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ELENA CEAUȘESCU,
ÎN R. S. VIETNAM Șl R. P. MONGOLĂ

Marti. 19 aprilie, s-a încheiat 
vizita oficială de prietenie pe 
care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceausescu, a 
efectuat-o in Republica So
cialistă Vietnam, la invitația 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Vietnam si 
a Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste Vietnam.

înaintea plecării, conducerea 
de partid și de stat vietname
ză a făcut o vizită de rămas 
bun inaltilor 
reședința ce 
tă Ia Hanoi.

Cu acest _ ...
Nicolae Ceaușescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au intretinut 
cordial cu tovarășii Nguyen 
Van Linh. secretar general al 
C.C. al P.C. din Vietnam. și 
Vo Chi Cong. președintele 
Consiliului de Stat al R.S. 
Vietnam, cu ceilalți membri ai 
conducerii de partid si de stat 
vietnameze.

A fost exprimată din nou de
plina satisfacție față de dia
logul la nivel inalt româno- 
vietnamez. fată de înțelegerile 
la care s-a ajuns.

In Încheierea intilnirii. 
tovarășul Nicolae Ceausescu sl 
tovarășa Elena Ceaușescu și-au 
luat un prietenesc rămas bun 
de la tovarășii 
Linh și Vo Chi 
ceilalți membri 
de partid și de
ze.

oaspeți români, la 
le-a fost rezerva-
prilej. tovarășul

Nguyen Van 
Cong, de la 

ai conducerii 
stat vietname-

♦
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. a sosit marți. 19 
aprilie, la Ulan Bator, unde, 
la invitația tovarășului Jambin 
Batmunh. secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Prezidiu
lui Marelui Hural Popular al 
Republicii Populare Mongole, 
efectuează o vizită oficială de 
prietenie.

Ceremonia sosirii a avut loc 
pe aeroportul Buian Uha din 
Ulan Bator.

La coborirea din avion, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați, cu multă 

tovarășul 
si

eare

căldu- 
Jambin 

tovarășa A. 
le-au adresat 
venit. Cei 
partid si

ră, de 
Batmunh 
Dariimaa. 
un cordial bnn 
conducători de 
stat și-au strins miiniie 
prietenie, s-au îmbrățișat.

în continuarea Ceremoniei,

doi 
de 
cu

&

după intonarea imnurilor de 
stat ale României și Mongo
liei. comandantul 
onoare aliniate pe 
prezentat raportul.

în semn de salut, au fost 
trase 21 salve de artilerie.

Numeroși locuitori ai capi
talei mongole, aflațî pe aero
port. au făcut o primire săr
bătorească inaltilor oaspeți 
români.

în atmosfera entuziastă ce 
domnea pe aeroport, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună cu 
tovarășul Jambin Batmunh și 
tovarășa A. Dariimaa, au 
luat loc in mașini, escortate de 
motocicliști, indreptindu-sc spre 
reședință.

Coloana oficială a străbătut 
principalele artere ale capita
lei mongole. Un mare număr 
de locuitori ai capitalei au 
salutat, cu aplauze și urale, 
trecerea inaltilor oaspeți. au 
făcut entuziaste manifestări de 
prietenie solilor poporului 
român.

La reședință, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu 
Ceaușescu 
dial cu 
Batmunh 
Dariimaa.

gărzii de 
aeroport a

si tovarășa Elena 
s-au întreținut cor- 
tovarășul Jambin 
și tovarășa A.
♦

Marți după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
tntilnit. în cadrul unei vizite pro
tocolare. cu tovarășul Jambin 
Batmunh. secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, președintele Pre
zidiului Marelui Hural Popular 
al Republicii Populare Mon
gole. și tovarășa A. Dariimaa.

Intilnirca s-a desfășurat in
tr-o atmosferă prietenească.★

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar genera! al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
$i tovarășa Elena Ceaușescu au 
participat, marți, la 
oferit în onoarea 
tovarășul Jambin 
secretar general al 
lui Central al

un dineu 
lor de 

Batmunh. 
Comitetu- 
Partidului 

Popular Revoluționar Mongol, 
președintele Prezidiului Mare
lui Hural Popular al Rcpublî- 

șicii Populare Mongole, 
tovarășa A. Dariimaa.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

Tovarășul Jambîn Batmunh 
și tovarășul Nicolae Ceausescu 
au rostit toasturi urmărite cu 
profund interes si subliniate cu 
aplauze de cei prezenti.

I

l

| ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT 
I

j ANUL XLIV - Nr. 11 920 | 4 PAGINI - 50 BANI Miercuri 20 aprilie 1988 |

Astăzi, In manșa decisivă cu Benfica ai semifinalei C.C.E.

STEAUA HOTARITA SA FACĂ TOTUL
PENTRU A

® Partida va fi

radiodifuzată

SE CALIFICA ÎN FINALĂ
MULT SUCCES CAMPIOANEI TARII NOASTRE!

LISABONA, 19 (prin telefon C_ î_ _ î_ ____
Pe măsură oe ne apropiem de ora meciului Benfica 
febra în jurul acestei partide decisive crește 
Peste tot aici, de la suporterul vîrstnic al „Diavolilor roșii", 
cum H se spune fotbaliștilor lui Antonio Toni, și pînă la cei 

în așteptarea 
fel și chip

de la trimisul^ nostru special).
‘.a — Steaua, 

considerabil.

mai tineri dintre susținătorii 
primului fluier al arbitrului, 
șansele echipei favorite. Și pe 
bună dreptate, clubul fanion al 
fotbalului portughez, de 27 ori 
campion ai țării, imbatabil în 
Europa pe vremea faimoșilorg Europa pe vremea lauuușuor 

g Eusebio. Coluna, Germano, Au- 
$ gusto, Simoes. n-a mai reușit 

să ajungă — de 16 ani — în 
g semifinalele prestigioasei în- 
g treceri. „Benfica va obține ca- 
g lificarea in dauna puternicei 
g Steaua?" — se întreba, astăzi 
g ziarul „A Boia", intr-un titlu 
0 apărut pe mai multe coloane : 

„Dacă nu — se spune în cu- 
g prinsul articolului respectiv —. 
g atunci au fost zadarnice sa- 
g orificiile și experiențele făcute 
g în actualul campionat, compe- 
g title in care, cu gindul la o 
g nouă perioadă de glorie în are- 
g na bătrinului continent, se com- 
g place în a ține, la o apre- 
g dabilă distanță, plasa lide- 
g rului F.C. Porto". Potrivit a- 
g precierilor apărute in publica- 
g ția de specialitate „Record", 
g optimismul justificat, după acel 
g I)—0 realizat, in prima manșă, 
g la București, s-a mai estompat 
g în ultimul timp, din cauza u- 
g nor evoluții de slabă factură 
g în campionat. „La ce ne putem 
g aștepta miercuri, se scrie în 
g________________________ ___

formației lusitane, 
toți calculează în 
I

amintit, dacăziarul mal sus
sîmbătă. la repetiția generală. 
Benfica a jucat de la egal cu 
modesta Espinho. pe care, timp 
de aproape 75 de minute, abia 
a putut s-o conducă cu 2—1? 
A trebuit să pice din cer pe- 
naltyu! transformat de brazi
lianul Mozer pentru ca ea să 
se desprindă pe tabela de scor 
și să învingă, finalmente, cu 
5—1. rezultat care nu reflectă 
nici pe departe raportul de 
forțe existent în teren o bună 
parte din timp. Să nu se uite, 
însă, că la situația de 2—1, în 
min. 56. arbitrul partidei a re
fuzat lui Espinho o lovitură de 
la 11 metri". Aceste aprecieri 
critice vizavi de jocul Benfi- 
căi aparțin ziariștilor. Nu puțini 
sînt. însă, aceia care atribuie 
valorosului antrenor Toni și 
calități de .,regizor", expticînd 
aceste prestații mal puțin con
cludente ale Benficăi prin 
diplomația conducătorului teh
nic. Intransigent se arată an
trenorul Toni cu reprezentanții 
presei, anunțîndu-i că „uns- 
prezecele" pentru jocul cu 
Steaua îl vor putea avea doar

cu o oră înaintea loviturii de 
începere. Confrații noștri por
tughezi, intuindu-i preferințele, 
dau însă mai mult ca sigură ur
mătoarea formulă de echipă: 
Silvino — Veloso. Mozer. Dito. 
Alvaro — Diamantino, Sheu. 
Chalana. Pacheco — Magnuns- 
son, Agtias.

„Avîndu-1 acum 
complet refăcut. 
Toni pune mare ______
miercuri", ne spunea confratele 
Leonor Pinahu de la ,țA Boia".

întrebat cum vede el. in 
general, manșa a doua cu 
Steaua, conducătorul tehnic al 
lui Benfica a făcut următoarea 
declarație 
Carlos 
cația 
bui să 
ca să_________ __
Steaua dispune de resurse mult 
mai mari decit a arătat în pri
mul joc. Si sînt convins că ea 
le va arunca în luptă în meciul 
de miercuri. Tocmai din acest 
motiv va trebui să abordăm a- 
cest joc cu maximum de res
ponsabilitate șl. mai ales, cu 
un optimism măsurat, tempe
rat."

Atent la tot ce se petrece in 
jur pe deplin conștientă de 
forța reală a Benficăi. de va-

Gheorghe NICOLAESCU

pe suedez 
antrenorul 

preț pe el

redactorului Luis 
Contoura de la publi- 
,Semanario“ : „Ar tre- 
fiu un nebun infatuat 
nu-mi dau seama că

(Continuare In doo- 2—J)

„Concursul Prietenia" la scrimă

I SABRERII NOȘTRI SI-AU REAMINTIT DE MEDALII ’ *
g IAȘI. 19 (prin telefon). în 
g ambele probe individuale dis- 
g putate marți, sabie și spadă, 
g am avut reprezentanți în fina- 
g lele de opt : sabrerii Dan 
g Costache și Cătălin Frasin, 
g spadasinul Adrian Pop, toți 
g trei în urma unei comportări 
$ sensibil superioare față de ul- 

timele lor evoluții Pe planșele 
g din tară.

După a treia victorie a rugbyștilor in C. E.

PERFORMANȚA TREBUIE SUSȚINUTĂ 
PRINTR-UN JOC MULT MAI BUN!

Primăvară rugbystică fruc
tuoasă. Două meciuri — două 
victorii: 12—3 cu Italia (la Mi
lano !) și 16—7 cu Spania (la 
Focșani). Așadar, debut favo
rabil pentru echipa națională 
de rugby. Dar dacă nu ne vom 
mărgini doar la limbajul sec 
al cifrelor, atunci putem spu
ne. mai ales după meciul cu 
Spania, că în jocul „XV“-lui 
nostru reprezentativ sînt încă 
multe imperfecțiuni. Ne-a 
probat-o — și cît am fi dorit 
contrariul! — partida de du
minică. apriori socotită ușoa
ră. cu reprezentativa Spaniei, 
care, ca niciodată, ne-a con
dus timp de 70 de minute : 
7—4 !

Ne așteptam, oricum, la o 
evoluție mult mai bună a in
ternaționalilor noștri după re
zultatul — șă recunoaștem — 
excelent de pe San Siro. Mai 
cu seamă că jucam, de astă- 
dată. acasă. în fața unui pu
blic numeros și disponibil să-i 
aplaude cu generozitate pe ai 
noștri. Două eseuri (la unul), 
primul (Caragea) în urma u- 
nei frumoase acțiuni colective ; 
al doilea (Coman), oarecum

Un balon pentru linia de treisferturi. Neaga, Munteanu, Caragea, 
Murariu (la pămint) și Dumitrescu (de la stingă la dreapta) 
nu par, insă, întru totul asigurați... Foto: Aurel D. NEAGU
norocos, balonul buclucaș să- 
rlndu-1 pe fundașul spaniol, 
sportivului nostru, pe fază, ne- 
mairămînîndu-i decît să-l culce 
în terenul de țintă. încolo, 
doar tentative de atac, multe, 
dar care — insuficient susți
nute coleativ — au eșuat unele

după altele, fie din cauza unor 
imprecizii tehnice, fie datorită 
vitezei (superioare!) de depla-

Dimitrle CALUMACHI

(Continuare in pag. a 4-a)

Sabrerul clubului Steaua. D. 
Costache. nr. 1 al echipei de 
tineret, a luptat din răsputeri 
pentru o clasare superioară. în 
pofidaunei, întinderi (în reci
divă) a ligamentelor, suferită 
la debutul 
învinșii săi 
mul spre 
redutabili : 
(10—6), . i
(10—5) și ungurul Csecs (10—7). 
cedind apoi la Boroș (7—10) in 
semifinale, învingătorul său 
cîștigînd de altfel întrecerea, 
în asaltul pentru medalia de 
bronz. însă, Costache și-a adu
nat toate resursele, necedînd 
nici un moment inițiativa, sco
rul. absolut simetric. în cele 
două „reprize". 5—3 și, final. 
10—6. ilustrând acest fapt. 
Mezinul sabrerilor noștri. C. 
Frăsin (18 ani), de curând in
trat în circuitul concursurilor

printreîntrecerii, 
aflîndu-se, în dru- 
podium. adversari 
bulgarul Peicev 

sovieticul Gusein

internaționale, a fost o reve
lație. pentru intrarea in finală 
el intrecîndu-l cu 10—6 
ungurul Dallas, loc 4 la 
tineret.

Sătmăreanul A. Pop 
reamintit de cel care, 
doi ani. s-a 
podiumului 
„mondialele" 
să se întrevadă că a depășit 
„criza de creștere". După 
s-a calificat între primii 
trecînd cu dezinvoltură de 
banezul Aguilera 
Mohring (R.D.G.). 
nea de pe tablou 
cale pe medaliatul _  ____
recentelor „mondiale" de tine
ret.

pe
C.M.

ne-a 
acum 

aflat în preajma 
spadasinilor la 

de tineret, lăsînd
oe

opt. 
cu- 

și(10—3)
10—4. ordi- 
i-a scos în 
cu bronz al

sovieticul Skorobogatov.
Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

CONFIRMĂRI Șl SURPRIZE ÎN ÎNTRECERILE 
PATINATORILOR ARTISTICI

Cornel Gheorghe (Dunărea Ga
lați — COIMF) și Grety Marton 
(Spartac Cluj-Napoca) sînt cam
pionii de seniori ai țării la pa
tinaj artistic pe anul 1988, de
semnați, la sfirșltui săptămînil 
trecute, în urma întrecerilor 
care au avut loc pe patinoarul 
acoperit d>in Gheorgheni.

Concursul masculin s-a deruilat 
conform așteptărilor, alături de 
Cornel Gheorghe ureînd pe cele
lalte două trepte ale podiumului 
brașoveanul Marlus Negrea și 
gălățeanul Marian Prisecaru, 
component (ca și învingătorul) 
al lotului reprezentativ. între
cerea fetelor a fost marcată, 
insă, de o reală surpriză, Co- 
druța Moiseanu (candidată la 
titlu.) nereușind să se claseze de
cît In... imediata apropiere a 
ocupantelor primelor trei locuri! 
Celelalte două medaliate stat 
Beatrice Kurceakovschi șl, res
pectiv, Marina Bellu. „A fost o 
ediție reușită a acestor Campio
nate Naționale, ne-a spus prof. 
Marian Nedelescu, secretar res
ponsabil al F.B. Patinaj, la care

au contribuit din plin gazdele, 
care au asigurat o organizare 
fără cusur, arbitrii șl, nu în ul
timul rînd, unii dintre concu- 
renți Gheorghe a impresionat 
încă o dată, prin dificultatea e- 
xercițiilor sale și precizia execu
țiilor, Negrea, mai emotiv însă ca 
niciodată. Kurceakovschi și Be
llu, cu evoluții bune. Nu mai 
puțin apreciez titlul cucerit de 
clujeanca Marton, care a dove
dit că atunci cînd te pregătești 
cu perseverență, apar și rezulta
tele. Sub valoarea lor — Moisea
nu și Nieoleta Cimpoicșu".

Clasament final, feminin : 1.
GRETY MARTON (Spartac Cluj- 
Napoca) 2,4 p, 2. Beatrice Kur- 
ceakovschi (C.S.S. Miercurea 
Ciuc Centrul Olimpic Mecanică 
Fină București) 6,2 p, 3. Marina 
Bellu (ICEMENERG Buc.) 6,4 p; 
masculin : 1. CORNEL GHEOR
GHE (Dunărea Galați COIMF) 
2,6 p, 2. Marlus Negrea (Voința 
Brașov) 3;4 p. 3. Marian Prisecaru 
(Dunărea Galați — COIMF) 6,0 p. 

(D. STANESCU).
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a C.C. al U.T.C. a 

actualul sezon spor- 
- începînd

T6ATE SUB SFMNIJL AÎRACIIVIUȚII
• Inițiator și organizator — C.C. al U.T.C

Campionatele Naționale de halte

PERFORMANȚE CO,
Șl PE PLAN INTER,

■

■

Secția de resort 
definitivat pentru 
tiv în aer liber - 
această săptămîntă — o...
mare" cu o bogată paletă de 
și competiții, toate de nivel 
(adică cu finale pe țară organizate sub 
genericul Daciadei). avînd drept pro
tagoniști, în principal, pe reprezentanții 
liceelor de toate gradele si ai școlilor 
profesionale. Și. de asemenea, toate do
tate cu „Cupa U.T.C.".

înoeputul, sîmbătă si duminică. îl vor 
face participantele la Festivalul ansam
blurilor școlare de gimnastică ritmică, 

’ selecționate ale unor instituții de în- 
vățămînt cuprinzînd eleve între 14—19 
ani, cîștigătoarele etapei pe județ și 
pe Municipiul București. Aproape 400 
de tinere care s-au dedicat „ritmicii". 
Ele își vor desemna cîștigătoarea pe 
țară, intr-un cadru cu totul deosebit, 
în Sala Sporturilor din municipiul 
Craiova. O alegere inspirată pentru ul
timul act al actualei ediții a Festivalu
lui. știut fiind interesul pe care elevii 
doljeni îl manifestă 
grației și 
fie chiar 
masă.

chiar din 
„recreație 
concursuri 
republican

față de sportul 
vizavi de exponentele sale, 
la nivelul unei întreceri de

După gimnastică, 
atletism, un alt 
sport cu o mare 
priză în rîndul ti
neretului studios. 
Protagoniști, fi- 
naliștii Crosului 
Tineretului, care își 
pionii la categoriile 
ani și peste 20 de ani. pe trasee tradi
ționale din vecinătatea stațiunii bihore- 
ne Băile Felix (8 mai). Și în acest caz, 
o bună alegere. Bihorul avînd o rodni
că experiență în materie, aici fiind 
programate si concursuri similare la 
nivel de performanță.

Și tot în actualul sezon sportiv în aer 
liber, alte cîteva concursuri și oompe- 
tiții rezervate elevilor. Mai întîi. fina
lele de baschet (băieți) și handbal (bă
ieți și fete) programate în municipiul 
Satu Mare (10—12 iunie), oraș cu o 
recunoscută „deschidere" spre aceste 
ramuri de sport.

Apoi la Brăila, două finale rezervate 
elevilor atleți: Pentatlonul atletic școlar 
(categoria 14—19 ani), cu participarea e- 
chipelor campioane ale 
nicipiului București și. 
cursul dc ștafete ale

O repetiție binevenita in sprijinul selecției pentru Festivalul ansam
blurilor școlare de ..............~ ’ ’
ceele Sectorului 3 al

gimnastică ritmică. Protagoniste, eleve din 11-
Capltalei... Foto : Aurel D. NEAGU
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REZULTATE DIN DIVIZIILE B- TINERET
• VOLEI

A început turul al 
campionatelor Diviziei 
neret de Volei. Iată 
contind neutru etapa

TV-lea 
B —

al 
ti- 

rezultatele 
a XVl-a :

Oradea — Metalul Lugoj 28—26, 
Autoturisme Timișoara — Co
merțul Sînniicolau Mare 24—21, 
Minaur n Cavnic — Undo Satu 
Mare 27—29.

vor desemna cam-
14—16 and. 17—19

județelor și Mu
ta paralel. Con- 

elevilor, selecțio-
B ■ B B B ■

FEMININ — Seria I : Metalo- 
tehnlca Tg Mureș — Hidroteh
nica Focșani amînat (se dispută 
în ziua de 22 aprilie), A.C.M.R.I.C. 
Piatra Neamț — Toplitana Topll- 
ța 0—3, Filatura Fălticeni — 
niciliina □ Iași 3—0 ; 
Il-a-------------------- --
Oțelui Tîrgoviște 
Constanța 
ța 3—1 r 
A.S.S.U Craiova 3—0 ; seria 
IH-a (bucureșteană) : Metal 33 
C.P.B 3—2, Calculatorul — Voin
ța 3—0, I.T.B — Spartac STIROM 
3—0 ; seria a 
Brașov 
3—2, Politehnica 
EXPLORMIN 
„U“ Electronica 
Armătura Zalău

Pe-
BRAICONF Brăila — C.S.M.

2—3, Comerțul 
CHIMPEX Constan- 

Chimia Tr Măgurele — 
Craiova 3—0 ; seria a

IV-a : G.I.G.C.L. 
MARATEX Baia Mare 

Timișoara — 
Caransebeș 3—0, 

Cluj-Napoca — 
3—2.

MASCULIN
I.M.N. Galați ____
3—0 SARO Tîrgoviște — 
Ploiești 3—1, C.S.M. Delta Tul
cea — Metalul Tîrgoviște 3—0, 
seria a Il-a : Calculatorul Bucu
rești — I.O.R. 
Prahova I.P.G.
București 3—2 
București — 
3—1 : seria a
Dacia Pitești — C.F.R. Arad 3—0,
C. S.M Caransebeș — Metalul Hu
nedoara 3—1, Oltul Rm. Vîlcea — 
Oțelul oraș Dr Petru Groza 3—1; 
seria a IV-a : Chimia Victoria 
Zalău — Electrotehnica Bistrița 
3—0, Voința Alba Iulia — Siiva- 
nia Șimleu Silvaniel 3—1, Ex
plorări Motorul H Baia Mare — 
A.S.A. Elecțromureș H Tg. Mu
reș 3—0.

(Corespondenți . N. Mateescu, 
Gh. Lazăr I. Costiniu, O. Guțu.
D. Roșlanu. 1. Corduban, Fi. 
Dumitru, N. Costln, Ch. Golden
berg, C Gruia. C. Crețu, I. 
col, A. Crișan. N. Donciu, 
Magda, Narcisa Fețeanu, O. 
tcanu, I. Dlaconu. I. Tudor, 
Șlriopol)

Seria 1 î C.S.U.
Gloria Tulcea 

PECO

București 3—0, 
Ploiești — Electra 

ijvi.G. Vulcan 
RaDid București 
ni-a : I.A.T.S.A.

Po
nt. 

Băl- 
T.

• HANDBAL
I.M.U.
28—23. 
C.S.M.

Bra-

MASCULIN — Seria I: 
Bacău — A.S.A. Buzău 
I.M.P. Sf. Gheorghe — 
Borzești 22—20 Tractorul 
șov — Hidrotehnica Constanta
20—17, Moldosin Vaslui — C.S.U. 
Galați 27—21. Arctic Găești — 
Calculatorul I.I.R.U.C. București 
14—15, Prahova C.S.U. Teleajen— 
Independența Carpați Mlrșa 26—27. 
Seria a Il-a : Metalul Hune
doara — Constructorul Arad 
28—26 Strungul Arad — Tehno- 
utllaJul Odorhel 31—24, Utilajul 
știința Petroșani — Constructo
rul Oradea 22—23, Mecanica

VACANȚE, TURISM I

DE ,INTREI’RINDEREA 
TURISM. HOTELURI ȘI 
RESTAURANTE BUCU
REȘTI oferă bilete la munte, 
în stațiunile :
• “Poiana Brașov 

Predeal 
Bușteni 
Păltiniș 

_ Tușnad
Sejur la cerere, pînă la 29 

aprilie inclusiv, cu plecări 
zilnice.

înscrieri și informații la 
toate agențiile de turism 
ale I.T.H.R. București.

nate de școli și licee. Municipiul Brăila, 
care a mai fost gazda unor întreceri 
rezervate reprezentanților tineretului 
studios — și tot la atletism — este în 
măsură să se prezinte și de data aceasta 
la înălțime (18—19 iunie).

Să amintim. în fine, de o altă finală 
care face obiectul unui interes aparte, 
mai ales în mediul rural: Concursul 
școlar de selecție — finala pe țară avînd 
ca loc de desfășurare municipiul Slobozia 
(25—26 iunie). Vor lua parte tineri de la 
sate, categoria 14—15 ani, în probele de 
100 m și aruncarea greutății și catego
ria 16—17 ani (800 m și greutate — 
fete. 1 500 m și greutate — băieți). Un 
excelent prilej pentru ialomițeni de a 
reapare în prim-planul competițiilor de 
nivel republican și un stimulent către 
o activitate sportivă și mai bogată, por
nind de la nivelul satelor si comunelor.

Tiberiu STAMA

■ ■■■■■ B

ȘTIRI DIN POLO

■

FEMININ — Seria 1 : Mecanică 
Fină București — Olimpia Meta
lul Ptopenâ 23—12, Textila Bu- 
hușl — I.T. București 23—19, Re- 
lonul Săvtoești — Sportul Mun
citoresc Caracal 33—1«, Argetex 
Pitești — Preolzia Vaslui 20—19, 
Filatura Focșani — Cetatea Tg. 
Neamț 26—22, Chimia Brăila — 
C.S.M. Sf. Gheorghe 17—22. Se
ria a n-a : Textila Sebeș — 
A.E.M. Timișoara 26—9, C.S.M. 
Bistrița — Universitatea Farmec 
Cluj-Napoca 28—27, Industria U- 
șoară Oradea — Textila Zalău 
24—26, Electromotor Timișoara — 
C.F.R Craiova 30—27 Voința Si
ghișoara — Constructorul Baia 
Marea 20—18, Voința Odoirhei — 
Constructorul Hunedoara 31—20. 
(Corespondenți : V. Peienghian, 
I. Ionescu, I. Vieru, Șt. Crețu, 
C. Crețu I. Toma. L. Mandier, I. 
Tănăsescu, I. Vlad, M. Florea, 
Gr. Rizu. A. Pialoga. S. Fețeanu, 
Gh. Mornăilă, I. Turcu).

• IN FRUMOSUL bazin 
Alba Iulia a avut loc un 
turneu din cadrul întrecerii Di
viziei A — seria a doua la polo. 
Cele mal bune rezultate le-a ob
ținut echipa Vagonul Arad :
13—8 cu Progresul Oradea, 10—5 
cu Constructorul Tîrgu Mureș,
8— 6 ev I.L. Timișoara, 8—7 cu 
Constructorul Feroviar București,
9— 9 cu Lotul de Juniori ’71. For
mația timișoreană Industria Lînil 
a învins cu 11—7 pe Progresul, 
cu 15—8 pe Constructorul Fero
viar, ou 8—2 pe Constructorul 
Tg. Mureș, cedând în fața selec
ționatei juniorilor: 6—7. Cele
lalte rezultate : Progresul Ora
dea U—8 cu Constructorul Tg. 
Mureș 9—1S cu Constructorul 
Feroviar. 6—11 eu Lotul de Juniori; 
Constructorul Feroviar (o forma
ție foarte tînără) 11—5 eii 
struetoruil Tg. Mureș, 9—9 
Lotul de Juniori, acesta

din 
nou

meciuri disputate cu ardoarea 
specifică viratei, întrecerea a 
fost cîștlgată de Vagonul Arad, 
care a acumulat 13 puncte, 
mată în clasament de ~ 
București 11 p, Triumf 
p, C.S.Ș., 1 Buc. to P, 
Cluj-Napoca 5 p. Viitorul 
Napoca 4 p, Progresul Oradea 3 
p, Rapid n Buc., (cu jucători 
născuți în 1975) 0 p. Cîteva re
zultate : Vagonul 6—4 cu Rapid, 
5—2 cu Triumf, 3—3 cu C.S.Ș. 1; 
Rapid I 6—4 cu C.S.Ș. 1, 6—6 cu 
Triumf ; C.S.Ș. 1 -- Triumf 4—4, 
Progresul — Voința 3—3.

ur-
Rapid 

Buc. 10 
Voința 

Cluj-

La sfîrșitul săptămînii trecu
te. Sala Sporturilor din Cluj- 
Napoca a găzduit Campionate
le Naționale rezervate celor 
mai tineri halterofili (catego
ria copii, juniori II și juniori 
I). la care au participat peste 
300 de concurențl. Gazdele. în 
colaborare cu federația de spe
cialitate. au asigurat condiții 
bune pentru desfășurarea unei 
întreceri de anvergură, așa in
cit si mulți sportivi s-au afir
mat, înregistrind rezultate su
perioare fată de campionatele 
de anul trecut. La categoria 
copii au fost depășite 4 re
corduri, 
valoros 
Dodiță, 
kg (la 
vechiul 
ka (100 
La juniorii I s-au 
4 recorduri ale țării, 
care 
formanțele sînt competitive pe 
plan internațional. Este vorba 
de cele de la supergrea. reali
zate de Constantin Urdea : 
390 kg la total. 177,5 la smuls 
și 212 5 kg la aruncat, care 
constituie și recorduri de se
niori. L-a urmat Augustin 
Culici tot cu o performanță 
meritorie: 375 kg (record per
sonal). Putem spune. în fine, 
că avem la această categorie 
sportivi cu perspective. A. Fe
ri s-a remarcat și el prin re
cordul la „aruncat" cu 175 kg 
(cat 67 5 kg), depășindu-1 pe 
cel al lui Andrei Socaci cu 
2.5 kg. Se poate aprecia că 
majoritatea 
juniori I 
grese față 
acum un 
Torăczkoi.

dintre care oel mai 
este cel izbutit de M. 
la „aruncat" — 102,5 
cat. 40 kg). întrecînd 
record al lui A. Czan- 
kg. deținut din 1980!). 

înregistrat 
dintre 

la două categorii, per-

campionilor la 
înregistrat pro- 

rezultatele lor de 
Al. Jigău. P. 

Drocsa. N. Nițu,

au 
de 
an:

________ B. ___ . . .
Șt. Vlad (fratele lui Nicu Vlad), 
A. Mateaș, T. Gyurka etc. Dar, 
să mai consemnăm că la dispu
tele de la Cluj-Napoca au lip
sit (motivat) cîțiva dintre cei

Con- 
cu 

------ ----- ,______ , ___ _ din 
urmă întrecînd cu 12—7 pe Con
structorul.Tg. Mureș. După dis
putarea a două tururi, în cla
samentul seriei conduce Vago
nul Arad, cu 11 puncte. (Gh. 
NISTOR — coresp.)
• TINERI POLOIȘTT (născuți 

în 1974) au participat la o com
petiție organizată la Arad. După

Bill

In Bucegi s-a disputat

„CUPA VETERANILOR" LA SCHI
In organizarea Consiliului Ju

dețean Prahova ai sindicatelor, 
ta colaborare ou A.S. Bucegi și 
Teleoabina Sinaia, duminică s-a 
desfășurat cea de a X-a ediție 
r „Cupei Veteranilor" la schi, 
tn Bucegi, pe Valea Dorului, 
s-a disputat o probă de slalom 
uriaș în două manșe, pe catego
rii de vîrstă. Pe o vreme ,cli- 
noasă" cș ta plină iarnă (cu 
vînt, ninsoare și ceață), foștii 
schiori de performanță au ară- 

>t că au rămas același pasio
nați al sportului îndrăgit 
care îl practică șl acum 
multă dragoste. Rezultate : 
mei, peste 30 ani, o singură 
tegorie : 1. Leonida Onea 
naia), 2. Adina Negotei (Sinaia). 
3. Mariana Uță (S. Mare) • băr-

P« 
cu 
fe
es- 
(Si-

bați, 30—35 ani : 1. Gh. Vulpe, 2. 
M. Burchiu, 3. I. Tîră (toți Si
naia) ; 36—40 ani : 1. I. savu
(Bușteni), 2. V. Richea (Azuga), 
3. Șt. Moldoveanu (Bușteni) ; 
41—45 ani : 1. M. Seeuiu (Buș
teni), 2. C. Vulpe (Sinaia). 3. 
D. Pascu (Sinaia) : 46—50 ani : 
1. C, Tăbăraș, 2. D. Foeșeneanu. 
3 I, Taus (toți Sinaia) , 51—55 
ani ; 1 A. soroceanu (Sinaia). 
2. V. Zaharia (Ploiești), 8. I. 
Popa (Tg. Jiu) ; 56—60 ani : 1. 
M. Enache (Bușteni). 2. A. Al
bert (Bușteni), 3. N. Olteana 
'Brașov) ; peste 60 ani : 1. I. 
Dinu (Sinaia), 2. I. Patraulea 
(București), 3. Em. Ionescu (Si
naia).

Vasile feldman — coresp.

INGRIJIȚI-VA SANATATEA FOLOSIND FAC- | 
g TORI NATURALI DE CURĂ - OFICIILE JUDEȚENE | 
f DE TURISM SI I.T.H.R. BUCUREȘTI VĂ ASIGURĂ f 
g IN ACEASTĂ PERIOADĂ LOCURI PENTRU O g 
f CURĂ BALNEARĂ EFICACE

2

2

2
2

2

Pentru afecțiunile aparatului locomotor, reumatismale, neu
rologice, periferice, ortopedico-traumatologice sînt recoman
date stațiunile : v

— Amara, Călimănești-Căciulata, Eforie Nord, Băile Fe
lix Geoagiu-Băl Govora Băile Hereulane Mangalia Moneasa 
Pucioasa Stănle-Prahova Slănlc Moldova Sovata Vatna Dor 
nel

Pentru afecțiunile aparatului cardiovascular sînt recoman
date stațiunile :

— Balvanyos Borsec Buzlas Covasna Vatra Dornel Băile 
Tușnad.

Pentru afecțiunile ginecologice sînt recomandate stațiunile :
— Amara Eforie Nord Băii- Felix. Geoagiu-Băi Mangalia 

Moneasa Slănlc-Prahova s Sovata
Pentru afecțiuni ale aparatului respirator stat recomandate 

stațiunile :
— Eforie Nord Băile Govora Mangalia Slănlc Moldova.
Pentru afecțiunile tubului digestiv si ale glandelor anexe 

sînt recomandate stațiunile :
— Borsec Căllmăneștl-Căcliulata Malnaș Băile Olănești Sîn- 

georz-Bâl. Slănlc Moldova
Pentru nevroze stat recomandate stațiunile :
— Balvanyos. Borsec Borșa. Moneasa Sinaia Stîna de Vale 

Băile Tușnad.
Oficiile județene de turism și I.T.H.R București asigură tn 

această perioadă locuri tn stațiunile menționate, cu oazaire de 
regulă, tn hoteluri die cură balneară.

f

LA TG. MUREȘ ÎNCEPE 
TURNEUL GRUPEI 5-8

Dintre cele trei turnee 
grupe valorice ale Campiona
tului Național de baschet mas
culin. primul se vă desfășura 
de mîine pînă sîmbătă. în 
Sala Sporturilor din Tg. Mureș. 
Este vorba despre turneul gru
pei 5—8. la care participă ur
mătoarele echipe: Rapid C.S.Ș 
5 București. Academia Milita
ră Mecanica Fină București 
Balanța C.S.U. Sibiu și Farul 
C.S.Ș. 1 Constanta. în prima 
zi se vor disputa (de la ora 17) 
meciurile: Rapid — Academia 
Militară și Balanța — Farul 
Clasamentul va fi alcătuit fără 
a se tine seama de rezultatele 
de pînă acum.

Celelalte turnee finale 
avea loc astfel: grupa 
28—30 aprilie, la Craiova: 
pa 9—12 : 24—26 aprilie 
Arad.

pe

vor 
1—4: 
gru

ia
START IN 

„CUPA FEDERAȚIEI*

„Cupa Federației", competi
ție menită să prelungească ac
tivitatea divizionarelor femini
ne A (fără jucătoarele din lot), 
programează mîine. vineri și 
sîmbătă meciurile turului inau
gural ale seriilor A si C (în 
seria B. primul turneu va avea 
loc între 26—28 aprilie, la Plo
iești). Programul reuniunilor 
inaugurale ale 
este următorul 
Cluj-Napoca : 
C.S.Ș. Viitorul 
Metalul C.S.Ș.
C S.S. Satu Mare — Politehni
ca C.S.Ș. Timișoara; seria C, 
în Capitală (sala Olimpia de 
la ora 17): Politehnica Mine- 
Energie C.S.Ș. 4 București — 
Chimistul C.S.Ș. Rm. Vîlcea. 
Olimpia București — Voința 
C.S.Ș. 2 București. Iată și pro
gramul oelorialte două reuniuni 
din București (în fiecare zi în 
sala Olimpia de la ora 17) — 
vineri: Chimistul — Voința. 
Politehnica — Olimpia: sîmbă
tă: Voința — Politehnica 
limpia — Chimistul

TURNEELE F'NALE ALE 
DIVIZIEI B DE T NERET

seriilor A si C 
— seria A, la 

Universitatea 
Cluj-Napoca — 
Salonta. Mobila

O-

du- 
turul al 

al Diviziei B de tineret, 
stabilite 

valorice ale 
masculin.

Cu meciurile desfășurate 
minică s-a încheiat 
doilea 
fiind 
grupe 
nale: 
(4—8 mai. la Tg. 
litehnica Mine-Energie Bucu-

următoarele 
turneelor fî- 

grupa 1—6 
Mureș): Po-

rești. OȚELINOX, Tîrgoviște. 
C.S.U. Oțelul Galați, Universi
tatea C.S Ș. Viitorul Metalul 
Roșu Cluj-Napoca, Metaloteh- 
nica C.S.Ș. Tg. Mureș, Auto
matica București: grupa 7—12 
(9—13 mai. la Arad): 
C.S.Ș. Rm. Vîlcea.
București. I.C.E.D. II A.C.M. 6 
Carpați București. “

Sodistuil
URBIS

__ ,_ __________Pandurii 
C.S Ș. Tg. Jiu. Mecanica C.S.Ș. 
Mediaș și Olimpia C.S.Ș. Arad; 
feminin, grupa 1—6 (9—13 mai. 
la Constanța) : Robotul C.S.Ș. 
Bacău, Voința C.S.Ș. Unirea 
Iași C.S.Ș. 1 CONPREF Con
stanța. Crișu) C.S.Ș. 2 Oradea. 
Constructorul C.S.Ș. Arad. Co
merțul 
grupa 
lectro 
lecția 
pici II 
C.S.M.
Constructorul T.A.G.C. Craiova 
și Mobila II C.S.Ș. Satu Mare. 
Echipele clasate pe locurile 1 
și 2 în grupele 1—6 vor pro
mova în Divizia A.

„TROFEUL SPORTUL* 
PENTRU EFICACITATE

înscriind pînă acum 1278 p, 
Virgil Băiceanu (Farul Con
stanța). liderul „Trofeului 
Sportul" pentru eficacitate, este 
noul recordman al punctelor 
marcate de-a lungul anilor în 
această întreoere. El l-a depă
șit pe fostul recordman Dan 
Niculescu (1270 p în 1987) și 
are toate șansele să-și îmbu
nătățească performanța cu pri
lejul turneului fina] al grupei 
5—8 a Diviziei A.

Rubrică redactată de 
Dumitru STANCULESCU

C.S.Ș.
7—12
C.S.Ș.
C.S.Ș.
C.S.Ș.
Viitorul

Șf. Gheorghe ; 
(4—8 mai): E- 

Botoșani. Con- 
Focșani. Ra- 

5 București, 
Gheorgheni.

mai buri 
| 

itoarele I 
nale. Cu 
zultatelel 
mai buri 

JUNIol 
ani) : Ca 
Jigău (M 
(95 ; 122,1 
Tg. Muri 
Mihai SI 
170 (70 ;
Paul Toi 
(110 ; 141 
(CH1MP11 
kg (95;
(Progres! 
120) ; cat] 
(Dinamo I 
142,5) ; a 
(Steaua) 
3. Lucial 
235 kg (I 
1. Attila 1 
(135 , 17(1 
care a q 
kg — re] 
Andrei 3 
(Steaua) 
3. Gh. ( 
kg (125; 
Nicolae 
(140 : 18
(Rapid H 
3. Antal 
Tg. Mur 
cat. 82,5 
pid Buc.
Ionel Mil 
kg (140; 
(Dunăr a 
160) ; cat

287.5 kg 
kg 1. 
340 kg (1 
gomir (
302.5 kg 
milian I 
290 
1.
337.5 kg 
Enache 
(125, 155) 
Constan’, 
cat. +11 
Udrea G
212.5) —
nale (v.r 
la smuls 
i-au ap: 
Culici (C 
(170; 20
(Strungul 
140)

JUNIO 
cîștigător 
Fodor (C 
kg (85; 1 
Sîrbn. (C 
13®.' cat 
mai^ >S 
240 kg ' ( 
kg • Floi 
260 kg ( 
Marian 1 
285 kg C 
Tiberiu I 
trița) 310 
kg • Atti
292.5 kg ( 
Gelu Stă 
mișaara) 
cat 110 
gonul A
127.5) ; ci 
Viski (CJ 
kg (122,5;

MIDIC
Joi, 21 

9,30. în 
lui Onco 
(Bd. 1 : 
desfășura 
resant si: 
Societate, 
ti vă din 
rare cu 
pentru ec 
cu tema: 
mentație

1DM1N1STRATIA DE STAT IOTO-PRONOS
CIȘTIGURILE CONCURSULUI PRONOSPOR 

1988. Cat. 1 (13 rezultate) : 64 variante 25% 
rezultate) : 31 variante 100% a 1.367 șl 1.858 v 
Cat. 3 (11 rezultate) : 400 variante ......
25% a 52 lei.
• 66 de numere, ou.prinse tn 

7 extrageri ; posibilitatea de a 
se ciștiga șl cu 3 numere din 
24 și. respectiv, 16 extrase ; pre
zența unor importante cîștigurl 
în bana, autoturisme și excursii 
peste hotare. Iată numai cîteva 
dintre elementele de mare atrac- 
ttvitate care fac faima unei ase
menea acțiuni cum este TRAGE
REA EXCEPȚIONALA LOTO A 
PRIMAVERn, ce va avea loc 
duminică, 24 aprilie, o dată cu 
interesantul concurs PRONO-

100% a 20

SPORT al 
că. juci-nd 
In cadrul 
de 25 de 1 
tiva pârtie 
rile și, im 
de cîștigui
• Ca 

făcute rei 
mână de 
participam 
sului PRC 
săptămînă 
In rubrica



fimiori |

MAL
1TIVE I

STEAUA HOIARITA SA
(Urmare din pag 1)

D E
C T U R A

Astăzi, la Pitești, In Cupa Balcanică

MFCIUl RETUR F.C. ARGEȘ - P.A.O.K. SAIONIC

țării, care
vi- 

imernațio- 
a lor, re- 
desigur, și 
ezultatele :
la 20 de 

l. Adrian 
j) 217,5 kg 
tiro (A.S.A. 
10 ; ’ ‘ 
ill

56 
ua) 
an 
mța) 
rian Maria 
5 kg (92,5; 
Dan Morar 
kg (117,5 ; 
Utvincanțu 
L5 ; 135,5) . 
.S. Onești) 
it. 67,5 kg: 
1) 305 kg 
4-a încer- 
uricat" 175
(v.r. 172,5 

ela Drocsa 
32,5; 170); 
dPEX) 275 
75 kg : 1. 
î) 325 kg 
ici Secan 
(135; 170); 
istructorul 
(125; 160); 
i Vlad (Ra- 
5, 180); 2. 
Buc.) 317,5 
ian Lungu 
kg (125 ; 
in Mateaș 
• (160 ;

rițchi
5); 3.

Onești) 
; cat. 100 

(Steaua) 
ilian Dra- 
1 Brașov) 

3. Maxi- 
atu Mare) 
t-110 kg: 
Plujeana) 

2. Tudor
280 kg 

ea (T.C.I. 
> I 147.5) ; 
Constantin 
kg (177,5; 
ari națio- 
total, 175 
ncat, care 
Augustin 
375 kg
Viragos 

kg (120;

110) ; 3. 
Brăila) 
kg ■ 1.
250 kg
Azoiței

215

a 18 ani), 
; Nicolae 
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Pe stadionul „1 Mai" din 
Pitești, iubitorii fotbalului au 
prilejul să urmărească astăzi 
o interesantă partidă interna
țională intereluburi F.C. AR
GEȘ — P.A.O.K. SALONIC, 
din cadrul Cupei Balcanice. 
Formația nnspete este una din 
vechile participante (și de ne
numărate ori fruntașă) în pri
ma divizie a Greciei.

In partida tur din această 
grupă, victoria a revenit echi
pei din Salonic, cu scorul de 
4—2. Meciul de azi va incepe 
Ia ora 11 și va fi condus de 
arbitru,! Borislov Besjaci (Iu
goslavia). ajutat la linie de 
Dan Petrescu și Jean Grama 
(București).

FACĂ T0TU1
lor și jucătorilor formației cam
pioane. ca și ale tuturor iubi
torilor fotbalului din țara 
noastră. La doi ani după Se
villa și ceva mai puțin după 
Monte Carlo. Steaua se men
ține, iată, in elita fotbalului 
european.

Să ne alăturăm gîndurilor 
tuturor celor de acasă, urîndu- 
le jucătorilor noștri mult suc
ces în tentativa lor de a merge 
și mai departe, în finala pres
tigioasei întreceri. La ora la 
care telefonez, aici, la Lisa
bona. după zile ploioase, cerul 
s-a limpezit, un soare strălu
citor inundă frumoasa capitală 
a Portugaliei, singurul regret al 
localnicilor rămînînd acela că 
stadionul Luz. în pofida celor 
peste 100.000 locuri, nu-i poate 
cuprinde pe toți oei ce doresc 
să fie prezenti la această par
tidă.

Meciul va începe la orele 
23 (ora României) și va fi 
condus la centru de arbitrul 
francez Michel Vautrot. arbitrul 
de la Sevilla, la finala care 
— ne face o deosebită plăcere 
să ne reamintim — a dat cîștig 
de cauză fotbalului nostru. în
crederea campioanei României 
in forțele ei este subliniată, 
de altfel, azi (n.r. marți), și 
in ziarul „Diario de Noticias", 
al cărui titlu, la rubrica sport, 
spune : „Steaua considera Ben- 
fiquistas tao acesiveis como o 
Barcelona" (Steaua îi conside
ră pe oei de la Benfica la fel 
de aocesibili ca și pe cei de 
la Barcelona).

răzbuna pe fosta mea echipă, 
Universitatea Craiova", 
declarat Ungureanu.

„Printre primele mele 
ciuri la echipa națională

ne-aloarea componenților ei. de- 
i monstrată la București. Steaua 
I își vede de pregătirile sale, 

respectînd un program riguros 
întocmit încă d>e acasă. După 
ultimul antrenament pe terenul 
care va găzdui jocul, Anghel Ior- 
dănescu a făcut cunoscut „un- 
sprezecele" cu care va începe 
partida: Liliac — Iovan. Bum- 
bescu. Bclodcdici. Ungureanu 
— Hagi. T. Stoica. Gh. Popes
cu, Balint — Lăcătuș. Piturcă. 
Rezerve: Stîngaciu. Bălan. Ma- 
jaru. Rotariu nu poate fi luat 
în disoutie. întrucît se resimte 
și acum de pe urma agresiunii 
scoțianului Sounfiss. Este, cum 
se vede, formula de bază, uti
lizată, în ultima vreme. de 
formația noastră campioană. 
Prin reintrarea lui Ungureanu, 
apărarea imediată își recapătă 
omogenitatea la toate capitole
le. inclusiv cel moral. Cu Un
gureanu în teren. Gh. Popescu 
va acționa, de astă-dată, ca 
mijlocaș de închidere pe întrea
ga durată a partidei. Fapt im
portant pentru consolidarea 
sistemujui defensiv, în condi- 

. tiile în care este de presupus 
că Benfica va juca pe atac 
mult mai mult decît a făcut-o 
la București. Și. ieșind la joc, 
ea va crea. vrînd-nevrînd, 
fotbaliștilor noștri spații mai 
man de manevră, pe zone a- 
propiate de buturile apărate de 
Silvino. Este, credem, și mo
tivul pentru care Anghel Ior- 
dănescu mizează mai mult. în
tre altele, pe viteza debordan
tă a lui Gavrilă Balint. lansat 
spre avanposturi din linia a 
II-a. urmînd oa incursiunile, 
la același tempo, pe flancul ce
lălalt al frontului ofensiv să-i 
revină lui Lăcătuș. în afara 

I.,datelor tactice" prevăzute în 
planul întocmit de conducerea 
tehnică, manșa de la Lisabona 

Imai cuprinde, firește, și ele
mente de altă natură, cum ar 
fi. de pildă, cele de ordin mo
ral, 

I tru 
atît
nr.

; aprecierile făcute de Hagi 
| marginea confruntării de la Li

sabona: „Piecînd de la acei 
0—0. consemnat după manșa 
intii. ne-am propus să pășim 
pe gazonul stadionului Luz do
minați de ideea că n-am dispu
tat nici un meci cu formația 
portugheză. Ni se va spune, 
poate, că jucăm pe terenul 
Bcnficăi. iar eu voi răspunde 
că echipei Steaua nu i-a fost 
deloc ușor, cu doi ani in urmă, 
nici acasă la... F.C. Barcelona, 
iar rezultatul se știe".

„Ne așteaptă un meci greu, 
dar noi ne vom bate. în sen
sul bun al cuvintului. fără să 
precupețim nici un efort — 
ne spunea Bumbescu. In ceea 
ce. mă privește, sînt convins că 
voi avea mult de furcă cu 
Magnusson, pe care trebuie să-1 
neutralizez, cum am făcut-o a- 
tunci. la Sevilla si eu Archi
bald".

„Va fi un meci extrem 
dificil, nu încape îndoială, 
unul, insă, voi face tot ceea 
depinde de mine si pentru a
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
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I
I
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I

mc- 
fosta 

și cel disputat cu Portugalia. 
Ia Lisabona, unde am reușit să 
înscriu două goluri. Vreau să 
spun că sînt bine -armat» psi
hic în vederea returului cu 
Benfica", ni se destănuia Lă
cătuș.

„Ne-am obișnuit cu ambianta 
încinsă, specifică jocurilor de 
mare miză, afirma T. Stoica, 
căpitanul echipei. Spre deose
bire de prestațiile noastre din 
ultimul timp, in campionat, de 
astă-dată vom acționa 
tia maximă, pentru 
calificarea".

Intenționat am lăsat 
punctul de vedere al 
rului principal, Anghel Iordă- 
nescu, care, cîntărind în mod 
realist șansele echipei sale în 
această dificilă partidă. ne-a 
declarat : „Semifinala latină 
așează fată in fată două for
mații mature, puternice, 
forte sensibil 
care, printr-o mobilizare luci
dă. va reuși să se sustragă 
maj repede de la inalta ten
siune a jocului si. în consecin
ță, va greși mai puțin, aceea 
va marca și primul gol al în- 
tilnirii și se va califica. Mai e 
necesar să vă spun cit de mult 
îmi doresc ca deschiderea sco
rului să ne aparțină ?"

...Gînduri, speranțe în obți
nerea biletelor pentru finala 
de la Stuttgart: ale antrenori-

la tura- 
a obține

la urmă 
an tren o-

de 
egale. Echipa

ANTOHI

extrem de important pen- 
un joc decisiv intr-o fază 
de avansată în competiția 
1 a fotbalului european, 
cum, de altfel, rezultă din 

pe

de 
eu 
ce
o

(A IN SPIIII1NU1 PERFORMANTEI
la orele 
nstitutu- 
lucurești 
se vor 

ui inte- 
îizat de 
i Spor- 

colabo- 
unicipal 
si sport.
in ali- 
pentru

efortul sportiv". Numeroși oa
meni de știință din tara noas
tră se vor confrunta cu spe
cialiștii din domeniul sportu
lui. în cadrul unei mese ro
tunde. pe aceste probleme.

Sînt invitați să participe me
dici. antrenori, psihologi, bio- 
chimiști. fiziologi. cercetători 
și metodiști, activiști din miș
carea sportivă.

1EAZA
APRILIE 
It. 2 (12 
342 lei ; 
variante

:a mințim 
favorite 
variante 
oerspec- 
extrage- 
ga suită 
wizărnor 
iția Ro- 
im pe 
concur- 
această 

țtublicată 
1. marți.

19 aprilie, preoum și în Progra
mul Loto-Pronosport din aceeași 
zi
• ASTĂZI ȘI MUNE mai pot 

fi procurate bilete cu numerele 
favorite la tragerea obișnuită 
LOTO de vineri. 22 aprilie. Re
amintim că numărul șanselor 
sporește în raport direct pro
porțional cu numărul variantelor 
jucate
• Nu uitați că în permanență, 

LOZUL în PLIC vă poate re
zerva orlcînd surprize dintre cele 
mal plăcute, avînd în vedere ne
lipsitele ciștiguri în autoturisme, 
alături de numeroasele și impor
tantele cîștlguri în bani. Pentru 
perioada ce urmează. A.S. Loto- 
Pronosport pregătește noi emi
siuni speciale de sezon, cu cîș
tlguri suplimentare dto fond spe
cial.

Partida de la Galați, cum se 
știe, s-a liniștit mult mai de
vreme decît se anticipa, deși Pe
trolul venise aici să încerce 
Dunărea cu... degetul. Un even
tual punct ciștigat în fața Oțe
lului ar fi reaprins speranțele 
„galben—albaștrilor" în perspec
tiva evitării retrogradării. Se 
miza chiar pe o surpriză (am 
aflat-o di intimitatea echipei), 
așa cum se întimplase în primă
vara anului 1985, cind Petrolul, 
tot cu antrenorul P. Dragomir la 
timonă cîștlga cu l—0 la Du
nărea C.S.U.. ceea ce a decis 
promovarea pe prima scenă a 
fotbalului. Se mai conta și pe 
starea terenului (duminică gazo
nul a mustit de apă), el fiind 
aliatul echipei care trebuia să 
„închidă" jocul șl nicidecum al 
Oțelului, formație care ne-a con
vins în acest campionat de fru
moasele el posibilități tehnico- 
tactice. A venit, însă, acel rapid 
momen psihologic șl AntohI, 
„vîrful de lance" al gălățenilor, 
s-a răzbunat pe nereușitele sale 
din primăvara amintită (Ipe a- 
tuncl juca la Dunărea C.S.U.) și 
a înscris spectaculos la centrarea 
hil Surcea în minutul 2. Sigur

că acest gol a turnat plumb în 
picioarele jucătorilor oaspeți, iar 
Oțelului l-a permis să intre în 
turația obișnuită conducînd os
tilitățile.

După meci, cel doi antrenori, 
C. Rădulescu — I. Sdrobiș, se 
arătau mulțumiți de rezultatul de 
pe tabela de marcaj, de jocul 
bun a iul AntohI, M. Stan și al 
lui Burcea dar, pe ansamblu, el 
încriminau marile ratări ale lui 
O. Popescu și Hanghiuc, ezită
rile în cîteva momente în faza 
defensivă. Și. adăugăm noi, gă- 
lățenii n-au reușit să realizeze 
nici procentul dorit la finalizare, 
numărul șuturilor nefilnd în con
cordanță cu lungile perioade de 
dominare. în primul rind. ni
meni n-a încercat să șuteze de 
la distanță, așa cum se reco
mandă în cazul terenurilor alu
necoase.

Cît despre Petrolul, ce să mal 
spunem... Cu un singur șut pe 
spațiul porții (dintr-o lovitură li
beră executată de Pitulice), nu 
putea să aspire la mai mult, în 
ciuda faptului câ uneori a echi
librat jocul, la., mijlocul tere
nului însă

Stelian TRANDAFIRESCU

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
9

UN PUNCT PREȚIOS
Gloria Bu/âu - r.C. M. Progresul Brăila 2-2 (2 1)
Circa 5 000 de spectatori au ve

nit la întâlnirea dintre o preten
dentă la Divizia A și o fostă 
divizionară A. Jocul începe 
lent, cu pase la mijlocul terenu
lui și, cînd toată lumea se aș
tepta mai puțin, V. RADU se 
lansează într-o cursă solitară, 
de la circa 40 de metri, făcind 
inutilă intervenția portarului Ca- 
loianu î 1—0. Nu trec decît 3 mi
nute și PROFIR, de la 25 de m., 
printr-un șut puternic, la semi- 
înălțime, îl lasă fără replică pe 
portarul Dinu î 1—1. Gloria este 
în acest moment mal lucidă, a- 
tacă mai mult, dar fără eficien
ță în timp ce Progresul se apă
ră calm, acționează pe contra
atac, mal ales pe partea stingă, 
und< în permanență a fost un 
spațiu liber. In min. 38, după o 
serie de combinații reușite, DRA
GAN șutează puternic și mingea 
poposește in plasa oaspeților : 
2—1. In continuare, la timonă se 
află Gloria care are și o bară

CA ÎNTRE
Politehnica lași - C. F. R.

Străjuit de nămeți, terenul 
(mustind de apă) din Dealul 
Copoulul a găzduit meciul din
tre cele două echipe conjudețene, 
Politehnica Iași șl C.F.R. Pașcani. 
A fost o partidă dinamică, 
cursivă (în pofida terenului greu), 
faze spectaculoase (ca între me
gieși care nu-și fac greutăți unul 
altuia) "i goluri multe.
Deși au înscris 5 goluri, 

studenții ieșeni au irosit o su
medenie de alte faze ofensive, 
bine construite, tratate însă cu 
ușurință la pasa decisivă sau la 
finalizare. (Pînă și extrema He
nika o recentă șl promițătoare 
tînără achiziție, cel mai bun a- 
tacant al meciului, ,,copie" a lui 
Incze IV, a ratat trei asemenea 
mari ocazii).

Iată și filmul golurilor : în
min. 19 HENIKA primește o 
pasă de la Ursache în careul 
advers, șut Ia colț șl : 1—0 ; în 
min. 37, același Henika încheie 
o cursă centrînd foarte bine la 
CROITORU, „cap" al acestuia în 
colțul scurt : 2—0 ; oaspeții re
duc din handicap, în min. 40,

ÎNCĂ UN PAS SPRE

in minutul 45, dar efortul făcut 
își spune cuvintul și, treptat. 
Progresul echilibrează, jocul. De
clanșează la rîndu-1 cîteva a- 
tacurl, și ca urmare, în min. 62, 
PETRACHE aduce egalarea, prin- 
tr-o lovitură liberă executată cu 
precizie și ... 2—2. Gloria revine, 
domină, dar fundașii adverșl și 
mai ales portarul Dinu rezolvă 
toate situațiile critice, trecînd la 
zestrea de puncte a F.C.M.-ului 
un prețios punct la „adevăr".

Arbitrul Gh. Constantin (Km, 
Vîlcea) a condus foarte bine ur
mătoarele formații :

GLORIA BUZĂU : CALOIANU — 
Roșu, Marcu (mim. 65 Mihai 
Nicolae), Tul nan, Trandafir — 
Mircea, I. VIOREL, DRAGAN, 
Ursa — PROFIR, TEODORESCU.

F.C.M. PROGRESUL : DINU — 
Oprea, lonașcu, Darie, CHIRI- 
ȚA — Pașcu, M. Aurea (min. 61 
Văsîi), TITIRIȘCA, Petrache (min. 
65 Cațaros) — V. RADU. GLONȚ.

Gheorghe BĂLAȘA

MEGIEȘI...
Pașcani 5 2 (2-1)

prin fostul ieșean KEP^ȘI; min. 
83 — acțiune prelungit- a mijlo
cașului Bambu, pînă aproape de 
linia de corner, centrare paralelă 
cu poarta și CROITORU impin
ge balonul în gol : 3—1 ; tai mi
nutele 86 și 88 „bătrfnii” BUR- 
DUJAN și FLOREAN aduc sco
rul la 5—1 pentru gazde pentru 
ca KEREȘI să stabilească scorul 
final în min. 89 transformînd 
un penalty acordat la un fault în 
careu al lui Tănase asupra lui 
Marinov.

Arbitrul V. Donțu (Galați) a 
condus bine formațiile :

POLITEHNICA ; Cîmpea-nu — 
Ursache (min 52 Tănase), Gheor- 
ghiiu BAICEA, FRINCU — Con
stantin, Pav^liuc (min. 70 BAM
BU) Burdujan, Florean — HE
NIKA. CROITORU.

C.F.R PAȘCANI : Mihăilă — 
Farcaș, Oprea, CARAMALAU, 
Pavel — MARINOV, I. ROTARU, 
Andrei (min. 46 D. Rotaru), Iri- 
mia — Lucacd (min. 46 Onofrei). 
KERESI.

Paul SLAVESCU

A"

nalty elar, pe care n transformă 
cu precizie RADU II. Pînă la fi
nalul reprizei gazdele forțează 
egalarea, dar Dună sau Diaconu 
ae pripesc în fazele de finalizare. 
După pauză, cei care au Iniția
tiva sînt oaspeții, care ratează 
situații dare de a înscrie prin 
C. Zamfir (min. 52) și Radiu H 
(min. 57). Totuși. sibienii reu
șesc desprinderea pe tabela de 
marcaj (min. 77) cînd C. ZAM
FIR fructifică cu multă abilitate 
centrarea impecabilă a lui Radu 
II. Bueureștenii au un final de 
partidă bun. încearcă golul de 
onoare, dar nu-1 reușesc nici în 
min. 83, cînd Dună execută slab 
(direct în brațele lui V. Marcel)

penalty ui just acordat. Ja un 
fault corni» de V. Marcel asu
pra lui Cioacă. Arbitrul Iile Coț 
(Plodești) a condus foarte bine 
formațiile :

PROGRESUL VOINȚA : Bîzoia
nu — Bealcu, MARINESCU, 
Popa, Stroe — DIACONU (mim. 
77 Ralia ian). Tlcă (min. 68 SI- 
MION) Ciocănete — Petre, 
DUNA Cioacă.

F.C. INTER : V. Marcel — Și- 
șoe, M Zamfir, BOAR, MĂRGI
NEAN (min. 60 Bîrsan) — STA- 
NESCU, ȘOARECE, CIOBANU — 
C. ZAMFIR, Radu H (min, #0 
Bolborea). Turcă.

Pavcl PEANA

PARTIDĂ DÎRZ DISPUTATĂ
Metalul București - C.M.M.
După 10 minute de studiu în 

care fazele ș-au derulat între 
cele două suprafețe de pedeapsă, 
în minutul următor s-a consu
mat o fază mult contestată de 
publicul prezent. La o lovitură 
liberă executată de Dumltrașou, 
L Șerban trimite cu capul spre 
poartă dar de pe linia porții, 
un jucător oaspete respinge ba
lonul cu mina, fără ca arbitrul 
să acorde penalty. Patru minute 
mai tîrziu oaspeții deschid sco
rul : Gugu (cel mal bun atacant 
de la Pandurii) execută o lovi
tură liberă de pe partea stingă 
și PARASCHTV înscrie cu capul, 
din apropiere : 0—1. Gazdele re
vin puternic în atac, creîndu-șl 
situații bune de a marca prin 
Niță (min. 16), Petre (min. 30) 
neutralizate de portarul Titlrică, 
Niculescu (min. 33) șl I. Șerban 
(min. 40). ultimii doi ratînd din 
poziții favorabile.

La reluare, bueureștenii asal
tează cu vehemență reduta gor-

Pandtirii Tg. Jiu 1-1 (0-1)
jană care cedează după 5 mi
nute, cind la al 6-lea corner al 
gazdelor. Niță execută excelent 
și NICA prelungește în poartă: 
1—1. In min. 54, Niță a șutat 
violent de puțiin pe lingă poar
tă, pentru ca în min. 78, Gaș- 
par, venit în atac, să trimită o 
„boltă" spre poarta Iul G. Șer
ban, dar atent, acesta a respins 
peste transversală.

A arbitrat satisfăcător C. 
Gheorghiță (Brăila).

METALUL : G. Șerban — A- 
produ (min. 46 Vlad), NICA, 
Dumitrache. DUMTTRAȘCU — 
NIȚĂ Stoian, I. ȘERBAN — Pu- 
chea Petre Niculescu (min. 35 
POMOHACT).

PANDURII: TITIMCA — Bu- 
runtia, GAȘPAR. Catană, Șolea 
— BĂLUȚA Andronache (mim. 
60 Tunaru) PARASCHTV, Gheore 
ghe — M. Ionel, GUGU (min. 
46 Andriucâ).

Ștefan DUMITRU

Progresul Voinja București - F.C. Inter Sibiu 0-2 (0-1)
Ploaia continui. vremea frigu

roasă nu au estompat cu nimic 
spectacolul fotbalistic destul de 
bun oferit de cele două com
batante numeroșilor spectatori 
prezențl duminică la acest meci. 
In această partidă. Progresul 
Voința a încercat, a căutat, cu 
toate eforturile, să-șl îmbunătă
țească punctajul, pentru a-și în
deplini baremul de ... viitoare di
vizionară C, Iar F.C. Inter a 
jucat la cîștig pentru... Divizia

A. ceea ce a și reușit, pe deplin 
meritat. Meciul a început în 
nota de dominare a oaspeților, 
care au acoperit mai bine tere
nul Iar linia mediană — pres
tație de excepție — a alimentat 
în permanentă cu baloane utile 
un atac penetrant care a creat 
destule faze periculoase la poar
ta lui Bîzoianu. La un asemenea 
atac (min. 35) C. Zamfir pă
trunde în viteză tn careul bticu- 
reștean și Tică îl faultează. Pe

GAZDELE ATACĂ, OASPEȚIIA
MARCHEAZA

Sticlo Aricșul Turda - Gloria Bistrița 0 2 (0 1)
Meci viu disputat, în prezența 

a peste 10.000 spectatori. Gazde
le se aruncă în atac din primele 
minute dar mai experimentații 
jucători al Gloriei, in min. 8, pe 
contraatac, deschid scorul prin 
SOARE care Înscrie, cu capul, 
la o centrare a lui Manea, cu 
toată opoziția portarului Vlad, 
care a atins balonul : 0—1. Jo
cul se reia, turdendi fac mare 
risipă de energie atacă pe un 
front larg, oaspeții se apără 
grupat și contraatacă prin Ma
nea tn min. 11, 14, 17, 20. Sticla 
Arleșul trece pe Ungă egalare, 
la c serie de combinații foarte 
frumoase între Feșnic — Rus V. 
Vasile — Sonica și Rus O. Vasile. 
Gloria se vede din nov pe con
traatac prin Soare care tn min. 
26 irosește o bună ocazie de 
majorare a scorului. Pînă la 
s Ursitul primei reprize fazele 
alternează de la o poartă la al
ta. Cocan (min. 39) și Manea 
(min. 40) ratează alte bune ocazii.

După pauză, dominarea gazde
lor este și mai accentuată (deși 
ele rămîn în zece oameni prin 
elbrZnarea. lui Ciocan — lovire

fără balon in min. 59), oaspeții 
retrăgîndu-se în apărare cu în
treg efectivul, mai puțin Manea. 
Rus O Vasile (min. 48) șl Co
can (min. 53) ratează două imen
se situații de a înscrie, din a- 
propierea porții. Gazdele își pierd 
din luciditate, se precipită și, pe 
fondul dominării teritoriale a lo
calnicilor oaspeții reușesc să 
se deprind : în min. 88, Pârciu 
insistă trece de doi adversari, 
trimite tn fața porții, iar SOA
RE de la 7—8 m, împinge min
gea în plasă : 0—2.

Arbitrul V. Alexandru (Bucu
rești a condus bine formațiile s

STICLA ARIEȘUL TURDA S 
Vlad — Gherman Ciocan. Ludu- 
șan (min. 26 Tehei), Cocan — 
Feșnic Bozdog (min. 24 PAȘCA), 
Sonic, — RUS V. VASILE. Rus 
O Vasile. Batiu.

GLORIA BISTRIȚA : NALAȚI — 
Roman HURLOI. Tătăran, Bagiu 
— TRTMBITAȘ (min. 82 Ccrvens- 
chl Moga, Costin *» Nicolae, 
SOARE MANEA (mto. 85 Pârciu).

Alexandru POPESCU



„Cupa €arpați“ la sărîturi in apă

JUNIORII DE IA C.S.M. SIBIU AU CUCERII TROFEUL
in „Cupa României'1 la hochei pe gheafâ

STEAUA-DINAMO 6-6
Desfășurat în bazinul Olimpia 

din Sibiu, Concursul Republican 
de sărituri pentru juniori dotat 
cu „Cupa Carpați" a fost domi
nat de sportivii municipiului gaz
dă, dintre care cei de la C.SJW. 
(antrenoare : Angela Popescu- 
Mărgmeanu) au cucerit trofeul. 
Deși nu s-a ridicat la un nivel 
tehnic deosebit, întrecerea a 
plăcut datorită disputei de la 
unele probe, cum a fost platfor

Echipa C.S.M. Sibiu, clștlgătoarea „Cupei Carpați"
Foto : V. CtRDEI — Sibiu

ma fete, unde Daniela Popa 
conducea după șase salturi, dar
l-a  greșit pe cel de al șaptelea 
(dublu salt șl jumătate răsturnat 
grupat). In vreme ce principala 
Sa rivală — Ioana Voicu — a 
executat acceptabil triplu salt și 
jumătate contra grupat (coefi
cient 3,2 !), treclnd In frunte.

Clasamente — fete, trambulină 
3 m : 1. Anca Udvescu (C.SJW. 
Sibiu) 386,30 p, 2. Ionica Tudor 
(ILic. ind. 37 Buc.) 385,75 p. 3. 
Cristina Loloiu (C.SJW.) 383,43 p,
4. Luana Ciufuligă (Progresul

Divizia A la șah

Înaintea rundelor decisive
La Predeal, cu trei runde 

înainte de încheierea întreceri
lor Diviziei A la sah mai sdnt 
încă de tranșat rivalități im
portante. In runda a 6-a. Po
litehnica București a întrerupt 
la scorul de 5—4 cu A.E.M. 
Timișoara, o singură partidă. 
Baciu — Cosma. urmînd să fie 
reluată a patra oară (!) pen
tru a fi stabilit rezultatul final, 
în celelalte întîlnlri: Calculato
rul București — Politehnica 
Iași 5.5—-4,5: Mecanică Fină 
București — I.T.B. 1,5—8.5; 
Voința Rm. Vîlcea — Electro
motor Timișoara 2,5—7,5; 
C.S.M. Electrometal Cluj-Napo- 
ca — Otelul Galați 4—6; Uni
versitatea București — Metalul 
București 5.5—4,5.

DUPĂ A TREIA
(Urmare din pag 1)

sare a mai mobililor rugbyști 
spanioli. Se pune, firește, în
trebarea: de ce nu s-a fructi
ficat superioritatea noastră 
(rietă) din grămezile ordona
te, cînd sportivii iberici erau 
dați înapoi cu mulți metri ? 
Baloanele cîștigate aici trebuiau 
să constituie pasul hotăritor 
spre crearea unor faze de eseu, 
mult prea puține însă față de 
situația din terenul de joc. Poa
te că împingerea nu s-a făcut 
pînă la capăt astfel ca balo
nul să iasă din grămadă „cu
rat". „Astăzi (în contextul în

„CONCURSUL

PRIETENIA- LA SCRIMĂ
(Urmare din pag. 1)

de care a fost întrecut cu 
10—5. De altfel, tînărul spor
tiv sovietic a și intrat apoi, 
meritat. în posesia trofeului.

Rezultatele finalelor individuale 
de sable: K. Pilkowski (URSS) 
— P. Postek (Polonia) 11—9. V. 
Guttait (URSS) — C. Frăsin 
(România) 10—4, P. Costache 
(România) — L. Csees (Ungaria) 
10—7 G. Boroș (Ungaria) — P. 
Jakab (Ungaria) 10—8; Guttait — 
Pilkowski 10—6, Boros — Cos- 
tache 10—7; pentru locurile 3—4: 
Costache — Pilkowski 10—6; 
patru locurile 1—2: Boros — 
Guttait 10—6; spadă: N. Loyola 
(Cuba) — C. Aguilera (Cuba) 
12—10, o. Falter (RDG) — S. 
Nawroski (Polonia) 10—5, O. 
Skorobogatov (URSS) — C. Pal- 
may (Ungaria) 10—7, A. Pop 
(România) — M. MBhrlng (RDG) 
10—2; Fatter — Loyola 11—9, 
Skorobogatov — Pop 10—5; pen
tru locurile 3—4: Loyola — Pop 
10—3; pentru locurile 1—2: Sko
robogatov — Falter 10—4.

Buc.) 377,05 p, 5. Gabriela Stoica 
(C.S.M.) 366,60 p, 6. Ioana Voicu 
(Progresul) 352,10 p ; platformă : 
1. Ioana Voicu 372,70 p, 2. Da
niela Popa (Crlșul Oradea) 372,30 
p, 3. Cristina Loloiu 312,35 p, 4. 
Anca Udvescu 309,75 p, 5. Ga
briela Stoica 304,65 p, 6. Monica 
Mate (Crlșul) 291,40 p ; băieți — 
trambulină 3 m : 1. S, Fredei 
(C.S.Ș. Sibiu) 484,80 p, 2. B. 
Cibu (C.S.Ș. Sibiu) 463,75 p, 3.

S. Baca (C.S.Ș. Sibiu) 421 p ; 4. 
G. Sandu (C.S.Ș. Triumf Buc.) 
382,85 p, 5. A. Felea (C.S.Ș. Si
biu) 377,10 p, 6. I. Pleșa (C.S.M. 
Sibiu) 364,65 p ; platformă : 1.
B. Cibu 487,80 p, 2. S. Baca 398,85 
p, 3. I. Herlaș (Lie. ind. 37) 381,10 
p. 4. A. Felea 36110 p, 5. S. Fre
dei 359.43 p. 6. G. Sandu 350 p.

Clasament pe echipe : 1. C.S.M. 
Sibiu 361 p, 2. C.S.Ș. Sibiu 239 
p, 3—4. Crlșul Oradea șl C.S.Ș. 
Triumf 216 p, 5. Lie. ind. 37 178 
p, 6. Progresul 140 p.

Ilie IONESCU — coresp.

Rezultate din runda a 7-a : 
Politehnica București — Calcu
latorul 6—4 ; I.T.B. — Politehnica 
lași 7,3—2,5 ; A.E.M. — Uni
versitatea 7,5—2,5 ; Voința —
Oțelul 7—3 ; Electromotor —
Mecanică Fină 6—4 ; Metalul — 
Electrometal 6,5—3,5. Runda a
8-a : Politehnica București —
Universitatea 7,5—2,5 ; Mecanică 
Fină — oțelul 6—4 ; Poaltehnlca 
Iași — Electromotor 3,5—6,5 ; 
Calculatorul — I.T.B. 3—7 ; Elec- 
tro-metal — A.E.M. 1,5—7,5 (!) ; 
Voința — Metalul 4.5—4,5 (1).

In clasamentul general condu
ce PoMtelmica București, cu 21 
p (t), urmată de I.tjb. șl Elec
tromotor 21 p, A.E.M. 15 p (1), 
Calculatorul 15 p. Lidere în ce
lelalte clasamente sînt I.T.B. 
(masculin) 35,5 p. Electromotor 
(feminin șl jun-iorl — junioare) 
13,5 p.

VICTORIE A RUGBYȘTILOR ÎN C.E.
5

care joacă marile echipe) 
nu-ți mai poți permite o in
trare în grămadă doar cu 
«cinciul» din față. Trebuie să 
împingă zdravăn toți cei opt 
înaintași", afirmă Jean-Pierre 
Garuet, socotit Ia C.M. nr. 1 
pe postul său, într-un recent 
interviu acordat ziarului „Le 
Sport". Concluzia vine de la 
sine...

Am văzut la Focșani unele 
plecări bune pe lingă grăma
dă (Murariu de vreo două ori, 
Rădulescu, dar el a fost de 
cîteva ori cu un pas înaintea 
purtătorului de balon). Gră
mezile (șl cele spontane), pe 
care le-am dominat, uneori co
pios. nu ne-au creat avantajul 
așteptat. Ca și marginea. de 
altfel, deși Dumitraș și Cara- 
gea (frumos, cu două mîini) 
au adus adesea balonul în ta
băra noastră. Iată situații de 
superioritate (practică) care în 
manea lor majoritate au rămas 
nefructificate. „Deschiderea" a 
jucat și ea mad slab, iar „trei- 
sferturile". în condițiile de cli
mă și teren speciale (a plouat 
mai tot timpul), nu au prea 
contat. Scontam, tocmai de 
aceea, pe un joc mult mai pre
cis, mult mai eficace al înain-

PE SCURT • PE SCURT ® PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT ® PE SCURT
ATLETISM • Concursul de 

maraton de la Marsilia s-a în
cheiat cu victoria atletului fran
cez Patrick Clabaut, înregistrat cu 
tlmpuil de 2.14:32. L-au urmat 
compatriotul său Jean Jablonski 
2.16:30 șl portughezul Jose Frias. 
2.16:53.

AUTOMOBILISM A Cursa de la 
Long Beach (California) a reve
nit pilotului american Al Un ser. 
cane, la volanud unei mașini 
„March-Cosworth". a realizat o 
medie orară de 1B4 km. Pe locul

GALATI, 19 (prin telefon). 
Patinoarul artificial din loca
litate găzduiește, incepind de 
luni, ultima competiție a se
zonului intern la hochei pe 
gheață: „Cupa României", cu 
participarea primelor șase for
mații din Campionatul Națio
nal. Iată amănunte din prima 
zi :

STEAUA — DINAMO 6—fi 
(1—1. 2—3, 3—2). Așteptată și 
urmărită cu deosebit interes de 
un mare număr de spectatori, 
întîlnirea diințre cele două 
tradiționale rivale a prilejuit 
o luptă îndârjită, cu multe mo
mente de suspans. în pofida 
faptului că Dinamo nu i-a pu
tut folosi pe Gh. Huțan. So- 
lyom și D. Popovici (suspen
dați), avînd un lot restrîns, a 
evoluat totuși neașteptat de 
bine, aplicînd un pressing care 
i-a incomodat vădit pe cam
pioni. Drept urmare, dinamo- 
viștii au avut inițiativa, au 
condus cu 4—1 (min. 29) și 
6—4 (min. 56) și numai dato
rită unei deconectări prema
ture nu au reușit să-Și apro-

La Stadionul Tineretului din Capitală

A DOUA COMPETIȚIE A ANULUI LA TIR CU ARCUL
Cu două săptămîni înaintea 

tradiționalului Campionat Inter
național al României la tir cu 
arcul, Capitala găzduiește cel de 
al doilea concurs al anului în 
aer liber : „Cupa Olimpia" și 
„Cupa Municipiului București". 
Timp de cinci zile. începînd de 
ier!, la Stadionul Tineretului, 
evoluează cei mai buni arcași și 
cele mai bune arcașe cu dorința 
de a obține, așa cum ne-au o- 
bisnuit în ultimul timp, noi 
rezultate valoroase. Cu toată 
vremea potrivnică ele pot fi 
realizate, mai ales la feminin. 
Aici, în disputa pentru primul 
lo: dintre multipla noastră 
campioană, Aurora Chin Matei 
(Steaua) și neînvinsa ultimelor 
șase întreceri interne, tînăra 
Diana Nicolaescu (Olimpia), 
poate interveni și Gabrie
la Cosovan (Voința Ră
dăuți), în ascensiune de 
formă în acest început de an. 
Dar și la seniori sînt de aștep
tat performanțe notabile și o 
luptă strînsă pentru supremație, 
dat fiind faptul că la întreceri 
participă și cîștigătorii ultimelor 
trei mari competiții interne : 

tașilor.
Sigur, modul s-a cîștigat în 

oale din urmă și în palmare
sul echipei naționale de rugby 
a fost înserată o nouă victo
rie. Dar maniera in care ea 
a fost obținută nu ne poate fi 
indiferentă. Un semnal de 
alarmă a fost tras. Iar „toam
na rugbyștilor". infinit mai di
ficilă. trebuie abordată cu 
deplină responsabilitate. Ne 
așteaptă meciuri grele. Vom 
juca cu U.R.S.S. (afară), cu 
Franța (acasă) și cu Țara Ga
lilor. într-un amical de pres
tigiu, (la Cardiff). Se înțelege 
că. pentru a evolua cu sucoes 
în toate aceste partide. în care 
ochii specialiștilor vor cîntări 
nu numai jocul tricolorilor 
noștri, ci și gradul lor de com
petitivitate. va trebui lărgită 
baza de selecție, aducînd în 
„curtea naționalei" pe cei mai 
buni rugbyști din tară, de la 
Constanta și Iași, de la Baia 
Mare, Buzău sau Timișoara.

Un început de drum a fost 
parcurs cu rezultate pozitive. 
Dar continuarea trebuie susți
nută printr-un joc mult mai 
bun dacă dorim să revenim 
(repede) în prim-planul rug- 
byului european.

secund, la un tur de învingător, 
a sosit coechipierul său Bobby 
Rahal (,,Lola“).

ÎNOT a în ult'ma zl a con
cursului de la Luxemburg. o- 
landeza Ingrid Baras a cîștigat 
proba de 100 m liber cu tlnroul 
de 58.00. compatrioata sa Jolan- 
da de Rover s-a situat oe locul 
întîi la 10" m soaie în t :05 68. Iar 
francezul Franck Schott a ob
ținut victoria în proba masculină 
de 200 m mixt cu 2’06 62.

RUGBY • La Arcos de Val- 

prie victoria pe care ar fi me
ritat-o fiind egalați in extre
mis. Au marcat: Burada, V. 
Huțanu, Justinian, Dragomir, 
Hălăucă și K. Antal (Steaua), 
respectiv Er8s 3, Lukacs, Pi- 
saru și Jumătate.

SPORT CLUB MIERCUREA 
CIUC — PROGRESUL MIER
CUREA CIUC 6—4 (2—1, 1—1, 
3—2). Partidă echilibrată pînă 
în min. 42 (scor 3—3). după 
cane Sport Club s-a desprins 
în câștigătoare. Au înscris : C. 
Antal 3. GerczuJ, Z. Baricz. 
Gyorgycze (S.C.), respectiv E. 
Antal, Sandor. Baczoni, Mczei.

DUNĂREA GALATI — C.S.M. 
VIITORUL GHEORGHENI 6—3 
(2—0, 2—3, 2—0). Victorie me
ritată a tinerilor hocheiștâ gă- 
lățeni, într-o întrecere pe care 
au dominat-o. Au marcat: E. 
Radu 2, Demidov, Munteanu, 
Marcu. N. Dima (Dunărea). 
Szoke, C. Gali și Andras (Vi
itorul).

Telemac SIRIOPOL. coresp.

Iosif Szatmari (Sănătatea Tg. 
Mureș), Victor Stănescu (Pe
trolul Ploiești) și Mircea Fîrdea 
(Voința Satu Mare), clasați pe 
primul loc, în ordinea de mai 
sus, la „naționalele" în aer li
ber. la „Cupa României" (am
bele în 1987) și la „naționalele" 
de sală (din acest an). Progra
mul prevede ca azi să se în
cheie tragerile pentru simplu 
F.I.T.A., rezultatele constituind 
și criterii pentru calificarea în 
concursul Grand F.I.T.A., care 
începe joi și se încheie sîmbătă.

• AZI VOR R CUNOSCUTE FINALISTELE CUPELOR EUROPENE 
• CAMPIONATE NAȚIONALE • REZULTATE, ȘTIRI

F T A d
DUPĂ cum am anunțat, astăzi, 

în urma meciurilor retur ale 
semifinalelor cupelor europene, 
vor fi cunoscute finalistele actua
lelor ediții. Iată orele de înce
pere (ora București), iar între pa
ranteze rezumatele din prima 
manșă. C.C.E. — 23,00 : Benfica Li
sabona — Steaua (0—0) ; 21,30 : 
P.S.V. Eindhoven — Real Madrid 
(1—1). CUPA CUPELOR — 21,13 : 
Ajax Amsterdam — OHmpique 
Marsilia (3—0) ; 21,30 : A talan ta
Bergamo — Malines (1—2). CUPA 
U.E.F.A. — 21,45 : Espanol Barcelo
na — F.C. Bruges (0—2) ; 21,15 : 
Werder Bremen — Bayer Lever
kusen (0—1).

CAMPIONATE NAȚIONALE. Bel
gia (et. 29) Courtrai — Waregem
2—1. Antwerpen — Winterslag 
5—0, Malines — Molenbeek 3—0. 
Charleroi — F.C. Lidge 1—1, Lo- 
keren — F.C. Bruges 0—1, Stan
dard Ltege — La Gantoise 2—1, 
St. Trond — Anderlecht 1—1, 
Cercle Bruges — Beveren 1—0, 
Racing Jet — Beerschot 1—0. tn 
fruntea clasamentului se află la 
egalitate de puncte, (44) F. C. 
Bruges șl Antwerpen, urmate de 
Malines 43 p. Așadar, luptă deo
sebit de strînsă pentru primul 
loc !. Iugoslavia (et. 24) : Niksicl 
— Dinamo Zagreb 3—0, Osijek — 
Partizan 4—1 !, Steaua Roșie — 
Tuzla 3—1, Skoplje — Sarajevo 
0—0, Zeleznicear — Pristina 2—1, 
Hajduk — Niș 1—0, Zenița — 
Titograd 2—0. Velez Mostar — 
Novi Sad 1—0, Rad — Rijeka 
1—0 tn clasament conduce Velez 
Mostar cu 31 p, urmată de Stea
ua Roșie 30 p și Dinamo Za
greb 29 p. Cehoslovacia (et. 20). 
Intel Bratislava — Dukla Praga 
0—1 Dunajska Streda — Tatran 
Preșov 3—1 Nitra — Tmava 4—0, 
Zllina — Ostrava 3—3, Vitkovlce— 
Olomouc 3—1. tn clasament : 
Sparta Praga 34 p, Dunajska 
Streda 25 p, Ostrava 24 p. Bul
garia (et 24). Cernomoreț — VI- 
toșa 2—1, Trakia Plovdiv — Spar
tak Pleven 3—1, Beroe — Etăr 

devez (Portugalia), în meci con- 
tînd pentru grupa B a Campio
natului European „Cupa F.I.R.A.", 
selecționata Portugaliei a întrecut 
cu scorul de 13—9 (9—6) forma
ția R. F. Germania-

TENIS DE MASA • Concursul 
feminin disputat în localitatea 
cubaneză Sancti Splritus, a fost 
cîștigat de jucătoarea Monta 
Liyau (Peru), care a Intrecut-o 
tn finală cu 2—1 (16, —20, 1®)
pe Carmen Miranda (Cuba), tn 
partida pentru locul tarei, Brigida

SPORTIVI ROMÂNI 
PESTE HOTARE
ZURICH, 19 (Agerpres). — 

Turneul masculin de volei de 
la Nafels (Elveția) s-a înche
iat cu victoria selecționatei 
României, care a terminat ne
învinsă competiția totalizînd
6 p. Pe locurile următoare s-au 
situat echipele Austriei 5 p, 
Elveției 4 p și Franței (B) 3 p.

în ultima zi a turneului, vo
leibaliștii români au întrecut 
cu scorul de 3—1 formația El
veției

PARIS, 19 (Agerpres). — 
„Turneul capitalelor" la handbal 
masculin, desfășurat la Palatul 
Sporturilor de la Bercy din 
Paris, a revenit selecționatei 
orașului Paris, care a întrecut 
în finală, cu scorul de 20—17 
(11—8), echipa Bucureștiului.

MOSCOVA. 19 (Agerpres). — 
După ziua a treia. în concursul 
de pentatlon modern de la 
Moscova conduce echipa U.R.S.S. 
cu 9 777 p. Formația Româ
niei ocupă locul șapte, cu
7 316 p. La individual pe pri
mul loc se află Anatoli Avdeev, 
cu 3 368 p.

„CUPA MONDIALĂ" 
LA DRESAJ

în „Brabantenhallen" din 
localitatea olandeză s’Herlo- 
genbosch, în prezența a 6000 de 
spectatori, s-au desfășurat în
trecerile finalei celei de a 
IlI-a ediții a „Cupei Mondia
le" la dresaj, competiție la care 
au luat parte 13 călăreți, cali
ficați în urma concursurilor 
preliminare zonale. După exe
cutarea unei progresii de cat. 
„Marele Premiu" și-a unei re
prize libere pe muzică, victo
ria a revenit pentru a doua 
oară consecutiv Christinei 
Stuckelbcrger (Elveția) cu 
Gauguin de Lully, urmată de 
Cindy Ishoy (Canada) cu Dy
nasty și Otto Hoffer (Elve
ția) cu Andiamo.

2—1 Plrin — Pernik 2—0, Sll- 
ven — Lokomotiv Plovdiv 3—0, 
Oreahovlța — Vrața 2—0, Sre- 
deț — Spartak Vama 2—1, Sla
via — Lokomotiv Sofia 0—0. pe 
locurile fruntașe : Vitoșa 37 p, 
Sredeț 36 p. Trakia Plovdiv 31 p. 
Ungaria (et. 22). Szombathely — 
Videoton 1—2. Pecs — Siofok 
0—0. Kaposvar — Ferencvaros 
1—0 Debrețin — Zalaegerszeg 
1—0, Bekescsaba — Vac 3—0, 
Vasas — Tatabanya 0—1, Hon- 
ved — M T.K. 2—0, Gy&r — Uj- 
pesti Duzsa 1—1. Conduce Hon- 
ved cu 30 p urmată de Tata
banya și Ujpestl Dozsa, ambele 
cu cite 28 p. Grecia (et. 27). La
rissa a pierdut din avantajul pe 
care-1 avea, în urma înfringeril 
suferite duminică în fața lui 
Panathinaikos : 1—4 ! tn schimb. 
O.F.I. Creta a dispus cu 2—0 de 
Ethnikos. Larissa are 38 p, iar 
O.F.I. Creta 37 p, cu trei etape 
înainte de terminarea campiona
tului. Alte rezultate : Kalamaria — 
A.E.K. 2—2. Panahaikt — Olym- 
piakos 1—1, Aris — PAOK 1—2. 
Elveția (et. 7) din turneul final): 
St. Gali — Neuchatel 2—0 ; Young 
Boys — Lucerna 2—0 ; Aarau — 
Grasshoppers 2—2 ; Lausanne — 
Servette Geneva 2—2. In clasa
ment, pe primul loc continuă să 
se afle Neuchatel cu 25 p. Urmată 
de Aarau 22 p Grasshoppers 
21 p.

IN TURNEUL de calificare 
pentru Campionatul Asiei, găz
duit de capitala Malayeziet, 
Kuala Lumpur, echipele Iordaniei 
și Japoniei au terminat la ega
litate : 1—1. tn clasament, pri
mul loc este ocupat . In prezent 
de Kuweit — 5 p (din trei me
ciuri), urmată de Iordania — 
5 n (din 4 partide).

CUNOSCUTUL Internațional ar
gentinian Diego Maradona a ac
ceptat invitația de a evolua In 
„ll-le“, unei selecționate indiene 
ce va întîlni la 19 mai, la Cal
cutta Intr-un meci demonstra
tiv echipa Manchester United.

Perez (Republica Dominicană) a 
tavins-o cu 2—0 (6, 17) pe Eliane 
Gonzalez (Peru).

VOLEI • Tunneuil feminin de 
la Bmo a fost cîștigat de o 
selecționată din U.R.S.S., 10 p, 
urmată de echipele Perului 9 și 
Bulgariei 8 o. tn ultima zl a 
turneului s-au Înregistrat urmă
toarele rezultate : U.R.S.S. — 
Peru 3—2 (7, —15. 11, —3, 14) : 
Cehoslovacia — R.P.D. Coreeană
3—0 (10 12. 6) : Bulgaria — Un
garia 3—0 (10, 10 11).
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