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ședințele Consiliului de Stat al jȘ 
Republicii Democrate Germane, g 
conducătorul delegației; Willi g

BERLIN, 28 (Agerpres). — 
La Berlin a început joi 28 mai 
Consfătuirea Comitetului Po
litic Consultativ al statelor par
ticipante la Tratatul de Ia Var
șovia.

La Consfătuire participă :
Din partea Republicii Popu

lare Bulgaria — tovarășul 
Todor Jivkov, secretar general 
al C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, conducătorul delega
ției ; Gheorghi Atanasov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., președintele Consi
liului de Miniștri al R.P.B.; 
Dobri Djurov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B„ 
ministrul apărării populare al 
R.P.B. ; Milko Balev, membru 
ai Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.B. ; Petăr Mlade- 
nov, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.B., minis
trul afacerilor externe al 
R.P.B. ;

Din partea Republicii Socia
liste Cehoslovace — tovarășul 
Gustav Husak. secretar gene
ral al C.C. al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace, conducătorul de
legației ; Lubomir Strougal, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.C., președintele Guvernu
lui R.S.C. ; Vasil Bilak, mem
bru al Prezidiului, secretar al 
C.C. al P.C.C. ; Milos Jakes, 
membru al Prezidiului, secretar 
al C.C. al P.C.C. ; Bohuslav 
Chnoupek. membru al C.C. al 
P.C.C., ministrul afacerilor ex
terne al R.S.C. ; Milan Vacla- 
vik, membru al C.C. al P.C.C., 
ministrul apărării naționale al 
R.S.C. ;

Din partea Republicii Demo
crate ' ”. '
Erich Honecker, secretar gene
ral al 
list Unit *din 

tovarășulGermane

C.C. al Partidului Socia- 
Germania, pre

0 Jucătorii nigerieni au efectuat 
primele antrenamente în Sala Olim
pia din Timișoara 0 La lași, antre
norii sovietici deplasează o garnitură 
puternică

numai douăAu mai rămas 
zile pînă la debutul ediției ju
biliare, a X-a, a Campionatu
lui Mondial Universitar de 
handbal. Febra de start se 
simte din plin. La Timișoara, 
unde se vor disputa jocurile 
grupei A. din care face parte 

României, 
încheiate, 

universitar

și selecționata 
Pregătirile sînt 
Puternicul centru 
este gata să-i primească — cu 
ospitalitatea cunoscută — pe 
participant. O ultimă verifi
care este binevenită. Au efec
tuat-o secretarul responsabil al 
federației ds handbal. Mihai 
Marinescu, împreună cu pre
ședintele C.J.E.F.S. Timiș, Ion 
Bușe, și reprezentanți ai Cen
trului universitar Timișoara.
• Impunătoarea sală „Olim
pia". unde se vor desfășura 
jocurile grupei șl ale uneia 
dintre seriile semifinale, este 
gătită sărbătorește. Suprafața 
de joc a fost revăzută și proas
păt vopsită, «-a efectuat un 
nou marcaj, regulamentar, nu
mai pentru handbal. • Aici 
și-a desăvîrșit pregătirile se
lecționata universitară a țării 
noastre. Sub conducerea an-

AZI ÎNCEPE CUPA
CARPAȚI LA POLO

la Ștran- 
București

Azi, în bazinul de 
dui Tineretului din 
nu loc primele jocuri din ca
drul Cupei Carpați — compe
tiție internațională de polo 
pentru selecționate de juniori. 
Dimineață, de la ora 9 : Ceho
slovacia — Turcia, România — 
Polonia, Ungaria — Bulgaria, 
iar după-amiază, de la ora 17 : 
Bulgari» — Turcia, Ungaria — 
Polonia, România — Cehoslo
vacia,

Stoph, membru al Biroului Po
litic ai C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al R.D.G. ; Hermann Axen, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.S.U.G. ; 
Egon Krenz, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G.. vicepreședinte 
Consiliului de Stat al R.D.G 
Heinz Kessler, membru al 
roului Politic al C.C. 
P.S.U.G., ministrul apărării 
ționale al R.D.G. ; Gunter 
ttag, membru al Biroului 
litic. secretar al C.C. 
P.S.U.G., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al R.D.G. ; 
Oskar Fischer, membru al C.C. 
al P.S.U.G., ministrul afacerilor 
externe al R.D.G. ;

Din partea Republicii Populare 
Polone — tovarășul Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Polone, condu
cătorul delegației ; Zbigniew 
Messner, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P.P. ; Jozef Czy- 
rek, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. ai P.M.U.P.; 
Marian Orzechowski, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., ministrul afacerilor 
externe al R.P.P. ; Florian Si- 
wicki, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P., mi
nistrul apărării naționale al 
r.p.p. :

Din partea Republicii So
cialiste România — tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunisi 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, conducăto- 
rul delegației ; Constantin

I
a

(Continuare in pag. a 4-a) 

Campionatul Mondial Universitar de handbal masculin

trenorilor Nicoiae Nedef, Eu
gen Trofin și Roland Guncsch. 
handbaliștii din reprezentativa 
noastră sînt într-o bună dis
poziție de joc. O atestă si 
rezultatele favorabile obținute 
în dublele partide cu selecțio
natele similare ale Bulgariei și 
Ungariei. Semnele de întreba
re referitoare la starea sănă
tății unor jucători de bază 
sînt de domeniul trecutului, 
așa cum ne asigură medicul 
lotului, dr. Constantin Novac. 
Pentru jocurile Campionatului 
Mondial Universitar de hand
bal se contează pe aportul ur-

TlNĂRA ECHIPĂ
O dată cu succesul obținut la 

Jocurile Olimpice din 1984, de 
la Los Angeles — medalia de 
argint în proba pe echipe —, 
floreta feminină românească a 
încheiat o perioadă din evolu
ția ei. Nu numai în ceea ce 
privește clasicul interval cva- 
drienal dintre două ediții, ci și 
in ceea ce privește componen
ta formației. Pentru că dintre 
cele patru titulare care au ur
cat pe podiumul olimpic — 
Aurora Dan, Marcela Zsak, Eii- 
sabeia Guzganu-Tufan și Roza
lia Oros-Husti — primele două 
și-au încheiat astfel (frumos !) 
cariera de performere interna
ționale, lăsind loc tineretului. 
A intrat atunci, la începutul 
actualului ciclu olimpic. în ve
derile selecționerilor o întrea
gă pleiadă de tinere și foarte 
tinere floretiste. care si-a sus
ținut candidatura pentru re
construcția (din mers) a echi
pei. în prima linie a promi
siunilor s-au aflat brașoveanCa

de haitcrc-juniorl

ÎNCĂ 0 MEDALIE
CUCERITA DE UN
SPORTIV ROMAN

C. Fl. țl C E.

BELGKAD 28 (Agerpres). — 
Campionatele mondiale și eu
ropene de haltere pentru ju
niori au continuat la Belgrad 
cu întrecerile de la categoria
67.500 kg. Printre laureați s-a 
numărat si sportivul român 
Victor Roșu care a obținut 
medalia de bronz, clasîndu-se 
pe locul trei în ierarhia eu
ropeană la stilul „smuls”, cu 
performanța de 140 kg.

La totalul celor două stiluri, 
victoria a revenit concurentu
lui sovietic I. Militosian. cu
327.500 kg (147.500 kg + 180
kg), urmat de R. Mora (Cuba) 
— 325 kg, și D. Marinov (Bul
garia) — '322,500 kg.

po-

mătorilor sportivi : Alexandru 
Buiigan, Mircea Petran și 
Vasile Tudor — portari ; _ Ma
rian Dumitru. Măricel Voinea, 
Tiidor Roșea si George Dogă- 
răscu — interi ; Adrian Ghi- 
meș și Dănuț lonescu — cen
tri : ion Mocanu, Doru ~ 
rumb și Virgil Nicuîae — pi
voți ; Dumitru Berbece, Con
stantin Petre. Li viu Jianu, 
Constantin Ștefan, Sorin Donca 
si Gheorghe Andronic — ex
treme. • Ca și în alte ocazii, 
la Timișoara interesul pentru 
handbal este foarte mare. Pa
nouri cu afișele Campionatului 
Mondial sînt prezente peste 
tot. Se estimează că pînă la 
primul fluier aj competiției bi
letele pentru toate partidele, 
inclusiv cele din semifinale, 
vor fi epuizate. Bănățenii nu-și 
dezmint pasiunea pentru sport. 
O Prima dintre adversarele

(Continuare in pag. a 4-a)

FEMININA DE FLORETA SI PERSPECTIVELE SALE
Reka Lazăr (Tractorul), bucu- 
reștencele Georgeta Beca (Di
namo), Claudia Grigorescu, Ana 
Georgescu (Steaua), clujeanca 
ludith Gyurkan (C.S.M.). Și

@ Premisele favorabile
ale acestui sezon © Toate 
componentele formației au 
punctat in mari competiții 
internaționale, care con
tează pentru Cupa Mon
dială.

după ce, în 1985, purtătoarea 
de cuvint a „noului val”, Reka 
Lazăr, a urcat pe treapta a 
doua a podiumului de premie
re la „mondialele” de tineret, 
preluînd astfel ștafeta de la 
Elisabela Guzganu (consecutiv
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Marginalii la „europenele" de gimnastică

SEMNIFICAȚIILE
UNOR NOTE MAXIME

S-a sdus desDre Daniela Si
livaș. noua campioană absolu
tă a Europei, că întruchipează 
ceea ce poate avea mai fru
mos si mai complet o gimnas
tă a zilelor noastre : un ex
traordinar echilibru psihic, pre
gătire tehnică si fizică exem
plare, o putere de concentrare 
rar intilnită la alte sportive, o 
completă detașare de tot ceea 
ce se intimpiă in arenă în ju
rul ei. în mod firesc, toate a- 
ceste calități s-au reflectat și 
în evoluțiile pe care Daniela 
le-a avut săptămîna trecută în 
cadrul celei de a 16-a ediții a 
Campionatelor Europene de 
gimnastică feminină. N-a sur
prins pe nimeni, de pildă, că 
Daniela 
concurs 
aparatul 
în care 
meroase ___ _______ ________
ei excepționale, virtuozitatea și 
înalta măiestrie cu care execu
tă elemente dintre cele mai 
grele, ușurința cu care pe cei 
10 centimetri ai bîrnei prezin
tă complexe și dificile mișcări- 
unicat. Dar, parcă pentru a-și 
dovedi pregătirea completă în 
toate cele patru probe, riguro
zitatea și minuțiozitatea cu care 
a elaborat fiecare exercițiu, 
iată că la „europene" Daniela 
a fost excepțională șl la sol 
Am spune că. mai ales la sol. 
Daniela Silivas a fost unică în 
sala „Olimpiiski". Unică în e- 
xecuție, unică în notă. într-a- 
devăr, pentru exercițiul său 
din concursul general, pentru 
individual compus, gimnasta 
noastră a fost notată cu 10, sin
gura medie maximă obținută 
de vreo sportivă în prima zi a 
competiției.

Silivas a debutat în 
cu 9.95 la bîrnă. Este 
el preferat, e proba 
și-a etalat și în nu- 
alte rînduri calitățile

Ieri a avut loc tragerea la sorți pentru

SFERTURILE DE FINALĂ

ALE „CUPE! ROMÂNIEI" LA FOTBAL
feri, la sediul F.R. Fotbal, în 

prezența delegaților celor 8 e- 
chipe calificate, a avut Ioc tra
gerea Ia sorți a meciurilor 
cadrul sferturilor de finală

din 
ale

DINAMO
F.C. ARGEȘ 
STEAUA
UNIV. CRAIOVA

Partidele se vor disputa marți, 16 iunie, pe terenuri neutre

medaliată cu bronz Ia edițiile 
’83 și ’84), anul trecut, la C.M. 
ale cadeților, de la Stuttgart, 
singura țară care a avut cali
ficate în finală toate cele trei

mi r/
W

j.a'88
reprezentante a fost România : 
Reka Bazar — campioană mon
dială dc tineret. Claudia Gri
gorescu — locul 4 si Georgeta 
Beca — locul 6 !

Premise favorabile, decî, pen
tru obținerea unei noi si rctlu-

1

Daniela Silivaș. la sol

Multi au fost acei colegi zia
riști prezenți alături de noi la 
masa presei care ne-au spus că 
au „obosit” urmărind evoluția 
la sol a Danielei Silivaș. într-a- 
tît a fost de dinamic ritmul e- 
xecuției, torentele parcă inter
minabile de salturi și piruete, 
înalta măiestrie etalată La 
rîndul lor, cu firească exigen
tă și rigurozitate, tehnicienii, 
numeroșii antrenori prezent! în 
sală au fost și ei în unanimi
tate de acord că va fi greu ca

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag. 2-3)

„Cupei României”, competiție 
care se desfășoară sub egida 
Daciadei. fată programul jocu
rilor :

OȚELUL GALATI 
F.C.M. BRASOV 
RAPID 
VICTORIA

ii

labile echipe feminine repre
zentative de floretă. Din păca
te, primul test in noua formu
lă n-a fost trecut cu succes. 
Din motive obiective si subiec
tive. Pentru că „mondialele” de 
seniori, de la Sofia, au venit 
doar la trei luni după cele dte 
tineret, ceea ce ridică pror 
bleme greu de surmontat pe 
drumul obținerii a două virfufi 
de formă apropiate, cu sporr 
live aflate abia la începutul 
marii performanțe. SI. amănunt 
deloc de neglijat, echipa — alr 
cătuită atunci în întregime: din 
tineret (Elisabela Tufan. căpi
tanul acesteia, abia reluase pre
gătirile, după ce. devenise 
mamă) — acuza evident lipsa 
unei lidere, capabilă, prin ex
periență si calm, să polarizeze 
energiile ne planșă. La carte 
s-au adăugat evident si ca-

Pciul SLÂVESCU

(Continuare în pag. 2-3)
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IN ÎNTREPRINDERI 
Șl INSTITUȚII

TURISM DE MASA, DAR Șl CALITATE I
■

■

0 O interesantă consfătuire, 
această temă, in Capitală

In Capitală (La în
treprinderea de Trico
taje și Confecții) a avut 
loc o interesantă con
sfătuire dedicată turis
mului, organizată de 
Consiliul municipal al 
sindicatelor și I.T.H.R. 
București, invitați fiind 
factori cu atribuții în 
activitatea turistică de

_ masă (președinți ai u- 
.jj nor sindicate din în tre
ia prinderi și instituții, ai 
!■ comisiilor de turism 
a de masă, ghizi ș.a.). Pe

Pe popularizarea

■ scurt, cîteva notații de
■ la această „întâlnire",
• condusă de V. Codrea,
• președintele Comisiei
■ sport-turism a C.M.S.B.,
■ și L. Preda, reprezen
ta tantul agenției Bucu-
• rești a I.T.H.R.
J • Scornii consfătui- 
•. rii : îmbunătățirea con-
■ tinuă a activității tu- 
)■ ristice de masă, angre
na narea oamenilor mun*
■ cil, tineri și adulți, în
■ diferite acțiuni vizînd 
> mișcarea în aer liber, 
!■ destinderea după orele
■ de muncă S Cîteva din
■ recomandările făcute
■ pentru promovarea tu-
■ rismului intensiv : va-
■ lorificarea polivalenței 
J educative a frumoase-
■ lor obiective turistice 
5 din țara noastră, orga-
■ mizarea în ambianța a- 
Z cestora a unor acțiuni
■ cultural-sportive, diver-

sificarea tipurilor 
excursii, 
cloturismului 
rile pitorești și de a- 
gremenit din 
orașelor ș.a. < 
nul fruntașilor'

de 
ci-extinderea 

spre locu-

preajma 
• „Tre- 
■“ — o

excelentă inițiativă. Un 
tren anume, care plea
că cu cei ce s-au dis
tins ta activitatea la 
locul de muncă, împre
ună cu membrii fami
liilor lor (un exmplu : 
I.M.G.B.) • Combina
rea excursiilor cu con
cursuri de 
șl de orientare 
tică, jocuri 
distractive, ________ r
de dans • Intre cele 
mai reușite 
ganizate ta
„Serbările primăverii". 
„Serbările
„Serbările zăpezii" — 
la care au luat parte 
mii de oameni ai mun
cii bucureșteni • Iată 
și exemple de între
prinderi șl Instituții ca
re pun mare preț pe 
organizarea de excursii 
ca mijloc de refacere 
a capacității de mun
că : întreprinderea de 
Confecții 
București, 
„Republica",
„Dîmbovița", ____ ..
întreprinderea de Uti
laj Chimic „Grivița Ro
șie", I.T.B., Danubiana 
• Ce se întreprinde

îndemînare 
turis- 

sportive și 
concursuri

acțiuni or- 
ultimul an:

toamnei",

și Tricotaje 
IREMOAS, 

I.M.F., 
I.M.G.B.,

pentru __________ __
turismului : emisiuni la 
stația de radioficare a 
întreprinderii pe tema: 
„Vă informăn despre 
excursia...", „Vă invi
tăm cu nod la drume
ție, sîmbătă..." ; col
țuri turistice, cu foto
grafii ale zonelor de a- 
grement; agenții 
lante, expoziții — 
teme turistice — 
fotografilor amatori 
O Intre 
consfătuire 
și directorii 
de turism ____ ,
Neptun, precum și ai 
celor din județele Dîm
bovița, Argeș, Ialomița, 
Prahova, Brașov și Co- 
vasna • Propuneri 
privind îmbunătățirea 
activității turistice : di
versificarea paletei ac
țiunilor ; înființarea de 

agenții turistice (inclu
siv volante) pe marile 
platforme industriale ; 
organizarea unor 
meții cu grupuri 
oameni ai muncii 
mai multe unități 
nomice • Critici 
vi nd propaganda în a- 
cest sector : 
informațional 
bine pus la 
preocupare 
pentru organizarea unor 
acțiuni interesante, a- 
tractive ; cinecluburile 
sînt insuficient folosi
te ; nu întotdeauna sînt 
aleși ca propagandiști 
sau organizatori 
excursii oamenii

VO- 
pe 
ale 

etc. 
lainvitații 

s-au aflat 
oficiilor 

Litoral și

d ru
de 

din 
eco- 
pri-

sistemul 
nu este 
punct ; 
scăzută

mai dotați pentru o a- 
semenea activitate, iu- 
bitori adevănați ai » 
muntelui șl naturii, £ 
susținători ai turismu- » 
lui instructiv • o ob- £ 
servație care a apărut £ 
de cîteva ori în dis- a 
cuții : „Unii înțeleg ca- £ 
bana ca loc unde se ■ 
poate... bea și fuma £ 
mult în aer liber 1 Un • 
fel de «schimbăm res- £ 
taurantul din București ■ <■11 noi din vvsvsm- *

Dinamoviada

CANCÎTEVA RECORDURIEDIȚIE (a X-a)
S-AI

vîrful mun-cu cel din 
telui»".

In final, 
pliantul 
*87", pus 
participantelor, 
organiza : .. _,___._
ristice cu autocarul, cu 
trenuri speciale f* ‘ 
zile) ; minivacanțe 
cabane turistice 
meții _____ ___
munții Paring, Retezat, 
Ceahlău, Apuseni, Fă
găraș) ; excursii în Del
ta Dunării (la Crișan 
și Sulina), la podgorii 
și în livezi ; acțiuni de 
inițiere în tainele pes
cuitului ; excursii com
binate cu cicloturism.

A fost o consfătuire 
interesantă, instructivă, 
care — sperăm — va 
lărgi aria de cuprindere 
a turismului! nostru, 
conferi ndu-i, totodată, 
o nouă calitate, brio- ■ 
ritar educativ-patrio- ■ 
tică.

spicuim din 
„Primăvara 

la dispoziție 
1: _ . Se pot 

acțiuni tu-

speciale (1—2 , ța 
(dru- 

de 8—10 iile In

■ ■I a■■

Aflată la cea <le-a X-a ediție 
(jubiliară), Dinamoviada de tir 
— competiție desfășurată sub e- 
gida Daciadei, în cadrul etapei 
de vară — a cunoscut șl de a- 
ceastă dată un frumos succes, 
propriu de altfel tradiționalei 
întreceri ce reunește anual pe 
cei mai buni trăgători din unită
țile Mini sterului de Intern e. Or
ganizată de către I.J. Doilj al 
M.I. și alte unități din zonă, cu 
sprijinul organelor locale de par
tid și de stat, al federației de 
specialitate și sub îndrumarea și 
conducerea Consiliului politic al 
M.I., ampla acțiune sportivă a 
beneficiat de condiții ireproșabile, 
ce au contribuit la realizarea u- 
nud reușit și atractiv spectacol. 
A fost un cadru optim pentru ca 
toți cei 288 de participanți (212 
cadre, 44 elevi și 32 militari în 
termen), între oare șl 60 de fe
mei (cifră record !), să-și valo
rifice la maximum calitățile și 
pregătirea și să confirme perfor
manțele obținute în faza pe aso
ciațiile sportive.

In pofida condițiilor meteoro
logice vitrege, cu vreme rece, 
ploi, rafale de vînt, competiția 
a fost cu adevărat la Înălțimea 
unei finiale pe țară. Așa cum 
sublinia și prof. Valcrlu Panțuru, 
fostul multiplu campion 
șeful corpului de arbitri 
asigurat buna desfășurare 
cursului, „sînt de relevat 
parea-record ce exprimă 
larltatea acestui sport, 
bună adoptată de fiecare trăgător 
in funcție de starea timpului, 
precum și valoarea unor re
zultate".

De-a lungul întrecerilor, găz
duite de Poligonul Podari, situat 
în comuna cu același nume, din 
apropierea Craiovei, am asistat 
la dispute echilibrate, atractive,

mal ales ta probele de pistol și 
pistol-mitralieră, susținute în 
două manșe, la finele cărora s-au 
stabilit noi recorduri ale Dinia- 
moviadei. Grupările de „decari" 
au evidențiat tehnica excelentă 
stăpînită de cel mai mulți dintre 
competitori, unii dintre cîștigă- 
tori fiind desemnați la punctaje 
egale, de către numărul aces
tora. Așa a fost, de pildă, cazul 
la pistol, orobă în care . Maria 
Chircă și Victoria Crețu, pe de o 
parte, Ion Bondrea și Liontin 
Lionte, pe de altă parte, au a- 
vut punctaje egale (184 p și, res
pectiv, 187 p). primii cîștigind la 
„decari". O dispută încheiată „la 
fotografie" au oferit Gh. Constan
tin (190 p) și S. Văduva (1«9 p) 
la pistol-mitralieră. In proba si
milară rezervată elevilor a învins 
o fală — Daniela Toader 1 Alțl 
campioni merituoși au fost FI. 
Bratu și D. Cauba la pistol și 
E. Susara la pistol-mitralieră. In 
diversele clasamente pe echipe 
s-au detașat : loturile Victoriei 
București, Cluj-Napoca șl Craio
va ; CTS 5, Pompierul 3 și CTS 
3 ; Tunari 2, Gloria Cîmpina 2 
și Tunari 1.
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La „Festivalul tineri

SPORT, DIVE'
Un prilej de bucurie și îneîn- 

tare pentru toti cei prezențl 
(peste 400 de competitori și a- 
proape 2000 de spectatori) pe 
Stadionul AutomecanicaModesto FERRAR1NI
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2389 p

Academia Milita- 
Ftaă București,

Tbl, e2, Nd2. f3. Cb3. 
<14. e3, g3, h2 ; negru :

Chin-Matei (Steaua) 2450
Emil 

2 v ; 
î v ;
o V.

la telefon 
sportivă 
la Ma- 

iuhie, un

Hnat (Victoria
3 v ; 2. _ '
Brașov) 

(Dinamo)
(Steaua)

ROCADA (I)
O regulă a strategiei șahiste 

recomandă jucătorului să efec
tueze cît mai curînd posibil 
rocada, pentru a pune în si
guranță regele, figura de țin
tă, pe unul din flancuri. Nu 
orice rocadă. însă, devine au
tomat o fortăreață inexpugna
bilă. Ea trebuie consolidată 
Printr-un trainic lanț de pioni 
și un bun plasament ai altor 
piese apărătoare. Tocmai aces
te ultime două elemente lip
seau în dispoztivul defensiv al 
albelor, pe diagrama noastră de 
rîndul trecut (a’b — Kgl. Db2 
Tbl, e2, Nd2. f3. Cb3. c3. Pb5. 
d4. e3, g3, h2 ; negru : — Kg8, 
Dd6. Țc8, f8. Ng7 h3, Cf6. f5, 
“■* — - preluată

juniori, 
cadrul 

urtui concurs desfășurat recent 
în Elveția.

Pionii din fața rocadei albe 
sînt dizlocați, iar între aceștia 
există spații rămase neacope
rite. In aceste condiții, atacul 
negrelor vine parcă de la si
ne : 1... C:g3! (priză de pion, 
dar și amenințări subsecvente, 
care obligă la luarea piesei 
oferite) 2.g:h3 D:g3+ 3.Ng2
Cg4 ! 4.Dcl (o .spectatoare" de 
pe celălalt flanc încearcă să 
intre în luptă.. .) 4... Dh2+
S.Rft Dhl mat !

Pb6, d5, f7, g6, h7),' 
dintr-o partidă între 
Bauert—Spycher. din

doua exemplificare prac-

BASCHET
O Meciurile primelor două etape 

ale turneului final aii Dactadoi la 
baschet (senioare) au loc astăzi, 
în sala Olimpia, după urmă
torul program : de Ia ora 9, 
Politehnica C.S.ș. Timișoara — 
Rapid București, Universitatea 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca — 
Chimistul C.S.Ș. Hm. Vîlcea, O- 
limpia București — Voința Bra
șov ; de la ora ÎS : Chimistul — 
Politehnica, Universitatea — Vo
ința, Rapid — Olimpia.

Turneul final masculin începe 
tot astăzi, în Sala Sporturilor din 
Medgidia, cu participarea forma- 

= țitlor : Steaua, 
U ră Mecanică

C.S.U. T.A.G.C. Ind. Brașov, Fa
rul C.S.ș. ' “ -------
Balanța 
Mare.■

1 Constanța, C.S.U. 
Sibiu și RAMIRA Baia

>

A ____ _____„_______ ____ ..
tică a temei puse în discuție |

turneul nostru
încheiat săptămîna trecută 
Timișoara. Unul din laureați. 
maestrul internațional Ovidiu 
Foișor, conduce piesele albe 
spre o victorie rapidă, ale că
rei motivații urmează să 
identificăm în cadrul viitoarei |j 
analize.

oferă un stop-cadru din 
internațional, 

la

ATLETISM • la sfîrșitul săptămînii 
trecute, în mai multe localități, s-a desfă
șurat etapa de zonă a Concursului Repu
blican al juniorilor n. întrecerile de la 
Constanța au scos în evidență... penuria de 
concurenți. Astfel, la 110 mg a participat 
un singur atlet, dar și acesta a abando
nai, la aruncarea discului băieți și La să
ritura în înălțime fete au fost doar cîte 
trei sportivi, iar la 100 m fete — patru ! 
Ce părere au despre această situație alar
mantă pentru atletism antrenorii și condu
cerile diferitelor cluburi, chiar C.J.E.F.S.- 
urile respective'(Brașov, Călărași, Constan
ța, Covasna, Dîmbovița, Giurgiu, Ialomița, 
Prahova, Teleorman, Tulcea) ? De unde 
seniori, dacă nu avem juniori ? • CU TOA
TE că vremea a fost potrivnică, s-au făcut 
totuși remarcați alergătorii de semi fond 
Ovidiu Olteanu (Brașov) cu 3:57,3 și 15:13,2 
la 1'500 m și, respectiv, 5000 m și Letiția 
Olaru (Prahova) cu 4:39,3 la 1500 m și 
10116,8 la 3000 m. Tn context șe cuvine sub
liniată și evoluția Cristinei Diaconii (Con
stanța) — 5,72 m la lungime. • ÎN ALTA 
ORDINE de idei, e demnă de subliniat 
pasiunea pentru atletism a corpului de ar
bitri constănțeni, dar numai pasiunea și 
bunăvoința nu pot suplini anumite defi
ciențe în materie de cunoaștere a regula
mentului. Ce ați zice de o reciclare, sti
mați tovarăși ? (A. Vil.).

AUTOMOBILISM • .raliul deltei" 
a fost asigurat, la nivel de secretariat de 
concurs, ca și „Raliul Brașovului", de către 
un „echipaj" clujean (cu Dan Palacheanu 
șl Tamas Lang în postură de coordonatori). 
Am aflat de la federația de specialitate 
că s-a hotărît păstrarea acestei... formule 
pentru întreg anul competițional. Apreciem 
ca binevenită măsura, ea asigurînd în prin
cipiu operativitatea și exactitatea acestui

TENIS
• La

T.C.I., f

■
I 

le|

Radu VOIA

i Oradea, pe terenurile 
.. s-a desfășurat săptămîna 

trecuită unul din turneele organi
zate de federația de specialitate, 
rezervate seniorilor, la care au 
participat 72 de tenisimani și te- 
nismane din toată țara. Sportivii 
calificați în semifinale au conti
nuat concursul după sistemul 
turneu (fiecare cu fiecare). Iată 
ordinea finală a primilor patru 
Clasați : feminin " — • -
cheanu . ' 
Otilia Pop (Progresul) 
Mirela Buciu (Steaua) 1 v . _. 
Maria Romanov (Politehnica) 0 v;

1. Monica Pe- 
(Dinamo Buc.) 3 v ; 2. 

— 2 v ; 3.
4.

masculin : 1. Emil 
CCIAG București) 
Dascălu (Dinamo
3. Orlando Florea
4. Silviu Gorgan
(I. GHIȘA, coresp.). <j» La Ștran
dul tineretului din Capitală au 
început înscrieri pentru cursuri 
de inițiere la tenis, atît pentru 
copii, cit și pentru adulți. De 
asemenea, asociațiile sportive și 
cluburile sportive școlare, care 
doresc să închirieze terenuri de 
tenis se pot adresa administra
ției ștrandului. Relații 
17.39.25. • Asociația
IAMSAT organizează, 
maia, în perioada 1—7 
turneu de tenis rezervat seniori
lor și juniorilor. Competiția va 
fi găzduită de frumoasele tere
nuri de la complexul „Pelican".

TIR CU ARCUL
• „Cupa Municipiului Satu 

Mare", La care au participat 
sportivi reprezentând șapte secții 
de profil, și-a desemnat cîștigă- 
torii. Rezultatele au fost influ
ențate de vremea nefavorabilă 
(rece, cu ploaie și vînt). Sin
gurul care a depășit impediinen- 
tul a fost juniorul Mircea Fîrdea. 
El a stabilit trei recorduri națio
nale : 539 p la 2X90 m (v.r.,
V. Weszelovschi, 501 p), 1209 p 
la simplu FITA (v.r. R. Tănase. 
1208 p), 2389 p la dublu FITA 
(v.r., V. Weszelovschi, 236§ p). 
Primii clasați seniori : V. Stănes- 
cu (Petrolul Ploiești) 2412 p 
(Hl>82-J-11230) ; senioare : Aurora

- - P
(1233 ț-1’217) ; juniori I : M. Fîrdea 
(Voința Satu Mare) “
(1180',11209) ; juniori n: R. Fur- 
dui (Minerul An-inoasa) 1729 p ; 
junioare II : Anamaria Izsak 
(Voința Satu Mare) 1432 p. 0 Pe 
agenda competițională a arcașilor 
noștri figurează în luna iunie 
două competiții interne și alte 
două internaționale. în ordine 
cronologică : 1—5 iunie, „Cupa 
Voința Sănătatea" la Tg. Mureș ; 
9—14 iunie, concurs internațional 
la Sofia ; 19—21 iunie,-„Cupa Bu
covinei" la Rădăuți și 26—28 iu
nie, turneu internațional la Bu
dapesta. ® în vederea participă
rii la întrecerile de peste hotare, 
F.R. Tir a constituit un lot de 
sportivi din care fac parte : Au
rora Chin-Matei, Diana Nicolaes- 
cu, Gabriela Cosovan, Mariana 
Axane, Iuliana Fodor, Victor Stă- 
nescu, loan Călin, Victor Wesze- 
lovschi, Puiu Ciubotaru și Mir
cea Fîrdea.

NOTE MAXIME
{Urmare lin pag 1)

important compartiment. • NECUNOAȘTE
REA REGULAMENTULUI costă ! Echipaje
le Bardocz — Kiss șl Radu — Gavrilă au 
terminat cu bine raliul, numai că după 
consumarea ultimei probe speciale au de
pășit zona fără a... preda oficialilor car
netul de bord. Ca atare, au fost descalifi
cați... • UN PREMIU „FAIR-PLAY" s-ar 
cuveni, pe bună dreptate, echipajului Apol- 
zan — Jitaru (CJAK Sibiu) : în proba spe
cială dintre comunele N. Bălcescu — Slava 
Cercheză, observind că doi colegi de în
trecere au ieșit „în decor" cu autoturis
mul lor (e vorba de Damian — Nicolae. 
de la CMAK București) și că, din cauza 
stratului gros de noroi, nu pot reveni pe 
șosea, și-au oprit cursa spre un loc cît mai 
bun în clasament, preferind să-și ajute 
partenerii de concurs. (S. A.)

BUCUREȘTENE au 
la finalele Campio-

BOX • SECȚIILE 
fost slab reprezentate 
natelor Naționale de juniori. Astfel, la re
centele întreceri, găzduite exemplar de 
Brăi'a, în ultima zi a competiției — atunci 
cînd se decidea ordinea ' pe primele două 
locuri ale podiumului de premiere — sec
țiile din Capitală au avut în concurs doi 
boxeri de la Rapid, doi de la Dinamo și 
unul de la CESAROM. Deci, din tot Bucu
rești ui, unde activează un număr mare de 
antrenori, numai 5 finali ști, dintre care 
doar 2 au intrat în posesia titlurilor : 
I. Durau (Dinamo) șl R. Oancea (CESA
ROM). Puțin, foarte puțin ! Printre cel 
care s-au întrecut pentru tricoul de cam
pion s-au aliat, în schimb, tineri pugiliști 
de la Borzești, Fălticeni, Dorohoi, Deva, 
Bacău, Iași, Ploiești, Salonta etc. Un sincer 
bravo pentru antrenorii secțiilor respective. 
Dar cum rămîne cu boxul bucureștean ? ! T 
(P. Iv.).
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TENIS DE MASA • un exemplu de 
dăruire și putere de luptă l-a oferit fosta 
campioană națională Maria Losonczi (Con
structorul Tg. Mureș), care, deși serios ac
cidentată în meciul cu Juventus MILMC, 
a continuat să fie prezentă în formație, în 
ciuda eforturilor vizibile de a Infringe și... 
durerea, adueîndu-și un aport substanțial 
— și în aceste condiții — la reușitele echipei 
sale. • INDIFERENT de „cartea de vizită", 
fiecare sportiv trebuie să știe să accepte 
și insuccesul. Ceea ce au cam uitat, de 
această dată, Otilia Bădescu și Emilia Ciosu, 
care, supărate că adversarele nu se... lăsau 
depășite, s-au răzbunat pe bietele mese. 
De puțin a lipsit să nu mai aibă pe ce... 
juca. Și campioanelor li se poate arăta 
cartonașul roșu ! • APROPO de cartonașe : 
deși au fost situații cînd acestea ar ti 
trebuit utilizate, arbitrii au trecut cu vederea 
abaterile pentru că... nu le aveau asupra 
lor ! De ce ? • ULTIMUL număr al re
vistei „Deutscher Tischtennds Sport" pu
blică un amplu articol pe marginea ciști- 
gării de către Otilia Bădescu a competiției 
„Europa To.p ii2“, însoțită de fotografia ei 
și a antrenorului Viorel Filimon. (Em. F.).

VOLEI • BUNA ORGANIZAREA, la Ga
lați, a penultimului turneu feminin de voie! 
al Diviziei A (grupa 1—6). Nu și calitatea 
jocurilor : multe partide plate, de scăzut 
nivel tehnic și doar vreo trei bune. • O 
SPORTIVA, Dana Coșoveanu (Dinamo), o- 
bișnuia, cînd nu-i reușea o acțiune, să 
bată din picior nervos. La Galați s-a pre
zentat cu... repertoriu îmbogățit. Cînd re
zolvă atacul, se strîmba și făcea „sic!", 
prin găurile fileului, adversarei din față. 
Nu-i stă bine 1 • CEA MAI TiNĂRA di
vizionară A, dinamovista Cristina Pîrv — 
15 ani la 26 iunie 1 -r-, s-a comportat foarte 
bine. In plus, este singura din divizie care 
servește puternic, din săritură (ca băieții!) 
• SCHIMBĂRI în serie de... stare civilă la 
C.S.M. Libertatea Sibiu. După Carmen 
Bobe, devenită prin căsătorie Nicolae, alte 
nume nod de dată recentă : Anca Mocanu 
(fostă Beșta) șl Anca Nistor (fostă Ștefan). 
Ultima și-a petrecut cinci zile din „luna 
de miere" la turneu. (M. Fr.).
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cineva să egaleze în curînd ni
velul la care s-a prezentat la 
sol Daniela Silivaș. Să mai a- 
dăugăm că în finala acestei 
probe, disputată duminică, spre 
sfîrșitul întrecerii. Daniela s-a 
întrecut parcă pe sine, ținînd 
țintuiți în scaune, mai bine de 
un minut, pe cei 5000 de spec
tatori care i-au urmărit cu ră
suflarea tăiată noua sa evolu
ție la sol. De data aceasta, pe 
tabela electronică de afișare a 
notelor au apărut instantaneu 
șase note de 10, ale tuturor ce
lor 6 arbitre. Deci, din nou me
dia 10 ! In două evoluții, un 
total de 50. unic în bilanțul ci
fric al Campionatelor Europe
ne de ta Moscova, un 20 unic 
și în palmaresul general al în
trecerilor europene.

Iar dacă vom sublinia că la 
Moscova Daniela a avut în 
Eugenia Golea și Camelia Voi- 
nea două coleșe care au fost 
foarte aproape de ea ca măies
trie și tehnicitate în execuție, 
avem imaginea completă a pu
ternicei impresii pe care a 
produs-o școala feminină 
gimnastică din tara noastră, 
firmatg atît de viguros 
plenar într-o nouă si foarte re
centă competiție de ridicată va
loare. s ,

de
a-
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Consiliul municipal București pentru 
împreună cu Cabinetul municipal peni 
și politico-educativă, organizează astăzi 
gramului de pregătire politico-ideologii 
conducere din domeniul activității de 
din Capitală, expunerea-dezbatere cu 
tico-educatâvă desfășurată de organele 
pentru formarea omului nou, cu o în 
nară, pentru traducerea în viață a prii 
socialiste și comuniste. Patriotismul re 
ternică forță motrice a înaintării Rom 
inului și comunismului".

în cadru’ activității organizate, care i 
binetului municipal, din str. Povernei r 
cuvîntul propagandiști ai Cabinetului i 
versitari, activiști sportivi.
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Sandei Mindruța (Viitorul Bu
zău), au oferit publicului un ve
ritabil „recital al mușchilor", 
clasîndu-se în această ordine.

La categoria 82 kg, s-a detașat 
In cîștlgător Eugen Kantor (Va
gonul Arad). Al doilea, Aleco Di- 
nopoulos (Rapid Oradea), iar al 
treilea, Ioan Suciu (Constructorul 
Tg. Mureș).

Pe prima treaptă a podiumului 
ta „88 kg", a urcat, -pentru pri
ma dată, Livlu Astanei (Petro
chimistul Pitești), urmat de e. 
Fronoiu (Farul Constanta) și Io
sif Deneș (Metalotehnica Tg. Mu
reș).

La categoria peste 88 kg. Petru 
Ciorbă (C.F.R. Iași) a fost un 

cîștigător mult aplaudat. Dan Pa- 
raschivescu (Avicola Sibiu) și 

Dunca (Metalotehnica Tg. Mu
reș) au ocupat următoarele 
locuri în clasament.

Pe echipe, Farul Constanta a 
reușit (in extremis) să-și păs
treze titlul de campioană națio
nală. La un pas de producerea 
unei surprize s-a aflat C.F.B. 
Iași. Pe locul trei s-a clasat Me
talotehnica Tg. Mures.
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DIVIZIONARELE A
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rob atică 
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>rof. C. 
tivă în 
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prof.
(Danu

biana) ; un pasionant meci de 
fotbal (echipele liceelor nr. 9 
și 1, conduse de profesoarele 
Elena Stratulat și, respectiv. A- 
neta Toma) ; hazlii alergări în 
saci (Liceele „Gh. Șincai“9 Nr. 9 
Auto, I.M.G.B., Nr. 27 și Școa
la 133), precum și o ștafetă pre
zentată de elevii Școlii 190 (pro
fesoare : Mariana Ling și Ana 
Simon). Desigur, momentul cel 
mai amuzant oferit de organiza
tori (inițiativa metodiste! Marile- 
na Chioveanu) a fost jocul de 
mini-fotbal distractiv, cu o min
ge de cauciuc avînd diametrul 
de 1 metru, susținut de piticii (e- 
chipele claselor I și a in-a) de 
la Școala 133.

Ion PANA — coresp.
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După ee, ediții în șir, observam, nu fără te
mei, lipsa de concentrare (sau de interes) ară
tată Cupei de multe dintre divizionarele A, nu 
mai putem vorbi despre așa ceva în actuala 
stagiune competițională, cînd, în sferturile de 
finală, au sosit numai formații de pe prima 
scenă. Steaua, deținătoarea titlului, Dinamo, 
deținătoarea trofeului, Victoria, ocupanta locu
lui al treilea în clasament, F.C. Argeș dețină
toarea poziției cu nr. 4 — deci întreg plutonul 
fruntaș —, apoi Universitatea Craiova, Rapid, 
Oțelul — cluburi care dețin în palmaresul lor 
victorii în importanta competiție — și F.C.M. 
Brașov, o concurentă ambițioasă a primului e- 
șalon, acestea sînt formațiile care continuă lupta 
pentru eîștigarea prețiosului trofeu, care asi
gură participarea la marea competiție euro
peană Cupa Cupelor.

Etapa optimilor de finală s-a disputat în mij
locul unui deosebit interes. Spectatorii din ora- 
țele-neutre care au găzduit meciurile au dove
dit o mare sensibilitate față de gestul ca loca
litățile lor să fie alese drept teatru de desfă
șurare a acestui moment important al popularei 
întreceri. Cupa României, de sub egida marii 
competiții Daciada. Iar cei mai înfocați supor
teri și-au însoțit echipele în deplasările lor, in- 
curajîndu-le cu multă însuflețire și avînd un 
rol deloc neglijabil in obținerea unor calificări. 
„Optimile" au prezentat toată gama specifică 
și atît de atractivă a partidelor de cupă, ince- 
pînd cu caracterul tranșant al jocului (în care 
nu mai există timp pentru îndelungi tatonări 
sau pentru tacticrle rezultatului de egalitate) și 
pînă la prelungiri și pcnaltyuri.

Cinci meciuri s-au încheiat după 90 de minu
te prin desemnarea învingătoarelor în obișnuita 
perioadă de timp de joc. Steaua, fără să forțe-

ONOREAZĂ UN MECI

PALPITANT

IMPORTANTA COMPETIȚIE
ze, și-a asigurat calificarea în fața harnicei di
vizionare B l.C.I-M. Brașov. La fel, Dinamo 
București, care a întîlnit pe revelația actualei 
ediții, Explorări Cimpulung Moldovenesc; divi
zionara C, în ciuda scorului categoric, și-a o- 
norat intrarea pînă în această fază a întrecerii, 
jucînd cu multă ambiție, fără să arboreze nici 
un moment mina resemnării. Giuleștenii au 
tranșat și ei, în 90 de minute, disputa cu Jiul, 
90 de minute în care au declanșat numeroase 
atacuri la poarta formației din Petroșani. După 
cum Oțelul șl Petrolul, care își împărțiseră... 
egalitățile în campionat, erau față în față în- 
tr-o întîlnire decisivă de cupă. Și aici, roadele 
fotbalului ofensiv s-au arătat, în ciuda unei noi 
excelente prestații a portarului ploieștean Liliac; 
gălățenii s-au întors acasă cu un prețios 2—0. 
Iar F.C.M. Brașov, cu doi inspirați jucători în
frăți la pauză (Avădanei și Barbu), a înclinat 
balanța în favoarea sa.

Spectatorii din Tirgoviște au fost „gratificați" 
și cu prelungiri, cei din Ploiești și din Brăila și 
cu „actul penaltyurilor". F.C. Argeș s-a desprins 
net în reprizele suplimentare, punînd în evi
dență „plutonul noului val" (Șerban, Obreașcu, 
Pană), după ce Gloria avusese perioade de joc 
aplaudate. Universitatea Craiova, surprinsă de 
startul constănțenilor, a trebuit să facă mari e- 
forturi pentru a egala și a se impune, apoi, la 
criteriul nr. 3, penaltyurile ! Iar Victoria, în- 
tr-un meci de mare spectacol și angajament, a 
obținut calificarea în fața Sportului Studențesc, 
învingînd în disputa loviturilor de pedeapsă.

Acest grup de opt formații, cu bune „cărți de 
vizită", anunță echilibrate și spectaculoase vi
itoare etape de Cupă. Să sperăm in îndeplinirea 
previziunilor !

F.C. CONSTANTA -■I
tudit-o echipa
Vinșii de la Silobozia au jucat 
la Ploieștii cu dezinvoltura e- 
ehiipei care nu are ce pierde 
în fața unei firme cum este 
Universitatea Craiova : ruperi 
de ritm, pase prin deviere, în 
viteză, mereu în mișcare, fără 
a închide nici un moment jo
cul, ieșind frumos din aioărare.

Frumos meci au 
miercuri, ploieștenii. 
văr, Universitatea ~ 
și F.C. Constanța 
au oferit 
de fotbal 
atributele 
cest sport 
de masele

Surpriza
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Intr-ade- 

Craiova, ca 
(mai ales) 

un adevărat recital 
de calitate, eu toate 
care au făcut ca a- 
să fie cel mai iubit 
de spectatori.
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recunoscut învinși decît după 
manșa finală. Un alt cuplu 
valoros, Nicolae Puraveț-Anton 
Hack (Voința Sibiu), care a 
luat un start lansat, n-a mai 
realizat apoi decît o serie de 
victorii de manșă. De aseme
nea, a surprins replica palidă 
a campionilor de anul trecut 
Marian Ghcorghe-Dan Gașpar 
(Metalul București), mai ales 
că în precedentul sezon reali
zaseră performanțe deosebite. In 
schimb, tinerii motocicliști 
Gheorghe Stănel-Gheorghe Șo- 
fran (C.S. Brăila) și Alexandru 
Toma-Paul Zainea (Petrolul 
îanca) și-au făcut... norma (71 
și, respectiv, 64 p), ei reușind 
să-și răsplătească numeroșii 
suporteri cu evoluții promiță
toare.

în încheiere, cîteva consta
tări pe marginea arbitrajelor. 
După ce, în prima etapă, s-au 
comis cîteva greșeli, care au 
creat justificate nemulțumiri 
în rîndul sportivilor și antre
norilor, au fost promovați ca 
arbitri principali loan Nicoară 
(Sibiu) și Florin Carp (Brăila) 
care au primit, în general, ca
lificative pozitive. Totuși, pro
blema startului (se știe că pi
lotul scăpat în față controlează 
pista și este greu de depășit) 
a dat, în continuare, loc la 
proteste privind nerespectarea 
regulamentului. După părerea 
noastră, de acele plecări lan
sate se fac vinovați arbitrul 
principal și ajutorul starteru- 
lui, pe care nu i-am prea vă
zut să oblige sportivii să-și 
fixeze motocicletele în casete
le respective. Oare este impo
sibil ca banda de start să se 
declanșeze atunci eînd alepr 
gătorii nu se mai mișcă în 
casete ?

Troian IOANITESCU

I
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dinamo —
Pantelimonescu 
mîine) ;

F.C.M. BRAȘOV — FLACARA MORENI : D. Petrescu — 
V. Angheloiu si M. Doncea (toți din București) ;

F.C. OLT — F.C. ARGEȘ: V. Curt (Medgidia) — M. Nicu- 
lescu (București) si V. Banu (Ploiești) ;

GLORIA BUZĂU — OTELUL GALAȚI : M. Ncșu — T. Bone 
(ambii din Oradea) ți M. Salomir (Cluj-Napoca) j

„U" CLUJ-NAPOCA — PETROLUL: Ș. Necșulescu (Tîrgo- 
viste) — V. Alexandru și M. Toncea (ambii din București) ;

S.C. BACAU — STEAUA î I. Igna (Timișoara) — Gh. Toth 
(Aiud) șl Fl. Popescu (Ploiești) ;

RAPID — SPORTUL STUDENȚESC : Ad. Moroianu (Ploiești)
— M. Lăzărescu și M. Stoenescu (ambii din București) ;

JIUL — UNIVERSITATEA CRAIOVA : J. Grama (București)
— Șt. Grosu (Călărași) si O. Ștreng (Oradea) ;

CHIMIA RM. VILCEA — VICTORIA : Al. Mustățea — A. 
Nicolescu (ambii din Pitești) și I. Velea (Craiova).

LUNI 1 IUNIE, la ora 1«, în sala I.S.B. din str. Berzei, va avea 
loc plenara antrenorilor de fotbal din București șl Sectorul Agri
col Ilfov. In acest cadru vor fi dezbătute și adoptate unele măsuri 
ta legătură cu încheierea campionatelor municipale șl desfășurarea 
jocurilor de baraj. Cu același prilej, prof. Gr. Sichltiu va face o 
expunere (însoțită de film) ou tema: „Aspecte tehnico-tactice apă
rute la ultima ediție a Campionatului Mondial". La lucrările ple
narei vor fi prezenți antrenorii, instructorii și delegații echipelor, 
precum și membrii comisiilor de fotbal din sectoarele Capitalei.

CORVINUL : N. Dinescu (Rm. Vîlcea) — S. 
(Boldești) și Șt. Rotărescu (Iași) — (se dispută

cu pase utile pentru contra
atac. A fost, spuneau .ploiește- 
nii, cel mai frumos meci vă
zut în 'acest sezon pe Stadionul 
Petrolul. Evoluind fără com
plexe, ca o echipă matură, 
Udrică, Funda et comp, au mar
cat două goluri superbe șl au 
ratat alte cîteva, cele mai mari 
ocazii — după cum am scris 
și în cronică — fiind ale lui 
Tufan (fiul fostului internațio
nal constănțean), mult prea 
crud, încă. Dar și apărarea e- 
chipei pregătite de Constantin 
Tîlvescu și Iosif Bilkosi și-a a- 
dus din plin contribuția la reu
șita spectacolului. Defensiva 
constănțenilor* a avut mereu 
mijloacele de a respinge ac
țiunile de atac ale craioveniilor. 
Iar atunci cînd se părea că to
tul este pierdut, intervenea cu 
succes portarul Gherasim, me
reu la post.

Dar Universitatea 7 Surprinsă 
de iureșul constănțenilor (care 
conduceau cu 2—0 în min. 32), 
a cedat inițial teren, dar a a- 
vut o revenire puternică " 
pauză, cînd Cioroianu a 
venit la un moment dat 
(post ta care a activat 
greșeală). Cu Săndoi șl 
avansați ta linia de mijloc, cu 
Irimescu mijlocaș ofensiv, alb- 
albaștrii au avansat greu, dar 
sigur, reușind egatarea ta min. 
78, avînd șl o „bară" în min. 
118 (Ad. Popescu). (Constăn- 
țenid au răspuns în ultimele 
minute de joc cu marea ocazie 
a lud Stere). Craiovenii au 
reușit calificarea in extremis, 
după executarea penaltyurilor. 
Dar F.C. Constanța rămîne o 
mare învinsă.

după 
rede- 

libero 
fără

Rada

Mircea TUDORAN

Meciul Victoria — Sportul 
Studențesc din cadrul Cupei a 
avut o... avanpremieră, în pri
ma parte a returului. Atunci, 
Victoria a obținut o victorie 
netă (2—0), replica modestă a 
studenților dînd de 
astă dată, la Brăila, 
jucat incomparabil 
decît în campionat, 
echipa Iul Nlcușor unor ame
nințări reale în tot cursul pri
mei reprize. Dar a venit pauza 
șl, o dată cu ea, fOrcingul Vic
toriei, susținut de aproape în
treaga echipă, în frunte eu 
Augustin și Zare, un forcing 
de tip britanic, fără prea multe 
nuanțe tehnico-tactice, dar eu 
o vigoare care a făcut ca. timp, 
de 30 de minute, apărarea Spor
tului Studențesc să joace cu 
spatele la zid și să încerce să 
degajeze terenul nu întotdeauna 
eu mingi precise. Dintr-o ase
menea minge respinsă a venit 
și golul lui Augustin.

Care ar fi meritele Victoriei ? 
în primul rînd în faptul că a 
rezistat, timp de 45 de minute, 
numeroaselor contraatacuri pur
tate de studenți îndeosebi cu 
„grupul" Coraș — Crlstea — 
Pană — Burchel, chiar după 
accidentarea lui Iordache — ieri 
cu un start mai slab și cu 
handicapul lipsei de consistentă 
în jocul lui Balaur și Comă- 
nescu, acesta din urmă un fun
daș prin excelență, care nu se 
simte prea bine în linia de mij
loc. Ar fi după aceea amintita 
insistență de după pauză, fără 
a omite însă și faptul că la 
2—1, Victoria a scăzut mult 
„strocul", primind al doilea 
gol după o fază în care fundașii 
au părut țintuiți locului, tn sfir- 
șit, meritul principal al Victo
riei este acela că s-a prezentat 
necomplexată la penaltyuri. 
deși avantajul teoretic în aceas
tă „rundă" părea să fie de 
partea lui Coraș, Burchel șl ce
lorlalți. în paranteză fie spus, 
n-am înțeles de ce antrenorii 
celor două echipe au decis să 
înceapă cu Șerbănică și Ursu, 
cînd — se știe — rolul primu
lui penalty este deseori capital.

Ce a reușit Sportul la Brăila? 
Un joc foarte bine gîndit ta 
prima parte, eu o circulație re
marcabilă la ișirea din apărare 
și cu multe rafinamente tehni
ce (Coraș, Burchel). Studenții 
ar fi putut conduce cu 2—0 în 
minutul 41 (Crlstea), dar n-au 
putut rezista .jjresîunii adversa
rilor după pauză. în orice caz, 
frumoasa lor orimă repriză se 
datorează interesantei idei de 
a juca un inteligent 1—4—6, 
pornind de la ideea că „dacă 
nu am vîrfuri, e bine să nu- 
arunc doar formal un om tn 
față", așa cum s-a întîmplat 
deseori cu Terheș și chiar eu 
Coraș.

A fost un med frumos la 
Brăila. Localnicii spuneau la 
terminarea 1-ul : „După un ase
menea joc, parcă dorești și mai 
mult să ajungi în A",

Ce bine ar fi — adăugăm noi 
toate partidele campiona- 
să se joace cu Spiritul

loan CHIRILA

— ca 
tului 
Cupei

TINĂRA ECHIPĂ FEMININĂ DE FLORETĂ
(Urmare din pag. 1)

rențele conducerii tehnice, si 
aceasta intr-o formulă fortuită, 
eu un antrenor principal lipsit 
de experiență la un asemenea 
nivel de responsabilitate.

In acest an — verigă hotă- 
rîtoare în perspectiva tot mai 
apropiată a J.O. *88 — floreta 
feminină s-a dovedit competi
tivă pe plan internațional. Si 
nu printr-un rezultat izolat, 
printr-unul întimplător sau de 
conjunctură (ca la celelalte 
arme, aflate încă departe de o- 
biectivele majore), ei printr-e 
suită. Ia care și-an adus con
tribuția toate componentele pri
mei garnituri. Astfel, eu ex
cepția timpuriului concurs de 
debut (ianuarie. Budapesta),

toate celelalte participări inter
naționale au fost încununate cu 
calificări în finalele unor tur
nee de mare prestigiu, de ca
tegoria A în calendarul F.I.F., 
care acordă, deci, puncte în 
Cupa Mondială. La Leipzig 
(luna martie), învingătoare a 
ieșit reprezentanta noastră Eli- 
sabeta Tufan. înaintea medalia
tei olimpice Funkenhauser și a 
vicecampioanei mondiale Bau ț 
la Minsk (aprilie), România — 
singura țară cu două fioretiste 
în finală, Lazăr și Tufan ț la 
Paris (aprilie). Husti se clasea
ză înaintea celebrei Italience 
Vaccaroni : la Como (mai). La
zăr ratează de puțin un mare 
succes în fața primelor fiore
tiste italiene, la ele acasă, 
pierzînd in extremis la Vacca
roni (7—9) și Bortolozzi — ac

tuala campioană mondială de 
tineret (6—8).

Succese care, alăturate fru
moasei comportări a floretiste- 
lor noastre la „Internaționalele» 
României din această primăvară 
(echipa reprezentativă și Reka 
Lazăr învingătoare într-o re
dutabilă concurentă a sportive
lor de peste hotare), atestă că 
noua $1 tinăra echipă feminină 
de floretă a României se află 
pe un drum ascendent. Care 0 
recomandă astfel pentru Cam
pionatele Mondiale de scrimă, 
din iulie, de la Lausanne, unde 
— sperăm — îsl va susține eu 
succes candidatura pentru po
diumul acestei supreme con
fruntări, dar si pentru cel olim
pic, din 1988. Sl așteptăm În
scrierea la cuvînt si a repre
zentanților celorlalte arme.

1
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ADMINISTRAȚIA DE
C1ȘTIGURILE TRAGERII 

LOTO DIN 22 MAI 1987

Categoria 1 : 6 variante 25% 
— autoturisme Dacia 1300 ; ca
tegoria 2 : 6,75 variante a 
14.997 lei ; categoria 3 : 27,25
variante a 3.715 lei ; categoria 
4 : 40,50 variante a 2.499 lei; 
categoria 5: 184,75 variante a 
548 lei;_ categoria 6 : 364,50

STAT 10T0-PR0N0SP0RT INFORMEAZĂ
variante a 278 lei; categoria 
X; 2 234 variante a 100 lei.

Report la categoria 1 : 40.518 
lei.

Autoturismele „Dacia 1300" 
au revenit participanților:
Perja loan din corn. Cîm-
peni jud. Alba. Hațegan 
Cornel din corn. Vințul de 
Jos, jud. Alba, Buliga Gheor
ghe din corn. Dobîrgeni jud.

Botoșani. Lazăr Dionisie din 
Reșița, Trifa loan din Cluj- 
Napoca și Nicolescu Nicolae 
din Ploiești.

• Tragerea LOTO de astăzi, 
vineri, 29 mai. va avea loc în 
București, tn sala clubului din 
str. Doamnei nr. 2, începînd de 
la ora 15,50. Tragerea va fi ra
diodifuzată pe programul I, la 
ora 15,15. Numerele extrase vor

fi transmise ta reluare, ta aceeași 
zi, la ora 17,55, pe programul II, 
la ora 23,10, pe programul L ți 
a doua zi. sîmbătă, la ora 8,55, 
tot pe programul I. După efec
tuarea operațiunilor de tragere 
va ruta un film artistic. Intra
rea liberă.

• Mal sînt DOUĂ ZILE pînă 
1a TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ 
LOTO de duminică, 31 mal. Rea
mintim că sîmbătă, 30 mal. este 
și termenul limită pentru depu
nerea buletinelor Pronosport la 
concursul săptămînii.

tal ;

7 extrageri, tn 2 faze î 
66 de numere, tn to

Extrageri „legate”, eu 
clș- 
din

perspectiva obținerii de 
tiguri pentru 3 numere 
24 și, respectiv, 18 extrase ;

• 13 categorii de ciștl- 
guri ;

• ULTIMA ZI de partici
pare : SÎMBĂTĂ, 30 mal !



TOVARĂȘUL I La București

NICOLAE CEAUȘESCU .MECI ÎN C.C.E.

PARTICIPĂ LA CONSFĂTUIREA COMITETULUI
POLITIC CONSULTATIV AL STATELOR

(Urmart din

LA TRATATUL Dl LA VARȘOVIA
pag. I)

Dăscălescti, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R„ prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste 
România ; Ion Stoian, membru 
supleant ai Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. ai 
PX.B.; Vasile Milea, membra 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. mi
nistrul apărării naționale al 
Republicii Socialiste România ; 
Ioan Totu, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Socialiste România; Gheorghe 
Caranfll, ambasadorul Republi
cii Socialiste România in Re
publica Democrată Germană;

Din partea Republicii Popu
lare Ungare — tovarășul Janos 
Kadar, secretar general ol 
Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar, conducătorul dele
gației ; Gyorgy Lazar, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U„ președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P.U.; Ma- 
tyas Szuros, secretar al C.C. al 
P.M.S.U.; Peter Varkonyi. mem
bru al C.C. al P.M.S.U„ minis
trul afacerilor externe al 
R.P.U.; Ferenc Karpati, mem
bru al C.C. al P.M.S.U., minis
trul apărării al R.P.U.;

Din partea Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste — to- . 
varășu] M. S. Gorbaciov, se
cretar general al C.C. al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, conducătorul delega
ției ; A.A. Gromîko. membru al 
Biroului Politic al C.C. al
P.C.U.S„ președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al
U.R.S.S. ; N.I. Rîjkov, membru 
al Biroului Politic al C.C. ai 
P.C.U.S., președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. ; E.A. 
Șevardnadze, membru al Rirou- 
lui Politic al C.C. al P.C.U.S„

| LA ȘAH
Astăzi după-amiază, vor fi 

g puse în mișcare ceasurile de 
g control in partidele întîlnirii 
g dintre Politehnica București și 
0 Taflfelag Reykjavik (Islanda), 
0 din cadrul primului tur al Cu- 
g pei Campionilor Europeni la 
g șah. Echipa islandeză (de fapt 
0 naționala țării deoarece în Is- 
0 landa nu există un campionat 
g pe echipe), a sosit in cursul zi- 
g lei de ieri. Iată lotul lărgit 
g comunicat la F.I.D.E. (se va 
0 juca numai la 6 mese): 1. Helgi 
0 Olafsson (mare maestru — co- 
g eficient Elo 2555), 2. Johan
gHjartarson (MM — 2555, cali- 
g ficat la interzonal), 3. Jon Ar- 
0 nason (MM — 2540), 4. Margeir 
0 Petursson (MM — 2535) 5.
gFridrik Olafsson (MM — 2435), 
0 6. Gudmundur Sigurjonsson 
g(MM - 2485). 7, Karl Thor- 
0 steins (maestru internațional — 
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ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S.; S.L. Sokolov, mem
bru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., minis
trul apărării al U.R.S.S.; V.A. 
Medvedev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

La lucrările Consfătuirii 
participă, de asemenea, ma
reșalul Uniunii Sovietice, V. G. 
Kulikov, comandant șef al for
țelor Armate Unite ale state
lor participante la Tratatul de 
la Varșovia, și Herbert Kroli- ---------- --------
kowski, secretar general în g2J}45). 8. Throstur Thorhallson 
funcție al Comitetului Politic g Ț™ -^2325), 9. _Șaevar Byarna- 
Consultativ, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe 
al Republicii Democrate Germa
ne.

Deschizind lucrările, tovarășul 
Erich Honecker a salutat in 
mod călduros prezența condu
cătorilor de partid și de stat 
ai statelor participante la Con
sfătuire. ca și pe ceilalți mem
bri care fac parte din 
gațiL

în timpul ședințelor, desfă
șurate in cursul dimineții ți 
după-amiezii, au luat euvîntul 
conducătorii delegațiilor țări
lor participante la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ 
al Statelor participante la Tra
tatul de la

Lucrările
nuă.

Varșovia. 
Consfătuirii

*

dele-

conti-

Nicolae Ceaușescu, 
al Partidului 

președintele

Tovarășul 
secretar general 
Comunist Român, 
Republicii Socialiste România,
a luat parte. Joi seara, împre- 
ună cu ceilalți conducători ai 
delegațiilor participante la Con
sfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via. la concertul festiv, orga
nizat la Schauspielhaus — unul 
din cele mai importante
zâmbite de cultură din capi
tala R.D. Germane — cu pri
lejul celei de-a 750-a aniversări 
a orașului Berlin de la prima 
atestare documentară oficială.

g (iu — z.iza), ». saevar Byarna- 
gson (MI — 2355), 10. Hannes 
0Stefansson (M — 2335, proas- 
g patul campion mondial de ju- 
gniori), 11. Elvar Gudmundsson 
g (M — 2320). 12. David Olafsson 
^(M — 2305).
g Politehnica prezintă lotul cu 
g care a cîștigat Campionatul Na-' 
g țlonal pe echipe: 1. Mihai
g Ghindă (MI — 2460). 2. Valen- 
g tin Stoica (MI — 2440). 3. Theo- 
0dor Ghițescu (MM — 2405), 4. 
g Mihail Marin (MI — 2445), 5. 
g Otiliu Berechet (M — 2260). 8. 
g Dragoș Dumitrache (M — 2385). 
0 7. Traian Stanciu (MI — 2335). 
g 8. Dolphi Drimer (MI — 2365), 
g 9. Gruia Călinescu (M — 2240) 
I 10. Decebal Vlad (M — 2215).

ECHIPA ROMÂNA 
DE TINERET S-A CALIFI

CAT IN SEMIFINALELE 
TURNEULUI DE FOTBAL 

DIN R.P. CHINEZA
BEIJING, 28 (Agerpres). — tn 

cadrul competiției internaționale 
.Turneul marelui zid", echipa ro
mană de tineret a întrecut cu 
scorul de 1—0 (l—0), selecționata 
secundă a R.P. Chineze. Golul a 
fost Înscris, in minutul 34 de Ion 
craiu. In urma acestei victorii, 
tinerii fotbaliști români s-au ca
lificat tn semifinalele turneului.

Intr-un alt joc, echipa chineză 
Liaoning a dispus cu l—0 (0—0)
de formația japoneză Mitsubishi.

POLOIȘTII - LA EGALITA
TE CU VICECAMPIONII 

OLIMPICI
în turneul de polo pe apă 

de la Tbilisi echipa României 
a terminat la egalitate, 8—8 
(3—3. 3—2, 0—1. 2—2), cu re
prezentativa S.U.A., vicecam- 
pioană olimpică (a pierdut me
dalia de aur la Los Angeles 
la golaveraj). Alte rezultate : 
Grecia — R.S.S. Gruzină 8—5 ; 
Iugoslavia — Bulgaria 12—5.

ELISABETA POLIHRONIA- 
DE - LIDERA LA „MEMO

RIALUL CAPABLANCA-
In turneul feminin din ca

drul concursului internațional 
de șah „Memorialul Capablan-

ca“ de la Camaguey. după 4 
runde și disputarea partidelor 
întrerupte pe primul loc al 
clasamentului se află marea 
maestră română Elisabeta Po- 
lihroniade — cu 3,5 puncte, 
urmată de sovietica Nina Gu- 
rieli și cubanezele Valdes țt 
Frometa — cu cite 3 puncte.' 
în turneul masculin in fruntea 
clasamentului sint situați so
vieticul Ubilava și mexicanul 
Verduga cu cite 3 puncte, ur
mați de bulgarul Andonov șt 
columbianul Zapata — cu 2.5 
puncte fiecare.

CUPA MONDIALA LA RUGBY
Cupa Mondială la rugby a con

tinuat cu disputarea primelor 
meciuri din cel de al doilea tur 
al fazei pe grupe. Echipa noas
tră a întîlniit, la Wellington, re
prezentativa Franței. Dună o pri
mă repriză egală, 12—12, rug- 
byștU ■ francezi s-au impus la 
scor in partea a doua, cîștigînd 
in final cu 55—12.

în acest fel, formația Franței a 
preluat conducerea in grupa a 
patra, cu 3 p, urmată de echipa 
României 2 p, Scoția 1 p șl Zim
babwe o p. Mai sint de disputat 
partidele Scoția — Zimbabwe 
(stmbătă), România — Scoția și 
Franța — Zimbabwe (ambele 
marți 2 iunie).

Alte rezultate : Noua Zeelandă 
— Fiji 74—13. Argentina — Italia 
25—16.

2-1 (0-1) în finala cu Bayern

fF.C PORTO a CiȘTIGAT TROFEUL iN.

așe- i

A

DOUA MINUTE! DAR MERITAT!

0

I

Aproape 60 000 de spectatori au 
asistat miercuri seara, pe stadio
nul vlenez „Prater", la finala 
celei de a 32-a ediții a Cupei 
Campionilor Europeni, desfășura
tă Intre Bayern Munchen șl F.C. 
Porto. După opinia specialiști
lor, Bayern (fostă triplă clștl- 
gătoare a C.C.E.) pornea ca fa
vorită, iar începutul finalei 1987 
a părut să confirme pronosticu
rile, echipa bavareză deschlzînd 
scorul ta min. 25, prin K»gl, care 
a speculat (printr-o lovitură cu 
capul) eroarea fundașului Plinto 
șl plasamentul portarului Mlyaar-

\l/efa un sport
S-a stabilit ea urmă- pladă a țărilor mici, să 

toarele ediții ale aces- se desfășoare ta Cipru 
tei competiții ■ pollspor- In 1989 șl în Andorra In 
tive. o adevărată Olim- 1991.

A FI PILOT DE FORMULA 1

fa altul
VIRSTELE FOTBALIȘTILOR...

A surprins, desigur, brusca decizie a lui Michel 
Platini, de a abandona activitatea competlțio- 
nală. la vîrsta de 32 ani. Se spune că, dacă ar 
mai vrea, el ar mal fi putut să joace tacă mulțl 
ani, căci calitățile fizice nu-1 erau deloc dimi
nuate. Dar apropo de vtrsta ta care au spus 
adio activității competlțlonale alțl fotbaliști ce
lebri: Boby Charlton a jucat plnă la 34 de ani. 
Raymond Kopa plnă la 36 de ani, Franz Becken
bauer și Johann Cruyff plnă la 38 de ani, Alfre
do di Stefano plnă la 40 de ani, Dino Zoff pînă 
la 41 de ani etc. Recordul de longevitate 11 de
ține 
ciur!

me
ant.

Stanley Matthews, care a participat la 
de campionat pînă la virata de 52 de
TOPUL MONDIAL LA SĂRITURĂ IN 

LUNGIME
Ticks (S.U.A.) 1984, 8.54 
m Lutz Dombrowski 

Germană) 1980, 
i Jaime Jefferson 
I 1986, 8,43 m

Steklcl (Iugo- 
1975, 8,43 B ft- 

Grimes

recentul record e-Cu
uropean al atletului so
vietic 
topul 
turil
acum
m Robert
mon (S.U.Â.) 1968 8,86
m Robert Emmfan 
(U.R.S.S.) 1987 . 8,79 m
Cari Lewis (S.U.A.) 
1933. 8.59 m Larry My-

(R.D.
8,47 m 
(Cuba) 
Nenad 
slavla) 
son Grimes (S.U.A.) 
1985. 8,43 m Mike Con
ley (S.U.A.) 1983. 8,43
m Giovanni Evangelllsti 
(Italia) 1987.

OLIMPIADA ȚARILOR Mia
pe primele locuri 
clasamentului pe meda
lii s-au clasat: Luxem
burg (îs medalii de 
aur + 26 de argint + 21 
de bronz), islanda (27 + 
14 + 7) șl Cipru (13 F 
17 + 19).

Robert Emmlan. 
mondial al sări
ta lungime este 
următorul: 8,96 

„Bob- Bea-

soo de sportivi repre- 
zentlnd țările europene 
cu mal puțin de un mi
lion de locuitori au par
ticipat recent, la Mona
co, la cea de a doua e- 
dlție a Jocurilor țărilor 
mici. La ora bilanțului.

ale

Rezultatul unul son
daj efectuat de Institu
tul „Louis Harris" pen
tru revista franceză 
„Express", ajunge la 
concluzia, ta felul ei 
Interesantă, că piloțli 
automoblliștl de for
mula 1 sînt și el spor
tivi ca toți ceilalți... 
Este părerea a 81% 
dintre cel chestionați. 
Caracteristicile proprii 
acestor automoblliștl 
ar ti puterea de con
centrare (31%), curajul

CANDIDATURI PENTRU ORGANIZAREA 
C.M. DE FOTBAL DIN 1994

Campionatul Mondial 
de fotbal din 1990 se va 
desfășura, după cum 
este cunoscut, ta Ita
lia, dar F.I.F.A. a ți 
recepționat primele o- 
ferte pentru ediția ur
mătoare • competiției, 
cea 
ba

rece 
s-au 
o a-
care 
mult

(30%), stngele 
(28%). Doar 8% 
pronunțat pentru 
nume Inconștiență 
Întrece însă cu 
normalul 1

Interesant e faptul 
că. deși se cunosc toa
te avantajele materiale 
și morale de care se 
bucură un pilot de 
formula 1. dintre cei 
1 000 de chestionați, 
doar 9% ar fi de acord 
ca fiii lor să devină 
astfel de plloți I

czyk : 1—0 pentru Bayern. Apoi 
pe fondul unul fotbal aspru (4 
cartonașe galbene : Magalhaes.
Celso și Sousa de la Porto 
Winklhofer de la Bayern), dar 
cursiv șl plăcut ochiului, portu
ghezii au preluat treptat iniția
tiva, amenințînd tot mal serios 
poarta iul Pfaff, vîrful Futre tu
nul dintre cei mal buni de pe 
teren) semănind panică la fiecare 
acțiune. După o uriașă ratare a 
Iul, F.C. Porto a obținut egala- 
rea, internaționalul algerian 
Madjer marctad un gol superb, 
cu câlcllul (min 79), pentru ca, 
ta min. 81, la o Incursiune pe 
stînga a aceluiași Madjer, Juary 
să înscrie din nou pentru lusi
tani 1 2—1 pentru Porto, care 
confirmă optimismul antrenoru
lui Artur Jorge („jucătorii noștri 
stat cel mai buni, victoria va fi 
a noastră" !), agenția austriacă 
A.P.A. notind că „surpriza s-a 
produs, favorita Bayern a fost 
făcută k.o. ta două minute" 1 De 
9 ori campioană a Portugaliei și 
de 5 ori cîștigătoare a Cupei. F.C. 
Porto a obținut astfel cea mai 
frumoasă performanță din isto
ria clubului, după ce, ta 1984, a 
pierdut finala Cupei Cupelor (1—2 
cu Juventus, la Basel). O victorie 
datorată jocului din repriza se
cundă și socotită, unanim. ' 
meritată.

Belgianul Alexis Ponnet a 
dus formațiile : PORTO : 
narczyk — Pinto,_ Celso,

dreot

i

• -

■■■

4 1/

Futre, una din „cheile1' neaștepta
tei (dar meritatei) victorii a por
tughezilor tn ultimul act al C.C.E.

ALTE REZULTATE

fotbal din Brazilia. 
Chile, S.U.A., Algeria, 
Maroc șl... Benin. A- 
cesta din urmă este un 
mic stat african (112 000 
km pătrați, 3,5 milioa
ne locuitori) care nu 
are, deocamdată, alt
ceva decit un stadion 
de 40 000 locuri. Dar 
oamenii speră...

din 1994. Este vor- 
de federațiile de

O APARIȚIE SURPRINZĂTOARE
surpriză de proporții a fost Înregistrată sl- 
treoute, cu prilejul unei competiții lnterna-

o
lele _ ...... _________ ____________ ______ _
țlonale de înot desfășurate la Vancouver, ta Ca
nada. Cursa de 200 m fluture a fost clștlgată de 
un Înotător australian, David Wilson, prea pu
țin cunoscut de marea lume a natațiel. Anul tre
cut. spre exemplu, eu rezultatul de 2:01,78. el se 
afla abia pe locul 37 ta bilanțul Internațional, tn 
1987, ta luna ianuarie, acest Înotător, in vîrstă 
de 21 ani, șl-a realizat recordul personal cu 
2:01,10, iar acum, la Vancouver, el a obținut tim
pul excelent de 1 :58,92. Cel mal bun rezultat 
mondial din ’87 îl aparține cu 1:58,75 sovieticului 
Iarosciuk. să amintim că recordul lumii aparține 
vest-germanulul Michael Gross — 1:36,21.

RubrîcS realizată de Romeo VILARA

Redacția șl admlnlstrațlai cod wm Bacore«tl, itr. V. Conta 14. 
Tiparul! UP. „Informația* Pentru străinătate abonamente prin

con- 
Mly- 

____  ____ ,  . Luls, 
Ignacio (min. 65 Frasco), Andră, 
Magalhaes, Azevedo (min. 46

Juary), Madjer, Sousa, Futre. 
BAYERN : Pfaff — Winklhofer, 
Nachtweih, Eder, PflOgler, Flick 
(min. 81 Lunde), Brehme, Matt- 
hăus, M. Rummenlgge, D. Httness, 
K»gl.

• Echipa Napoll dorește să clș- 
tige șl Cupa Italiei 1 tn prima 
manșă a semifinalelor, campioa
na Italiei a dispus de Cagliari cu 

1—0 (0—0), prin golul marcat de 
Maradona (min. 77). De notat că 
printre formațiile eliminate de 
Cagliari se află Juventus și To
rino I Intr-un alt joc, Atalanta a 
dispus cu 2—0 de Cremonese. • 
tn Ungaria au avut loc meciurile 
tur din semifinalele Cupei: Pecs
— M.T.K. 2—2 și Tatabanya — 
Bekescsaba 2—0. • Șl în Franța 
s-au desfășurat partidele primei 
manșe a semifinalelor Cupei 7 
Ales (Dlv. B) — Bordeaux 2—2, 
Marseille — Reims 2—0. Returul 
este programat la 2 Iunie. • Me
ciuri restante din etapa a 27-a a 
campionatului Cehoslovaciei: Sko
da Pllsen — Cheb 3—2, Nitra — 
Dunajska Streda 2—1. Bohemians
— Vitkovice 1—2. tn clasament 
conduce Sparta Praga cu 37 p,

CAMPIONATUL MONDIAL UNIVERSITAR DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

echipel noastre în grupă, se
lecționata Nigeriei, se află 
de-acum In Timișoara. Antre
norul B.T.A. Bello a deplasat 
următorul lot : Dikson Enubele. 
Sanjo Ogundoro, George Ade- 
yemi. Eric Onwucgbiina. Peter 
Opcne, Ferdinand Emanai. Ka- 
yode Oyewtiusi, Samuel Agbo- 
ola, Bolaji Ojuola, Ibrahim Mo
hammed, Hashim Ahmed, Ekele 
Lawrence, Rafiu Salami. Sa
muel Johnson, Joseph Olotu 
șl Femi Alabi. Arbitri • Obi 
Coleman și Musa Yakubu. • 
Echipa Bulgariei este așteptată 
In cursul după-amiezii de azi.

iar cea a Elveției — mîine. • 
La Iași va fi prezentă _ și 
puternica selecționată a Uniu
nii Sovietice. Antrenorii Se • 
nien Polonski și Nikolai Ci- 
garev au selecționat următorii 
handbaliști : Sergheî Stupka, 
Igor Ciumak. Scrghei Roma
nov, Dmitri Poliakov Scrghci 
Demidov. Scrghci Tolstiuk, 
Oleg Minin, Igor Morzovik, 
Andrei Șepkin, Bogdan Leg
sink. Vladimir Tiskovski, Kon
stantin Dolgov. Raimondas Va- 
luțkas. Alexandr Stepanenko, 
Vladimir Jikharev și Kemiguius 
Tikanauskas. Vor oficia arbi
trii Vladimir Kiașko și Mihail 
Kisselev. (M. V.).
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