stefan Johansson 
(Suedia) 7 p. 4. Nelson Piquet 
(Brazilia) 6 p 5. Michele Albo- 
retto (Italia) 4 p.

De asemenea, au fost exami
nate detalii legate de organi
zarea meciului pentru titlul 
mondial de șah dintre actualul 
campion Garri Kasparov și șa- 
langerul său Anatoli Karpov 
meci ce va avea loc în toamna 
acestui an.

Consiliul executiv al F.I.D.E. 
a atribuit unui număr de 10 șa 
hiști, titlul de mare maestru 
internațional și maestru inter
național, printre aceștia numă- 
rîndu-se și șahistul român Mi
hai Marin, care a obținut titlul 
de maestru internațional.

„4+1", la băieți), 4 locuri II și 
2 locuri III. Dintre „tricolori" 
s-au distins, în mod deosebit, 
Cornel Bănică, Iulian Vizitiu 
și Remus Nueleanu, care au 
urcat de cîte două ori pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumu
lui de premiere.

• EDIȚIE JUBILIARA LA 
MANNHEIM. La sfîrșitul aces
tei săptămîni, la Mannheim 
(R.F. Germania), toată elita 
canotajului mondial își dă ln- 
tîlnire In prima mare reuniu
ne a anului. Competiția mai 
este aureolată și de caracterul 
ei jubiliar, fiind vorba de a 
100-a ediție. Țara noastră va 
fi reprezentată de o echipă 
completă In probele feminine, 
din care nu vor lipsi cam
pioanele mondiale Olga Ho- 
meghi, Rodica Arba, Lucia 
Toader, Doina Bălan, Mariana 
Trașcă, redutabila simplistă 
Marioara Popescu, și de două 
echipaje masculine („dublu 
vîsle" și „simplu").

• PANCEAREVO. UN EXA
MEN AL JUNIORILOR. Lacul 
Pancearevo (Bulgaria) va găz
dui, în zilele de 16 și 17 mal. 
un amplu concurs internațio
nal pentru juniori Ia startul 
căruia se vor alinia și 9 echi
paje românești (5 feminine și 
4 masculine).

— Silooy, Rijkaard, Verlaat, 
Boeve, Wouters, winter, Muhren, 
Van*t Schip, Van Basten, Witschge 
(min. 37 Bergkamp) ; LOKOMO
TIVE : Mii Iler — Kreer, Baum, 
Lindner, Zotzsche, Scholtz, Ed
mond, Bredow, Liebers, Richter, 
Marschall.

ȘTIRI, REZULTATE
• CUPA bulgariei a revenit 

formației sofiote Sredeț, care a 
întrecut In finală, cu 2—1 (2—0), 
pe vitoșa. • FRANCISCO MA- 
TURANA este noul antrenor al 
reprezentativei Columbiei, che
mată să participe luna viitoare, 
în Argentina, la turneul final al 
campionatului Americii de Sud. 
• MECI AMICAL, la Treble, in
tre selecționatele de tineret ale 
Cehoslovaciei șl Bulgariei : 2—2 
(1—1). • RESTANȚA în Bundes
liga : Bayern Munchen — Ein
tracht F/M 2—1. Echipa bavareză 
pare să se îndrepte spre un nou 
titlu. • PRELIMINARII J. O. 
la Budapesta, „olimpicii" unguri 
învingînd pe cei spanioli, cu 2—1 
(1—1). In aceeași competiție, Me
xic — Bermude 6—0 (2—0). • IN
TERNAȚIONALUL vest-german 
Klaus Allots a optat : el a sem
nat, zilele trecute, pentru Olym- 
plque Marseille, sub culorile că
reia va juca din toamnă. • MA
RE SURPRIZA la Split, unde (în 
med restanță) Hajduk a cedat 
în fața Iui Sarajevo, 1—2 ! Cele
lalte restanțe : Sutjeska — Steaua 
Roșie 1—1 Osijek — Rijeka 1—0. 
In clasament : 1. Vardar Skoplje 
34 p, 2. Hajduk Split 33 p, 3. 
Velez Mostar 31 p. • CUPA 
FRANȚEI (sferturi de finală, 
partide tur) : Lens — Marseille

• PE SCURT •
CICLISM • Etapa a 20-a a 

Turului Spaniei (Avila — Desti- 
lerias, 183 km) a fost cîștigată 
de columbianul Omar Hernan
dez, în S.10:15. • Pe velodro
mul olimpic din Moscova. în pro
ba de urmărire individuală (4 km), 
Viaceslav Ekimov (4:31,264) a 
dispus de Ghintautas Umaras 
(4:39.827).

POLO • Rezultate înregistrate 
în ziua a treia a „Cupei Mondiale" 
de la Salonik : U.R.S.S. — Cuba 
11—10. Iugoslavia — Spania 11—8, 
R.F.G. — Grecia 10—4. S.U.A. — 
Italia 7—3. în clasament conduc 
echipele U.R.S.S. și R.F.G. cu 5 p.

DE RUGBY PENTRU 
CUPA MONDIALĂ

Lotul reprezentativ de rugby 
al țării noastre a plecat în 
Noua Zeelandă, pentru a par
ticipa la prima ediție a Cupei 
Mondiale, care începe pe 22 
mai. Au făcut deplasarea —• 
în ordinea posturilor, de la 
fundaș-: Marcel Toader (Dina
mo), Liviu Hodorcă (Steaua),, 
Alexandru Marin (RC Grivițj. 
Roșie). Adrian Plloțschi (Fa
rul). Adrian Lungu (Dinamo),. 
Vasile David (Steaua), Ștefan 
Tofan (Dinamo), Adrian Tinc^ 
(Farul). Dumitru Alexandru 
(Steaua). Romeo Bezușcu (Con- 
tactoare Buzău), Mircea Paras- 
chiv (Dinamo), Vasiie Ion 
(Știința CEMIN Baia Mare). 
Florică Murariu (Steaua), H - 
ralambie Dumitraș (Contactoa- 
re Buzău), Neeula Ene (Farul), 
Cristian Răducanu (Dinamo). 
Nicolae Vereș (Dinamo), I.au- 
rențiu Constantin (Steaua). 
Gheorghe Dumitru (Farul), 
Ștefan Constantin (Farul), Va
sile Ilcă (RC Grivița Roșie), 
Emilian Grigore (Farul), loan 
Bucan (Dinamo). Gheorghe 
Leonte (Steaua), Vasile Pașcu 
(Dinamo), Florea Opriș (Fa
rul).

Antrenorul principal al e- 
chipei naționale: Mihai Naca. 
Medicul lotului: dr. Petre Ben- 
diu. Conducătorul delegației 
este antrenorul federal Dumi
tru Mihalache.

CURSA PĂCII
PRAG A, 14 (Agerpres). Cea de-a 

8-a etapă a „Cursei Păcii" des
fășurată pe traseul Most — Praga 
a revenit ciclistului american 
William Bishop, înregistrat ne 
152 km cu timpul de 3h53:25. 
Sosit cu primul pluton, la 1:35 
de învingător, românul Nicolae 
Aldulea s-a clasat pe locul 10. 
Valentin Constantinescu s-a aflat 
de asemenea în grupul fruntaș, 
în timp ce Cristian Neagoe st 
Constantin Căruțașu au avut o 
întîrziere de 3:20.

In clasamentul general Indivi
dual conduce Olaf Ludwlg 
(R.D.G.). urmat de fostul lider, 
coechipierul său Uwe Raab. la 
2 secunde.

0—1, Bordeaux — Lille 3—1, La
val — Reims 1—0, Ales — Stras
bourg 2—0 (ultimele 3 echipa 
sînt divizionare B). • CARLOS 
BILARDO, antrenorul campioanei 
mondiale, a reunit un lot de 20 
de jucători în vederea turneului 
pe care Argentina îl va susține, 
în iunie, in Europa. Nici o sur
priză deosebită (se regăsesc pa 
lista anunțată Batista, Funes, 
Diaz, Cucciuffo, Enrique, Ruggerl 
etc.), cu observația că fotbaliștii 
aflați în Europa, Maradona și 
Burruchaga în primul rînd, se 
vor alătura selecționatei dună ul
timele etape din campionatele in 
care evoluează. • RESTANȚE în 
Olanda : Den Haag — Venlo 1—1, 
Alkmaar — Utrecht 0—t. • CA- 
RECA SAU BURRUCHAGA 7 Cu 
titlul asigurat. Napoli se și gin- 
dește la sezonul viitor, avînd de 
ales, se pare, între brazilianul 
Careca (despre care se zicea că 
ar fi șl semnat !) șl argentinianul 
Burruchaga, pe care îl preferă 
Maradona ! Cum „Dieguito" ră- 
mîne lingă Vezuvlu și cum Na
poli nu va putea folosi, conform 
regulamentului, decît 2 străini, să 
vedem ce soluție va fi aleasă. 
• TURNEUL internațional de la 
Nicosia a fost cîștigat de echipa 
engleză Luton Town, 6—5 (după 
loviturile de la 11 m) în finală 
cu formația locală Omonia • IN 
CADRUL preliminariilor C.E, de 
juniori I : Iugoslavia — Ceho
slovacia 1—2 (0—0) • MECI a- 
mleal la Brandenburg : R. D, 
Germană — Cehoslovacia 2—0 
(1—0), goluri marcate de Raab 
(min. 42) și Ernst (min. 04 —. 
din 11 m).

TENIS • Turneu feminin în 
Berlinul Occidental : Isabel Cueto
— Catherine Tanvler 6—4, 6—3, 
Silke Meier — Helena Sukova 
6—2, 3—6, 6—4, Iva Buderova — 
Catarina Lindqvist 6—2. 6—1. San
dra Cechini — Helen Kelesi 6—3, 
6—3 • în Turneul de la Roma : 
Nystrom — Skoff 6—3. 6—4, 
Carlsson — Berger 7—6. 6—3. 
Jaite — Agassi 6—2. 7—5. Agenor
— Bengoechea 6—4. 6—2. McEn
roe — De la Pena 6—2, 6—4,
Gomez — Perez Roldan 5—7, 6—4,

4, Pernfors — Pugh 6—1 6—3,
Stenlund — Arias 4—6. 6—1. 6—1, 
Mezsadri — Jarryd 6—2. 6—4.

VOLEI • Preliminarii olimpi
ce la Brasilia : Brazilia — Fran
ța 3—1. Argentina — Japonia 3—1.
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