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In cursul dimineții de marți 
au continuat, la Palatul Con
siliului de Stat, convorbirile o- 
ficiale intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, și președintele fon
dator al Mișcării Populare a 
Revoluției, președintele Repu
blicii Zair, Mobutu Șese Seko. 

Au fost examinate noi căi de 
promovare a colaborării dintre 
cele două țări, îndeosebi a 
cooperării economice, schimbul 
de vederi evidențiind posibili
tăți largi de amplificare și a- 
dincire a conlucrării româno- 
zaireze in diferite domenii do 
interes comun.

★
După-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, s-a 
reîntâlnit cu președintele fon
dator al Mișcării Populare a 
Revoluției, președintele Repu
blicii Zair, Mobutu Șese Seko, 
și doamna Bobi Ladawa.

In aceeași atmosferă de în
țelegere și prietenie, cei doi 
conducători de partid și de 
stat au continuat schimbul de 
păreri în probleme bilaterale de 
interes comun.

Cei doi președinți și-au ex
primat satisfacția față de con
vorbirile purtate în aceste zile 
la București, apreciind că ele 
reprezintă o nouă și importantă 
contribuție la dezvoltarea ra
porturilor de prietenie și co
laborare dintre cele două țări 
și popoare.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Mobutu Șese Seko au hotărît 
să continue dialogul româno- 
zairez la nivel înalt care s-a 
dovedit a avea o importanță 
deosebită în dezvoltarea cola
borării bilaterale, cît și în sfera 
vieții internaționale, în folosul 
și spre binele ambelor popoare, 
al cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

Președintele Mobutu Șese 
Seko a adresat, și cu acest pri
lej, calde mulțumiri pentru pri
mirea ospitalieră de care s-a 
bucurat în timpul vizitei în 
România

In legătură cu concluziile Ia 
care s-a ajuns în timpul vizi
tei, al convorbirilor oficiale s-a 
convenit textul unui Comunicat 
comun care se va da publicității.

★
In cadrul unei solemnități 

desfășurate la Palatul Consi
liului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și președintele 
fondator al Mișcării Populare a 
Revoluției, președintele Repu
blicii Zair, Mobutu Șese Seko, 
au semnat marți după-amiază. 
Comunicatul comun privind vi
zita șefului statului zairez în 
România.

La ceremonia semnării au 
participat tovarășa Elena 

Ceaușescu și doamna Bobi 
Ladawa.

Au luat parte membri șl

membri supleanți ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai Comitetului 
Central al partidului, membri 
ai guvernului, alte persoane o- 
ficiale.

Au fost de față persoanele o- 
ficiale care însoțesc pe înaltul 
oaspete in țara noastră.

După semnare, cei doi 
președinți s-au felicitat reci
proc. și-au strîns mîinilc cu 
căldură, exprimindu-și, și cu 
acest prilej, satisfacția pen
tru rezultatele convorbirilor 
purtate in aceste zile la Bucu
rești.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și președintele fondator al 
Mișcării Populare a Revolu
ției, președintele Republicii 
Zair, Mobutu Șese Seko, au 
făcut, marți, o vizită in muni
cipiul București.

După ce s-a străbătui o parte 
din noul cartier Crîngași. s-a 
poposit la complexul hidroteh
nic realizat in această parte a 
orașului unde, in vecinătatea 
lacului de acumulare de pe 
rîul Dîmbovița a fost realizată 
și o întinsă bază de odihnă si 
agrement.

S-a vizitat. în continuare, bu
levardul „Victoria Socialismu
lui** și Casa Republicii.

A fost vizitat, de asemenea. 
Complexul comercial agroindus
trial „Unirea**, una din marile 
unități de acest fel construite 
in Capitală.

Din Piața Universității, 
președinții Nicolae Ceaușescu 
și Mobutu Șese Seko au parcurs 
cu metroul traseul pină in 
Piața Aviatorilor.

Vizita a oferit distinsului 
oaspete zairez imaginea unui 
oraș modern, cu o impresio
nantă evoluție urbanistică, ce 
conferă Capitalei noastre o în
fățișare tot mai frumoasă.

Pe parcursul vizitei, cei doi 
conducători de partid si de 
stat au fost salutați, pretutin
deni. de cetățeni ai Capitalei 
cu manifestări de deosebită sti
mă și prețuire.

★
Marți după-amiază, președin

tele Republicii Zair, Mobutu 
Șese Seko Kuku Ngbendu Wa 
Za Banga, celelalte persoane o 
ficiale zaireze care îl însoțesc 
au făcut o vizită la Institutul 
de Cercetare Științifică și In
ginerie Tehnologică pentru Ma
șini și Utilaje Agricole Băneasa.

★
Doamna Bobi Ladawa a fă

cut, marți, o vizită la Palatul 
pionierilor si șoimilor patriei, 
din Capitală.

In aceeași zi, a fost vizitat 
Muzeul de istorie al Republicii 
Socialiste România, unde a fost 
parcursă expoziția „Dovezi ale 
dragostei. înaltei stime sl 
profundei prețuiri de care se 
bucură președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. ale amplelor relații 
de prietenie și colaborare din
tre poporul român și popoarele 
altor țări**.
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DORIM
MULT SUCCES

CAMPIOANEI
NOASTRE!

Astăzi, Bucureștiul figurea
ză din nou pe programul ma
rilor meciuri ale cupelor con
tinentale Ia fotbal. Steaua— 
Benfica este, pe bună drepta
te, considerat un moment de 
vîrf al actualelor ediții din în- 

interclu- 
României, 
autoritate 
mai pu- 

nos- 
primește vizita 

dintre cele

trecerile europene 
burt Campioana 
care s-a impus cu 
între formațiile cele 
ternice de pe bătrinul 
tru continent, 
unei echipe dintre cele mai 
vechi și mai renumite ale Eu
ropei „Faptul că Steaua ne
vine, după numai o ediție, in 
semifinalele Cupei Campioni-

Aspect de la ultimul antrenament al echipei Steaua, desfășurat 
pe unul din terenurile din incinta 
campioane
lor Europeni, realizînd califi
cări nete. demonstrează că 
performanța ei din t9°6 n-a 
fost defel întâmplătoare. Nu
mele echipei române a Intrat

Prin avansul luat și prin maniera de joc

POLOIȘTII DINAMOVIȘTI
g

g

t

Complezului sportiv al echipei 
Nicolae PROFIRFoto :

pe lista celor 
cluburi de pe 
tru"

LANSAȚI SPRE TITLU

„Cupa Primăverii11 

la yachting

O REGATĂ
CU MULTE 
SPERANȚE »
Sezonul nautic s-a deschis 

duminică, pe Lacul Herăstrău 
din Capitală, cu o tradiț’ona- 
lă și mereu frumoasă Întrece
re : „Cupa Primăverii** la 
yachting. Evenimentul a fost 
anunțat și salutat marinăreș- 
te : cei aflați de cart** la se
cretariatul concursului au bă
tut tn dunga clonotuiui care 
punctează desfășurarea rega
telor. iar pe catargul din 
dreptul bazei nautice C.S.U. 
Construcții s-a ridicat fanio
nul de start. în clipa urmă-

mai cunoscute 
continentul noB- 

ne declara luni seara, 
la sosirea la București a dele
gației sportivilor portughezi, 
președintele cunoscutului club 
din Lisabona, Joao Santos.

Fotbaliștii noștri se află în 
fața unor examene dificile, par
tenerul lor de astăzi deținînd. 
cum bine se știe, o experiență 
competițională ridicată și pre- 
zentind o serie de jucători cu 
o tehnicitate deosebită. Club 
puternic. avînd în palmares 
27 de titluri ale Portugaliei 
și tot atitea victorii in Cupă, 
prezent de 29 de ori la startul 
uneia dintre cele crea cupe 
continentale (20 de prezente în 
C.C.E., 5 în Cupa Cuoalor și 
4 in Cupa U.E.F.A.), de două 
ori cîștigător al trofeului cam
pionilor continentali. Benfica 
prezintă un palmares foarte 
bogat, rar întâlnit. Iar Ioturile 
de jucători de care a beneficiat 
de-a lungul anilor au cupnns 
mereu fotbaliști d« ridicată 
clasă. Cum este cazul șl acum.

Tocmai de aceea, respm- 
gînd. din chiar momentul tra-

Campionatul de polo pare 
să-și fi limpezit „apele** pen
tru actuala ediție, din moment 
ce și in disputa pretendentelor 
la titlu există acum, cînd mai 
e o singură lungime înaintea 
finalului - 
București, 
un avans 
seamă de
1. DINAMO
2. Crișul *
3. steaua
4. Rapid

- turneul de la 
de luna viitoare —. 
demn de luat tn 
partea liderului :38 29 S 4 460-266 63 

38 27 6 5 460-317 60 
38 23 4 11 370-290 S0 
38 18 5 15 323-340 41 
38,13 4 21 311-363 30 
38 10 2 26 300-396 22 

Cum s-a ajuns la această 
g situație după ce cu o săptă- 
g mînă în urmă orădenii I

f
g 4. Rapid
g 5. CSU TMUCB 
g 6. Voința

Cum l _ _

finele celor 15 partide de săp- 
tâmina trecută prezentînd un 
lider convingător. Dinamo, cu 
10 puncte din tot atîtea posi
bile. urmat de... Steaua, cu 7 
P. și abia apoi de Crișul (și 
Rapid) cu 5 p. Campioana en 
titre a fost, așadar, de două 
ori mai eficientă decît prin
cipala rivală. Dar. dincolo de 
asemenea constatări pe bază 
de bilanț, rămine adevărul atît 
de limpede pentru martorii 
oculari ai turneului cluiean : 
poloiștii dinamoviștl au iucat 
ca pe vremea (defel îndepăr-

se 
aflau In frunte, avînd un avan
taj de două puncte? O simplă 
recapitulare a rezultatelor din 
bazinul de pe malul Someșu
lui vădește diferența sensibilă 
dintre prestațiile protagoniste
lor, clasamentul întocmit la

Geo R A ETC HI Eftimîe IONF.SCU

(Continuare in pag 2-3) (Continuare in pag 2-3)

La Patinoarul „23 August“

Veliștii bucureșteni la primul concurs din acest sezon
toare, o adevărată Lotilă de 
ambarcații cu pînze a pornit 
în cursă : sportivii de la cla
sa Optimist (școlarii de 10— 
12 ani. cu bărcile lor stabile, 
anume construite pentru înce
pători), apoi tinerii de !a cla
sele O.K. și Cadet, veliș'ii se
niori, cu rapidele yole olimpi
ce (470 și Finn, cu skipper- 
ul atent la vela mare iar

muss-ul la pînza mică ia 
„foc"), cei de la 420 c-> ba
loanele" felurit colorate, um
flate de vînt). așii eehi ibru- 
!ui pe valuri (performerii de 
la Placă cu velă). A fost un 
concurs de mare am’yt’e de

Vasile TOe«N

(Continuare tn pag 2-3)

START IN „CONCURSUL PRIETENIA" 
LA PATINAI ARTISTIC

• 77 de concurenți din 8 țâri
De astăzi pină duminică, iubito

rii patinajului artistic vor 
urmări, la Patinoarul „23 Au
gust" din Capitală, puternica 
întrecere a ceior mai buni îu- 
niori din țări socialiste cu
noscută sub numele de „Con
cursul Prietenia". întrecerea, 
care are loc anual, a ajuns 
iată, la ediția cu numărul 20. 
în acest an, la start s-au a- 
dunat 77 de concurenți din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.I’.D. 
Coreeană. R. D. Germană. Po

lonia, Ungaria. UK.S.S, si 
România.

La ora cînd citiți a- 
ceste rînduri. concursul este 
în Dlină desfășurare. Pri
mii au intrat în întrecere bă
ieții (ora 7) cu „impusele". 
Alături de ei. azi v< r mat 
concura dansatorii, cu „obli
gatoriile" (ora 12.30), si pere
chile cu programul scurt lord 
18) La start si ooncurentii 
români Luis Taifas Zsolt Ke- 
rekes și Felix Sinitean.

PROGRAMUL CONCURSULUI

Miercuri : ora 7 — figuri o- 
bligatorii băieți ; ora 12,30 — 
dansuri obligatorii : ora 18 — 
program scurt perechi ; joi: 
ara 7 figuri obligatorii fete: 
ora 16,30 — deschiderea fes
tivă : ora 17 — program scurt 
(b) . ora 18.15 — dansuri ori
ginale ; ora 19,30 — program

liber perechi ; vineri : ora 16 — 
program scurt (f) . ora 18,15 — 
program' liber (b) ; ora 20.30 — 
program liber dansuri . sîm- 
bătă : ora 16 — program liber 
(f) duminică : ora 15 — fes
tivitatea de premiere, gala 
laureatilor și festivitatea de 
închidere.



Cornelia

de

CUPA PRIMĂVERII" A

SEZONUL DE MC
un pri 
vizați 
fruntăr 
compet 
Prieten 
Bogdan 
ționabi:

Sezonul competitions! de mo- 
tocros, ediția 1988, s-a inaugurat 
pe traseul de pe Dealul Sîngr-rlș, 
de la marginea orașului Moreni, 
cu tradiționala competiție dotată 
cu trofeul „Cupa Primăverii", 
organizată de data aceasta de 
asociația sportivă Automecanica 
din localitate. La startul celor 
4 clase din program s-au aliniat 
alergători de toate categoriile de 
la Steaua, Steagul Roșu Brașov, 
Torpedo Zărnești, Poiana Clm- 
pina. Matrița odorheiu Secuiesc, 
IRA Tg. Mureș, Electro ' Sf. 
Gheorghe, Locomotiva Ploiești, 
C.S.T.A. București, Voința Sibiu 
Si alte secții moto.

Traseul înmuiat de ploile a- 
bundente căzute în zilele ante
rioare i-a supus pe concurent! la 
un serios examen, atît la capi
tolul pregătirii fizice șl tehnice 
cit șl la cel al întrețineri) nc- 
toarelor, majoritatea reușind să 
facă față dificilelor condiții de 
concurs. Cursele au constituit și

la C.M. din Olanda și cu Lenuța Rus, 
de trei ori pe locul II la J.M.U. din 
Iugoslavia. Și firește. cu o susținută 
muncă de formare a noi și noi _elemen- 
te de valoare internațională.
în acest clasament sui-generis secția de 
baschet (coordonatoare, prof. “ 
Mircioîu), cu Ioana Cocîrlan și Mihai 
Sinevici în prim-planul Campionatelor 
Europene de speranțe. Cupei Prietenia 
și Balcaniadei. Și, de asemenea, cu or 
riguroasă muncă de disciplinare a spor
tivilor, în teren si în afara acestuia. Pe 
treapta a treia a podiumului, secția de 
natație (prof. Maria Baciu), cu o repre
zentantă în elita înotului juvenil. Car
men Georgescu — două locuri I la Bal
caniada de junioare, locui III la cea da 
tineret etc.

Să consemnăm și prezența lingă... po
dium a secției de caiac cu o exponentă 
ce constituie o autentică valoare, Ga
briela Milășescu — două locuri IV la 
C.M. de junioare.

Și celelalte secții ale clubului ? Po
ziții de... așteptare. Deocamdată. Pentru 
că, iată, spre deosebire de anii prece
dent lui ’87 s-a ținut seama de felul 
în care cadrele tehnice au reușit să asi
gure îmbinarea unitară a capacității lor 
de exprimare, în plan competițional in
ternațional. cu profunda conștientizare a 
responsabilității și de participare la pro
movarea a tot ce apare nou în metodica 
și pedagogia disciplinei în care B-au 
specializat. O cale sigură pentru a sti
mula calitatea în procesul atît de com
plex al modelării viitorilor sportivi de 
performantă .

unor rezultate 
prestigiu, da 
— cel puțin în 
ceeași măsură 
preocuparea pen
tru latura educa- 
tiv-formativă a 
copiilor și elevi
lor cuprinși 
procesul 
struire".

Prin 
pentru a 
poziție de frunte 
în club, profeso
rii și antrenorii 
C.S.Ș. 2 
rești trebuie 
se exprime 
tilateral, ca 
nicieni cu o i 
competență, 
și ca pedagogi 
de altfel, prevede Campionatul de dirt-track

LAtontinud la Siicurcști

Tiberiu STAMA

Î71 
in-

„CUP

Urmează

SE REIA CAMPIONATUL
LA POPICEDIVIZIEI A

0 ȘANSA TEORETICA PENTRU OLTCIT

rg.

O REGATA CU MULTE SPERANȚE

Va fi 
presu- 
(neîn- 
pierde

derbyu;
bucu- 

vor 
teren

(Urrrij’t uit mc

• Mîine, ultimo etapă la masculin, cu derbyul 
Steaua - Dinamo • Două restanțe importante la fete
• O serie din „B“ cu candidaturi la primul loc I

Lenuța Rus, gimnastă la C.S.Ș. 2 București, la un pas de titlul 
de campioană mondială universitară, își continuă pregătirea 
cu aceeași ambiție Foto : Eduard ENEA

în dorința de a stimula activitatea ca
drelor tehnice de care dispune condu
cerea Clubului sportiv școlar nr. 2 din 
București și Comitetul de partid au ini
țiat anul trecut o întrecere socialistă la 
care iau parte toți profesorii și antre
norii. „Nu este, de 
ne preciza prof. N 
clubului — dar in 
mult mai la obiect. _____
reușește să oglindească mult mai fidel 
modul cum înțeleg să muncească tehni
cienii noștri capacitatea lor profesiona
lă. orientarea metodică ce trebuie să o 
aibă, spiritul de angajare față de obiec
tivele propuse, grija pentru obținerea

fapt, o noutate — 
Petrică. directorul 
forma sa actuală, 
această întrecere

Tn această săptărnină sînt pro
gramate două etape din campio
natul Diviziei A. Iată programul 
jocurilor de azi (următoarea run
dă urmînd să se desfășoare, ca 
de obicei sîmbată) — FEMINTN, 
seria Sud: Gloria București — 
Petrolul Băicoi, Voința București 
— Olimpia București. Car păți Si
naia — Rapid București. Mucava 
Molid-Vama — Voința Plo
iești; seria Nord: Voința Odor
heiu Secuiesc — Electromuies Tg. 
Mureș, Voința Oradea — Derma- 
gant Tg. Mureș, Voința Cra
iova — U.T. Arad C.S.M Reșița

curaj și măiestrie, cu public 
numeros oprit din plimbarea 
duminicală spre a urmări in- 
tîia regată din acest «ezon.

Specialiștii spun că întrece
rea a fost și de un bun nivel 
tehnic. Cine să mai înțeleagă 
peste tot yachtingul e criticat 
pentru rezultate slabe. Criti
cat. dar — f 
norat. Din 
din partea 
face parte : 
regată în 
(Campionatul 
o Balcaniadă 
veliștii obțin 
se. Așadar. 
la sportul cu velă, o ’mrecere 
deschizătoare de sezon, cu 
multe ambarcații la start, cu 
multe speranțe pe aoă...

în general — si îg- 
partea cluburilor 
federației din care 

: o singură mare 
calendarul mtern 

Republican) $1 
la care, uneori 

și locuri frunta- 
.Cupa Primăverii"

se7x>n.

urmare, 
deține o

Bucu- 
• să 
mul- 
teh- 

mare 
dar

adevărați, așa cum.
șî statutul acestor unități sportive șco
lare, „care nu trebuie să facă rabat la 
calitate, in plan social, de dragul unor 
rezultate sportive, fie ele de o factură 
deosebită". cum sublinia recent, la o 
analiză efectuată în acest club. prof. 
Silvia lonescu. inspector metodist de 
specialitate în cadrul Inspectoratului 
școlar al Municipiului București.

Cum s-a încheiat această întrecere ? 
Pe locul I s-a situat colectivul secției 
de gimnastică sportivă, coordonat de 
prof. Lucia Marcu. Argumente: reușitele 
în plan competițional, cu Eugenia Go
lea pe locul I cu echipa României

Mîine, cu începere de ia ora 
16,30, va avea loc Pe pista 
Stadionului Metalul dip Capi
tală etapa a 3-a a Campiona
tului de dirt-track rezervat ti
nerilor alergători. Participă 
cei mai talențați specialiști ai 
genului de la Steaua, Metalul 
București, IPA Sibiu. Vonța 

’ Sibiu și Petrolul Ianca.

nu (St. 
neret - 
2. A. I 
Bogdan 
L A.
ghe) 4( 
do Zăi 
(IRA '.
— 1. A 
C. Stăn 
32 p, 3. 
pina) :

— Voința Timișoara, Voința Tg. 
Mureș — Hidromecanica Brașov; 
MASCULIN, seria Sud: Rulmen
tul Brașov — Voința București, 
Chimpex Constanța — Metalul 
Roman, Constructorul Galati — 
Car pa țir Sinaia, Olimpia Bucu
rești — Gloria București: seria 
Nord: Constructorul Tg. Mureș
— Aurul Baia Mare, Victoria 
C.F.R. Timișoara — C.F.R. 
Mureș. Metalul Hunedoara — 6- 
limpia Reșița, UNIO Satu Mare
— Chimica Tîrnăveni, Electro- 
mureș Tg. Mureș — Tehnoutilaj 
Odorheiu Secuiesc.

Rezultate: clasa optimist. — 1. 
Alexandru Marin (Știința — Ae
ronautica), 2. Dragos Pîslaru (E- 
lectrica). 3. Andrei Dumitrescu 
(Știința — Aeronautica); Cadet 

— 1. Florin Bolcu, Constantin 
Dumitrache (I.P.B.), 2. Mihai Ta
tuași, Constantin Tănăsescu 
(I.P.B.); O.K. — 1. Bogdan Ma- 
zilu (Știința — Aeronautica) 2. 
Ștefan Costescu (Știința — Aero
nautica), 3. Ionuț Stan (Electri
ca) ; Finn — 1. Mihai Butucaru 
(Știința — Aeronautica), 2. Tibe
riu Iancu (Electrica), 3. Tudor 
Dărvărescu (Electrica); 420 — 1. 
Costel Boltaș, Tr. Constantine.,cu 
(Electrica), 2. Dragoș 
Bogdan Lineu

Grindiș 
Bogdan Lineu (Știinta — Aero
nautica) ; 470 — 1. Florin Făgă- 
rășanu, Vasile Soare f”........
Aeronautica), 2. Petru 
Dorin Pestrițu (I.P.B.) 
Doară Tudor Brînduș
Placă cu velă — 1. Valentin Rădu- 
lescu (I.P.B.), 2. Dragoș Vasiliu 
(Știința — Aeronautica). 3. Geor- 
gică Naum (Electrica).

(Stiinia — 
Găitan 

3. Liviu 
(I.P.B.):

înaintea ultimelor etape In Divizia

TITLUL LA BĂIEȚI VA
Ediția a XXX-a a Diviziei

RĂMINE IN CAPITALA,
______ A

ia handbal masculin a intrat in
e-linie dreaptă, ultimele . atr" 

tape urmînd să dea ,-ăspunsul 
celor două Întrebări orincipale: 
Cine va cîștiga campionatul? Cine 
va activa în ediția urmăioa e In 
Divizia B, de tineret? Răspunsul 
la aceste Întrebări ra f dat in 
ziua de 22 mal. Să zedem ce 
se va intîmpla însă oină a'inci, 

în primul rlnd. duoă etapa a
19-a, de duminică iC aprilie 
campionatul se va Întrerupe a- 
tențla fiind îndreptată spre semi
finalele „Cupei României" șj .. 
importantă acțiune internaticială 
de verificare a potentiaiulu' 
tulul reprezentativ, tn ceea 
privește răspunsul ia onma 
trebare este aproape sieur 
nici de această dată t.tiul nu 
părăsi Capitala. Rămîni de vă
zut dacă Steaua va adăuga un 
nou succes celor 20 ob'nute 
pînă acum sau dacă Din mo va 
reuși a] zecelea titlu, lei cutin 
teoretic. Steaua deține crima 
șansă, avînd la ora actuală 
atuul golaverajului (greu de 
presupus că va fi deoă.lt). Ori
cum, cele două formații s-au 
dovedit cele mai bune tin ac
tuala ediție a camoionatulul 
deși fiecare in parte & avut n 
are probleme"; la Steaua acci
dentările s-e.u tinut ari uneori 
chiar cinci titulari ieșind din 
formație iar la Dinamo schim 
bul de generații aduce cu sine 
Breutătile inerente. Oricum, tan
demurile de maeștri emeriti —

c

'o- 
ce 

În
că 
va

Radu Voina — Ștefan Blnalan șl 
Ghiță Licu — Valentin Samungi
— aflate la conducer'g tehnice 
rămîn în continuare certificate 
de calitate pentru două frunta
șe, permanente, ale nandbalmu' 
nostru. Tot tn partea superioară 
a clasamentului. H.C. Minam 
Baia Mare este greu de crezut că
— după frumoasa figura de se-
mifinalistă a „Cupei i.H.F." —
mal poate scăpa treapta a tre'a 
a podiumului de premiere, ră- 
mînînd în continuare în „cp" 
cum se snune. Politehnica Timi
șoara confirmă cel mai cine pro
verbul cu pomul lăudat.. Anga
jată tn edițiile anterioare tn 
lupta oentru titlu, studenții — 
fără Folkcr în retur — au ajuns 
o formație de mijlocul clasamen
tului, m zona fără grij' (alături 
de Dinamo Brașov și Știința Pa- 
cău). dar și fără pretenții

In zona fierbinte, prin vi< torla
— de ce să n-o recunoaștem’ — 
puțin scontată a ecnl-x?i A.S.A. 
Electromureș Tg. Mureș ’a Bis
trița, lată că elevii lui ștefan 
Orban privesc cu mai multă se
ninătate ultimele oatru 
deși programul lor este 
greu Dar. cu posibile 40 
Duncte tn final, mureșenii speră, 
ca și studenții din Craiova și 
Cluj-Napoca intrat! Toate 
contra cursului campionatului 
în zona periculoasă 
matli dovedindu-se 
să activeze tn prima Divizie 
bună oarte a timpului 
Bistrița părea lipsită <3e

nape 
foarte 

de

ambele for- 
îndreptătite 
-■ o

Metalul 
grill.

După 
fășurat 
vinei". 
„Cupa 
șapte i 
serie < 
roase, 
terna ți< 
nioare, 
(Olimp 
ori lui 
Iași), 1 
Satu K 
(Voința 
niori 
lui Co: 
la C.S. 
rîndu] 
in aer 
el este 
derației

După etapa de duminică (pe
nultima din retur), componenta 
grupelor valorice ale campiona
tului masculin al Diviziei _A 
volei a devenit realitate. 
Dinamo, Eicond Dinamo 
Viitorul Dinamo Bacău, 
sitatea C.F.R. Craiova și 
rul Brașov își vor disputa 
rile 1—6. pe parcursul a 10 
săptămînale (tur și retur, 
jocuri duble). îneepînd din 
prilie. Următoarele 6 echipe vor 
juca concomitent, în același sis
tem pentru locurile 7—12 (ulti
mele două clasate, în final, ur
mînd să retrogradeze).

In campionatul feminin, jocuri
le acestei săptămînl (restanțe și 
ultima etapă) vor lămuri situa
ția privind a șasea calificată în 
grupa fruntașă. Normal, alături 
de Universitatea C.F.R. Craiova, 
Dacia Pitești, Dinamo București. 
C.S.U. Rapid Galați și Farul Con
stanta, locul ar trebui să revină 
formației bucureștene Flacăra 
Rosie. Dar Oltcit Craiova păs-

de 
Steaua, 
Zalău. 

Unlver- 
Tracto- 

locu- 
etape 

cu 
24 a-

trează o mică șan
să teoretică, 
însă greu de 
pus că lidera 
vinsă) va 
duminică 
Băniei, iar 
reștencele nu 
cîștiga pe 
propriu restanta de 
mîine (sala M.I.U.. 
ora 15) cu Chimia 
și partida din ulti
ma etapă. în com
pania ieșencelor... 
Tot miine, la Con
stanța, o partidă 
de mare atrac
ție : Farul — Universitatea
C.F.R. Craiova (restantă) și la 
Sibiu, joc în devans, din ultima 
etapă : C.S.M. Libertatea — Dina
mo București. De altfel, mîine 
6e desfășoară, anticipat, și ultima 
etapă la masculin, cu derbvul re
turului, Steaua — ~ 
sala Agronomia, de la 
Iată clasamentele :

La meciul de duminică dintre Dinamo și 
Tractorul, fotoreporterul nostru Aurel D. Nea- 
gu a surprins duelul la fileu dintre doi tineri 
de la care se așteaptă mult (și care confirmă 
adesea) Rotar (' 
Ferariu (ia

(in atac pentru Dinamo) și 
blocaj, in dreapta)

TUR

Dinamo, in 
ora 16ț30-

MASCULIN FEMININ
1. Steaua Buc. 21 19 2 58:11 40 1. Univ. CFR Cv. 20 20 0 60: 9 40
2. Dinamo Buc. 21 19 2 58:20 40 2. Dacia Pitești 21 14 7 48:37 35
3. Eicond D. Z. 21 13 8 45:30 34 3. Dinamo Buc. 20 13 7 47:28 33
4. Vilt. D. Be. 21 13 8 48:33 34 4. CSU Rapid Gl. 21 12 9 40:34 33
5. Univ. CFR Cv. 21 12 9 44:34 33 5. Farul Cța. 19 13 6 42:28 32
6. Tractorul Bv. 21 12 9 39:35 33 6. Oltcit Cv. 21 11 10 40:41 32
7. Explorări B.M. 22 11 11 41:43 33 7. FL Roșie Buc. 20 10 10 43:36 30
8. Relonul Săv. 22 8 14 36:48 30 8. Penicilina 21 9 12 38:42 30
9. Electromureș 21 8 13 36:42 29 9. Rapid Buc. 20 9 11 38:42 29

10- CSMU Sv. 21 8 13 30:51 29 10. CSM Lib. Sibiu 21 5 16 25:54 25
11 CSU Sănăt. Or. 21 2 19 19:58 23 11. Chimia Rm. V. 19 5 14 26:48 24
12 „Poli" Tim. 21 2 19 13:59 23 12. Știința Bacău 21 1 20 12:60 22

A la handbal

Dar lată cum, din această postu
ră, a ajuns o candidată amenin
țată cu retrogradarea. In mare 
măsură meciul direct, pe teren 
propriu, cu Dacia Pitești va sta
bili sigur pe una dintre forma
țiile care vor retrograda. Relonul 
Săvinești fiind și ea una dintre 
echipele cu șanse minime.

Așadar, ultima linie dreaptă a 
campionatului va da răspunsuri-

le de oare aminteam. Din păcate 
însă, va fi greu să dea in to
talitate, răspunsuri favorabile in 
ceea ce privește calitatea jocu
rilor, precară plină în acest mo
ment, ou toate că totdeauna me
ciurile directe cu participarea 
fruntașelor au adus Ia rampă 
plusuri calitative. Minusurile e- 
vidențiate pînă în prezent în dis
puta băieților sînt prea nume 

■ roase ca să poată E estompate 
de, să zicem, meciuri de „zile 
mari", ca steaua — Dinamo sau 
Minaur — „Poli". Dar despre a- 
cestea ou alt prilej.

Mihail VESA

DIVIZIA B DE TINERET
In prima etapă a returului Di

viziei B de tineret la handbal 
s-au înregistrat următoarele re
zultata: FEMININ, seria I: Meca
nică Fină București — I.T. Bucu
rești 13—11. Metalul Olimpia Plo- 
penl — Sportul Muncitoresc Ca
racal 29—27, Textila Buhușl — 
Precizia Vaslui 35—28, Reionu’ 
Săvinești — Cetatea Tg. Neamț 
26—15, Argetex Pitești — C.S.M. 
Sf. Gheorghe 26—31, Filatura Foc
șani — Chimia Brăila 23—20; se
ria a Il-a: A.E.M. Timișoara — 
Electromotor Timișoara “* " 
C.S.M Bistrița — Textila Sebeș 
31—21, Voința Sighișoara — C.F.R 
Craiova 25—23, Industria Ușoară 
Oradea — ,.U“ Farmec Cluj-Napo
ca 22—25. Voința Ind. Ușoară Od. 
Secuiesc — Constructorul Bais 
Mare 24—24; MASCULIN, seria I: 
I.M.U. Bacău — C.S.M. Borzcștl 
31—19. A.S.A. Buzău — Hidroteh
nica Constanța 18—18. I.M.P. Sf. 
Gheorghe — C.S.U. Rapid Galați 
21—20, Tractorul Brașov — Calcu
latorul IIRUC București 25—21

22—26,

Moldosln Vaslui — Independența 
Carpati Mîrșa 26—22, Arctic Gă- 
ești — Teleajen Prahova Ploiești 
18—18; seria a Il-at Constructo
rul Arad — Strungul Arad 21—24. 
Utilajul Știința Petroșani — Me
talul Hunedoara 22—30, Minaur H 
Cavnlc — Tehnoutilaj Od. Secu
iesc 21—16, Mecanica Oradea — 
Constructorul Oradea 29—26, Au
toturisme Timișoara — Unlo Sa
tu Mare 28—20, Comerțul Sînni- 
colau Mare — Metalul Timiș Lu 
goj 20—18.

Rezultatele au fost comunicate 
de corespondenții: V. Pelenghian, 
N. ștefan, V. Frîncu, I. Vlcru. 
N. Marcu, Narcisa Fețeanu, FI. 
Jechianu, C. Crețu, FI. Toma, I. 
Turcu, I. Ghișa, A. Pialoga. I. 
Vlad, E. Teirău, C. Gruia, M. 
Florea, O. Berbecaru, V. Sabău.

Rugăm pe această cate ne co
respondenții din localitățile unde 
se desfășoară meciuri și din Di
vizia B de tineret să comunice 
operativ rezultatele la telefoanele 
cunoscute ale ziarului.

ÎNAINTEA ULTIMULUI
IN „B“

Iată cum se prezintă
mentele campionatelor _____
secunde înaintea celui de-al pa
trulea (și ultimul) tur) — FEMI
NIN, seria 1 : Toplitana Toplița 
27 p, Metalotehnica Tg. Mureș 26 
p. a.c.m.r.i.c. Piatra Neamț 21 
p, Filatura Fălticeni 21 p, Hidro
tehnica Focșani 21 p, Penicilina 
II Iași 19 p ; seria a II-a: C.S.M 
Otelul Tîrgoviște 29 p, Comerțui 
Cța 25 p, Chimpex Cța 25 p 
A.S.S.U. Craiova 20 p, Braicomf 
Brăila 19 p, Chimia Tr.
rele 16 p ; seria a HI-a 
reșteană) : Calculatorul
Metal 33 25 p, I.T.B. 25 p, 
ta 22 p, spartac STIROM 
C.P.B. 15 p ; seria a IV-a 
ratex B. Mare 30 p,
Brașov 23 p, Armătura Zalău
22 p. „U" Electronica Cluj-Napo
ca 21 p. ..Poli" Timișoara 20 p 
Explormin Caransebeș 19 p ; 
MASCULIN, seria I : Delta Tul- 
cea 27 p. SARO Tîrgoviște 24 p. 
C.S.U. Rapid Galați 24 p, PECO 
Ploiești 21 p. Metalul Tîrgoviște 
21 p, Gloria Tuleea 18 p : seria 
a II-a : Calculatorul Buc. 29 p. 
Rapid Buc. 25 p. Electra Buc. 23 
p, I.M.G. Vulcan Buc. 22 p Pra
hova Ploiești 19 p, IOR Buc. 17 
p ; seria a IH-a : I.A.T.S.A. Da
cia Pitești 28 p, C.S.M. Caran
sebeș 23 p, Otelul Oraș Dr. P. 
Groza 22 p, Metalul Hunedoara 
21 p, C.F.R. Arad 21 p, Oltul Rm. 
Vîlcea 20 p ; seria a IV-a : Ex
plorări Motorul II B. Mare 23 p. 
A.S.A. Electromureș II Tg. Mures
23 p. Electrotehnica Bistrița 23 p 
Silvaniâ Șimleu Silvani ei 23 p. 
Voința Alba Iulla 22 p, Voința 
Zalău 21 p. (toate echipele avînd 
șanse la primul loc 1). Turul IV 
începe pe 17 aprilie.

Rubrică redactată de 
Aurelian BREBEANU
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W*IIMSIPAriA or SUI lOTO-PPOW
CIȘTIGUR1LE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 3 APRILIE 
1988 : Cat. 1 (12 rezultate) : 1
variantă 190% a 50.000 lei șl 1« 
----------- i 12.500 iei ; cat. 2 

11 variante 100% 
470 vacante 2a% 
3 (10 rezultate) : 

100% a 522 lei

variante 25% a 
(11 rezultate) : 
a 3.646 lei și 
a 912 lei ; cat.
140 variante 100% a 522 lei șl 
5.424 variante 25% a 130 lei. Re
port la categoria I : 62.347 lei.
Ciștigul de 50.000 ie! de la 
categoria I șl o suită de oremll 
la celelalte categorii a fost obți
nut de participantul Nlcușor Neo
fit din Galați.
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28 p; 50 emo 
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atul Național, 
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In fiecare an, 
â „Cupa Fe- 
reuni în fața

I STEAUA BENFICA LISABONAI
I
I

(Urmare din pag 1)

gerii Ia sorti, ideea că forma
ția din Lisabona ar fi cea mai 
puțin redutabilă din grupul 
semifinalistelor, antrenorii A. 
Iordănescu și R. Troi, împreu
nă eu elevii lor. au făcut toa
te eforturile pentru ca întii- 
nirea de astăzi să-i găstscă 
cit mai bine pregătiți. Progra
mul complex de antrenamente, 
de studiere a adversarilor de 
găsire a celui mai potrivit 
plan tactic a avut in vedere

are două cartonașe galbene. 
Atmosfera în Iotul nostru este, 
ca totdeauna, excelentă. Am 
toată încrederea in puterea de 
luptă și în capacitatea jucăto
rilor noștri", ne declara antre
norul A. Iordănescu.

Belodedici, tinărul interna
țional care își continuă dru
mul spre marea consacrare in
ternațională, ne-a spus despre 
meciul de astăzi : ..Important 
este să ne menținem calmul, 
luciditatea, forța de joc Pe tot 
timpul meciului. Jocurile de

I
I

Benfica, sosită luni seara in 
Capitală, a efectuat ieri după- 
amîază un antrenament pe sta
dionul Steaua. Cei 18 jucători 
deplasați de antrenorul Toni 
la București sînt următorii : 
Sil vino (29 de ani, internațio
nal portughez) ; Bento («0. tot. 
portughez) - portari ; Veloso 

(26, 
(28, 
(35, 
(27, 
(26,

int. portughez), Dito 
portughez), Mozcr 

brazilian). Edmundo 
portughez), Alvaro 
portughez). Pereira 
portughez) — fundași ; 
(27, tot. brazilian), Sheu 

portughez), Pacheco 
portughez}, Turba 
Zair), Padînho (26, 

portughez) — mijlocași ; 
Diamantino (29, int. portu
ghez), Aguas (28, int. portu
ghez), Chiquinho (25, int. bra
zilian), Chalana (29, mt. portu
ghez), Magnusson (25, int. sue
dez). Și Toni, antrenorul lui 
Benfica, a comunicat că re va 
decide asupra formației cu 
puțină vreme înaintea lovitu
rii de începere.

Diamantino, vechi jucător la 
Benfica, ne-a declarat : „A- 
vem două meciuri foarte gre
le. Performanțele campioanei 
române vorbesc de la sine 
despre forța ei de joc".

Moment din antrenamentul de ieri al fotbaliștilor portughezi

NOTE • NOTE • NOTE • NOTE • NOTE

NU ARBITRII SINT DE VINA“
Multă șl justificată (de rezul

tat) supărare în tribuna, hunedo- 
reană după neașteptatul „egal“, 
pe teren propriu, cu F.C. Olt. tn 
momentele, încă, „fierbinți" de 
după fluierul final, s-au auzit 
mai puține reproșuri referitoare 
la comportarea jucătorilor favo
rit!. In schimb, destule acuze, 
chiar vorbe grele, la adresa ar
bitrajului, care —- considerau 
unii — ar fi dezavantajat pe 
Corvinul într-o fază sau alta, 
toate invocate parcă fără a reve
dea (mental) cele intîmplate. 
PLnă șl un henț in careul lui 
F.C. Olt, comis, cu o oarecare 
abilitate, de... Nicșa, cu intenția 
de a-1 „transfera" în seama unui 
apărător advers, alături de care 
sărise la o centrare înaltă, a fost 
trecut în contul „greșelilor" bri
găzii de arbitri. Numai că (și) 
atunci „centralul" Ad. Porumbo- 
lu se aflase foarte aproape de 
fază, nelăsîndu-se păcălit. Însuși 
Klein, căpitanul echipei locale, a 
Intervenit cu fair-play, cerîndu-i 
lui Nicșa să-și recunoască inten
ția de inducere tn eroare. Spe-

rind într-o șansă de ultim mo
ment, I. Petcu a încercat, și el, 
spre final, o căzătură spectacu
loasă Ja o pătrundere In careu, 
fără efect însă șl cu regretai tar
div de după meci: „Mal bine 
continuam faza..." A fost, apoi, 
„lanțul" de ofsaiduri, semnaliza
te prompt de „tușierul" Al. Mus- 

tătea, căruia 1 s-au reproșat cd 
mai mult și... mai multe. Pe ne
drept, el fiind sever, în litera 
reguliamentulu'i.

Adevărul adevărat a fost sinte
tizat ulterior, „la reoe", de către 
doi dintre factorii de conducere 
ai Corvinuiui: „Nu arbitrii au 
vreo vină. Vina e în rindurile 
echipei noastre. S-a crezul că, 
după un retur loceput cu o vic
torie în deplasare și după un 
joc «mare» cu Steaua, punctele 
cu F.C. OR sînt ea si cîștigale. 
Fără doar și poate, această par
tidă, avînd în vedere șl absen
țele din formația de bază, n-a 
fost pregătită cum trebuia",

George ROTARU

LA „U“, ASTENIE DE PRIMĂVARĂ...

I
din cluburile 
rtive, Con- 
)e azi și se 
programează 

zile ‘ragerile 
PITft. iar în 
ă^ț^tragerile 
doua FITA.

I
I
I

diferența 
temperament, 
tactice ale 
portate la 
Glasgow 
din toată 
nuăm drumul spre 
trecem cu bine noi 
în fața unor parteneri redu
tabili. Sperăm să găsim cea 
mai bună soluție pentru înlo
cuirea lui Ungureanu, care

totală de stil, de 
de preferințe 

echipei Benfica, ra- 
trecutul 
Rangers, 
inima să

adversar, 
„Dorim 

ne conti- 
fmalil. să 

examene

calificare au caracteristica de 
a te solicita -Ia maximum, 
pină la ultima fracțiune de se
cundă a întrecerii. Cred in in
trarea noastră în finala de la 
25 mai". Steaua și-a încheiat 
ieri pregătirile, printr-un nou 
antrenament. „Unsorezccele" 
de începere urmează să fie 
anunțat astăzi, înaintea par
tidei.

Partida va începe la ora 11. 
Arbitru : K. H. TRITSCHLER 
(R.F. Germania). Delegat 
U.E.F.A. : D. MARAVICI (Iu
goslavia).

Urăm mult succes campi
oanei României, in drumul ei 
spre o nouă finală a Cupei 
Campionilor Europeni, spre o 
nouă performanță de mare ră
sunet internațional a fotbalu
lui nostru !

„O mai fi acum vreun meci 
fără miză deosebită?", «e Între
ba, înaintea meciului de la Cluj- 
Napooa, unul dintre conducătorii 
sportului clujean. , Universitarii 
clujeni ignorau volt rezultatul 
din tur (victorie în „Regie", 1—0) 
pentru că acum datele problemei 
erau altele: in septembrie „U“ 
era incă tn detentă, in timp ce 
acum se simte „astenia de pri
măvară".

Și dacă absența Iul Sabău din 
meciul tur, de la Bucuieștl (a- 
tunci accidentat), deși invocată 
ca un puternic handicap pentru 
„U", a putut fi surmontată prin- 
tr-o activitate laborioasă a liniei 
mediane L. Moldo an, Mujnai, 
Bucur, Feșnic și un joc cursiv, 
acum, în meciul de duminică, u- 
nlversitaril au acuzat din plin 
absența lui Mujnai (două carto
nașe galbene) pe planul conslruc- 
ției jocului. Pe „Municipal", clu
jenii au aliniat linia mediană FI. 
Pop, Popicu, Cîmpeanu II, Biro. 
Primii doi, prin profil și dispo
nibilități, nu s-au putut desprin
de de sarcinile defensive, iar cei
lalți n-au adus nici limpezimea.» 
nici inventivitatea minimă nece
sare. Dacă mai adăugăm șl lap-

tul că cei doi din față. Cadar 
și Muntean, au evoluat șters, 
primul ajungînd deseori pe linia 
ultimilor apărători, niciodată in
să în postura de flnalizator (!?), 
avem tabloul ineficacității forma
ției gardă. Fie-ne insă permis 
să întrebăm: fiind evidentă h. 
timpul jocului incapacitatea o- 
fenslvă a echipei, de ce a tre
buit păstrat în teren Popicu 71 
de minute, cu sarcini de neînțe
les (s-a ținut tot timpul după 
mijlocașul advers Crlstea, acesta, 
la rîndu-i, ftind înlocuit în min. 
77 cu Iorgulescu...) ?

Pentru Sportul Studențesc, 
punctul obținut Ia- CIuj-Napoca 
poate însemna mult dacă va tra
ge, însă, concluzia care se Im
pune: acest punct a venit nu ca 
urmare a perioadei de anti-joc, 
ci numai ca un corolar al jocu
lui mal degajat care a urmat. 
Beneficiind de doi jucători 
formă deosebită — Ticleanu 
Stănici, neobosit! și imaginativi 
—, studenții bucureșteni au domi
nat tactic meciul, acțiunile lor 
ofensive fiind chiar mai pericu
loase.

tn 
Si

Paul SLĂVESCU

ȘTII DINĂMOVIȘTI
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bune evolu- 
'.E. sau Cupa 

oonvingător 
de întrecere, 

i. dacă ape- 
cifre. golave- 
inci întîlniri. 
tnță și con- 
idicat. ei au 
mal nimerit 

să după

ret 7 
ouă 
otul, ____
tiv realmente 
1 lui Simion 
mu — deve- 

și secundul 
cut ex-inter- 
ipescu — și 

formă ce a 
ea din toam- 
►cotit polois- 
11) Hagiu s-a 
golgeter de 

cu, și-a făcut 
intrare. Dan 
i simtit în...

mai depar- 
sorterii lor 
destul calm 
campionatu- 
•ebare rămî- 
tualul avans 
este stogu- 

ie vizavi de

Nu au 
reprize 
gratie

5 și-a pîer- 
măsură, ca- 

jocuiri au 
Bonca — 
fără doar 
Indig —

e 
n

autor a trei goluri cu Voința, 
la ora derbyuluj de duminică 
șaptele de bază a rămas, prac
tic. același, cu o unică schim
bare. forțată de acumularea a 
trei greșeli personale de că
tre un titular. în atari condi
ții. degeaba au început vi
guros Gordan, Fejer, Costrăș 
sau Illes. E dar. misiunea de 
antrenor-jucător asumată de 
apreciatul ex-internațional L. 
Garofeanu nu-i în nici un fel 

• dintre cele simple. Iar la oră- 
deni necesara reconstrucție 
trebuie dirijată cu iscusință și 
fermitate...

Performeră a turneului pre
cedent. Steaua a acumulat și 
acum destule puncte, dar după 
ce a trecut de Grișul (9—6) 
a trecut prin numeroase emoții 
în continuare, echipa lăsîndu-și, 
practic, fără glas antrenorul, 
pe V. Rus, realizînd chiar re
cordul acelui 3—2 cu Rapid, 
scor nemaiîntîlnit de ani buni. 
„Jucătorii nu au mai pregătit 
și abordat disputele în manie
ra de la Oradea", ne spunea 
M. Dimancea, din conduoerea 
secției. fostul... baschetbalist 
internațional. în oe privește 
pe Rapid, formația giuleșteană 
alternează momentele de inci-ț 
sivitate cu inexactități. lău- 
dîndu-se oricum, cu punctul 
smuls Crișului. Altă echipă a 
surprizelor. C.S.U.—T.M.U.C.B. 
a reușit de astă-dată doar un 
egal, cu Steaua, în vreme ce 
Voința Cluj-Napoca a izbutit 
tocmai în fața echipei univer
sitare o victorie în care su
porterii săi deslușesc primele 
semne ale reclădirii unui lot 
capabil să se apropie de „ză
pezile de altădată" ale polcu
lui din orașul de pe Someș.

ORPKAZA
set care do- 
agerea cblș- 
S de astăzi, 
că operațiu- 
avea ioc In 
tr. Doamnei 
epînd de la

te sportive 
onstitais tot 
u AS Loto- 
aniza trageri 
natură să 

pârtiei Rfm- 
timp. meni- 
avan tale de 
lenea acți- 
constimie și 
EPȚIONALA

PRONOEXPRES-OLIMPIC. pro
gramată să aibă loc la sfîrșitul 
acestei săptămînl. Din evantaiul 
larg șl variat de cîștiguri nu lip
sesc autoturismele. excursiile 
peste hotare șl, desigur, impor
tantele sume de bani. De reținut 
că se extrag 42 de numere cu
prinse în 6 extrageri, cu posibili
tatea de a se cîștiga și cu 3 nu
mere cîștlgătoare din 8 șl. res
pectiv. 5 extrase, ceea ce mărește 
mult șansele celor care joacă 
Pentru a participa la toate ex
tragerile și. implicit, a avea ac
ces la întreaga suită de cîșticuri. 
participați cu variante ititregi 
sau fractionate) în valoare de 25 
de iei. tn orice caz. nu uitați că 
ultima zi pentru procurarea bi
letelor cu numerele favorite este 
sîmbătă. 9 aprilie 19881

tot

Foto: Aurel D. NEAGU■

■ în

■

n

■ ■

pe 
Cîțl 
ales

din 
avem 
care, 

Timl-

pre- 
ne-

ba- 
a- 
la

DI-

„îmi place
Răducioiu. Poate 

că ti seamănă 
lui Dumitrache,

cădere psl-
2—0 s-a a- 

— ni se ex- 
Scînteie, tn 
2—0. ar fi

POLITEHNICA TI
MIȘOARA resimte acut 
lipsa jucătorilor de a- 
tac. In repriza secundă 
a meciului cu Oțelul 
s-a încercat Întărirea o- 
fensivei cu... fundașii 
centrali lonuț și Oan- 
cea. „Și cînd te gîndești 
— tounea cineva 
tribună — că îl 
aici pe Trăistaru 
lucind la C.F.R. 
ș-ai - este golgeterul 
seriei a VIII-a a Divi
zie- C. cu 24 de goluri 
marcate..." Chiar în dd- 
mir eața respectivă es 
mâr/ase ambele goluri 
n e echipei sale, în der- 
b • local ou U.M.T. 1 
• Un gest frumos al 
președintelui lui „Poli", 
fostail iucăitor Stelian 
Anghel. După meci, ca 
o gazdă care se respec
tă. i-n condus la aero- 
por Pe arbitri și 
jucătorii Oțelului, 
fau 'a fel, mai ___
dună ce au pierdut 7 • 
Antrenorul secund al 
gălățenilor, 
bis 
de 
un 
țin 
așa 
iul 
cătcrl au ieșit fn 
specia] 
fundașul 
Varga și fundașul 
trai al oaspeților, 
ghelinei. Pe acesta 
urmă, care joacă 
stan.t foarte bine, 
vede nici unul din an
trenorii diverselor loturi 
reprezentative? (R.U.).
• NEÎNDOIOS, a a- 

numărul 
oartona- 

caseta 
meciului 
- F.C. 

lor 
I fost 

cu nivelul 
uneori prea

secund 
loan Sdro-

ne spunea înainte 
Joc : „Dacă marcăm 
gol, scoatem cel pu- 
nn meci egal." Și 
q fost... • în afara 
Burcea alțl doi ju- 

mod 
evidență : 

timișorean

Adevărul este că jucă
torii suceveni au avut o 
pregătire fizică deosebi
tă. dar șl una psihică 
relevantă. Intr-un eu- 
vînt, C.S.M. Suceava 
cu mulți componenți a- 
nonimi (Breniuc și 
sanu și-au trecut 
premieră numele pe 
ta marcatorilor, el 
vind în față pe Speria
ta, Stan cu, Ștefan, E- 
duard, Jucători mult 
mai experimentați) și-a 
depășit condiția (Z
• LA MECIUL 

versitatea Craiova 
Victoria, lîngă masa 
oresei. un tînăr Ișl no
ta de zor. Intr-un car
net cu scoarțe albăs
trui L-am crezut, în 
prima clipă, ziarist, du- 
p care am aflat că se 
numea Tltus Doroi și 
arbitrase în dimineața 
zilei respective, partida 
de Divizia C Construc
torul — Textila Roșiori 
(4—0). „Aș fi putut să 
plec acasă, ia Băile 
Hercutane, imediat du
pă meci, ne-a mărturi
sit. dar n-am vrut să 
scap prilejul de a-1 ur
mări arbitrînd pe loan 
Igna ! De aceea și 
transcriu cîteva impre
sii". Tltus Doroi a ieșit 
în cîștig : Igna a arbi
trat magistral. oferin-

....... .... 1

Ș>«s;jșșî<af!jș

Așa a fost Înscris primul got, tn meciul dintre Dlnamo șl Flacăra Moreni.
Autor: Mateuț (min. 13). Foto: Aurel D. NEAGU

ustaailia. (Nu e mal pu
țin adevărat că Mircea 
Rednic a jucat excelent 
și la mijlocul terenu
lui, în '83, la Bratislava... 
• Nelu Nunweiller, du
pă m,eci : “
mult “' 
pentru 
teribil 
de care mă leagă atitea 
amintiri../" _ 
un Jucător care 
plăcut de 
văzut. Să 
clurile in 
mai bine?

C Marcu e 
___ ne-a 

cîte ori l-am 
fie doar me- 
care a Jucat 
Tn ceea ce ne

tras atenția 
mare (8 !) de 
șe galbene din 
tehnică a
C.S.M. Suceava 
Argeș, tn marea 
majoritate ele au 
conforme 
disputei.
aspră • altele, de exem- 
piu cele primite de 
Ghencean și Alexa, au 
avut '■» cadru aparte, 
ce’ al... Invitației In re
ținerea mingii tn joc.
• Cel mai bucuros de 
victoria obținută de su
ceveni era tînărul an- 
t-"nor Vasile Simionaș : 
„Extraordinar au jucat 
băieții ! Au refăcut dc 
la 0—1, cînd poate altă 
echipă nu reușea în fa
ta unei defensive cum 
este cea oiteșteană".

fără să știe 
o adevărată lecție mal 
tânărului său coleg. • 
Cînd componențli Uni
versității au sosit la 
stadionul 
mui ' 
gău 
din 
„Am 
me 
tot mal am două 
te !“ • Auzită 
Coste! Solomon : 
vertiginos puștii 

coechipieri!)

au sosit _
„Central", prl- 

dmm al lui Geol- 
a fost la... cîn,tarul 
cabinetul medical, 
dat jos 5 kllogra- 

a socotit el, dar 
pes- 

de la 
„Cresc 

ăștia 
(n.n. coechipieri!) în 
rrînd n-o să mai , am 
loc printre ei". Adevăr, 
dar și modestie, căci 
Solomon a fost, la Cra
iova. cel mai bun Jucă
tor de pe teren. (Ov. I.).

■a REDNIC CONFIR
MA ne post de libero, 
un nost în care se con
sacrase tț... 1981 în A-

pnvește, „meciul 
d baraj. cu Lala și 
Văidean, 11 este favora
bil. • tn meciul ca 
Flacăra, Mihăescu a În
registrat un mare plus 
ele viteză, ceea ce e un 
par important pe dru
mul consacrării șale ea 
extremă. (I.CTI.).
• partida frumoa- 

SZ la Bacău, ou «5 de 
minute ale gazdelor 
(primele) și 25 ale oas
peților. Condiție fizică 
deficitară la băcăuani ? 
„Mai curînd 
hică: de la 
iuns la 8—1 
nlica Dacă 
min. 51, la _. _
trimis balonul, eu capul, 
în nlasă șl nu în 
ră...“ a Foarte bun 
părătorul Vasilache, 
a treia aartidă din 
vlzia A. Provine de la

Ceahlăul P. Neamț, are 
27 de ani și... „este un 
cîstig pentru echipă" — 
spunea antrenorul său 
N. Vătafu • Doi tineri 
mureșeni : Sabău —
tehnic, muncitor, 
zent pretutindeni, 
oruițător cînd șutează 
la poartă, a impresio
nat in mod deosebit ; 
Craău — s-a purtat ca 
o „vedetă timpurie". A 
faultat fără rost, a îm
pins ou mîinile, a si
mulat accidentări gra
ve, a ratat două ocazii 
clare, a „luat" un car
tonaș galben 1 * Fos
tul fundaș central și 
mijlocaș al lui Dlnamo 
si al echipei naționale. 
C. Dinu, își învață ele
vii să atace frumos. Pe 
cînd li va Învăța să se 
si apere ? Nu de alta, 
diar la ora actuală echi
pa sa este penultima în 
„ctasamentul" golurilor 
primite : a înscris 34. a 
primit 38 I (M. FR.ț.
• „FAMILIA RAPI

DULUI". îi revedem 
mereu, cînd echipa joa
că acasă (Năsturescu, 
Langa, Rămureanu, Ri- 
e» Răducanu), și nea- 
mintim de zilele 
moașe ale echipei 
Ciulești. • La 
doi al Rapidului.

tru- 
din 

golul 
w   o!nd
au început protestele ș! 
tmbrîncelile. doi foști 
'ucători — «tolegi tn e- 
ohlpa națională — au 
avut o reală contribu- 

la apărarea arbitri
lor, la calmarea spirite
lor din teren (cînd au 
Intrat „tn joo" băncile 
d« rezervă) T antrenorii

Costică Ștefănescu 
Rică Răducanu. • Du
nă meci antrenorul fe- 

’jeeal Cornel Drăgușin 
ne spunea : „Meci mo
dest, destule lucruri au 
lăsat de dorit. Eu însă 
am reținut un fapt îm
bucurător : jucătorii
brașoveni Andrași Și 
Cigan trebuie cooptați 
totr-unul din loturile 
reprezentative". Cu con
diția. opinăm, ca ei să 
continue linia 
dentă pe care se 
Șl alțl jucători ~ 
mis și nu prea 
satisfacție. • 
de confirmări, 
tal Matei a 
mult, dar el joacă 
acum, ta naționala 
tineret și la club, 
ce ? (AL. C.).
• LA F.C. OLT, ca Și la 

Corviraut, au fost iot 
trei o um« care n-au a- 
părut în această parti
dă : foarte promițătorul 
L Dumitrescu, Lauren- 
țiu șl M. Popescu. Cu 
atît deci, mal prețioa
să „remiza" obținută • 
Mihalț șl Nicșa au vă
zut cartonașul toșu la 
o ’ază fixă. într-un mo
ment 'te întrerupere a 
Jocului, cfnd gazdele se 
pregăteau să execute o 
lovitură liberă ta atac. 
Atunci tn secundele 
„faceri! perechilor". Mi- 
hall l-a scuipat pe Nic
șa acesta rlposttnd. ► 
mediat, eu un cot.care 

.... ț>e aaver- 
sar pe gazon. Urmarea 
se știe, este de compe
tența comisiei de disci
plină. (G. ROT.)

ascen- 
află. 

au pro- 
au dat 
Apropo 
rapidis- 
promis



MECIUL CU ITALIA - DESCHIZĂTOR DE DRUM SPORTUL
PENTRU NOI SUCCESE ALE RUGBYȘTILOR NOȘTRI

Rădulescu, autorulAlexandru
eseului românesc pe stadionul 

San Siro

VICTORIE ROMANEASCA IN INTILNIREA
* înaintarea a dominat momentele fixe • Eficiență 
sporită in aglomerări și dezaglomerâri • Aport încă 

modest al „treisferturilor" în acțiunile ofensive
DE INOT-JUNIORI CU BULGARIA

Despre meciul cu Italia la 
rugby am solicitat antrenoru
lui principal Th. RADULESCU 
cîteva amănunte. • Echipa a 
jucat asa cum ne-am propus : 
a dominat momentele fixe, a 
efectuat pressing pe tot tere
nul, la toate nivelurile, placind 
și recuperind balonul. Au ur
mat contraatacurile noastre, 
unele cu jucarea balonului la 
mină; cele mai multe, insă, 
prin lovituri de picior care au 
mutat jocul în terenul advers, 
îmbucurător e faptul că pa
chetul nostru 
deficitar pini 
de împingere, 
aglomerări și 
a demonstrat 
forță, combativitate și dăruire. 
Sigur, mai avem de lucrat pî
nă la a alunge marile echipe 
ale lumii. Dar începutul de 
drum e îmbucurător. • Nu 
ne-ați spus nimic despre trei- 
sferturi... • Linia de atac a 
corespuns în apărare, dar in fa
za de atac jocul a fost mai 
modest, rare fiind momentele 
cînd balonul a trecut de cen
trul doi. Dar, asta le-a fost 
lecția, pentru asigurarea 
maximum a jocului. • Care 
sînt în fond, cîștigurile echi-

de înaintași, — 
acum, ca forță 
ca eficiență in 
dezaglomeriri — 

pe San Siro

De joi pînă duminică, la Reșița

„NAȚIONALELE" ÎN BAZIN ACOPERIT-

O COMPETIȚIE DE INTERES MAJOR
O competiție așteptată cu un 

justificat interes în lumea na- 
tației noastre este Campiona
tul Național în bazin acoperit, 
pentru seniori și juniori I. 
Este vorba despre prima mare 
întrecere organizată în țară în 
acest an olimpic, după ce frun
tașele înotului românesc s-au 
numărat, în iarnă, printre pro
tagonistele unor alte concursuri 
organizate peste hotare, pe dife
rite continente. Specialiștii aș
teaptă asemenea spectatorilor 
din Reșița — unul din principale
le centre de pe harta acestei 
discipline — dispute de ridi
cată valoare, la capătul cărora 
rezultatele să genereze noi 
speranțe tn perspectiva J.O., 
a ..europenelor" de juniori, a ce
lorlalte competiții internaționa
le. Așa cum își doresc inseș’ 
componentele loturilor între 
care ploieșteanca Tamara Cos
tache. băiniăreanca Stela Pura, 
dinamovista bucureșteană Anca 
Pătrăscoiu, reșițeanca Luminița 
Dobrescu sau siblanca Livia

Copariu.
Programul cuprinde opt reu

niuni, cîte două în fiecare zi 
— de mîine pînă duminică —, 
dimineață avînd loc serii (ora 
10) după-amiază (ora 17,30) fi
nale în cele 32 de probe la 
feminin și masculin. Joi se vor 
desfășura cursele de 200 m 
fluture, 100 m bras și 200 m 
liber, plus disputa ștafetelor 
de 4X100 liber. Ziua a doua 
se va deschide cu serii la 400 
mixt, apoi 100 m spate șl 400 
m liber. Din programul de 
sîmbătă se detașează —. prin 
prezența la start a însăși cam
pioanei și recordmanei lumii, 
Tamara Costache, alături de 
alte fruntașe ale topurilor in
ternaționale — cea mai rapidă 
cursă, 50 m liber. Mai au loc 
probele de 200 m bras. 100 flu
ture și 200 spate, precum și 
ștafetele de 4X200 liber. Du
minică se anunță din nou un 
program atractiv : 100 m liber, 
200 mixt, 800 liber f și 1500 
liber b, 4X100 mixt

pei probate la Milano ? • 
Forța de împingere a înaintă
rii, la nivelul liniei întâi, ceea 
ce a permis o bună circulație 
a întregului pachet, iar linia 
a treia (flankerii) a putut face 
un joc larg, acoperind tot te
renul. Apoi, conducerea jocu
lui de către Munteanu care, 
alături de Murariu, căpitanul 
echipei, au sincronizat perfect 
momentul marginii și grămezi
le ordonate. • Am revenit, a- 
șadar, la jocul care ne-a adus 
atîtea succese în trecut... • 
Aș adăuga că din aceste situ
ații, cu păstrarea prelungită a 
balonului in grămadă și îm
pingerea adversarului, i s-au 
creat uverturii șapte bune o- 
cazii de drop-goal, dintre care 
a fructificat două • Ce ne 
puteți spune despre squadra 
azzurra ? • A fost o echipă bu
nă (Troiani — Oști, Ambrosio, 
Barba, Cuttitta — Bonomi, 
Ghini — Covi, Innocenti, Dol- 
fato — Colella, Annibal, — 
Lupini, Pratichetti, Quaglio) 
care, văzîndu-se' dominată pe 
grămadă, a încercat un joc la 
mină, ceea ce, însă, nu i-a re
ușit, italienii lovlndu-se de un 
zid de nepătruns, de placajele 
necruțătoare ale rugbyștilor 
noștri. • O ultimă întrebare 
legată de meciul cu Spania, 
din 17 aprilie : vă gindiți să 
aduceți unele modificări echi
pei învingătoare 7 • Nici vor
bă I Plecăm la drum cu ace
lași lot, ... ___ .
plus, L. Hodorcă, pe aripă. E- 
vident, întâlnirea c- 
trebuie cîștigată. Sigur, va fi 
un joc 
mișcare ...
Rădulescu a imprimat echipei 
noastre o disciplinare a jocu
lui, O victorie în proximul 
meci de la Focșani (previzibi
lă) ar trebui 
noi orizonturi, 
unor 
oase 
lor.

Disputată la Tolbuhin, în 
bazin de 25 de metri, întîlnirea 
înotătorilor juniori din Româ
nia și Bulgaria s-a încheiat cu 
victoria reprezentativei noastre, 
cu 188—169 p (fetele au ciști- 
gat cu 113—67. gazdele impu- 
nîndu-se la băieți, 102—75). 
învingători au terminat : An
dreea Sighiarto — 2:20,95 ia 
200 mixt. 4:51,24 la 400 mixt, 
1:06,15 la 100 fluture, 2:18,57 la 
200 fluture, 2:16,98 la 200 spate: 
Carmen Roșioru 4:19,55 la 400 
liber, 8:48,70 la 800 liber ;

Carmen Georgescu — 59.20 la 
100 liber ; Alexandrina Croito- 
ru — 1:04,82 la 100 spate} 
Caria Negrea — 2:07,22 la 200 
liber ; Marian Șatnoianu — 
4:36.14 la 400 mixt ; Laurențiu 
Nicolescu — 58,30 la 100 flu
ture. Acesta din urmă a în
registrat o performanță supe
rioară în „25 m“, ca și ștafetele 
fetelor — 3:59,26 la 4x100 li
ber, 8:31,89 la 4X200 liber, 
4:25,09 la 4x100 mixt — și Teo
dor Irimia — 52.30 în primul 
schimb la 4x100 liber.

cu doar un om în

întâlnirea cu Spania
mai larg, cu multă 

în teren. • Theodor

să ne deschidă 
în perspectiva 

viitoare partide prestigi- 
cu Fraroța și Tara Gali-

Dimitri, CAIUMACHI

Sâptămina viitoare

CAMPIONATUL PE ECHIPE LA ȘAH
Mai sînt cîteva zile pînă la 

startul Campionatului Național 
pe echipe mixte la șah. Di
vizia A va fi găzduită de sta
țiunea Predeal, tn timp ce cele 
trei grupe ale diviziei B îșl 
v:>r desfășura Întrecerile la 
Băile Herculane, Eforie Nord 
și Vatra Dornei. Toate gru
pele cuprind cite 12 echipe 
formate din 6 seniori, 2 se
nioare și 2 juniori

în prima divizie vor juca 
Politehnica București — cam
pioana de anul trecut. A.E M. 
Timișoara. Metalul București, 
I. T. București. Universitatea 
București. Polijehnica Iași. O- 
țelul Galați. Mecanică Fină 
București Electromotor Timi-

șoara, iar alături de ele noile 
promovate Calculatorul 
rești. Voința Rltnnicu 
și C.S.M. Electrometal 
Napoca. Se vor alcătui 
mente separate, pentru 
absolut, cele la seniori, se
nioare și juniori. Echipa cla
sată pe locul I la seniori ne 
va reprezenta tn 
toare a „Cupei 
Europeni".

Concursul de la 
mite să fie atractiv, atît prin 
valoarea recunoscută a celor 
mai bune formații, cît și prln- 
tr-o posibilă restructurare a 
ordinii în clasament în urma 
noilor formule de echipă, a- 
doptate de la începutul anului.

Bucu- 
Vîlcea 
Cluj- 

clasa- 
titlul

ediția urmă- 
Campionilor

Predeal pro-

BOX • Americanul Rocky Lockridge și-a 
păstrat titlul de campion mondial la cate
goria sup°rpan’ 'versiunea TBF) învingînd 
la puncte după 15 reprize pe H. Kas'gbt. 
în gala de la A’l» tic City.

POLO PE • tr ultima zi a compe
tiție! de la Budapesta s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : U.R.S.S. — Ungaria
15—11 (3—2 4—3 3—2. 5—4) : Canada — Spa
nia 3- (2—2 t— 2—2 s—2) : r.f Germa
nia — Franța 6—‘ (2—1 I—l. 2—2, 1—0).
Turneu' , tas* ctștigat de echipa U.R.S.S.

EȘICHIER
BRUXELLES, 5 (Agerpres). 

Partidele din runda a treia a 
turneului internațional de la Bru
xelles, pentru Cupa Mondială, 
s-au încheiat cu următoarele re
zultate: Tal — Karpov remiză; 
Salov — Vinants 1—0; Bellavski 
— Vaganian remiză; Nunn — 
Korcinol remiză; Sokolov — Ni
kolic! I—0; Liubojevlc! — Speei- 
man remiză. în clasament con
duc Bellavski, Karpov, Tal și 
Llubojevlci cu cîte două puncte.

DORTMUND, 5 (Agerpres). 
în runda a 7-a a turneului de ia 
Dortmund, Olafsson a cîștigat cu 
piesele negre la Law, King « 
pierdut ta fața lui Malnka. lat

MONDIAL
partidele Hort — Pinter, Lputian
— Kinderman s-au încheiat re
miză. în clasament conduce so
vieticul Lputian cu 5 puncte.

BELGRAD, 5 (Agerpres). După 
12 runde ta turneul de la 
Sarajevo conduce maestrul so
vietic Iosif Dorfman cu 8,5 p, 
urmat, la o jumătate de punct, 
de Iugoslavul Lallci. Rezultata 
tehnice: Marlanovlci — Dorfman 
remiză; Hulak — Cvltan remiză; 
Kozul — Gunavan 1—0 ; Klinger
— Lallci remiză.

CUPELE EUROPENE
LA HANDBAL

Iată cîteva rezultate din pri
ma manșă a semifinalelor cu
pelor europene la handbal. în 
C.C.E. masculin : Metaloplas- 
tica Sabac — J.S.K.A. Moscova 
24—24 (11—11). în alt meci, 
Tusem Essen — Bidasoa Irun 
(Spania) 22—7 (11—2), feminin : 
Spartacus Budapesta — Spartak 
Kiev 25—27 (7—14). îo CUPA 
CUPELOR: — masculin: S.K.A 
Minsk — Medvesccak Zagreb 
35—23 (16—11). în CUFA I.I1.F. 
(feminin) : Belinka Ljubljana 
— Buducnost Titograd 29—26 
(13—10).
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Ai învins, continuă ! Ai pierdut, continua I
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întrecerea sportivă — s-a 
spus — e o mare școală a 
vieții. A probat-o, o dată tn 
plus, meciul din turul al 
doilea al turneului de tenis 
de la Key Biscalne, dintre 
francezul Tarik Benhabilles 
și cehoslovacul Tomas Smid. 
Care au fost faptele?

După un prim set pe care 
Smid l-a cîștigat fără drept 
de apel, la scorul de 3—3 si 
0—40 în al doilea, pe serviciul 
său, jucătorul cehoslovac a 
suferit o întindere la cot. 
Conform regulamentului în a- 
ceste cazuri se acordă o 
pauză de cîteva minute ju
cătorului accidentat r.entru 
a-și reface cît de cît forțele, 
dar mal ales pentru a primi 
îngrijirile medicale necesare. 
O lege nescrisă a tenisului 
permite acordul tacit al ju
cătorului valid cu privire la 
prelungirea pauzei. De astă 
dată, însă, cum medicul a a- 
juns cu oarecare intîrziere la 
teren, cele cîteva minute n-au 
fost de ajuns pentru 
re, ele ’ '
mase 
Smid 
neze. 
tenței.
rut imediat descalificarea ad
versarului său, dînd dovadă 
de o anume lipsă de fair-play 
cu atît mai mult cu cît pre
lungirea pauzei nu se săvîrși- 
se din vina adversarului ac
cidentat. „Aveam de gînd să 
abandonez — a declarat Ia 
conferința de presă de dună 
meci. Tomas Smid. Dar, cînd 
am auzit că Tarik a reclamat

recupera- 
prelungindu-se. Cu gri
de durere pe figură, 
părea gata să a band o- 
Spre stupefacția as*is- 
însă, Benhabilles a ce-
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— 10 p. urmată in clasamentul final de for
mat He Ungariei și R.F. Germania — eu 
cîte 7 o

RUGBY • Echi- U.R.S.S. va întreprinde 
în perioada 26 iunie — 12 iulie un turneu 
ta Argentina, urm’rd să susțină meciuri cu 
re- rezentativa țării gazdă, orecum și cu e- 
chrpe dr club di> Btunos Aires, Rosario. 
Mar De1 Plat"

SĂRITURI CU SCHILRILE * Campionul 
cehoslovac Pavel Poc a terminat învingă
tor ta eoncur-ul dispute’ pe ’ram.bu.lina de 
la Feldberg reallzird n total de 207.8 
puncte (sărituri de 89 m și 90 m). Pe locu
rile următoare s-au tuat Rajko Lotrlci 
dugoslav’a) — 194.7 o și Jir! Parma (Ceho
slovacia) — 188.9 p.

TENIS • Clasamentele mondiale la zl ale

descalificarea mea am văzut 
roșu 
uitat 
nuat 
sarul 
turul 
mult 
afară _ _____ ______  .
bltrilor ca partida să conti
nue, Tarik Benhabilles a re
fuzat plnă șl mingile de re
încălzite de care Smid ar ti 
avut nevoie...

A fost, ta continuare, o În
trecere cu o miză mult mai 
mare decît aceea obișnuită, 
menită adică să stabilească 
drept invingător pe cel mal 
puternic. 4000 de oameni au 
așteptat, cu sufletul la gură 
deznodămintul care nu trebu
ia să fie. de astă dată decît 
ta favoarea celui care. împo
triva durerilor fizice, apăra 
un principiu, al sportivității, *1 
caracterului, frumos înnobilat 
de sport, ai omeniei, dacă 
vreți, ai mărinimiei față de 
un adversar aflat ta inferio
ritate. Un deznodămînt favo
rabil ta exclusivitate celui 
care II merita cu adevărat. 
Și acesta nu putea fi decît 
Tomas Smid. A pierdut ghe
mul ta care era condus, dar 
le-a cîștigat pe următoarele 3. 
adjudectadu-și, mal tatii, se
tul doi pentru a-1 
apoi șl pe al treilea 
odată, meciul... Scor 
6—2, 6—4. 6—3.

Lecția avea acum și 
rală.

înaintea ochilor!... Am 
de dureri și am conti- 
lupta pentru că adver- 
nu merita să treacă în 
următor". Cu atît mai 

cu cît, nervos din cale- 
din cauza deciziei ar-

eîști ga 
și tot- 
final:

o mo-

Radu TIMOFTF
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jucătorilor s jucătoarelor arată astfel in 
partea superioară : . masculin (ATP) — 1. 
Lendl 174,46 p, 2. Wilander 132.82. 3. Edberg 
125 p. 4. Meclr 87,52 p 5 Connors 87.33 p. 
6 Becker 81.71 p 7. Cash 80.43 p. 8. Noah 
67.92 p. 9. Gilbert 58,58 o i0. Gomez 57.83 p ; 
feminin (WITA) — 1. Steff’ Graf 293.90 p. 2. 
Martina Navratilova 227,73 - 3. Chris Evert
173.99 p. 4. Pam Shriver ,39,83 p. 5. Gabri
ela Sabatini 113.5" n 6. Hana Mandilkova 
99.91 p 7. Helena Sukova 93.69 p. 8. Manu
ela Maleev-, 85.92 o 9. Claudia Kohde-Kilsch 
71.32 p u Zina Garrison 67.21 p. • tn fi
nala turneului de la Graz tacătorul austri
ac Alexander Antonisch 1-a Învins cu 6—3. 
5—, coechipierul său Thomas Muster. • 
Turneul feminin desfășurat la Largo 
<■« U A > n fost cîștigat de 'ucătoarea ame- 
rl"nnă Chris Even oare a tnvlns-o ta f! 
n»1S cu 7—6 6—4 oe Arantxa Sanchez
(Snanla).

• Astăzi prima manșă a 
semifinalelor cupelor con
tinentale • Clasamentul 
golgeterilor europeni • 

Campionate, știri
ASTAZI sint programate me

ciurile din prima manșă a se
mifinalelor cupelor europene. în 
C.C.E., pe lingă partida dintre 
Steaua și Benfica și celălalt 
meci suscită mare Interes: Heal 
Madrid — P.S.V. Eindhoven. Ma
drilenii stat favorlți. ta ultima 
etapă de campionat Real a dis
pus tn deplasare cu 2—0, de 
Mallorca (Michel șl Butragueno), 
iar Eindhoven a cîștigat acasă 
(1—0) cu Haarlem, prin golul lui 
Kleft. Celelalte tatîlniri. CUPA 
CUPELOR: Marseille — Ajax și 
Malines — Ataianta. CUPA 
U.E.F.A.: F.C. Bruges — Espanol 
șl Bayer Leverkusen — Werder 
Bremen, tn afară de jocul Stea
ua — Benfica, toate celelalte se 
dispută ta nocturnă.

CLASAMENTUL golgeter’lor 
campionatelor naționale din Eu
ropa: Colak Tanju (Galatasaray) 
30 g. El mai are de jucat 8 me
ciuri: Tommy Coyne (F.C. Dun
dee) 29 g. Ally McColst (Glas
gow Rangers) 27 g. Hugo San
chez (Real Madrid) 28 g, AH 
(Beșiktas) 25 g. Andy Walker 
(Celtic) 23 g etc.

REZULTATE ta turneul final 
al campionatului austriac: Vien
na — Grazer A.K. 2—1, Admira 
Wacker — Wiener Sportclub 1—0. 
Austria Viena — Rapid Viena 
4—2, Sturm Graz — F.C. Tirol 
2—0. tn clasament conduce Rapid 
Viena cu 39 p. urmată de Aus
tria Viena 32 p. Sturm Graz, 
Vienna. Grazer A.K. cu cite 30 p.

ETAPA a 20-a a campionatului 
Ungariei: Vasas — Ferencvaros 
1—0. Szombathely — Vac 1—0, 
Kaposvar — Bekescsaba 2—2. De
brețin — Siofok 1—2. Pecs — Ta- 
tabanya 2—1, Raba Eto Gy or — 
Videoton 1—0, M.T.K. — Zala- 
egerszeg 1—0, Honved — Ujpesti 
Dozsa 0—0. Lideră a clasamentu
lui se menține Honved cu 27 p, 
urmată de Raba Eto Gy6r — 26 p, 
Ujpesti Dozsa șl Szombathely cu 
cite 25 p.

ÎNTR-UN MECI AMICAL dis
putat tn localitatea Bang’ :Ma- 
layezia) selecționata Kuweitului 
a Întrecut cu 1—0 (0—0). echipa 
argentiniană Deportivo Armeno. 
Unicul gol al partidei a fost în
scris de Nawgf Jded. ta minu
tul 90.

IN PRIMUL MECI al turneului 
pe care-1 întreprinde în Angi a. 
echipa de juniori a R.P. Chineze 
a învins cu 2—1 (2—0) formația 
similară din Manchester.

CAMPIONATUL sud-amerlcan 
rezervat echipelor de tineret se 
va desfășura. între 2 și 22 mai la 
Buenos Aines. La turneu și-au a- 
nunțat participarea selecționate 
din Brazilia Venezuela. Chile. 
Peru. Bolivia. Uruguay. Ecuador. 
Paraguay. Columbia si Argentina.
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