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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a avut loc miercuri, 6 
aprilie, ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat ACTIVITATEA DES
FĂȘURATĂ ÎN ECONOMIE 
PENTRU REALIZAREA PLA
NULUI PE PRIMUL TRIMES
TRU, PRECUM ȘI MASURILE 
PENTRU ÎNDEPLINIREA E- 
XEMPLARĂ A SARCINILOR 
DE PLAN PE LUNA APRILIE.

Referindu-se Ia rezultatele 
obținute în această perioadă, 
secretarul general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a apreciat că, deși pe luna mar- 

. tie o serie de ministere, cum 
sînt Ministerul Industriei Me
talurgice $1 Ministerul Indus
triei Chimice și Petrochimice, 
au înregistrat progrese impor
tante pe linia- îndeplinirii in
dicatorilor de plan, situația pe 
ansamblu este incă nesatisfăcă
toare. La unele ministere, între 
care ministerele industriei con
strucțiilor de mașini, de utilaj 
greu. industriei electrotehnice 
și industriei ușoare au conti
nuat să se manifeste lipsuri 
serioase, ceea ce a influențat 
negativ realizarea prevederilor 
de plan, indeosebi la export.

Pornind de la această situa
ție, secretarul general al parti
dului a cerut guvernului, ml-’ 
nisterelor, centralelor indus
triale și întreprinderilor să ia 
cele mai hotărîto măsuri 
pentru lichidarea, in cursul lu
nii aprilie, a stărilor de lucruri 
negative care s-au manifestat, 
pentru recuperarea rămînerilor 
In urmă și realizarea, in cele 
mai bune condițiuni, a planu
lui. In mod deosebit s-a indicat 
să se acorde cea mai mare 
atenție realizării producției de 
export și a exportului, execu
tării, la timp și la un înalt 
nivel calitativ, a întregului 
fond de marfă prevăzut în con
tractele încheiate cu partenerii 
de peste hotare. Trebuiesc lua
te măsuri ferme pentru ca în 
luna aprilie să fie lichidate 
toate stoeurile de produse pen
tru export, prin livrarea aces
tora beneficiarilor externi.

în continuare. Comitetul Po
litic Executiv a examinat RA
PORTUL ASUPRA ACTIVITĂ
ȚII DE CONTROL FINAN- 
CIAR-BANCAR ÎN ECONO
MIA NAȚIONALĂ. ÎN ANUL 
1987. în acest cadru, au fost 
prezentate acțiunile de control

(Continuare in pag a 4-a)

ÎNCHEIEREA VIZITEI OFICIALE
DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI 

MOBUTU SESE SEKO
Miercuri s-a încheiat vizita 

oficială de prietenie efectuată 
în tara noastră. Ia invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
de președintele fondator al 
Mișcării Populare a Revoluției, 
președintele Republicii Zair, 
Mobutu Șese Seko Kuku 
Ngbendu Wa Za Banga, și 
doamnei Bobi Ladawa.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Mobutu Sesc Seko. tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna 
Bobi Ladawa au sosit împreu
nă la aeroportul Olopenl. unde 
s-a desfășurat ceremonia ple
cării înalților oaspeți.

Numeroși oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții 
bucureștene aflati pe aeroport 
au făcut președinților Nicolae 
Ceaușescu si Mobutu Șese 
Seko, tovarășei Elena Ceaușescu 
și doamnei Bobi Ladawa o 
călduroasă manifestare de sti
mă, aclamînd pentru continua 
dezvoltare a prieteniei si cola
borării dintre cele două țări și 
popoare.

Președintele Republicii Zair

și-a luat rămas bun de 
soanele oficiale române 
te pe aeroport — membri 
membri supleanți a. Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai Comitetu
lui Central al partidului, mem
bri ai -Consiliului de Stat și ai 
guvernului, generali, alte per
soane oficiale.

Pionieri români și copii zai- 
rezi au oferit buchete de flori 
președinților Nicolae Ceatișescu 
și Mobutu Șese Seko. tovarășei 
Elena Ceaușescu si doamnei 
Bobi Ladawa.

La scara avionului, dis
tinșii oaspeți au fost salutați, 
de asemenea. de tovarășul 
Constantin Dăscălcscu.

La despărțire, președintele 
Mobutu Șese Seko și doamna 
Bobi Ladawa au fost salutați 
cu căldură de președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu. Cei doi con
ducători de partid și de stat 
și-au strîns miinile cu priete
nie, exprimîndu-și. și cu acest 
prilej, satisfacția fată de re
zultatele vizitei, ale convorbi
rilor purtate la București.

La ora 10,15 aeronava prezi
dențială a decolat.

la per- 
prezen- 

și

Ieri, în prima manșă a semifinalelor C. C. E. la fotbal

(STEAUA A ÎNCHEIAT LA EGALITATE (0-0) MECIUL CU BENFICA
DAR ȘANSELE GE CALIFICARE RĂMÎN

g Un joc aspru, tensionat — 
ca, de altfel, oricare semifinală 

g a Cupei Campionilor Euro- 
’ peni —, această primă manșă

Steaua — Benfica. încheiat 
deloc pe placul tribunelor pli
ne, de vreme ce, la sfîrșitul 
celor 90 de minute, tabela de 
marcaj arăta doar un rezultat 
de egalitate, la un scor alb.

Așadar, un meci fără gol, 
precum și-au propus fotbaliștii 
portughezi, maeștri, este drept, 
în manevrarea balonului, dar 
și în a se închide ermetic, pe 
două linii, în apropierea ,,16 ‘-lui 
propriu ; acolo unde perechea 
fundașilor centrali, 
Mozer, a simțit mai 
sprijinul mijlocașilor Elzo 
Sheu, alcătuind un cvartet 
mogen, decis în intervenții 
mare angajament și abil, in 
cetași timp, în a schimba re
gistrul tactic, prin folosirea 
pasului înainte,- la ofsaid.

Și ca șl cum un sistem 
fensiv bine pus la punct 
mat din individualități de 
clasă internațională, cum
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Dito — 
mereu

91
0- 
de 
a-

de 
(for- 
certă 

au 
fost și în celelalte linii ale a- 
chipei) nu i-ar fi fost suf’oîent 
Benficăi, în scopul de a uu-i 
scăpa mult dorita remiză, în 
deplasare, „unsprezecele" lui 
Toni a apelat, nu o dată, și la 
mijloacele antijocului, simulînd 
faulturi văzute numai de pe 
banca formației oaspete.

Destule obstacole s-au așezat 
așadar, ieri în calea campioni
lor noștri, dar, pentru a res- 
oecta integral adevărul acestei 
partide, trebuie spus că. în gi
nere, și ei și-au făcut greutăți

de neimaginat în jocul echipei 
cu puțin timp în urmă.

Au fost, încă din 
cului, erori săvîrșite 
construcție, chiar și 
de talia lui Hagi 
refăcut de pe urma 
vechi accidentări, ca, de altfel 
ți Lăcătuș) și Tudorel Stoica. 
Au fost destule greșeli și ia fi
nalizare din poziții favorabile 
de a înscrie. Cea mai mare o- 
cazie a fost, nu încape îndoială, 
aceea risipită, în minutul 56, 
de Pițurcă, care, scăpat «p e. 
gel, n-a găsit o altă soluție 
decit pe aceea de a închide, pur 
și simplu, ochii pentru a expe-

startul jo
in faza de 
la jucători 
(incomplet 
unei mai

cîia mingea — rarisimă min
ge ! — în portarul ieșit dintre 
buturi în disperare de cauză.

Cu un gol trecut la „activ" în 
primul sfert de oră al reprizei 
secunde, cu totul altfel, cre
dem, ar fi decurs lucrurile. Fe 
cind așa, fără el, gradul de 
precipitare, evident și pînă a- 
tunci, a acțiunilor de atac a 
crescut și mai mult, pe măgură 
ce timpul curgea, nemilos, în 
defavoarea fotbaliștilor noștri.

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pro 2-3)

.Steaua a avut ieri perioade de dominare netă, cum rezultă și 
din prezenta imagine, in care fundașul Iovan participă la atac 

• Foto: Nicolae PROFIR

„Concursul Prietenia14 la patinaj artistic

PRIMELE ÎNTRECERI,
în aceeași zi in care fotba

lul deținea capul de afiș — 
meciul Steaua — Benfica Li
sabona — Patinoarul acoperit 
„23 August" din Capitală a 
găzduit primele probe ale 
„Concursului Prietenia" la pa
tinaj artistic, organizat pentru 
a treia oară de țara noastră.

Băieții au fost coi care auI _..... .. .. .
„spart gheața", ei avînd în 

g dimineața zilei de miercuri de 
jț executat figurile, obligatorii.

Emoția firească oricărui în- 
£ ceput de concurs a fost mai

BUCUREȘTI: PREOCUPĂRI SUSȚINUTE PENTRU 
O NOUĂ PIRAMIDĂ a'PERFORMANTEI u

excepție : de la 1—5 echipe 
activau în Divizia A. 4—5 
cea de tineret, in acest moment 
Buoureștiul este prezent cu 
doar eîte două formații. iar 
dacă titlul era aprig disputat 
între formații bucureștene. a- 
cum majoritatea ocupă oozițb 
în partea inferioară a clasa
mentelor. uneori făcînd efor- 

. turi deosebite pentru evitarea 
retrogradării. La baschet fea- 
murile masculine Steaua și Di
namo se detașează încă 
nștmai pe plan intern), în 
ce fetele de la Olimpia și 
Ința au 
vinetei.
ventus
tinue promovări la nivelul ju-

Emanuel FANTANEANU

Se discută tot mal mult în 
ultima vreme despre situația 
nesatisfăcătoare a jocurilor spor
tive la nivelul Capitalei (și 
nu numai). Discipline pînă mai 
ieri aureolate de succese, 
eu ajuns într-un anonimat 
îngrijorător, rezultatele fiind

RANDAMENT SCĂZUT

din ce în ce mai slabe, atît pe 
plan național, cît, mai ales, pe 
cei al reprezentării internațio
nale, ultimul fiind. în fond, 
indicele aprecierii calitative 
muncii tuturor tehnicienilor 
sportivilor.

LA NIVELUL SECȚIILOR

ce 
în

PRIMELE REUȘITE
mare — pentru noi — deoa
rece la ageastă probă — in
dividual bieți — aveam trei 
reprezentanți: Zsolt Kerekes, 
Luis Taifas și Felix Sinitean. 
Primul dintre ei a avut o e- 
voluție foarte bună, încheind 
acest. „test“ pe locu! 5, o po
ziție fruntașă (cum era de 
așteptat), care-1 menține, cu 
șanse reale, în cursa pentru 
un loc pe. podium. Afirmația 
nu este hazardată, pentru că ti- 
nărul nostru patinator este 
un specialist al programelor de 
compoziție (scurt și liber a- 
les), care reprezintă 66 la su
tă din punctajul general. Ke
rekes a fost precedat de re
prezentanți ai cîtorva dintre 
cele mai puternice școli de

® Reprezentantul nostru 
Z. Kerekes, cu evoluție 
bună la „impuse", ră- 
mine pentru
„podium. • „Proba 
probelor”. nu se dez
minte • Fetele intră as

tăzi în competiție

patinaj din lume: sovieticii 
Dimitrenko (1) și Urmanov 
(4), cehoslovacul Istona (2) și 
DSrner — R.D.G. (3). Să spe
răm că sportivul nostru se 
Va mobiliza și în zilele urmă
toare, cum a făcut-o de atî- 
tea alte ori. și va avea evo
luții fără greșeli. în ceea ce-i 
privește pe ceilalți patinatori

Doino STĂNESCU

(Continuare in pag a 4-a)

Azi, iihiiBi) clapă în Campionatul masculin de volei...

...SI, FIREȘTE, DERBYUL STEMA7 T 7

a 
și

Problema 
ea a atins 
pune, fără 
radicală în 
Se vorbea ... _ ____ ____
încă) de valoarea „școlilor bucu- 
reștene" de handbal, volei, 
rugby, tenis de masă etc., de 
foarte numeroasele elemente 
lansate de secțiile bucureștene. 
dar această apreciere nu mal 
este probată în prezent de ace
leași (sau de cele mai noi) 
secții sau cluburi. în urmă cu

nu este nouă, dar 
un punct care im- 
întîrziere, o cotitură 
întreaga activitate, 

(și se mai vorbește

ani. voleiul masculin 
chiar cel feminin — dispunea 
de cîteva echipe (Rapid. Dina
mo, Steaua șa.) imbatabile pe 
plan european, finalele conti
nentale dintre Rapid și Dina
mo constituind și acum prilej 
de elogioase comentarii. Care 
este situația în prezent 7 Prea 
bine cunoscută. La volei evolu
ții șterse în competițiile inter
ne, reprezentare nesemnificati
vă în cele internaționale. Nici 
handbalul nu faoe prea mare

și

cedat pasul... 
Dacă n-ar fi 
(cu ale sale

(dai 
timp
Vo- 
oro-
Ju- 

con-

(Continuare in pag 2-3)

1 ’

în cinci orașe din țară se 
desfășoară azi partidele de vo
lei din cadrul celei de-a XXil-a 
etape (ultima din retur) a 
’campionatului masculin de vo
lei. La Brașov, echipa locală 
Tractorul este, evident, favori
tă, în fața oaspetei. C.S.U. Să
nătatea Oradea, ca și Viitorul 
Dinamo Bacău în fața forma
ției C.S.M.U. Suceava, sau El- 
cond Dinamo Zalău care va 
întîlni- pe A.S.A. Elcctromureș 
Tg. Mureș. Deci, in aceste 
întîlniri. prima șansă o 
gazdele. Nu același lucru 
poate spune însă și despre 
litehnica Timișoara. ..lanterna1 
campionatului, care întilncștc 
„acasă" pe Universitatea C.F.R. 
Craiova, echipă omogenă pu
ternică. Firește. în r-ntrul aten
ției se 
etapei 
Steaua 
aflată

DINAMO

t.rel
au 
se

PO-

află partida-derby a 
și a returului,, dintre 
campioana, si Dinamo, 

pe locul doi în clasa-

ment. la egalitate de puncte 
(40), cu același număr de vic
torii (19). separate doar 
setaveraj (58:11 — Steaua, 
— Dinamo). O confruntare 
sebit d-> interesantă, în 
ambele formații . — ce se 
întîlni in sala Agronomia, 
ora 16.30 — au șansele... __
Rămine de văzut dacă Steaua 
Se va impune prin omogenita
te și experiență (au cuvîntul, 
între alții.
•joica. Constantin. Spinu) 
Dinamo 
Rotar, 
prin joc 
tn tur :

Tot azi. trei partide din cam
pionatul feminin. Două restan
țe : Flacăra Roșie București — 
Chimia Rm. Vilcca (Sala M f.U., 
ora 15) Farul Constanța — 
Universitatea Cl.lt. Craiova ; 
iar în devâns. In Sibiu : C.S.M. 
Libertatea — Dinamo București.

de 
58:20 
deo- 
care 
vor 

la 
lor.

lonescu. Dascălu, 
................ sau 
(cu C'ăta-Chîțiga, Pop, 
RădulcsCu, Vrincuț) 
mai tineresc avintat. 
3— I pent ru Di name,



Astăzi, intr-o zi-simbol pentru sănătate

CLAS

MILIOANE DE ȚIGĂRI NU S-AU MAI APRINS.,.
Șapte aprilie... Zi obișnuită de primăvară 

și, totuși, altfel. Cu o simbolică aură de aer 
mai curat,, cu respirația parcă mai adîncă a 
naturii picurînd un plus de vitalitate în mu
gurul ce stă să plesnească și în colțul Ierbii, 
cu o nelipsită de ecou invitație Ia un spor 
de oxigen pentru oameni. Și asta pentru că 
astăzi milioane de gesturi reflexe — dictate 
de ceea ce. cu oarecare ușurință numim „vi
ciul secolului", iar știința medicală îl definește 
cu temei „flagelul secolului" : fumatul — se 
sting la apelul alarmat și alarmant al Orga
nizației Mondiale a Sănătății, din respect pen
tru viață... Milioane, poate sute de milioane 
de țigări, n-au mal fost șl n-or mai fi aprin
se în această zi-simbol I

Șapte aprilie este o zi neobișnuită pentru 
că. iată, oferă „robilor tutunului" din lumea 
întreagă o șansă de victorie asupra viciului, 
e unui rău nenecesar, asupra celui mai perfid 
inamic al sănătății. Aducînd noi și noi date 
și dovezi asupra consecințelor fumatului, în- 
tr-o firească și convingătoare campanie anti- 
tabagică, practica și cercetarea medicală pro
pun astăzi fumătorilor un test nu numai de 
voință și ambiție, ci și de conștiință și în
țelepciune. Din studiile, sintezele și statis- 
ticOe asupra efectelor atit de general nocive 
ale tutunului pentru organismul uman, din 
paleta largă de boli cauzate de fum. toți

purtătorii acestui viciu au învățat că tu
tunul nu costă numai bani, ci și mulți ani 
de viață, redusă prin subminarea sistematică 
a sistemului cardlo-vascular, a celui digestiv, 
respirator sau nervos, a funcției organelor 
vitale, prin îmbătrînirea prematură și degra
darea potențialului fizic și intelectual, prin 
durere și nefericire. Motive pentru o mai 
lucidă reflecție a fiecăruia dintre noi, fumă
tor sau nefumător (dar în egală măsură afec
tat prin poluare de către semenul său), la 
imensele daune aduse de fumat sănătății. 

Motiv temeinic de a fi cu toții. în această 
simbolică zi, mai convinși și mai hotărîți în 
a spune „NU țigării î" Șl (de ce nu ?), în 
schimb, „DA aerului curat", mal bunei oxi
genări, mișcării, sportului, turismului în zone 
bogate în ozonul atît de benefic vieții, trăi
nicie! eL

Milioane de țigări nu s-au mai • aprins în 
lume în această zi nu întîmplător aleasă din 
buchetul cel mal proaspăt al primăverii. Șl 
poate că mulți nu le-or aprinde nici mîine, 
niciodată, consfințind izbînda definitivă în 
lupta cu ei înșiși, cu inutilul, dar periculosul 
viciu. Și aoeastă primăvară „fără fum" li se 
va înfățișa mal frumoasă ca oricînd. Și, deo
potrivă. toate anotimpurile vieții...

Aurelian BREBEANU

„TROFEUL SPORTUL" 
PENTRU EFICACITATE

- Feminin -
1. Mariana Țircă dXnța) 172 

de goluri ; 2. Esztert. Matefi 
(Mureșul) 164 ; 3. SimAsa Tu
dor (Dorobanțul) 154 ; 4. Rodi- 
ca Grigoraș (Confecția) 130 ; 5. 
Gabriela Antoneanu (Oțelul) 
128 ; 8—3. Rodica Pălicl (Con
structorul). Daniela Paștliu 
(C.S.M. Ind. Sibiu) și Rodica 
Covaliuc (TEROM) 112 ; 9. Ma
rla verlgean.u (Chimistul) 109; 
10. Irina Cămul (Hidrotehnica) 
102 ; 11. Edit Toriik (Chimistul) 
98 ; 12. Vasilica Dobre (Rapid) 
92.

- Masculin -
1. Măricel Voinea (Mlnaur) ÎS# 

de goluri (un meci mal puțin 
jucat de echipa sa) ; 2—3. Ma
rian Dumitru (Steaua) șl Petre 
Cozma (Dacia) 106 ; 4. Tudor 
Roșea (Dinamo Brașov) 104 ; 5.

Sergiu Pop (Universitatea
C. U.G. Clud-Napoca) 102 ; «.
Alexandru Matei (Politehnica) 
98 ; 7. Gabriel Marian (Univer
sitatea Craiova) 95 ; 8—9. Mir
cea Grabovschi 'Dacia) și A- 
drian Bondar (Știința) 90 ; 10.
Vaslle Zamfir (Relonul) 80 ; 11.
Cristinei Bursuc (Relonul) 77 ; 
12. Vaslle otîrgă (Steaua) 75.
• tn vederea participării la

o acțiune Internațională a se- 
iecțloinatei feminine de senioare 
a țării noastre. ultimele trei 
etape ale campionatului Divizi
ei A au fost reprogramate după 
cum urmează : etapa a XX-a
— joi 14 aprilie ; etapa a XXT-a
— duminică 15 mai șl etapa a 
XXII-a — Io! 19 mai.

• In Imaginea alăturată, sur
prinsă de colegul nostru Aurel
D. NEAGU — Vasile Stingă (Stea
ua), refăcut după accidentări, 
speră să redevină același 
om de bază al reprezentativei 
României, „tunarul" atît de te
mut do portarii din țară șl de 
peste hotare.

1. MUREȘ
2. Chimist
3. Știința
4. Rulmen
5. TEROM
8. Confecț
7. Rapid
8. Constr.
9. Hidrote

10. Dorobai
11. C.S.M.
12. Oțelul

1. STEATÎ
2. Din. B
3. Mlnaur
4. „Poli"
5. Din. B
8. Știința
7. A.S.A.
8. Univ.
7. „U“ Cj

10. Dacia
11. Metalul
12. Relon

F

După finalele Campionatelor Republicane individuale de judo (Urmare din vag D

JUNIORII POT SĂ ZBOARE SPRE ÎNĂLȚIMILE PERFORMANȚEI
Priveam cînd spre o tataml, 

cînd spre alta — și erau trei 
la număr —, la recentele fi
nale ale Campionatelor Repu
blicane individuale de judo re
zervate juniorilor I (cel mari) 
șl II (cei mici) care au avut 
loo în Sala Sporturilor din 
Oradea. Concurenții nu aveau 
centuri negre, însemn al Va
lorii ridicate — purtat de mal 
toți seniorii —, ci galbene, 
portocalii, verzi, albastre sau 
maro, după gradul tehnic 
(kyu) pe care-1 aveau. Totuși, 
ei se Întreceau cu măiestria 
unor adevărați judoka. Luptau 
pentru „prizele" favorabile 
zeci șl zeci de secunde — «ga 
cum fac marii campioni — fi
nalizau atacuri, fără teama
riscului, Încheiate prin lppon, 
folosind tehnici de shitne
(strangulare), kansetzu (luxa-
re), nage (proiectare) șl osae 
(fixare) cu numeroasele lor 
variante. Avertismente pentru 
tragere de timp, pentru „pri
ze" incorecte, sau pentru Ie
șiri de pe tataml în încercarea 
de a evita unele atacuri pe
riculoase, nu prea am văzut 
la Întrecerile juniorilor. în 
schimb am văzut meciuri ex
trem de „Încinse** âh— cura 
spuneam — numeros^ proce
dee tehnice din aproape toată 
gama judoulul.

Juniorii .promoției ’88" au 
reale perspective de a zbura 
spre înălțimile performanței. 
Focșeneanul Adrian Croitorii, 
de la CSȘ Unirea, concurînd 
tn limitele categoriei 88 kg, 
n-a putut să fie oprit cu nici 
un chip să cîștige înainte de

limită toate partidele pe care 
le-a susținut! Nu știm exact 
cam cite minute i-au fost ne
cesare pentru a ieși învingător 
în cele 5 partide ale sale, 
Ne-am notat doar timpul cînd 
a Încheiat finala : min. 1,17. 
Cum la această categorie de 
mulți ani sportivii români 
n-au cucerit medalii la marile 
competiții — să m mai amin 
tim că după retragerea din ac
tivitatea competițională a Iul 
Toma Mihalache a trecut des
tulă vreme pînă s-a găsit un 
înlocuitor — talentatul junior 
focșenean are mari 
succese prestigioase, 
junior care „merge" 
siguri pe anevoiosul 
performanței este 
Teszari (Sp; ' ~

șanse de 
Un alt 
cu pași 
drum al 

Zoltan 
Teszari (Spartac Oradea), Ia 
categoria 65 kg. EI are un stil 
modern de concurs, cu atacuri 
viguroase din toate pozițiile 
șl, poate cel mal important, 
știe de pe acum să evite si
tuațiile critice. Gabriel Stănu- 
leț (CSȘ Politehnica Iași), la 
aceeași categorie. Ion Conchi 
(CSM CSȘ Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej), la .78 kg", 
Emln Acmola (CSȘ 2 Constan
ța) la „grea" și mulți ailțl ti
neri judoka ne vor prilejul, 
cu siguranță, plăcute surprize 
în viitorul nu prea îndepărtat.

Finalele de la Oradea au a- 
dus In prim-plan și un alt 
aspect pe care acum îl putem 
așeza la „vedere". Am subli
niat în cronica aoastră că în
trecerile asupra cărora revenim 
au fost dominate cu autorita
te de orădenii de la CSȘ In
dustria Ușoară și de la Spar

tac. Dar, ceea ce ni se pare 
un cîștig prețios pentru ju- 
doul din țara noastră — care 
anul acesta aniversează două 
decenii de la înființare — este, 
fără doar și poate, aria întin 
să a juniorilor bine pregătiți. 
Au cucerit titluri de campioni, 
sportivi din Arad, Bistrița. 
București, Constanța, Deva, 
Focșani, Miercurea Ciuc, Tg 
Mureș, Oradea și Pitești. Să 
mai notăm că pe treptele po 
diurnului de onoare au urcat 
juniori din nu mai puțin de 
39 de cluburi și asociații spor 
tive. Concluzia, în această prl 
vință, e una singură: tainele 
judoulul, atît de complicate - 
să recunoaștem — au fost 
„dezlegate" de numeroși, foar
te numeroși tineri. Un semn 
bun și o speranță îndreptățită 
de a aduce la porțile afirmării 
mulți juniori valoroșL ÎI aș
teptăm. Unii dintre el au chiar 
slmbătă șl duminică prilejul, 
la „Interna ți șon alele" de se
niori ale României, care vor 
avea loc In Sala Rapid din 
Capitală.

Organizarea excelentă șl ar
bitrajele, în majoritate corec
te, au contribuit la buna des
fășurare a competiției. Dintre 
arbitri i-am remarcat pe Mi
hai Platon, Ion Stoicuț, Con
stantin Ciolan șl Claus An- 
dronic (toți din București), A- 
lexandru Chirilă (Oradea) șl 
Constantin Savu (Ploiești).

Costin CHIRIAC 

nlorilor) si Spartac (beneficia
ră a unei favorabile conjunc
turi) tenisul de masă bucureș- 
tean ar atinge cota minimă, 
mutațiile produse neoferind Încă 
rezultatele scontate. Pe plan 
numeric, rugbyul este dominat 
de echipele bucureștene. dar 
„sincopele" în pregătirea gene
rală oferă o Imagine conformă 
cu... rezultatele obținute de 
echipa națională. Să mai adău
găm la această înșiruire și

CATEGORII NEGLIJATE
în urmă cu un deceniu, un 

studiu prezentat la o Sesiune 
de comunicări științifice orga
nizată de C.M.B.E.F.S., aducea 
în discuție problema jocurilor, 
iar concluziile sale erau sem
nificative. Astfel, se afirma, 
spre exemplu, atunci, la bas
chet. din cei 157 de jucători 
folosiți ta Divizia A (campio
natul 1976—77) doar un procent 
de 16,62 la sută din elemente 
au răspuns testelor (nici unul 
la maximum), restul de 83,331a 
sută fiind incapabili să suporte 
exigențele marii performanțe. A- 
oestea și tacă multe altele au 
fost zise atunci, dar măsurile, 
de ce 7. au fost întîrziate sau 
ignorate... Noi am adus, tasă, 
ta discuție acest exemplu pen
tru a ajunge la principala 
cauză a acestui fenomen: preo
cuparea insuficientă pentru 
munca specifică cu copiii și 
Juniorii.

Nu este singulară opinia po
trivit căreia regresul jocurilor 
nu trebuie căutat în activitatea 
dc acum a loturilor naționale 
sau a echipelor divizionare, ci 
ta urmă cu ani, în insuficienta 
atenție acordată eșaloanelor de 
juniori și copii. Slabă muncă 
de selecție și efectuarea ei du
pă metode depășite; numărul 
foarte mic de formații de ju- - 

aportul cvasi-inexistent al clu
burilor studențești (Politehnica, 
Medicina. I.E.F.S. ș.a.), altăda
tă veritabile leagăne ale înal
tei performante la jocurL

S-ar putea crede că sîntem 
prea aspri. Dar în București 
stat 1999 de secții pentru 
jocuri. în care activează 505 
antrenori ale căror rezultate se 
regăsesc, iată, în locurile slabs 
în ierarhiile fiecărui campionat 
și, mai ales, în neîmplinir’le pe 
plan internațional.

: COPIII Șl JUNIORII
niori și junioare angrenate în 
campionatele republicane și 
municipale : neutilizarea rațio
nală a bazei materiale pe în
treaga durată a anului șl ne
glijarea celei existente în aer 
liber, nevalorificarea corespun
zătoare a bugetului de timp al 
copiilor : mari neajunsuri ta 
coordonarea și instruirea unita
ră. la toate nivelele, ta ve
derea pregătirii și urmăririi 
evoluției elementelor de excep
ție ; neasigurarea condițiilor de 
pregătire permanentă; neracor- 
darea la cerințele metodice cele 
mai moderne și la necesitățile 
sociale ale sportivilor — iată 
doar cîteva din „verigile" lip
să, care au condus spre re
zultatele amintite. Spre exem
plu. în perioada ta care per
formanțele la volei și handbal 
se aflau la „înălțimea maximă", 
ta București activau, ta cam
pionatul de juniori I, dte două 
serii a 10 echipe, atît'la mas
culin, cît și la feminin, iar 
loturile naționale de seniori și 
juniori aveau în componență 
peste 70 la sută sportivi bucu- 
reștend. în prezent. însă. la 
handbal există 3 (I) echipe de 
băieți — CSȘ Steaua, CSȘ 1 Dl - 
namo. C.S.Ș. 2 — în divizia 
de juniori și nici una în cam
pionatul municipal. îh timp ce

Ia feie 
mâții (Ra 
Tricolor 
municipii 
piele ar 
altfel av 
jocuri ca 
pitală ex 
1,1 junio 
mult? E 
Pe dumn 
noi oferi 
Rapid (n 
— basch 
handbal, 
hochei j 
eșaloanm 
probabil, 
de la Ci 
lare. Mu 
Dar, cu 
gem o t 
consistcni 
sportive

AC
Fără îi 

zionarelo 
nu pot f 
dere, loi 
nea de i 
lentul el 
pun. Est 
greu la 
exemplu, 
campion 
nimum 
excepție, 
loc negii 
genizării, 
a formă 
vărat, c; 
menzilor 
nu se p 
calitate 
calitate, 
țumiți a 
A de v 
rugby. I 
etc., de 
naționali 
tire a 
muncii !
la zero ;

BASCHET. FAULT TEHNIC. Un nedorit „re
cord" a fost Înregistrat tn meciurile grupei va
lorice 1—6 a Diviziei masculine A : în cinci din 
cele șase-jocuri a fost dictat cîte un fault teh
nic. Numele celor sancționați s Cr. Vilcinsciii 
(Academia Militară) pentru vociferări la adresa 
arbitrilor (motiv pentru care antrenorul R. Leca 
l-a ecos imediat din teren), S. Păsărică (I.7.E.D., 
echipă ai cărei căpitan este) pentru proteste la 
deciziile arbitrilor, R. RelsenbUchler (Steaua) 
pentru agățare intenționată de inel. In fiecare 
din cele două partide cu Dinamo Oradea, și Gh. 
Ghlță (Rapid) pentru folosirea de cuvinte inju
rioase la adresa... echlpferiilor. Mențlonînd că 
rezultatele meciurilor respective nai aveau prea 
mare Importanță pentru jucătorii echipelor in 
cauză (deci nu era cazul ca tensiunea nervoasă 
să fie prea încordată), ne întrebăm: de ce atlta 
indisciplină 7 Cui folosește 7 ta nici un caz ju
cătorilor în cauză. Șl nici echipelor lor. Dimpo
trivă I (D. ST.)

HANDBAL.IN ATIT DE IMPORTANTUL MECI 
cu Chimistul, pentru șefia clasamentului femi
nin, deșt echipa gazdă, Mureșul, a fost condusă 
pînă In mJn. 50, iar ta cîteva faze de joc deci
ziile arbitrilor păreau a o dezavantaja, cea mal 
mare parte a publicului efin Sala Sporturilor a 
avut o comportare civilizată de-a lungul tntre- 
gil partide dovedind nu numai spirit de fair- 
play ci șl o bună cunoaștere a regulamentului. 
O notă maximă pentru sportivitate nu ar mira 
pe nimeni. Același calificativ merită șl galeria 
mureșeană care a facilitat colegilor din Rm. 
Vflcea accesul tn sală șl. totodată, le-a oferit 
locurile tntr-unul din sectoarele tribunei. (I. N.).

JUDO. APROAPE DK NECREZUT să nu se 
mal audă — Intr-o sală unde se desfășura o 
competiție șl concurau. Intre alții, sportivi de 
ta Rapid Oradea — vocea mereu... protestatară 

a antrenorului Alexandru Chirilă (pînă nu de 
mult antrenor la Rapid Onadea, unde a pregătit 
una dintre cele mai redutabile divizionare A), 
acum secretarul A.S. Constructorul. De fiecare 
dată. Insă, ei avea „de furcă" cu deciziile ar
bitrilor, care 1 se păreau nu prea corecte. Și, 
totuși, la. recentele finale republicane ale Juni
orilor, tn Sala Sporturilor din Oradea se afla Și 
Al. Ch. Nu pe undeva, prin tribună, lspășln- 
du-șl vreo interdicție dintre acelea care se dau. 
de regulă, antrenorilor, ci chiar pe tatami, Îm
părțind „verdicte" concurenților, in calitate de 
arbitru republican. Spre meritul său deciziile 
pe care le-a acordat au mulțumit pe toată lu
mea. Așa, da 1 • LA FINALELE de la Oradea, 
arbitrii au fost mult solicitați de numărul mare 
de conourenți. Le-au venit însă în ajutor copiii, 
care s-au descurcat ireproșabil șl la cronome- 
tre, șl la tabelele de punctaj. Ne uitam la ei ou 
cită siguranță țineau „la zi“ scorurile șl aproa
pe că ne minunam. O fetită ne-a și contrazis 
cînd. Intenționat, l-am spus că unul dintre con
curenți finalizase uin anume procedeu tehnio. A 
susținut vehement că nu se numea așa șl— 
vea dreptate. „Făcea” judo la Spartac Oradea. 
Ne lămurisem I (C. Ch.).

LUPTE. INTR-UN CONCURS cu 210 partici
pant!, ta finalele Campionatelor Naționale de 
lupte greco-romane rezervate Juniorilor, tn Sa
la Sporturilor din Lugoj s-au disputat, pe par
cursul a două zile de întreceri, un număr de 
peste 350 de meciuri ! Șl. surpriză plăcută, ma
joritatea antrenorilor s-au declarat mulțumiți de 
calitatea șl corectitudinea arbitrajelor. • CEL 
MAI TTNAR participat la finalele de la Lugoj 
a fost sportivul Ghcorghe Păcuraru, de la Su
ceava. El este tn vtrstă de 14 ani și ©întărește 
74 kg. Pentru calitățile dovedite. Păcuraru a 
Intrat tn vederile antrenorilor Iotului național

. RARITATEA CU 
care primim la re
dacție răspunsuri 
pe marginea ma
terialelor _ publi
cate este compen
sată (parțial...)
prin mulțumlrfea
pe care ne-o pro
duc ecourile favo
rabile activității 
sportive. In urma 
celor scrise de noi 
ta coloanele zia
rului „Sportul".

Astfel, recent, 
am primit două 
scrisori adresate 
conducerii ziaru
lui nostru. Clubul 
Sportiv Școlar nr. 
X Timișoara (sub 
semnătura prof. 
Deziderlu Blaler, 
directorul dubu - 
lui) ne informează 
că s-a analizat In
tr-o ședință de 
colectiv articolul 
„Semnificațiile u- 
nul panou de o- 
noare", dedicat ac
tivității acestui 
elub, trăgîndu-se 
concluziile de ri

goare și apreciind 
preocuparea zia
rului nostru pen
tru această verigă 
importantă a per
formanței oare o 
constituie clubu
rile sportive șco
lare.'

De la Galați, sub 
semnătura conf. 
univ. Florin Ba- 
laiș, președintele 
C.J.E.F.S. Galați, 
m se arată că ce • 
le relatate .tn arti
colul „Necazurile 
atlețllor gălățeni" 
rint Juste, defici
ențele semnalate 
aparțlntnd A.B.S., 
Intr-o recentă șe
dință a Biroului 
Executiv al orga
nului sportiv Ju
dețean an alizîn ■ 
du-se întreaga ac
tivitate a A.B.S. 
și stabldlndu -se 
măsuri pentru îm
bunătățirea Ime
diată a gospodări
rii bazelor sporti
ve gălățene.

de juniori. De altfel, a făcut parte șl din rfndul 
luptătorilor juniori selecționați tn tabăra de 
Iarnă, unde — ca șl ceilalți colegi ai săi — a 
Înregistrat progrese evidente. (M. TR.)

POLO O FAZA CONTROVERSATA In meciul 
Steaua — Rapid a apărut atunci oind balonul 
șutat de unul dintre feroviari a Intrat ta poar

tă, fără Insă ca arbitrul să 
rea liniei. Gluleștenil au dat 
de pe margine au observat ( 
lui C. Rusu: „Nu a fost gol", 
cunoscutul tehnician. • -TOT 
In bazinul clujean, mal popu 
zii. dacă prea multe dintre s 
nu ar străluci prin... absență 
pentru corectitudinea sa, arh 
cunoscut recent șl pe plan r 
satisfacție, clujeanul devenim 
Felicitările se Impun de la s 
de arbitraj, dar pe o altă tei 
mal „conectați" spectatori ai 
lor etape s-a arătat Gr. lone 
ierului din Ploiești, prezent 
lui pentru meciul de Divizia 
„O SĂ VEDEȚI, eurînd o sol 
echipa Crișul", afirma I. Alt 
ședințele clubului orădean, n 
urmă șl antrenor al pololștilt

RUGBY. FOȘTI JUCĂTORI 
arbitri. Iar dacă acest vechi 
tul nostru cu balonul ovail 
tr-un Enclu Stoica, Ghcorghe 
cel Galanda (acesta oficiind 
cente partidă de la Milano) 
cîteva exemple —. nu e ma 
se așteaptă In continuare no 
vînt. E nevoie, realmente, de 
la acest capitol 1 (g. r).

TENIS DE MASA, la 
desfășurate săptămîna trecut 
norilor a putut fi remarcați 
noastre campioane. Eleonora 
dat cadru didactic ia institt 
Timisoara. Cu toate că eleva 
a dstigat titlul la simplu. 1 
era pe deplin mulțumită : ce 
nutut întoarce In orașul de 
alte cîteva rezultate valoros 
nu ar fl fost devansate ou 
nragramiuî știut, fapt ce a 
săi. ajunși In amiaza zilei 
poată participa la unele pr 
(I. N.).
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facă o serioasă 
analiză, pentru a vedea ce 
jucători de valoare adevărată 
au dat pînă acum loturilor" 
(M. Anghel — secretarul fe
derației de baschet) ; „Modul 
în care se desfășoară activita
tea C.S.Ș. este total ncsatisfă- 
cătoarc" (M. Marinescu, secre
tarul federației de handbal) ; 
„C.S.Ș. să se afle mai mult în 
mijlocul copiilor din cartiere, să 
nu se limiteze doar la peri
metrul în care se găsește se
diul" (S. Chiriță — antrenor 
federal Ia volei). Concluzia 
este, deci, și In această direc
ție foarte clară, ea vizînd mun
ca desfășurată de profesorii 
catedrelor de la jocuri. Cum 
își justifică activitatea cei 8 
antrenori de handbal de la 
C.S.Ș. 2. sau ce au de zis an
trenorii de tenis de masă de 
Ia C.S.Ș. 1. spre exemplu 7 Și 
nu numai ei, desigur... „Casa" 
performanței nu se poate con
strui fără... temelie I

REVITAI.IZEZE JOCURILE
gă se bazează 
jucător ; cînd se 
printre arbitri; 
poate fi vorba 
responsabilă, de 
. Nu vom mai 
asupra locului unde se 
performanta ‘_____ '
nivelul jocurilor, cauzele fiind 
evidente. Vom spune doar că 
există tot atîtea motive Înte
meiate pentru a se lua măsuri 
imediate pentru remedierea si
tuației. Iată, de ce. faptul că. 
în ultima vreme, acțiunile ta 
acest sens au devenit tot mai 
numeroase reprezintă un lucru 
semnificativ. Cele cîteva cons
fătuiri și „mese rotunde" or
ganizate de Consiliul Municipal 
pentru Educație Fizică și Sport 
au fost urmate de elaborarea 
unor planuri minuțios alcătuite 
(s-a găsit înțelegerea și spriji
nul neoesar și la nivelul fede
rațiilor) care prevăd măsuri 
pentru o cit mai grabnică re
mediere a situației, astfel ca 
Bucureștiul să revină în prim- 
plari la aceste mult îndrăgite 
discipline, care au făcut să se 
vorbească în termeni elogioșl 
pretutindeni despre sportivii 
români și despre cluburile 
bucurestene.

Pe un singur 
caută vinovați 
cînd... — mai 
de o muncă
pasiune 7 
insista, deci, 

.. află 
bucureșteană la

I STEAUA — BENFICA 0-0
I (Urmare din pag. I)

Și în aceste condiții, însă, 
Fină Ia ultimul fluier de arbi
tru, Steaua s-a mai aflat o 
dată aproape de golul victoriei. 
Cu un Bălan introdus în teren 
(ir locul lui Balint), jocul 

i a mai cîștigat în lim
pezime și, în consecință, în 
cursivitate, combinațiile ofen
sive avînd, acum, un mai mare 
coeficient de periculozitate și 
determinînd în rîndul apărâto- 

Irilor portughezi repetate re
zolvări in extremis.

<31 „„„ __

IES, o nouă și...’ ultimă s! 
favorabilă: noul introdus, 
jocaru, _ a șutat puternic,

Ispie cc 
Silvino,

I
Iur k

Stelei 
pezim

I
Și, rșa cum spuneam, în m<n.

IF.S, o nouă și... ultimă situație 
favorabilă: noul introdus, Co- 
jocaru, a șutat puternic, din I mijlocul careului mare, undeva
spie colțul sting al porții, dar 
Silvino, unul dintre cei mai 
buni jucători ai Benflcăl, s-a I întins ca un arc și a respins
balonul in corner.

Bucuria formației oaspete Ia 
momentul în care s-a făcut 
auzit fluierul final aț arbitru
lui era de înțeles, acest 0—0 

obținut,. în condiții de deplasa
re, în compania unei echipe cu 
o frumoasă carte de viZ’tă — 
cum este Steaua — dîndu-î 
speranțe pentru meciul retur.

Dar, trebuie spus, neanulîn- 
durle și pe acelea ale partene
re’. sale de întrecere, care 
acum, în partida-revanșă va 
face tot ce-i stă în putință 
să. nu mai repete prestația de 
pe propriul teren.

La Lisabona, avîndu-1 pe 
Ungureanu in „unsprezecele" 
ei. și poate și cu alte soluții 
pentru linia mediană, încă din 
inceput de partidă, Steaua va 
ști — sperăm — să joace cum 
a mai făcut-o in meciuri ase
mănătoare, de măre miză.

Ultima oară 
uita ? 
urmă, 
ceeași 
rația 
tice. 
trofeu 
ropeni. __ _____ _______
dificultate, dacă ne amint.m de 
ambianța insuportabilă, încen-

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

cine poate
— doar cu doi aai ta 
Ia Sevilla, cam în a- 
perioadă, cînd în adml- 
întregii lumi fotbalis- 
ea cucerea invidiatul 
Cupa Campionilor Eu- 

în condiții de mare

A DIVI1III A

IF.C. Olt — Oțelul Galați: M. 
Constantinescu; V. Alexandru șl 
D. Avrigeanu (toți din Bucu- 
rești) ;

(Petrolul Ploiești — Corvlnul 
Hunedoara: M. Stoenescu; T. 
Badea (ambii din București) și 
IS. Rotărescu (Iași);
S.C. Bacău — „Poli- Timișoara: 

Al. Mustățea (Pitești) î O. ștreng 
(Oradea) și T. Ionescu (Bucu- 

Irești);
Sportul Studentesa — Rapid: 

Cr. Teodore»ou; N. Gogoașe (am
bii din Buzău) și N. Voinea 

I (București);
Flacăra Mo reni — HU* Cluj-Na

poca: D. Buciuman (Timișoara); 
I. Ghergheli (Sala Mare) și 

II. Niculițov (Focșani);
F.C. Argeș — Dinamo: Gr. Ma

ca vei; L. Kelemen (ambii din 
Deva) și C. Gheorghe (Suceava); 

I Victoria București — C.S.M. Su
ceava: I. Coț (Ploiești); V. An- 
tohi (Iași) și I. Moraru (Cîmpi- 
na);

I A.S.A. Tg. Mureș — Universita
tea Craiova: M. Niculescu; J.
Grama șl R. Mușat (toti din 
București).

I F.C.M. Brașov — Steaua (0—2) 
s-a disputat în ziua de 30 mar
tie.

diară, creată în tribune, șl 
chiar in cîmpul de joc, de un 
public fanatic, iberic și... el. 
Așa cum, tot ce este posibil, va 
t- și la 20 aprilie, Ia Lisabona.. 
Cum a fost, de altfel, și pe 
„Ibrox Park", cu Glasgow cînd 
Lăcătuș a marcat încă din start 
de partidă.

Este timp suficient pînă a- 
lunci pentru ca Steaua să 
pregătească manșa decisivă cu 
Benfica, așa cum scrie la carte, 
in funcție, deci, și de ceea ce i 
va spune, în aceste zile, a- 
naliza jocului de la București. 
Pentru că șansele de califi
care pot fi fructificate în me
ciul de Ia Lisabona.

Arbitrul vest-german K. ii. 
Tritschler a condus bine forma
țiile :

STEAUA: Liliac — Iovan,
BUMBESCU, BELODEDICI. 
Dan Petrescu (min. '76 Cojoca
rii) — Hagi, T. Stoica, GH. 
POPESCU, Balint (min. 63 
BALAN) — Lăcătuș, Pițurcă.

BENFICA: SILVINO — Ve- 
loso, DitO, MOZER, ALVARO — 
DIAMANTINO, Elzo, Sheu. Pa
checo (min. 70 Magnusson) — 
Chfquinho (min. 70 Chalana), 
Rui Aguas.

DECLARAȚII DUPĂ JOC
IORDANESCU (antrenorul echipei Steaua) : ,Mizâ șl Importanța

partidei cu Benfica și-au pus vlzlM amprenta la unii dintre 
jucători, astfel că s-au produs unele dereglări care au diminuat 
potențialul nostru obișnuit. Bumbeseu și Lăcătuș, nerestabhiți ta- 
totalitaite, au limitat randamentul generai al echipei. Am lntîtalt 
un adversar puternic, cere m-a impresionat prin modul cum a 
abordat partida, bine organizat la toate capitolele, demonstrtad 
că nu a ajuns Intîmplător ta semifinalele Cupei Campionilor. 
Meciul retur rămîne deschis. Așa că-1 privim eu optimism, orice 
victorie la un gol, sau chiar un rezultat de egalitate oferindu-ne 
Împlinirea marii noastre dorințe de a Juca finala de la 25 mal. 
Important este ca. ta meciul retur, să marcăm gol și cred că vom 
fi in stare să o facem pe contraatac, ta condițiile in care Benfica 
va fi obligată să atace. Revenind la jocul susținut, chiar dacă am 
evoluat sub nivelul obișnuit rezultatul ne dezavantajează, pentru 
că ne-am erect, totuși, trei ocazii olnre de gol, care au fost ratate 
nepermls de ușor".

IOVAN: „Meci neașteptat de greu. L-am pregătit în amănunt, 
diar așa cum se tatîmplă deseori în fotbal, am prins o zl nefastă 
și jocul nu ne-a mers. Sînt, totuși, optimist ta privința calificării, 
la Lisabona pentru că sîntem capabili să înscriem cel puțin un 
goL ceea ce ar însemna foarte mult In tentativa noastră de cali
ficare. Promitem să facem tot ce este posibil omenește pentru a 
juca finala".

STOICA: „Am jucat sub potențialul obișnuit, întîlnind un adver
sar care își merită pe deplin faima de care se bucură. Vom trata 
meciul retur cu toată atenția și, dacă vom reveni la forma noastră 
de vîrf, vom obține calificarea in finală".

TONI (antrenorul echipei Benfica): „Joc tipic de calificare. Am 
obținut acest 0—0 datorită unei bune organizări defensive, a capa
cității de a stopa atacurile unor jucători foarte tehnici. Noi, la rindul 
nostru, am speculat spațiile largi și am contraatacat periculos, dar 
nu am reușit să finalizăm. In ultima parte a partidei am scăpat 
controlul tactic al jocului, ne-am clătinat în cîteva rtadurl, dar 
ne-am atins scopul, acela de a nu primi gol. In returul de la Lisa
bona, meciul este deschis oricărui rezultat".

EUSEBIO (antrenor secund): „Acest o—o obținut de noi s-a dato
rat unei foarte bune organizări a jocului. Tactica preconizată a fost 
respectată întocmai de jucători, astfel că Steaua nu și-a putut face 
jocul dorit. Am fi preferat să fi fost l—l și, atunci, priveam cu 
mai multă încredere meciul retur, ta care Steaua, una dintre cele 
mal bune echipe din Europa, este capabilă să ne creeze probleme".

SHEU: „știm că Steaua este o echipă valoroasă. Sînt fericit de 
acest o—o, care ne permite să abordăm partida retur cu multă 
încredere. Dar nu va fi ușor. Steaua fiind o echipă solidă bine 
organizată, și, mai ales, foarte periculoasă pe contraatac".

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
Șiretul Pașcani - F.C.M. Proqresul Brăila 3-1 (2-1)

MOMENTE PSIHOLOGICE...
Partida Șiretul Pașcani — 

F.C.M. Progresul Brăila se anun
ța extrem de dificilă pentru e- 
ciiipa locală» anticipîndu-se o re
plică dîrză a oaspeților, care ve
neau cu gîndul recuperării punc
tului pierdut printre degete cu 
cîteva zile în urmă pe teren pro
priu în derbyul cu Politehnica 
lașt însă brăilenli au venit la 
Pașcani doar cu... povara 6emie- 
șecului înregistrat, nu și cu a- 
cele argumente tehnico-tactice 
prin care să-și susțină intențiile. 
Trebuie spus însă că echipa din 
Brăila are o oarecare circum
stanță prin pierderea omului el 
nr. 1, Petrache, scos din luptă — 
acesta este termenul — de Mura- 
rlu, gestul condamnabil al aces
tuia (lovire fără minge la mijlo
cul terenului. cînd jocul se 
desfășura în careul brăilean) fi
ind trecut cu vederea de tușierul 
L Munteanu, dator să aducă la 
cunoștință cele întîmplate co
legului său de la centru. Jocul 
în sine a curs în favoarea echi
pei locale, ambițioasă, nefăcînd 
rabat la efort, cu spirit ofensiv, 
ea beneficiind șl de un jucător 
în zl fastă,- mijlocașul Matei, dar 
și de cîteva momente psihologice. 
A deschis scorul chiar din start 
(min, 4). cînd MATEI a transfor-

S. M. Caracal - C.M.M.

mat penaltyul acordat pentru 
faultul comis asupra lui Preda; 
a scăpat cu fața curată In mtn. 
H (scorul devenise 2—1 ; mal tatii 
a egalat MARIN, ta mln. 20, la 
o gafă a Iul Covrig, apoi, ta mta. 
43. a marcat KREH), cînd, după 
ce Titirișcă a șutat In bară, Sta
tuate a fost faultat în careu, pe- 
naltyul dictat fiind ratat de Ma
rin, portarul Hăișan ghicind par
tea; iar in min. 47, același MA
TEI mal transformă o lovitură 
de la 11, m, după ce tot el fusese 
faultat. Raportul șuturilor (22—9), 
precum și al ocaziilor Irosite 
(6—3), ambele în favoarea Șire
tului, întăresc afirmația că vic
toria echipei din Pașcani este 
meritată.

Arbitrul I. Crăciunescu (Hm. 
Vlloea) a condus foarte bine ur
mătoarele formații:

Șiretul: hăișan — Munarlu. 
Popa (min. 85, Ghileașe), Covrig, 
Ctadel — MATEI, Preda KREH, 
Cănănău — M. RADU, Tănase 
(mln. 75 Dumitriu).

PROGRESUL:. Dinu — Oprea. 
COMAN, Darie. Chiriță — PAS- 
CU, Titirișcă, Stamate (min. 56 
Răduleseu), Petrache (min. 24 
Cațaroș) — Marin, V. Radu.

Adrian VASILESCU

Pandurii Tg. Jiu 4—3 (1—2)

PREA MULTE CARTONAȘE GALBENEI
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PENTRU TOATE VÎRSTELE
Lunile aprilie și mai - favorabile îngrijirii sănătății 

in stațiunile balneare
• VA RECOMANDAM ClTEVA DESTINAȚII :

• Amara • Călimănești-Căclulata • Băile Felix • Geoa- 
giu-Băi • Băile Herculane • Slănic-Moldova • Vatra 
Damei • Moneasa • Stageorz-Băi • Lacu Sărat

• Borsec • Băile Tușnad • Buziaș • Balvanyos • Pu
cioasa • Sovata • Băile Olănești • Băile Govora • 
Bazna • Ocna Sibiului
• ÎN LUNA APRILIE beneficiați de reduceri de tarife 

la cazare și la masă. Cazare in hoteluri și case de odihnă. 
Servirea mesei la restaurant sau pensiune. Excursii, agre
ment

Pensionari, rețineți I
LUNILE APRILIE ȘI MAI. LUNI ADECVATE CUREI 

BALNEARE, TIMP FAVORABIL ÎNGRIJIRII 
SĂNĂTĂȚII DVS.

Toți cei interesați în efectuarea curei balneare în sta
țiuni se pot adresa Oficiilor județene de turism, filialelor 
I.T.II.R. București, comitetelor de sindicat din întreprinderi 
și instituții. Pensionarii se pot adresa și Direcției de mun
că și ocrotiri sociale, precum șl Caselor de ajutor reciproc.

Partidă aprig disputată intre 
două echipe care urmăreau fle
care, In felul ei. ciștigarea celor 
două puncte puse In joc. Local
nicii, pentru a-și îmbunătăți si
tuația din clasament, iar oaspe
ții pentru a putea continua cursa 
pentru șefia clasamentului. In 
min 11 se execută o lovitură li
beră de la 16 m. șl Catană comi
te henț ta careu, PLOTOAGA e- 
xecută precis penaltyul și... 1—0. 
Jucătorii gorjeni atacă cu întrea
ga echipă șl în min. 37 egalează 
prin GUGU. Șase minute mal tîr- 
ziu, oasneții preiau conducerea 
prin L MARIUS : 1—2.

In partea a doua echipa locală 
atacă periculos, ratînd în min. 
46, 47 șl 50 bune ocazii de gol. In 
min. 55 se produce egalarea în 
urma unui henț ta careu comis 
de un fundaș al oaspeților și 
PLOTOAGA înscrie imparabil. 
Localnicii, mult mal dinamici ca 
în prima repriză, atacă dezlăn
țuit șl STAN, în min. 63, reușește 
să ridice scorul la 3—2. (Catană 
i-a pasat propriului portar, a- 
cesta a scăpat mingea, Stan a 
urmărit șl a marcat). După acest 
gol, dominarea gazdelor este la 
fel de impetuoasă, dar cel care

înscriu stat oaspeții. In min. 84, 
BĂNICĂ aduce astfel egalarea 
pe tabela de marcaj : 3—3. Șl 
cînd mal erau 4 minute de joc, 
la o centrare de pe stingă, STAN 
înscrie plasat : 4—3, aducînd ast
fel victoria echipei sale, la un 
moment dat. nesperată. In fața 
unei echipe dlrze șl extrem de 
ambițioasă.

Au primit cartonașe galbene 
M. ROȘCA, DICUT, FLORICEL și 
STAN de la localnici, CATANĂ, 
ȘOLEA, GAMAN, BALUTA șl 
GHEORGHE de la oaspeți. GUGU 
a (ost eliminat pentru faulturi 
repetate in min. 60.

A condus^ foarte bine Cr. Teo- 
dorescu (Buzău) următoarele 
formații:

SPORTUL MUNCITORESC : Po
pescu — M. Roșea, Dlcuț, V. 
ROȘCA, PUPĂZĂ — Floricel 
(mln. 65 Mogoșanu). Pătru, PLO
TOAGA — Năulu (min. 46 AN
TON). STAN, RADUCU.

C.MM. PANDURII — porojnlcu 
— Buruntla (mln. 83 Gheorghe), 
Gașpar, Catană, Șolea — Găman, 
BĂNICĂ, MIHUȚ — BALUTA, I. 
MARIUS (min. 83 Paraschiv). 
Gugu.

Ionică PETRESCU

A. S. Progresul Timișoara - 
Armătura Zalău 2-0 (1-0) 

...Șl ALTE
OCAZII

Pe cochetul stadion Progresul, 
dlntr-un cartier timișorean cu 
frumoase tradiții sportive (cine 
nu-șl amintește de „Electri
ca"?...), am văzut duminică di
mineața o plăcu'' partidă de 
Divizia B; A.s.A. Progresul a în
trecut pe Armătura Zalău cu 
2—0 (1—0). Victorie meritată, mai 
ales după jocul echipei locale în 
prima repriză, cînd — ta afara 
golului marcat cu capul, ta mta. 
26, de ttaărul șl foarte talentatul 
SIMA (tacă junior !,, la o lovitură 
liberă a Iui Rotarlu II, fratele 
celui de la Steaua — gazdele au 
avut multe alte ocazii. De altfel, 
dornici eă-și îmbunătățească po
ziția (slnt tacă la minus 2 «la a- 
devăr"), localnicii au avut un 
început ta forță, realizînd un ne
obișnuit record: 8 cornere în pri
mele 10 minute. Cu toate aces
tea, Armătura putea egala, ta 
mln. 42, cînd Pășcuță a fost blo
cat în ultima instanță de fostul 
portar al lui „Poli", lo-ngilinul 
Leu. De altfel. Progresul, cu 6 
jucători care au activat ta echi
pa I sau în cea de juniori a 
„violeților", întreține bune legă
turi de colaborare cu divizionara 
A, ta interesul fotbalului timișo
rean.

După pauză. Armătura (care, 
ta ansamblu, a lăsat o bună im
presie) a început să joace mai 
curajos și partida a devenit e- 
chilibrată. Avîntîndu-se mal mult 
ta atac (egalarea nu părea un 
obiectiv intangibil), sălăjenll au 
lăsat însă spații descoperite și nu 
mult a lipsit ca Progresul să se 
desprindă încă dinaintea minutu
lui 88. cînd ROSENBLUM a fixat 
scorul partidei.

Arbitrul Mircea Florea (Craio
va) a condus foarte bine forma
țiile:

A.S.A. PROGRESUL: Leu — 
HOSU, Șunda. Trițoiu. Rotarlu 
n — Ștefănescu (min. 55 Rosen
blum), Labu (min. 70 Solomon), 
Lehman, HART — STMA, Giu- 
chtai.

ARMATURA: PEREȘ — Chita, 
Irimieș, PETREANU, Ortelecan 
(mln. 46 Predeanu) — PREDA, 
Naghi, Pășcuță, Colesnluc — Pă
turică, Floricel (min. 46 Nlcu- 
lăuț).

Radu URZICEANU

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• numerele extrase la 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 6 APRILIE: Extragerea I: 
29 24 39 16 5 37 ; Extragerea 
a H-a : 28 18 45 30 27 22. Fond 
total de cîștiguri : 590.395 lei 
din care 3.888 lei, report la 
cat. 1.

• CIȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE LOTO DIN 27 MAR
TIE 1988. FAZA I : cat. 1 : 1 va
riantă too0/» — autoturism „Dacia 
1300“ (70.000 lei) șl 2 variante 25% 
a 17.500 lei : cat. 2 : 2 variante 
100% a 27.674 lei. în cadrul cărora 
cîte o excursie de 2 locuri in 
R.D. Germană și diferența ta 
numerar șl 17 variante 25% a 
6.918 lei ; cat. 3 : 12 variante

100% a 6.94S lei, în cadrul că
rora cîte o excursie de 1 loc în 
R.D. Germană șl 32 variante 25% 
a 1.737 lei ; cat. 4 : 70,00 a 1.985 
lei ; cat. 5 : 178,75 a 778 lei ; cat. 
6 : 370.50 a 300 lei ; cat. 7 c 
572.00 a 200 led ; cat 8 : 3.442,30 a 
ioc lei.

FAZA a H-a : cat. A : 1 va
riantă 100% a 50.000 lei șl 2 va
riante 25% a 12.500 lei • cat. B : 
12 variante 25% a 6.270 lei ; cat. 
C : o variante 100% a 4.695 lei șl 
32 variante 25% a 1.174 lei ; cat. 
D : 74.50 a 1.008 lei ; cat. E : 
874.50 a 100 lei.
Participanta urit Tudorlța din 

București, a cîștigat un autotu
rism „Dacia 1300“ (70.000 lei), la 
cat. 1 — PAZA I — tar Laz&r 
Ludovic, din localitatea Livada,

jud. Satu-Mare a ciștlgat suma 
de 50.000 lei, la cat. A, FAZA 
■ ir-a.
• ASTAZI vă mal puteți incă 

procura bilete pentru a partici
pa la tragerea obișnuită LOTO 
de mllne. vineri, 8 aprilie 1988.
• Așa cum am mai anunțat, 

sfirșitu! săptămtaii programează 
o acțiune de nr are interes si a- 
tractivltate, mal ales că aceasta 
este de natură să evoce și marca 
compet’ție sportivă a anului 1988! 
Este vorba de TRAGEREA EX
CEPȚIONALA PRONOEXFRES- 
OLIMPTC. ol va avea loo dumi
nică. to aprilie, cu o largă și 
bogată suită de cîștiguri. con- 
stînd ta bani, autoturisme și 
excursii ta R.D. Germană.

J.ru


ȘEDDȚÂ COMITEIULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. Al P.C.H.

(Urmare din pag. 1)

flnancîar-bancar organizate anul 
trecut in ramuri și sectoare de 
bază ale economiei, precum șl 
măsurile stabilite cu acest pri
lej în vederea înlăturării lip
surilor constatate și a îmbună
tățirii întregii activități econo- 
mico-financiare. S-a apreciat 
eă, cu toate rezultatele obți
nute, activitatea organelor de 
control financiar nu S-a ridicat 
la nivelul exigențelor și cerin
țelor noului mecanism econo- 
mico-financiar, îndeosebi în 
eeea ce privește prevenirea 
neajunsurilor și asigurarea, în 
toate sectoarele, a unui climat 
riguros de ordine, disciplină și 
responsabilitate în gospodărirea 
șl utilizarea cu maximă eficien
ță a fondurilor materiale și 
bănești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat să se ia cele mai 
hotărîte măsuri _ pentru întări
rea controlului financiar in toa
te domeniile și, îndeosebi, a 
controlului preventiv, care să 
asigure aplicarea fermă a nou
lui mecanism ecouomico-finan- 
ciar. creșterea eficienței econo
mice în folosirea fondurilor, 
respectarea legalității socialiste 
în administrarea avutului ob
ștesc.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat, de asemenea, RA
PORTUL PRIVIND PROPU
NERILE DE NORMATIVE DE 
STOC SI DE REGLEMENTA
REA FINANȚĂRII PENTRU 
PIESELE DE SCHIMB OBIEC
TELE DE INVENTAR, SDV- 
URILE ȘI MATRIȚELE CU 
VALOARE DE PESTE 500 LEI 
ȘI DURATA DE ÎNTREBUIN
ȚARE MAI MARE DE UN AN. 
S-a subliniat că noile măsuri 
privind scoaterea produselor 
respective din categoria mij
loacelor * circulante pentru 
producția curentă și 
glenientarea distinctă - a 
mării și finanțării lor
contribui la mai buna gospodă
rire a acestora și creșterea du
ratei de utilizare, la evitarea 
creării de noi stocuri peste cele 
strici necesare, la accelerarea 
vitezei de rotație a mijloacelor 
circulanie. Propunerile au, tot
odată, în vedere ca stocurile de 
piese de schimb, obiecte de in
ventar, SDV-uri și matrițe din 
această categorie să fie acope
rite din fondurile proprii ale 
întreprinderilor.

Comitetul Politic Executiv a 
liotă: it ca propunerile de nor
mative de stoc să fie luate ca 
bază pentru anul acesta, iar 
după experimentarea lor, in lu-

re- 
nor- 

va

na noiembrie, să fie revăzute, 
in sensul reducerii lor în con
tinuare, urmînd ca aceste pro 
puneri să fie aprobate printr-un 
decret special.

tn continuare, în cadrul șe
dinței, a fost făcută o INFOR
MARE CU PRIVIRE LA VIZI
TA OFICIALA DE PRIETENIE 
EFECTUATĂ ÎN ȚARA NOAS
TRĂ DE PREȘEDINTELE 
FONDATOR AL MIȘCĂRII 
POPULARE A REVOLUȚIEI, 
PREȘEDINTELE REPUBLICII 
ZAIR, MOBUTU SESE SEKO 
KUKU NGBENDU WA ZA 
BANGA.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o deosebită apreciere rezul-| 
țațelor noii întilniri dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și; 
președintele Mobutu Șese Seko, 
rezultate consemnate în Comu 
nicatul comun, semnat la în
cheierea vizitei, care marchea
ză un moment do seamă în e- 
voluția relațiilor româno-zairc- 
ze în întărirea colaborării și 
conlucrării dintre cele doua 
țări, A fost subliniată impor
tanța concluziilor la caro s-a 
ajuns' în timpul convorbirilor 
privind dezvoltarea și mai pu
ternică a colaborării, reciproc 
avantajoase, pe plan economic, 
tehnico-științific, cultural și in 
alte sectoare de interes comun, 
în acest sens, s-a relevat în
semnătatea înțelegerilor și mă
surilor convenite în vedere" 
realizării, în bune condițiuni, a 
obiectivelor de colaborare sta
bilite, intensificării cooperării 
— în special în domeniile in
dustrial, minier, petrolier, agri 
coi — sporirii volumului schim
burilor economice pe baza unol ’ 
acorduri de lungă durată ce: 
conferă stabilitate și perspecti
vă raporturilor dintre România ’ 
și Zair.

Comitetul Politic Executiv a 
reliefat, totodată, profunda | 
semnificație a schimbului Cr : 
păreri pe care y 
Nicolae Ceaușescu și 
Șese Seko l-au avut in 
ră cu aspecte actuale 
tuației internaționale.

Aprobînd în unanimitate 
zultatele vizitei, Comitetul 
lilic Executiv a cerut guver
nului, ministerelor, celorlalte 
organe centrale să ia măsurile 
ce se impun și să acționeze 
pentru înfăptuirea înțelegerilor 
convenite privind dezvoltarea, 8 
pe multiple planuri, a colaboră ‘ 
ril și cooperării dintre România 
și Zair.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro 
blcme curente ale activității de 
partid și de stat.

I
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SE PUTEA MAI • •• SUS DE LOCUL 4"
Dacă socotim pe cale de com

parație, bilanțul înregistrat de' 
rugbyștii noștri juniori la re
centul Turneu F.I.R.A. din Iu
goslavia este superior celui de la 
ediția precedentă: anul trecut tâ
năra echipă română se clasa a 
șasea, acum ea a terminat pe po
ziția a patra. Determinant a fost 
rezultatul partidei din prima zi, 
tn care s-a consemnat o convin
gătoare victorie a tricolorilor, e- 
gală cu mult dorita revanșă: 
16—3 cu selecționata R.F. Germa
nia. Ceea ce a șl permis acce
sul XV-lul României intre pri
mele patru ale tradiționalei com
petiții. „Multe aplauze s-au au
zit la Makarska pentru jocul 
deschis, destule reușite ale unei 
echipe care a realizat opt eseuri" 

‘ ‘ se
ce 
»A 
un 
fi-

— ne spune Cristache Mitre», 
cretarul responsabil al f.r.r. 
s-a întâmplat în continuare? 
urmat meciul cu Franța (cu 
alt... culoar cred că disputam 
nala), începutul fiindu-ne favo
rabil, 3—0 după 20 <le minute. E- 
chipa „cocoșului galic" s-a im
pus insă după aceea, dovedind 
calități realmente deosebite și... 
G—26“. Dar în partida pentru 
bronz, cum a' fost posibilă o a- 
semenea diferență, de la 17—0 șl 
17—3 la 17—24 cu Italia? — aceas
ta este întrebarea care stăruie 
printre iubitorii rugbyului nostru. 
„Totul a fost de partea juniori
lor români pină la pauză, el în
scriind, între altele, trei frumoa
se eseuri. în partea a doua Insă, 
pe lingă uncie decizii bizare de 
arbltnaj, a intervenit o cădere 
a formației noastre, explicabilă 
în parte prin efortul depus în 
condițiile in care doi dintre ti
tulari, pilierul Barbu și linia a 
doua Stanca, erau descalificați 
lupă eliminările din meciurile 
anterioare. Plus că mijlocașii 
Dinu — Petrescu s-au arătat ne
inspirați... S-a pierdut un joc 
Ce putea fi efectiv cîștigat, ce 
putea aduce, deci, echipa mai 
sus de locul 4.“ Ce concluzii se 
5 mp un după întrecerea din Iu
goslavia" „Să subliniem, mai ta
tii, nivelul tehnic ridicat al corn-

petiției. Selecționatele Franței, 
Italiei sau Uniunii Sovietice au 
prezentat tineri cu gabarit, cu ca
lități fizice remarcabile, cu bu
ne cunoștințe tehnice. Este exact 
capitolul unde avem noi de in
sistat. Se cere, e limpede, ca 
fiecare antrenor de copii șl Juni
ori SA INTELEAGA pe deplin 
rolul unei selecții primare cu ac
cent pe aspectul somatic, pe for
marea unui solid bagaj de de
prinderi de bază. Pentru binele 
rugbyului românesc, nu rezulta
tele imediate să primeze, ci va
loarea jucătorilor formați si ofe
riți lotului național 1“ Cîteva a- 
precierl individuale........ Au dat
satisfacție Vlad, Cilincă, Dragne, 
Drăguceanu, Dragomlr, Brădățan 
Stan, dintre înaintași, Trancă, FI. 
Popescu, Spătăreanu." Dar des
pre activitatea cuplului de an
trenori? „Petre Ianusevici și Oc
tavian Chihaia stnt tehnicieni ti
neri, pasionați, echilibrați, care 
au învățat ei înșiși în acest tur
neu, mai ales la finala Franța — 
U.R.S.S., caracterizată printr-un 
rugby total. Consider că ei pot 
activa pe mai departe la condu
cerea selecționatei de juniori, 
unde pot obține rezultate superi
oare, Firește, cu sprijinul tutu
ror colegilor de la cluburi**.

I >

Geo RAEȚCHI

„CONCURSUL
(Urmare din pag. 1)

români, ei ocupă în momentul 
de față următoarele . poziții: 
locul 17 — Taifas și 19 — .Si
ni tean.

PROGRAMUL DE AZI
Ora 7 : figuri obligato- 

lorii, fete ; ora 16,30 : 
festivitatea de deschide
re ; ora 17 : program scurt 
băieți ; ora 18,15: dan
suri originale; ora 19,30: 
program liber perechi.

„Proba probelor" — am nu
mit întrecerea de dans — a 
avut ieri „obligatoriile", care 
constau în executarea a Inel 
programe în ritmuri de muzi
că diferită (respectiv tango, 
vals și blues). Armonia cu
plurilor, grația și eleganța au 
incintat publicul, protagoniștii 
făcînd să dispară acea 
tonte caracteristică 
faze.

Perechile au încheiat 
repede programele lor 
patinatorii sovietici 
că au și în această probă cele 
mai puternice atuuri.

Joi intră în concurs 
tele (pentru impuse), 
cinci reprezentante ale 
tre fiind Beatrice Kurceakov 
schi, Fabiola 
Duda, Marina 
guța Alecu.

mono- 
acostai

relativ 
scurte, 

dovedind

și te
ctale 

noas-

Visinoiti, Ralaoa 
Bellu și Cren-

TEHNICE, figuri
1. DlmMirilM-

REZULTATE _ 
obligatorii, băieți î 
mitrenko (U.R.S.S.) 0.6 p, 2. Ka
rol Istona (Cehoslovacia) 1,2 p, 3.

i de1 
președinții I 

Mobutu 
legătu- 
ale si

re
Po-

PRIETENIA"

ARBITRII MECIUIUI

H.C. MINAM! — LC. BARCELONA
Duminică, în Sala sporturilor 

„Dacia1* din Baia Mare va 
avea loc — începind de la ora 
11 — meciul retur din semifi
nalele „Cupei I.H.F." la hand
bal masculin, dintre formațiile
H. C. Minaur și F.C. Barcelona. 
Partida va fi coindusă de o 
brigadă de arbitri din Elveția : 
Hansrudolf Rykart Și Peter 
Blum. Observator din partea
I. H.F. : Ivan Snoj (Iugoslavia).

CAMPIONATELE DE NATAflE

ALE ASIEI
BEIJING (Agerpres).

Guangzhou (R.P. Chineză) 
Început întrecerile ediției

La 
au 
a 

treia a campionatelor de nota
ție ale Asiei.

în concursul de sărituri în 
apă, proba masculină de plat
formă 'a fost cîștigată de spor
tivul chinez Li Deliang. cu un 
total de 687,93 punote, urmat 
de coechipierul său Lan Wei 
— 650,22 puncte și japonezul 
Isao Yamagishi — 592,68 puncte.

CUPA MONDIALĂ”
Astăzi. în Palatul sporturilor 

din Goteborg, vor începe între
cerile celei de-a X-a ediții a 
„Cupei Mondiale** la călărie, la 
care vor lua parte specialiști 
în sărituri peste obstacole ca
lificați în urma celor 61 de 
concursuri preliminare, organi
zate de cele șapte ligi conti
nentale. Este pentru a cincea 
oară (după 1979, 1982, 1984 șl 
1986) că finala va avea loc în

UN FESTIVAL AL TENISULUI DL MASĂ CONTINENTAL
Pentru două zile, la sfîrșitul 

săptămînii, Constanța va de
veni „capitala tenisului de 
masă european**, în Sala spor
turilor urmînd să se desfășoare 
una dintre cele mai importante 
competiții : „Europa Top 12“ pen
tru juniori, întrecere la care 
vor lua parte nu numai cei 
mai buni jucători ai „genera
ției viitorului**, ci chiar ai pre
zentului, dacă ținem seama că 
mulți dintre sportivi și-au cu
cerit deja un frumos renume

și în concursurile de seniori. 
Printre participanți se află: D.

Mazunov (U.R.S.S.), 1’. Franz, 
Nicolas Struse (R.F.G.), K. Ne
meth, Gabriela Wirth (Unga
ria). Asa Svensson (Suedia). Ja
roslava Mihockova (Cehoslova
cia), Katalina Vitceva (Bulga
ria), Andreea Holt (Anglia), 
Elsa Billen (Belgia) cărora 
li se adaugă vlcecampîoana 
europeană Otilia Bădescu, 
Călin Creangă Daniel
Cioca (România).

&

Thomas Dorner (R.D.G.) 1,8 p, 4. 
Aleksei Urmanov (U.R.S.S.) 2,4 p,
5. Zsolt Kerekes (România) 3,0 p.
6. Robert Grzegorczyk (Polonia)
3,6 p ; dansuri originale : 1. Ja
roslava Nacheva, Dmitri Lagu
tin (U.R.S.S.) 0,6 p. 2. Lud
mila Berezova, Vladimir Fedorov 
(U.R.S.S.) 1,2 p. 3. Suzana S1O- 
bodova, Tomas Morbacher (Ce
hoslovacia) 1,8 p. 4. Pak Yong 
Sim, Kim Yong Ko (R.P.D. Co
reeană) 2.4 p, 5. Kinga Zielinska, 
Maroln Glovackl (Polonia) 3,0 p, 
6. Jana Krapkova. David Navara 
(Cehoslovacia) 3,6 p ; perechi, 
program scurt : 1. Aleksei Man-
torov, Anna Taros’evicl (’U.R.S.S.) 
0,4 p, 2. Elena Nikonova, Nikolai 
Apter (U.R.S.S.) 0.8 p, 3. Ka-
tarztaa Glovacka, Krzistof Kor- 
kars (Polonia) 1,2 p. 4. Beata

' Szymlowska. Marius Siudek (Po
lonia) 1,6 p. 5. Kim Myong Sil, 
Kim Gwang Ko (R.P.D. Coreea
nă) 2.0 p.

MECIURILE din etapa a 
a campionatului ~ '
Steaua Roșie — Partizan 
Zelezniciar — Hajd'.ik 
Skoplje — Rițjeka 0—0 ; 
Mostar — F.C. Sarajevo 
Sutjeska ■- Pristina 1—1: 
Sad — Buduenost 0-0: Zcnica — 
Tuzla 3-2; Had Belgrad — Dina
mo Zagreb 1—.1. C'asamenf 1. 
Velez Mostar — 2? n; 2. Steaua 
Roșie — 27 p: 3 Dinamo Zagreb 
- 27 p.

IN ANGLIA s-au desfășurat 
alte meciuri de campionat: Li
verpool — Manchester United 
3—3, Oxford — Southampton 0—0 
Portsmouth — Nottingham 0—1, 
Derby — Newcastle 2—1. Arse
nal — Norwich 2—0. Charlton — 
Watfo'd 1—0, Q.P. Rangers —' 
Tottenham 2—0 West Kam — E- 
verton 0—0. In clasament: Liver
pool 77 p (33 J), Manchester U- 
nited 63 p (35 j) Nottingham 
63 p (33 j).

DUPĂ 13 etape. In Cehoslova
cia, conduce detașat Sparta Pra
ga cu 30 p. urmată de Dunajska 
Streda — 23 p, Baulk Ostrava — 
21 p. Cîteva rezultate: Sparta

Iugoslaviei :
1—1;
3— 0; 

Velez
4— 0; 
Novi

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
BASCHET Campionatul uni

versitar al s.U.A. a fost clștigat 
de echipa Kansas City, învingă
toare cu scorul de 83—79 (11—38) 
in meciul decisiv susținut In 
compania formației Oklahoma

BOX • Americanul Virgil Hill 
șl-a păstrat titlul de campion 
mondial la categoria semigrea 
(versiunea WBA1. invlngîndu-1 1a 
puncte prin k.o. tehnic, în re
priza a 11-a. pe pugtlistul fran- 
oez Jean Marie Emebe. Meciul 
s-a disputat tn localitatea ameri
cană Bismarck.

POLO PE APA « Turneu! pen
tru junior! de la Zagreb s-a In- 
cheiît cu victoria echipei Iu
goslaviei 10 puncte, urmată de 
formațiile R.F. Germania 8 punc
te șl Olandei 6 mincte.

SCHI • Proba masculină de 
slalom special desfășurată pe 
pîrtia de la Slmfja Loka (Iugosla
via) a revenit schiorului iu
goslav Matej Cujes

SCRIMA a Campionatul Mon
dial pentru juniori a continuat la 
South Bend (Indiana) cu proba 
Individuală de spadă, în care 
victoria a revenit scrimerului 
sovietic Pavel Kolobkov. In fina
lă, Kolobkov a dispus cu to—6 
de sportivul italian Mario Bovis. 
Proba feminină de floretă a fost 
cîștigată de vest-germana Anja 
Flchtel, care a dispus în finală 
cu 8—4 de Elena Glikina (URSS).

ȘAH a In rundă a IV-a a tur
neului pentru „Cupa Mondială", 
ce se desfășoară la Bruxelles, 
Speelman a cîștigat cu piesele 
negre la Vlnants, în timp ce par
tidele Korcinoi — Sokolov, Niko
lic! — Liubojet ici, 
Nunn. Vaganian — 
— Bellavskl 
■Anderson — 
gtietrâs s-au 
clasament 
(Anglia) cu 
Tal, Bellavskl. 
viol cu cite 2,5

Praga — Duxla Praga 3—0, Sla
via — Dunajska Streda 2—1, Vit- 
kovice — Cheb 1—2 I, Inter 
Bratislava

CEA 
nla: 
Lublin 
Pogon _____  _
Lech Poznan t—0, Slask Wroclaw 
— latenta Gdansk 1—0 L.K.S. 
Lodz — Widzew Lodz l~ 0. Gor
nik Zabrze — Legii. Varșovia t—), 
Olimpia Poznan — Szombierki 
Bytom 1—0. tn clasament condu
ce Gornik Zabrze cu 34 p. urma
tă de L.K.S. Lodz 27 p, Legia și 
Slask Wroclaw, ambele cu elte 
23 p.

IN ETAPA a 5-a a turneului 
final din Elveția, cea mai mare 
surpriză a furnizat-o Servette 
Geneva, care a .dispus, la Berna, 
cu 5—1, de Young Boys! Cel mai 
bun de pe teren a fost K.H. 

Rummenigge, care In numai 12 
minute a marest 3 goluri. Apoi 
el a fost coautor la un al patru
lea. Punctul de onoare al gazde
lor a fost Înscris de danezul 
Eriksen (al 22-lea în acest cam
pionat). Alte rezultate: Aarau — 
Xamax 2—2, F.C. Lucerna
Lausanne 1—1. Grasshoppers — 
St. Gallen 4—1. Pe primul loc în 
clasament continuă să fie Xamax 
cu 23 p, urmată de Servette șl 
Grasshoppers cu cite 18 p.

IN CAMPIONATUL albanez 
conduce echipa „17 Nentori" cu 
35 p. urmată de- Flamurtari 31 p,

Cheb
— Banlk Ostnava 2—0. 

de a 15-a etapA în Polo- 
Baltik Gdynia — Zaglebie 
2—0. Gorndk Walbrzych — 
Szec.:in 1—0 Bialystoh —

LA CĂLĂRIE
Suedia. Printre cei care se vor 
prezenta la start figurează ; 
Ian Miliar (Canada), campion 
al Jocurilor Pan Americane 
(1987), Gali Greenough (Cana
da). campioană mondială, Pier
re Durand (Franța), campion 
european, Joe Fargis (S.U.A.), 
campion olimpic, Katharine 
Bursdall (S.U.A.). deținătoarea 
actuală a trofeului etc.

RALIUL SAFARI
NAIROBI (Agerpres). —

Competiția internațională auto
mobilistică „Raliul Safari'* a 
fost cîștlgată de pilotul italian 
Massimo Biasion, care a concu
rat pe o mașină „Lancia Inte
grale". Pe locurile următoare 
s-au situat kenyanul Mike Kirk
land și suedezul Per Eklund, am
bii pe mașini „Nissan**.

în clasamentul general 
plonatulud Mondial de 
conduce Biasion, cu 40 
urmat de compatriotul
lesaandro Florio 30 puncte 
finlandezul Marku Alen 26 puncte,

al Cam- 
raliuirt 

puncte, 
său A- 

și

• CAMPIONATE NA
ȚIONALE: Velez Mostar 
a trecut in frunte ; Ser* 
vette Geneva 
Rummenigge), 
mera etapei; 
Sparta Praga 
Zabrze conduc, în con

tinuare, detașat

(cu K. H. 
perfor- 

Liverpool, 
și Gornik

Apollonia 3j p. Rezultate tehni
ce: Labinoti — .. 17 N*entori“ 0—lî 
Flamurtari — Vlaznia 4—1; Apo
llonia — Bessa 2—0.

ÎN FINALA turneului pentru 
juniori II (cadet!) de la St. Malo 
(Franța), s-elecți Franței a
învins cu 2—0 (1—0) echipa Bel
giei. Pe locul trei s-a situat re
prezentativa U.R.S.S. care a dis
pus cu 3—1 (1—1) de formația 
Suediei.

ÎNTR-UN meci amical disputat 
la Milano, echipa iugoslavă Di
namo Zagreb a întrecut cu 2—1 
(0—1) formația A.C. Milan. Go
lurile au fost înscrise de Kasalo 
(mln. 63), MaoJa’covici (min. 38), 
respectiv Virdis (inin. 41).

LA BLUDENZ (Austria) a avut 
loc un turneu rezervat echlpe’or 
de tineret la care au participat 10 
formații. în finală, Partizan Bel
grad a învins pe Grasshoppers 
cu 6—5 (după executarea lovitu
rilor de la 11 m). Pe locul 3 6-a 
clasat V.f.B. Stuttgart.

La mehsderea ediției

Selrawan — 
Tlmman, Sax 

Karpov — Portisch, 
Tal, Salov — No- 
închelat remiză. In 

conduce 
3 puncteKarpov, 

puncte

Spori man 
urmat, de

Liuboje-

PRIMA MANȘA A SEMIFINALELOR CUPELOR EUROPENE
Aseară - s-au desfășurat meciurile din prima manșă 

nalelor cupelor europene.
CAMPIONILOR EUROPF.NI 

— Benfica
— P.S.V. Eindhoven

CUPA CUPELOR
— Ajax
— Ataîanta 

CUPA U.E.F.A.
— Espanol
— Werder Bremen

de mîine. Meciurile retur vor

Steaua
Real Madrid

Marseille 
Malines

CUPA

F.C. Bruges
Bayer Leverkusen

Amănunte în ziarul 
la 20 aprilie.

a semifi-

0—9
1—1

0—3
2—1

2—9
1—0 

avea loc
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