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La Ulan Bator au avut loe, 
miercuri, 20 aprilie, convorbiri 
oficiale între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășul Jambin 
Batmunh, secretar general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Popular Revoluționar Mon
gol, președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al 
Republicii Populare Mongole.

în timpul convorbirilor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Jambin Batmunh au 
procedat la o informare reci
procă cu privire la activitatea 
și preocupările celor două parti
de pentru înfăptuirea hotărîri- 
lor stabilite de Congresul al 
XIH-Iea al P.C.R. și, respectiv, 
Congresul al XIX-lea al
P.P.R.M., la mersul construc
ției socialiste în România și
Mongolia, și au avut un larg 
schimb de opinii în probleme 
bilaterale, precum și în legă
tură cu aspecte actuale 
vieții politice mondiale.

Convorbirile s-au . desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă prie
tenie, de stimă și înțelegere re
ciprocă.

ale

miercuri după-amiază 
loe, la Ulan Bator, un 
miting al prieteniei 
mongole.

La sosirea în sală, 
Nicolae Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu, 
Jambin Batmunh au 
tîmpinați cu multă însuflețiră 
de participanții la miting.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Popu
lare Mongole.

In aplauzele îndelungi ale 
celor prezenți, au luat cuvin
tul tovarășul Jambin Batmunh, 
secretar general al Comitetului 
Central ol Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, președin
tele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al R.P.' Mongole, ți 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Cuvîntările rostite de cei doi 
conducători de partid și de 
stat au fost urmărite cu viu 
interes și subliniate, în repetate 
rînduri, cu puternice aplauze.

Mitingul prieteniei româno- 
mongole a luat sfirșit într-o 
atmosferă entuziastă.

a avut 
mare 

romăno-

tovarășul 
tovarășa 

tovarășul 
fost în-
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★
Tovarășului Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
i-a fost înminat. miercuri, in 
cadrul unei ceremonii solemne, 
Ordinul „Suhe Bator", cea mai 
înaltă distincție a 
Populare Mongole, 
tovarășul Jambin 
secretar general al 
Partidului Popular 
nar Mongol, președintele Pre
zidiului Marelui Burai Popular 
al R.P. Mongole.

La ceremonie a participai 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Au luat parte membri al 
conducerii de partid și de stat 
a R.P. Mongole.

Solemnitatea, in cadrul căreia 
au luat cuvintul tovarășul 
Jambin Batmunh și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a pus in 
evidență înalta apreciere, stima 
și prețuirea deosebită de care 
se bucură România socialistă. 
Partidul Comunist Român, 
activitatea revoluționară a 
conducătorului partidului și 
statului nostru, închinată 
fericirii poporului nostru, cau
zei socialismului șl păcii, a 
reliefat prietenia dintre parti
dele. țările si popoarele noastre.

★
Cu prilejul vizitei oficiale de 

prietenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român președintele Republicii 
Socialiste România, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
o efectuează în Mongolia,

Republicii 
de către 
Batmunh, 

C.C. al 
Revoluțio-

Secretarul general al partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, 
Ceaușescu, 
Ceaușescu 
neața zilei 
Revoluției

tovarășul Nicolae 
și tovarășa Elena 

au vizitat, în dimi- 
de miercuri. Muzeul 
din Ulan Bator.

_ ★
Secretarul general al Parti

dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au adus un omagiu 
memoriei lui Suhe Bator și lui 
Cioibalsan, de a căror activita
te, închinată eliberării sociale 
și naționale a poporului mon
gol, sint legate mari momente 
ale istoriei revoluției mongole.

La Mausoleul Suhe Bator- 
Cioibalsan a fost depusă o co
roană de flori, după care a fost 
păstrat un moment de recu-păstrat 
legere.

★
onoarea tovarășului 
Ceaușescu și a to- 

Elena Ceaușescu a fost

în
Nicolae 
varășei __ ._____
oferit, miercuri seara, un spec
tacol de gală.

Distinșii oaspeți români 
fost însoțiți de tovarășul 
Batmunh și tovarășa 
Dariimaa.

Spectacolul, care a oferit o 
imagine grăitoare 
mongol, a artei 
și vieții artistice 
țară, s-a bucurat 
bit succes. Mult ... 
fost cîntecele populare 
pretate in limba română.

au 
J.

A.

a folclorului 
interpretative 
din această 
de un deose- 
aplaudate au 

inter-

LONDRA, 20 (Agerpres). — 
La Campionatele Europene de 
lupte libere, desfășurate la 
Manchester, sportivul român 
Romică Rașovan s-a numărat 
printre laureații întrecerii, cu
cerind medalia de _ argint la 
categoria 48 
Romică Rașovan 
cut la puncte de 
lev (U.R.S.S.).

Nicu Hîncu (52 
diu Tămăduianu _
clasat pe locul cinci la cate
goriile respective.

în ordinea odor 
rii (de la 48 kg 
victoria a revenit 
sportivi: V. Gogolev (U.R.S.S.), 
V. Iordanov (Bulgaria), S. Be
loglazov, S. Sarkizian, A. Fada-

Romică Rașovan

în Sala 
ane loc 

semifinalei 
la handbal 
dintre for- 

Mureșul Tg. 
că pentru

Azi. de la ora 17, 
sporturilor din Iași 
prima manșă a 
„Cupei României" 
feminin (seria I), 
mațiile TEROM și

- Mureș. Reamintim 
această fază a competiției ieșen- 
ode s-au calificat învingând, in 
meci tur-retur, pe Rulmentul 
Brașov cu scorul general de 
46—41, în timp ce Mureșul a 
întrecut ou 65—40 pe Oțelul 
Galați.

întâlnirea va fi condusă de 
arbitrii bucureșteni • Jean Mu- 
teescu și Valter Dăncescu.

&
I

§

I

1
2

g

kg. în 
a fost 
Vasili

finală, 
între- 
Gogo-

Clau-

zece catego- 
la 130 kg), 
următorilor

ev. A. Varaev, L Vorobiev. ML 
Kadarțev. L. Kabclov și A. Ka
darțev (toți U.R.S.S.).

CLUBURILE SPORTIVE ȘCOLARE —^privire sintetice*
AZI: C.S.Ș. 1 Șl C.S.Ș. 2 GALAȚI
între unitățile sportive gălă- 

țene cele două Cluburi Sporti
ve Școlare — nr. 1 și nr. 2 — 
se bucură de prețuire, acestea 
promovînd de-a lungul anilor 
mulți elevi performeri, unii 
dintre ei ajungînd să fie cunos- 
cuți și în arena internațională, 
la diferite discipline.
C.S.Ș. 1. ÎNTRE „JOCURI" ȘI 

„INDIVIDUALE"
Clubul Sportiv Școlar nr. 1 

are, în prezent, opt secții: pa
tru de „individuale" (atletism, 
gimnastică, inot și caiac-canoe) 
și patru de „jocuri" (baschet, 
fotbal, handbal și volei). Opt
zeci și două de grupe, cu 1143 
de elevi-sportivi, din care 11 
de performanță. Deși cu o ba
ză materială relativ săracă — 
un teren de baschet, unul de 
handbal, o sală de gimnastică 
și o cabană de caiac-canoe (pă
rerea noastră este că, cu mai 
multă... grijă gospodărească, ar 
fi putut avea mai mult) — u- 
nitatea sportivă gălățeană a 
dat marii performanțe sportive 
românești destule „nume". At
leta Liliana Năstase (aur la 
JMU ’87 și locul 5 la ultimele 
CM de heptatlon) deschide, fă
ră doar și poate, lista de onoa
re a sportivilor clubului. Cole
gii ei de... preferință sportivă 
— Nela Neculai (campioană 
națională de sală în 1988 la 
400 m), Iulian Olaru (loc 2 la 
CN '88 la 1500 m), Romeo Hur-

duo (decatlon), Sorin Totolici 
(1500 m, ultimii doi în prezent 
la Steaua) s-au anunțat deja 
ca valoroși prin performanțele 
realizate în competițiile interne. 
La care s-ar putea adăuga (cel 
puțin) numele sportivilor cu
prinși în loturile reprezentative 
ale României, participante la 
ultimele trei ediții ale Jocurilor 
Olimpice: George Lăcustă
(handbal, 1976), Ion Bârlădeann 
(caiac, 1980), Ionel 
iac) și George 
(handbal, ambii in 
gimnastele Liliana 
la JMU ’83 la sol) 
Tănase (aur cu echipa și argint 
la individual compus la Con
cursul Prietenia în 1984) na 
s-au lăsat mai prejos, deși sec
ția, in momentul de față, nu 
mai are „forța" de acum cîțiva 
ani.

Nouă medalii la diferite 
Concursuri Prietenia, 17 titluri 
șl 13 recorduri naționale, 46 de 
sportivi plecați de la acest club 
și selecționați ulterior în loturi 
reprezentative, 87 în loturi o-

Doinc STĂNESCU

Lețcae (ca- 
Dogărescu 

1984). Nici 
Bălan (aur 
și Mădălina

(Continuare in pag. 2-3)

„CUPA STEAUA**,
0 INTERESANTA

COMPETIȚIE
DE TIR

începînd de miine, poligonul 
bucureștean Tunari va găzdui 
Întrecerile primului concurs 
internațional de tir al acestui 
an, „Cupa Steaua", la arme 
cu glonț. Au fost invitați să 
participe trăgători de la clu
burile T.S.K.A. Sofia, Wor- 
waerts Frankfurt pe Oder, Za- 
wisa Bydgoszcz, T.S.K.A. Mos
cova, Honved Budapesta, pre
cum și cei mai valoroși tră
gători români ai momentului. 
Cum programul întrecerii cu
prinde numai probe olimpice 
pentru seniori, e lesne de în
țeles importanța pe care o pre
zintă, pentru trăgătorii noștri, 
această confruntare interna
țională, în compania unor_țin- 
tași de ridicată cotă. 
Steaua" constituie un 
excelent de depunere a 
didaturilor în vederea 
ționării în loturile

„Cupa 
prilej 
can- 

selec- 
ționării în loturile naționale 
pentru „Cupa Țărilor Latine și 
Greciei" ce se va desfășura ta 
luna iunie, tot la București.

O REUȘITĂ GALĂ DE BOX a

ASOCIAȚIILE SPORTIVE DE CARTIER DIN CAPITALĂ
Ne aflăm pe strada Socului, 

colt cu bd. Muncii, in fata 
unui bloc cu deschidere ovală 
care dă un aspect modem 
acestei mari intersecta. Sîntem 
invitați pe una dintre intrări. 
Apoi coborîm pe niște trepte 
la subsol si..., iată-ne intr-o 
încăpere unde se ioacă tenis 
de masă si sah. Combatanți — 
tineri de scoală, dar si adulți ! 
„Sîntem într-o sală a asocia
ției sportive de cartier Pes
cărușul" — ne pune in temă 
prof. Gh. Stănescu, președin
tele Consiliului pentru educație 
fizică si sport al sectorului 2 
al Capitalei. De fapt. gazda 
unei intilniri a unor activiști 
sportivi din toate sectoarele 
Capitalei.

Asociațiile sportive de cartier 
s-au născut mai demult, unele 
cu multi ani in urmă. 
Insă abia prin 1986 acestea au 
început să se bucure de o 
atenție specială. „Sint foarte 
utile. spunea despre ele 
N. Stancu, președinte al 
C.M.B.E.F.S. Avînd o activita
te permanentă. ele grupează 
amatorii de sport pe lîngă lo
cuințele lor — pe mici supra
fețe de teren transformate în 
terenuri sau în încăperi unde 
se pot practica anumite disci
pline. Duc. de fapt. la... mlc-

Campionat de tenis de masă în cadrul asociației sportive de 
cartier din vecinătatea Parcului Morarilor Foto: Gabriel MIRON
șorarea aglomerării de la sfîr- 
șit de săptămînă pe bazele 
mari, permit copiilor practi
carea sportului, alături de pă
rinții lor. ba chiar si a buni
cilor, cînd aceștia șînt adulți 
în plină vigoare. O activitate 
care determină mărirea nu
mărului de practicanți ai spor
tului, cu influente bune, educa
ționale..."

?i avem multe asemenea aso
ciații in Capitală 7 — se naște 
firesc întrebarea. Răspunsul, 
asa cum ne așteptam, este 
edificator : „La ora actuală 
sînt înființate peste 500. Exis-

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag 2—3)

Boxul este, fără îndoială, un 
sport îndrăgit. Iată un exem
plu: marți a fost organizată, 
în sala Rapid, o gală amicală, 
la care cîteva sute de iubitori 
ai nobilei arte au luat loc în 
arena de la Podul Grant. Este 
adevărat că organizatorii au 
arîunțat un program și au pre
zentat altul, dar din oele 13 
partide disputate cîteva merită 
să fie luate în seamă. Astfel, 
„cocoșii" Nicolae Iancu (C.C.I. 
Victoria București) și Corneluș 
Silitră (C.S.M. Reșița) au oferit 
o dispută interesantă, cu mul
te schimburi spectaculoase de 
lovituri, în care bucureștea-

nul și-a luat o binemeritată 
revanșă după înfrîngerea din 
întîlnirea anterioară a celor 
doi sportivi, desfășurată la Ti
mișoara, cînd reșițeanul a fost 
declarat învingător. Partida a 
debutat cu cîteva tatonări, după 
care Silitră a plasat directe 
puternice, recepționate în plin 
de adversarul său. Dar Iancu, 
bine sfătuit de Ia colt de an
trenorii săi, a ripostat cu lovi
turi expediate cu ambele brațe.

Paul IOVAN

(Continuare in pag 2-3)

ECHIPA FEMININĂ DE BASCHET
A R.P. CHINEZE VA EVOLUA 

ÎN ȚARA NOASTRĂ
în cadrul unul tumeu pe 

care îl întreprinde în Europa, 
echipa feminină de baschet a 
R.P. Chineze va susține citeva 
întîlniri în România. Oaspetele 
vor evolua în ziua de 26 apri
lie. La Cluj-Napoca. în compa
nia selecționatei de senioare, 
șl in zilele de 28 și 30 aprilie, 
la Satu Mare .si Cluj-Napoca,

alături de reprezentativa de ti
neret.

Pentru lotul român de se
nioare, meciul cu baschetba
listele din R.P. Chineză cons
tituie prima verificare a pre
gătirilor pe care le efectuează 
în vederea Campionatului Eu
ropean — Challenge-Round 
din acest an (11—15 mai. ta 
Italia).



Adnotări la „naționalele*4 de dirt-track (ti

UN BUCHET CU PESTE 500 
ÎN SPORTUL GRAȚIEI ȘI AL

Sala „Ceahlăul" din Piatra 
Neamț s-a dovedit neîncăpă
toare la finalele pe țară ale 
.Cupei Pionierul" și „Cupei 
Caselor Pionierilor și Șoimilor 
Patriei", ambele întreceri de. 
gimnastică sportivă cu partici
parea a peste 500 de copii. A 
fost o întrecere excelent orga
nizată de către secția de spe
cialitate a Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor, în 
colaborare cu C.N.E.F.S. și Mi
nisterul Educației și Invățămîn- 
tului, cu sprijinul factorilor 
locali.

Dovedind o bună pregătire, 
precuim' și o mare omogenitate, 
fetele din echipa Școlii nr. 6 
din Iași (antrenor prof. Con
stantin Radu) s-au situat pe 
primul loc în „Cupa Pionierul". 
Cu aceleași atuuri s-au impus 
și băieții care au făcut parte 
din echipa Școlii nr. 24 din 
București (antrenoare, prof.

Edmă Ilie). Să consemnăm tot
odată frumoasele evoluții, în 
probele individuale, ale Adinei 
Călinescu (Iași) și cele ale lui 
loan Nisțor (Liceul „Andrei 
Mureșanu" din Bistrița).

CLASAMENTE FINALE : 
Fete : 1. Școala nr. 8 Iași, 2. 
Școala Roznov — Neamț 3. Școa
la nr. 11 Galați ; individual : 1. 
Adina Călinescu (Șc. 6 Iași), 
2—3. Maria Stan (Școala 
Roznov) și Carmen Sabin — 
(Școala nr. 11 Galați) ; băieți : 
1. I. Nistor (Lie. „A. Mureșanu" 
Bistrița) 2. V. Mosteanu 
(Șc. nr. 24 București), 3. C. 
Anton (Lie. ..A. Mureșanu" 
Bistrița).

In „Cupa Caselor Pionierilor 
și Șoimilor Patriei", întrecere 
programată numai la fete, cea 
mai frumoasă Impresie au lă- 
sat-o reprezentantele Palatului 
Pionierilor și Șoimilor Pațriei 
din București, îndrumate de

DE „FLORI", 
ÎNDEMÎNĂRII 
prof. Lucica Sasu și Gh. E- 
cobici. O mențiune specială și 
pentru „Individualul" de nota 
10 prezentat tot de o gimnastă 
din București, Camelia Oprea.

CLASAMENTE FINALE: An
samblu : 1. Palatul Pionierilor
și Șoimilor Patriei București. 2. 
Casa Pionierilor și Șoimilor 
Patriei Constanța, 3. C.P.Ș.P. 
Neamț. Individual : 1. Camelia 
Oprea (București), 2. Ramona 
Strati (București), 3. Roxana 
Hîrjoveanu (Iași).

, A fost o pagină dintre cele 
mai frumoase din agenda Da- 
ciadei, cu amintiri de neuitat 
pentru toți finaliștii, înconju
rați cu multă afecțiune de 
cătrș gazde. A fost, desigur, și 
un punct de start spre noi reu
șite și împliniri pentru mulți 
dintre copiii prezenți la o în
trecere de o asemenea an
vergură.

Marcelina RADU, coresp.

CERTITUDINI ALE
• încheiat de curînd pe 

arena din comuna Ianca 
(județul Brăija), Campionatul 
republican de dirt-track, rezer
vat tinerilor motocicliști pînă 
la 21 de ani. a fost dominat de 
reprezentanții clubului- sportiv 
Steaua, Mircea Agrișan reu
șind să-și mențină mult rîvni- 
tul titlu, Alexandru Toma ur- 
cînd pe podiumul laureaților 
(locul 3), iar Florin Ungureanu 
situîndu-se pe poziția a 6-a în 
ierarhia finală. Elevii maestru
lui emerit al sportului Gheor- 
ghe Voiculcscu s-au prezentat 
mult schimbați în bine, în po
fida faptului că steliștii nu au 
încă o arenă pentru pregătiri. 
• Conform previziunilor, mo- 
tocicliștii de la IPA Sibiu, 
bine conduși de inimosul an
trenor Nicolae Rîureanu, s-au 
numărat, de fiecare dată, prin
tre protagoniștii competiției. 
După penultima etapă (a 4-a), 

.desfășurată pe Stadionul Mu
nicipal din Brăila, sibianul 
Dan Bogdan l-a egalat în cla
samentul general pe liderul 
campionatului, stelistul Mircea 
Agrișan (amîndoi acumulaseră

UNEI PROMIȚĂTOARE

n»«a»’ ■ -

Con- 
pen-

5—8 
re

o ro □ o c.

LA HOCHEI PE GHEAȚA

C.S.M.

(S). respectiv Geru

CLUB MIERCUREA
VIITORUL 

I, 1—2» 
au făcut

cîte 52 de puncte), lupta deci
sivă dîndu-se a doua zi pe 
stadionul din comuna Ianca. 
Fiind amenajată la limitele mi
nime ale prevederilor regula
mentare, pista de aici i-a su
pus pe concurenți la un sever 
test. Sibienii au pierdut întîl- 
nirile directe cu principalii, lor 
adversari. lipsindu-le parcă 
acel plus de curaj în abordarea 
manșelor. • în urma • testului 
dat la Sibiu înaintea startului 
de campionat, o serie de 
lente remarcate anul I 
în confruntările juniorilor au 
promovat în campionatul de 
tineret pe temeiul ascensiunii 
lor valorice. Dornici de afir
mare, Ovidiu Gherman, Petru 
Giurgiu (I.P.A. Sibiu). Ionel 
Ungureanu. Victor Arghir (Petro
lul Ianca). Sorin Dinulescu și 
Dorel Drăghia (Metalul Bucu
rești) bat tot mai insistent la 
porțile afirmării. Temeinic pre
gătiți de antrenori, principalii 
educatori, sportivii menționați 
și alțl tineri talentați pot de
veni alergători de nădejde. • 
La testul de la Sibiu, din pă
cate, nici unul dintre repre
zentanții C.S. Brăila (antrenor 
— Nicolae Stănilă) nu au reu
șit să îndeplinească haremurile 
impuse de federația de resort 
pentru a intra în formula cam
pionatului, obținînd timpi „de. , 
croazieră. Oare ce au 
antrenorul și elevii lui, 
au la dispoziție una

! ta- 
trecut

GALAȚI, 20 (prin telefon). 
Ziua a doua a „Cupei României" 
la hochei a fost marcată de 
două rezuJtate surprinzătoare :

STEAUA _ DUNĂREA GALAȚI
3— 3 (1—t. S—1. 2—1) ! Peste 2 000
de spectatori și-au încurajat 
frenetic favoriții, elevii antrenori
lor S. Ciubotaru și I. Tiron, care 
au realizat o partidă de excepție. 
Ou portarul Corciovă în mare 
formă și evoluînd fără complexe, 
gălățenii. în permanență la cîr- 
rna disputei, au practicat un joc 
combinativ, tn viteză, care i-a 
surprins pe steliștl. Ei au condus 
CU 1—0 (min. 2) 2—1 (36) 3—2
(42), scor la care Nuțu (min. 57) 
a ratat golul desprinderii decisi
ve. Steaua ’ cu portarul Netedu 
netaspirat, nu pare ă fi în for
ma cu care ne obișnuise, reu
șind cu dificultate, în ultimui 
mtaut, să obțină egatarea (gol 
perfect valabil, în ciuda protes
telor unor spectatori prea păti
mașii. Au marcat : Hălăucă. Nis
tor, Berlea ' 
X șl Dinu.

SPORT 
cruc — 
GBEORGHENI 3—3 (3—0,
8—1) I Viicecamplonii 
eforturi dersebite pentru a pu
tea obțin, un rezultat de egali
tate. fiind chiar pe punctul de a 
pierde întllnlrea. dacă Cs. Gali 
șl Andraș- nu ar fi ratat In ul
timele minute ocazii uriașe. Au 
marcat : Gerczujl B. Nagy, Cs. 
Anta' (S.C.), respectiv Cs. Gali 
3 șl Benedek.

DINAMC — PROGRESUL 
MIERCUREA CIUC 10—3 (4—1,
4— 8. 3—2) O victorie facilă a 
bucureștenilor. Marcatori : Eriis 
2, Pisarii 2, Caval, Solyom, Pa- 
naltescu Jumătate, I. Popovicl, 
Bejan (D), respectiv L. Nagy, A. 
Csiki șl Kocsis

Telemac SIRIOPOL. coresp.

Cu două etape înaintea terml- 
nării ediției a XXX-a a Diviziei 
A în întrecerea feminină (între
ruptă pentru participarea lotu
lui reprezentativ de senioare la 
o importantă acțiune internațio
nală peste hotare) clasamentul se 
prezintă astfel :
' MUREȘUL ...............................

Chimistul 
Știința 
Rulmentul
TEROM
Rapid 
Confecția 
Constr. 
Hidroteh

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

I 20
20

2
4
2
8
7

10
12
11

538-378
5^8-442 
569-439 
430-395 
521-490 
461-500 
436-483 
398-433

55
52
51
44
42
38
36
36
33
32
32

17
16
14
12

9
8
8
6
6
5
5

3 3 14 404-479 29 
formației mureșene, 

de prof. Gheorghe io- 
prof. Valentin Pop, îi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. Dorobanțul
11. C.S.M. Sibiu
12. Oțelul

Așadar, 
antrenată 
nescu și . .
mal lipsește foarte puțin pentru 
a intra în posesia titlului și a 
tricourilor de campioane, avînd 
in vedere că Mureșul mal are de 
susținu* două partide, dintre 
care prima, la 15 mal pe teren 
propriu cu Rulmentul Brașov, 
cînd în mod normal poate acu
mula punctele necesare cîștlgării 
campionatului, de partea sa avînd 
șl golaverajul excelent (+160).

TROFEUL „SPORTUL" 
PENTRU EFICACITATE —

feminin "
1. Mariana Tircă (Știința) 

goluri ; 2. 
reșul) 176 ; 3. Simona 
(Dorobanțul) 163 ; 4. 
Antoneanv (Oțelul) 143 ; 5. Da
niela Paștiu (CJS.M. Independen
ța Sibiu) 133 ; 6. Rodica — 
raș (Confecția) 130 ; 7—8. 
Verigeanu (Chimistul) și 
Covaliuc (TEROM) 120 ; 
Edil Țârii k (Chimistul) și 
Păiici (Constructorul)

133 
Esztera Matefi (Mu- 
3. Simona Tudor 

Gabriela

6. Grlgo- 
Maria 

Rodica 
9—10. 

Rodica 
Păiici (Constructorul) M2 ; M. 
Irina Lămud (Hidrotehnica) 106 : 
12. Eva Mozsi (Mureșul) 101.

De azi, în Sala Sporturilor din Cluj-Napoca

La scurtă vreme de la înche
ierea cu rezultate , remarcabile 
pentru sportivii noștri a con
cursului „Europa Top 12“ pen
tru juniori, lată, de azi pînă 
duminică, în Sala Sporturilor 
din Cluj-Napoca, cei mai tineri 
jucători de tenis de masă se 
reunesc la startul celei de a 
43-a ediții a Campionatului Na
tional. în joc aflîndu-se titlu
rile pe echipe, probele indivi
duale fiind programate la în
ceputul lunii iunie, la Bistrița.

Fără îndoială, ținînd seama 
de valoarea componenților for
mațiilor aflate la start (can*- 
pionl europeni de juniori, me- 
daliați la C.E. de seniori etc) 
se anticipează o luptă strînsă 
pentru desemnarea campioane
lor. echilibrul fiind mal preg
nant ca la edițiile trecute. La

masculin, se așteaptă o replică 
puternică din partea Universi
tății A.S.A. Craiova care, după 
un șir lung de succese, a oedat, 
anul trecut. întîietatea echipei 
C.S.M. Cluj-Napoca. o forma
ție capabilă să-și păstreze po
ziția fruntașă pe care a recu
cerit-o după o lungă perioadă 
de eclipsă, dată fiind valoarea 
lotului. Și la fete, spectatorii 
vor putea vedea la lucru o se
rie de jucătoare foarte bune, 
angajate într-o dispută strînsă. 
pretenții justificate la titlu 
emițînd Spartac Stirom C.S.S. 
1 București. Juventus București 
șl Metalul Km. Vilcea, ultima 
fiind campioana anului prece
dent.

Reuniunile încep de la ora 9 
Si ora 15.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 20 APRILIE: extragerea I: 
23 11 36 28 35 5 ; extragerea a 
Il-a: 19 8 33 3 43 42. Fond 
total de ciștiguri: 705.504 lei 
din care 52.166 lei report la 
categoria 1.
C1ȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE PRONOEXPRES 

OLIMPIC DIN 18 APRILIE
FAZA I : cat. 1 s 3 variante 

35% a 50.000 lei ; cat. iii va
riantă 100% a 35.978 lesi, ta ca
drul căreia o excursie de 1 
locum ta R. D. Germană șl di
ferența In numerar și 9 variante

LDTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
25% a 6.495 led ; cat. 3 : 5 va
riante 100% a 5.683 lei, tn cadrul 
cărora cîte o excursie de 1 loc 
ta R. D. Germană și diferența
în numerar și 25 variante 25% a
I. 421 led ; cat. 4 : 37,75 a 1.694
lei ; cat. 5 : 79,75 a 802 led ; cat.
6t 573,75 a 100 lei ; cat. 7 :
8.322,75 a 40 lei.

FAZA A B-a s oat. B : 3 va
riante 25% a 22.779 lei ; cat. C 5
II. 25 a 3.037 lei ț cat. D 1 51,75 a 
660 lei ț cat. E : 120,00 a 100 lei; 
cat. fi 4.076,00 a 40 lei.

Particiipianțil Buzum Lucica și 
Dinet Marfa <Kn București șl

„CUPA ROMÂNIEI ■
Meciurile manșei 

a doua (returul) din 
cadrul ,, C u p ei Ro- 
mâniei* vor avea 
loc duminică 24 a- 
prilie, duipă urmă
torul program : 
Chimistul Rm. Vil- 
cea — Știința 
cău. (10—1'8), 1
reșul Tg. Mureș 
TEROM Iași p 
tru locurile 1—4 și 
Rulmentul Brașov 
— Oțelul Galați 
(27—24), Rapid — 
Hidrotehnica 
stanța (17—25), 
tru locurile 
(în paranteză, 
zuitatele din meciiu- 
rile-tur).

Tot duminică, 
aprilie, sînt 
grama te și meciu
rile primei manșe a 
semifinalelor 
petiției 
(ediția 
după 
program : 
Politehnica

com- 
maseultae 
i IX-a), 
următorul 
Steaua — 

_ „_____ Timi
șoara -r pentru lo
curile 1—4 (partida 
Dinamo Brașov — Dinamo Bucu
rești s-a disputat anterior : scor: 
23—25) ; pentru locurle 5—8: H.C. 
Minaur Bala Mare — Dacia Pi
tești și Universitatea Craiova — 
Relonul Săvinești (amînat).

REPROGRAMĂRI 
DE JOCURI

participarea echipei 
Baia Mare în fi- 

I.H.F.", Comisia de 
federației a nepro-

Dată fiind 
H.C, Minaur 
nala „Cupei 
competiții a .
gramat cîteva jocuri ale acestei 
formații după cum urmează — 
29 aprilie • Relonul — Minaur ; 
3 mai : Dinamo București — 
nau’ șl 5 mai : Steaua — 
naur-

ARBITRI ROMANI 
PESTE HOTARE

Federația Intern.. țională
Handbal ca o recunoaștere

Mi- 
Mi

de
_______ __ _ _____ ...__ a 
valori• cuipluJud de arbitri români 
Marin Marin și Ștefan Șerban,

le-a încredințat conducerea pri
mei manșe a finalei 
pelor" 
dintre 
stadt 
Minsk 
loc la

O Revenit în activitatea com- 
petițională dună mal multe ac
cidentări, Dumitru Berbece — 
component de bază și al echipei 
naționale — apare tot mal des 
printre cei mai eficienți jucă
tori ai formației Steaua. Recent, 
la „Turneu! capitalelor", dispu
tat la Paris, jucătorul bucureș- 
tean a fost golgeterul echipei 
noastre. Iată-1 (în imaginea de 
mai sus) pe Dumitru Berbece 
într-o acțiune caracteristică. Fa
ză din uiltimu] meci Steaua — 
H.C. Minaur disputat la Bucu
rești.

Rubrică realizată de 
Mihail VESA

„Cupei Cu
la ha-ndbal masculin 
formațiile TV Grosswali- 

(R.F. Germania) și SK 
(U.R.S.S.). Meciul va avea 
15 mai.

O REUȘITĂ GALĂ DE BOX u
(Urmare din pag. 1)

această tactică dînd roade de
pline in ultimul rund, cînd o 
asemenea lovitură a atins băr
bia reșițeanului, care a fost 
numărat de arbitru. Judecătorii 
au consemnat în unanimitate 
victoria bucureșteanului.

Așteptată eu interes a fost 
reapariția în ring a campionu
lui mondial de tineret (1985) 
Daniel Măeran. Stelistul se 
pane că este pus din nou pe 
fapte mari. Talentul său nu 
poate fi pus la îndoială, dar 
modul cum se pregătește lasă 
foarte mult de dorit și acest 
lucru îl poate îndepărta dema-

MMMBnBuneecnsarr? —- ——

Maftel Neculai din Vaslui, cîș- 
tigă fiecare suma de cîte 50.000 
lei.
• ASTĂZI (dar NUMAI AS

TĂZI I) vă mai puteți procura 
bilete cu numerele dv. favorite 
la TRAGEREA OBIȘNUITA LOTO 
de mîine vineri. 22 aprilie.
• Nu uatați ca, săptămîna a- 

ceasta să vă înscrieți pe agen
da. dv. de participant, pe lîngă 
concursul PRONOSPORT al săp- 
tămînii. TRAGEREA EXCEPȚIO
NALĂ LOTO A PRIMĂVERII, 
una dintre cele mal interesante 
șl atractive acțiuni din acest 
sezon 1

rea performanță, pe care este 
capabil să o atingă. în meciul 
său cu ..semiușorui" Aurel Ma- 
nole (pregătit la lot). Măeran 
a cîștigat clar. îl așteptăm să 
confirme în confruntările de la 
„Centura de aur".

La „ușoară". Faredin Abla- 
lim (Farul) și Mihai Pîrvu 
(C.F.R. Craiova) și-au trimis 
reciproc multe lovituri dure. 
Craioveanul, cunoscut pentru 
combativitatea sa. părea să-și 
aproprie victoria, dar finalul 
său, mai slab, i-a determinat 
pe judecători să-1 prefere pe 
constănțean. Meciul ..greilor". 
Pamfil Fedea (Voința Măcin) 
— Ion Simina (Șt. Roșu Brașov), 
a debutat spectaculos: în pri
ma repriză, un upercut la sto
mac îl trimite pe Simina la 
podea și Fedea este în avantaj, 
în rundul secund, o lovitură 
similară a brașoveanului îl 
pune pe Fedea în aceeași pos
tură. Meciul se reia, Simina 
încearcă repetarea upercutului, 
dar lovește • prea jos și, pe 
bună dreptate, a fost descali
ficat de arbitrul Gabriel Dan- 
ciu. Alte rezultate: semi muscă: 
M. Popa b.p. S. Petrescu, 
muscă: FI. Manea b.k.o. 1 L. 
Ielcean. A. Fierarn b.p. I. 
Lupu; cocoș: Cr. Morea b.p. 
P. Melinte; ușoară: C. Dumi
tru b.p. I. Caraman. I. Stan 
b.ab. 1 V. Morovan.

făcut 
care 

__ ___________ dintre 
cele mai bune piste din țară, 
în lunga perioadă a acumulă
rilor fizice și tehnice din ano
timpul iernii și 
primăvară ? •
un test special 
dionului Metalul 
(deci în condiții 
pentru că nici o 
mănă cu 
ceasta și-au făcut „loc" 
formula campionatului 
lurgistul bucureștean Laurențiu 
May'er si brăileanul Iancu Do-

început de 
Organizîndu-se 
pe pista sta- 
din București 
total diferite, 
arenă nu sea- 

alta). de data a- 
îo 

meta-

brin. Talent] 
lipsit de o | 
zătoare, aed 
constituit, n| 
ricol de aed 
după testul | 
Dobrin si i] 
fost >dt] 
doi c e | 
în baza prd 
de la Sibiu, | 
trolul Ianca| 
(IPA Sibiu)] 
la etapa a 3 
Nu știm cur] 
te întreceri] 
(Voința Sibi] 
menul de 1 
în urma lui| 
Arbitri’ bud 
că Marincu | 
verificarea 
natului? Cî] 
antrenorul J 
a ajuns ele] 
ne-a răspurl 
„Pe criterl 
Oare așa să] 
specialiștii l 
dintre reprd 
C.S. Brăila 
rești nu au 
numerele da 
la improviza 
creeze erori 
spectatorilor] 
lor • Nu t| 
de aparatur 
rii pistei în 
gospodarilor | 
București, 
cepe, în < 
pe perechi, 
• La ultimJ 
cisive pentri 
hiei finale 
din Brăila < 
compet^^ă :

■
Florin ^rtp 
ultimul fiind 
nalizările la 
pe pistă.

CI

Tn

PARTIDĂ INTERNAȚIONALĂ AMlCAIĂg
Azi. de la ora 17, in sala 

Dinamo din Capitală se va 
disputa o interesantă întâlnire

international 
lin între Di 
reprezentativ

DE LA F.R. TURISM-ALPINISM. Alpiniada 
rești, ce urma să aibă loc la Bușteni. în zilei 
lie. se amină din cauza timpului nefavorabi: 
dentă — pentru 7 și 8 mai.

I

DE LA F.R. MODELISM. Prima etapă a C: 
hlican 
de 23 
„Cupa 
Arad.
Rm. Vilcea ș.a.

de automodele radiocomandate se va 
și 24 aprilie la Timișoara. Lac această i 
Bega". și-au anunțat participarea spori 

Reșița, Oradea, municipiul Gh. Gheo

ANTRE
A intrat șl este bine că se procedează J 

în practica Federației de Canotaj-Yachti] 
întocmirea anuală a unor clasamente ale anti 
norilor de cluburi, potrivit contribuției acestd 
la lezultateie internaționale, la asigurarea 
elemente de perspectivă a loturilor reprezenl 
tive. Nu este vorba de un clasament form! 
întocmit doar de dragul împînzirii unul perl 
cu fel de 'el de grafice, ci de un verita 
„clasament al adevărului" ; al unul anume ad 
văr, vlzînd nu doar medaliile strălucitoare 
la C.M sau J.O., ci și situația de la celăll 
pol, al bazei piramidei. Recenta plenară a j 
derațiel nu numai că nu l-a ocolit, ba, dl» 
potrivă, i-a acordat un spațiu amplu, cano! 
jwl dorind să-și 
zuitatele aceste! 
ce vor veni

Prilej cu care
„clasament al adevărului", șl iată ce ne-a fi 
pat : multi, foarte mulți antrenori timișorl 
se numără printre cel ce nu au izbutit să cc 
tribute ta vreun fel la succesele anului 19 
Figurau acolo Maria Georgescu, Iulia Cîrlan 
Elena Damaschin — de la C.S.S. .Poll" Tin 
șoara, Lucian Moldovan — C.F.R. Timișoai 
Ladlslau Willems — Politehnica Timișoara, 
mențiunea că ultimii trei s-au aflat în acee:

pregătească din vreme și 1 
veri, daf și pe cele ale anii

am parcurs cu atenție ac*

ASOCIAȚIILE SPORTIVE DL
(Urmare din pag 1)

tă preocuparea ca în acest an 
să ia naștere. în diferite car
tiere ale Bucurestiului. încă 
100 !“

Asistind la intllnirea amin
tită mai sus, am avut prilejul 
să aflăm multe din tumultuoa
sa. i-am spune, activitate a 
atestor asociații, tn sprijinul 
afirmației, spicuiri din cuvîn- 
tul participantilor. „în secto
rul I au mai luat naștere 3 
asociații noi : Laromet, Loco
motiva. PECO. Așa că avem 
80“....... A venit primăvara și
micile baze trebuie să arate 
frumos. Reparați si vopsiți 
porțile de minifotbal și hand
bal. panourile de baschet !...“. 
„Sînt comandate un x număr

mare de mi 
tru tenis 
„Granitul" ( 
înțelegere, s 
sportivă) pe 
pariiza după 
deni, asoci 
cartier găse; 
Ia conduce 
preajmă la 
Asociația V< 
49. str. Soc 
str. S. Milit 
str. Livczilo 
ș.a.m.d."... ., 
îndreptăm 
sporturi pre 
cîmp. yachti 
șurile. atle 
jocurile (voi 
fotbal), oriei 
mai ușor a 
gi. mai ales,



Balcanică

in Cupa

țios, dar 
:orespun- 
rmă a 
un... pe- 
Deoarece 
ilă Iancu 
layer au 
•miifeat, 
formulei 

îcludente 
ghir (Pe- 

Giurgiu 
t rezerve 
lucureștl. 
îrt aces- 
Marincu 
a.... exa- 
-a clasat 
Giurgiu, 

u știau 
i slab la 

campio- 
irebat pe 
Pis cum 
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ezitare : 

nentare".' 
ărere au
• Unii 
secțiilor 

1 Bucu- 
tare cu 

apelîrid 
ură să 

rîndul 
arbitri- 

e dispun 
reface- 

ef Aviz 
ăila și 

va în 
ipionatul 
miorilor. 
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nat cu 
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

’ESCU

mascu- 
îrești și 
lermane.

ii Bucu- 
24 apri- 

abun-
A

■

F. C. ARGEȘ
telefon).PITEȘTI. 20 (prin

Prin acest succes din partida 
retur cu 
cadrul Cupei Balcanice.
Argeș și-a cîștigat dreptul de 
a participa la faza finală a 
competiției. în prima repriză, 
echipa piteșteană avea să se 
detașeze cu lejeritate în fața 
unei partenere care, cu gîndul 
la titlul de campioană, după 
victoria de la Aris. cu 2—1, 
mai speră să refacă diferența 
de 3 p față de Larisa și ți-a 
lăsat mulți diptre titulari aca
să. Așa stînd lucrurile, tînăra 
formație din Salonic a fost 
depășită la toate capitolele în 
primele 45 de minute, Ia capă
tul cărora tabela de marcaj 
arăta un 3—0 sec ! în min. 4, 
IGNAT a trimis mingea cu 
boltă de pc linia de 16 
peste portarul ieșit : 1—0 ; în 
min. 25. pase repetate Ghioa- 
că—Mihaî Marcel, Theodosios 
ii faultează pe ultimul în ca
reu și EDUARD transformă 
sigur penaltyul acordat : 
iar în min. 36. cursă de 
metri a lui BĂNUȚA. 
depășește trei adversari.
clusiv portarul și... gol 
taculos : 3—0.

După pauză, piteștenii 
gîndeau la un scor-fluviu, dar. 
revenită de la cabine, echipa 
lui PAOK a renăscut parcă 
din propria cenușă. în min. 56, 
Theodosios a ratat de la 
m. iar în min. 62 Hristea 
blocat curajos șutul lui 1

PAOK Salonic In 
F.C.

m,

2—0 ;
30 de 

care 
in- 

spcc-

se

6 
i a 
Ior- 

danidis. Apoi portarul oaspeți
lor a respins șutul Iui Bănuță

PAOK SALONIC 4-2 (3-0)
(min. 65). pentru ca după nu
mai un minut Ghioaeă să ra
teze o mare ocazie, iar pe 
contraatac, SERETIS a sprin- 
tat, l-a driblat si pe Hristea 
și a marcat : 3—1. Și meciul 
avea să se încingă serios. în 
min. 71 Eduard a fost depă
șit de Nikitis. pe care după 
aceea l-a faultat în careu și 
IORDANIDIS a transformat 
cu precizie lovitura de la 11 
m : 3—2. Dar tot arbitrul re
fuză un penalty (a fost 
tat Ignat), acordîndu-1 în 
următoare, la un fault 
pra lui Ghioaeă (min. 73). 
peții protestează. Seretis 
eliminat pe drept, penaltyul 
fiind executat si de această 
dată de Eduard, dar Makaris 
respinge în corner. Temperînd 
elanul partenerei. F.C. Ar-

faul- 
faza 
asu- 
Oas-
este

geș reușește in final (min. 88) 
un nou gol prin D. ZAMFIR, 
care fixează 
reluînd direct in plasă o pasă 
a Iui Eduard.

Arbitrul Borislav Besjaci 
(Iugoslavia) a condus cu unele 
scăpări (mai ales la legea 
avantajului) formațiile :

F.C. ARGEȘ : HRISTEA — 
Dan Ionescu. Pîrvu. STANCU. 
Eduard — C. Pană, Ignat, BA- 
NUȚA. MIHAI MARCEL (min. 
88 Vlădoiu) — . D. Zamfir, 
Ghioaeă (min. 82 Voicu).

PAOK : Makaris — Roiso- 
manis, LISOIDIS, KRISTALIS. 
Giplakis — Theodosios (min. 
79 Malarudis). Karagianidis 
(mim. 46 Stergiois), Seretis — 
Toisonidis. IORDANIDIS. Ni
kitis.

scorul ■ Ia 4—2,

Constantin ALEXE

ARBITRII ETAPEI DE DUMINICA A DIVIZIEI A
F.C.M. Brașov — Oțeluil Ga

lați : M. Stoencscu ; V. Dobrescu 
(ambii ddn București) șl V. Ti
to rov (Drobeta Tr. Severin) ;

S.C. Bacău - “
M. Niculescu ; L. 
dim București) și 
(Buzău) ;

Flacăra Mo rend 
Crăciuhescd (Hm. ____ f
Gheorghe și Gb. Vodă (ambii din

. P. Neamț) ;
F.C. Argeș — Rapid : D. Bu- 

c iu man fTimișoara) ; S. Rotă- 
rescu (Iași) și C. Bîtlan (Cra
iova' ;

Univ. Craiova — Politehnica 
Timișoara : A. Porumboiu (Vas-

C.S.M. Suceava : 
Pantea (ambii 
C. Teodorescu
— Steaua : 
Vîlcea) ;

I. 
A.

lui) ; M. 
rești) și

Victoria București — ,,U“ Napoca : - • - • ___
Vîlcea) ; M. Axentc (Arad) și N. 
Bițin (Salon ta) :

Ă.S.A. Tg. Mureș — Dinamo : 
I. Velea (Craiova) ; I. Coț (Plo
iești) și J. Niculițov (Focșani) ;

Sportul Studențesc — Corvinu'l 
Hunedoara : C. Corocan ; A. Cuz- 
manovici (ambii din Reșița) și 
S. Nccșulescu (Tîrgoviște) ;

Petrolul Ploiești — F.
V. Curt ; M. Georgescu 
din Constanța) și N. 
(București'.

Constantlnescu (Bucu- 
D. ionescu (Ploiești) ;
Gh. Constantin

Cluj- 
(Rm.

C. Olt : 
(ambii 

Voinea

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
UN GOL FRUMOS...

Constantin Arde
lean u avea numai 
cuvinte frumoase 
la adresa foarte 
tînărului său vlrl 
de atac, Hanganu, 
pe care-j consideră 
un jucător de mate

• 
al 
în 

bna- 
oonsti- 

Klein 
Gabor, 
fi pri- 
dar i 

s-a scăzut un 
punct ca urmare a 
faultului pe 
l-a făcut 
lui Andrași 
campionatul 
cut F.C.M. 
se a pâra

• S IM BATA 
CLUJ-NAPOCA 
nins, a plouat dar 
a doua zi terenul 
de joc de re 
nicipai a fost 
celent, datorită 
jii I.A.B.S. • 
plauze pentru 
portari în momente 
extrem de dificile: 
in>tîi, cînd a apărut 
Iașko, în cîrje, ca
re, după 
operație 
speră să 
teren ; a 
ră. cînd 
părăsea 
accidentat 
cui J-a 
pentru cîtevâ 
tervenții 
bune, 
tul 
clujeni 
părți 
care a 
timpul. _ 
călduroase 
și în momentul 
care s-a 
la stație că în a- 
cea duminică Biro 
I împlinea 3o K de 
ani. Și Biro a răs
puns printr-un gol 
frumos. • De data 
aceasta. ..profeso
rul0 Halagian a 
fost cei care i-a 
strîns mîna . elevu
lui0 Remus Vlad, 
antrenorul lui ,.U°. 
Cu ani în urmă, 
Vlad era unul din 
stîlpii apărării pi- 
teștene. (AL C.)

0» EVENIMENTUL 
NR. 1 a) meciului 
de la Craiova : re
intrarea lui Lung 
(care suferise o 
disjuncție a umă
rului la Pitești). El 
a dominat 
propriu, și-a 
dus colegii, 
dat încredere, 
țu aflat lîngă 
la masa presei, zi
cea : „Le convine 
să zburde. Au spa-

Tismă- 
făcut din 

meci. bun. 
vitalitate, 
nretutin- 

_ Păcat că 
Bacău a jucat 

deschis doar atunci 
cîn.d ...nu mai avea 
nimic de pierdut 
(în repriza a ll-a. 
cînd era condusă 
cu 1—0) • Unani-
mdtate ! Observa
torul federal (B. 
Pătruțescu), pre
ședinții celor două 
cluburi (C. Stroe 
,1 C. Costlnescu) : 
„Foarte bun arbi
trajul vîlceanului 
I. Crăciunescu !“ 
Intransigent. sigur 
pe el arbitrul a- 
mlntlt se află ca
tegoric pe drumul 
eel bun. (M. Fr.)
• NICIODATĂ, 

poate, la Timișoa
ra, nu a (ost un 
interes atîț de ma
re pentru un joc 
de campionat.
„Poli" a acuzat 
din plin tensiunea 
uriașă a partidei, 
în care orice punct 
pierdut — >după 
două îmfrîngeri pe 
teren propriu — ar 
fl putut să afecteze 
enorm starea psi
hică a echipei pen
tru ultima parte a 
campionatului. Așa 
se face că la ac
țiunea concepută 
de Bana (noua 
, armă secretă" a 
iul ,Poll“), continu
ată cu brio de 
Varga, tn stilul lui 
Goicoechea (sau 
Klein) șl finalizată 
de Bozeșan II, în
tregul stadion a 
răsuflat ca șl cum 
de acest singur goi

Mu- 
ex- 
gri-
A- 

doi

1 a doua 
la picior, 
revină pe 
doua oa- 
Speriatu 
stadionul 

: și publi- 
spl audiat 

In
fo arte 

Frumos ges- 
spectatorilor 

și al unei 
d'i-n galerie, 
cîntaj tot 
• Aceleași 

aplauze 
în 

anunțat

careul 
con- 
le-a
Cîr-
noi

ar fi. depins totul. 
• Pe ti ce trece, 

portarul Gherasim 
produce o frumoa
să impresie. El a 
apărat foarte bine 
și la Timișoara. Pe 
cînd o convocare 
la vreun lot 7 
(I. Ch.j.
• IN MINUTUL 

13 al partidei Di
namo — Victoria 
un duel pentru ba
lon între Ursu și 
Cămătaru, ddna- 
movistul 6-a acci
dentat, fiind nevoit 
să părăsească te
renul. La pauză 
Cămătaru ne spu
nea : „Am simții 
0 trosnitură în ar
ticulația genun
chiului șl am ră
mas la pămint. Am 
suferit o entorsă 
care, cu siguranță, 
mă va ține in a- 
lara gazonului cel 
puțin o lună. Anul 
acesta am avut nu
mai ghinioane* • 
Cu prilejul meciu
lui Dinamo — 
toria, arbitrul 
ieștean Adrian 
roianu, 
cel mai 
vaier al 
din 
A. 
de 
cel 
joc 
sa.
TRECUTĂ a 
abundent și 
Suceava, stratul de 
zăpadă fiind de 
zeci de centimetri. 
Conducerea 
iul a 
rile 
toare 
terenul 
form 
regulamentare, 
proximativ 24 
ore 6-a lucrat in
tens la îndepărta
rea zăpezii de pe 
terenul die joc, insă 
eforturile depuse 
n-au fost încunu
nate d>e un deplin

perspectivă 
Punctul forte 
hun ed o ren ii! or 
întîlnirea cu 
șovenii l-a < 
tuit trio-ul 
— Suclu — ’ 
Și primul ar 1 
mit nota 8.

scăzut

Vic- 
pio- 
Mo- 
este 
.,ca-

deși 
tînăr 
fluierului0 

I divizionar 
i numai 34 

a oficiat 
600-lea 

activitatea

io tu] 
avînd 
ani. 
de al 
din

(Gh. Ner.) 
sapt amina

nins- 
la

clubu- 
luat măsu- 
corespunză- 

pen.tr u ca 
să fie uon- 
p neve der i<lor

A- 
de

care 
asupra 
• In 

tre- 
Brașov 
foarte 

bine, primind greu 
goluri. Și la Hune
doara a făcut a- 
cest lucru, dar nu
mai tn 
cundă, 
primise 
1uri. • 
— unul r 
ponenții * 
noastre echipe 
juniori 
min. 
două 
lioase 
lui “ 
care, 
a devenit -r-- 
Altceva credem noi 
că vrea de ia ei 
antrenorul Costică 
Ștcfănescu. (L. D.)
• AFECTAT DE 

FAPTUL că echipa 
sa n,u a reușit să 
obțină victoria și 
nemulțumit de evo
luția maj multora 
dintre elevii săi tn 
m ec iu 1 cu Fl a c ăr a 
Moreni. antrenorul 
Dumitru s-a arătat 
foarte sever în a- 
precierea ior atunci 
cînd. la sfîrșltu] 
celor 90 de minute, 
l-am consultat, * 
acordarea 
pentru 
Rapidului, 
opinia lui, 
țin jumătate 
tre corn ponenții e- 
chiped — printre 
care Matei. Rada, 
Marinescu Stoica, 
Bozeșan

repriza se- 
după ce 

două go- 
Scrimeșî — 

dintre com- 
primed 

de 
— intrat în 

46 a avut 
curse vije- 
spre careul 

Ion iță, după
inexplicabil, 

aipatic.

în
notelor 

jucătorii 
După 

cel pu- 
dln-

douâ cartonașe roșii, lui _Erdei și 
Giuchitj. (La o fază frumoasă, 
în care Giuchicî a driblat cu 
abilitatea-i cunoscută, el a fost 
faultat de Erdei ; timișoreanul, 
mereu nervos, a „răspuns", ast
fel Incit au apărut cele două 
cartonașe roșii... Jn mod parado
xal uua dintre cele mai fru
moase faze ale meciului avea, 
deci, să se soldeze cu două 
suspendări pentru etapa urmă
toare. Păcat...)

Arbitrul I. Năltan (Predeal) a 
condus foarte bine formațiile :

A.S.A. PROGRESUL : Leu — 
Hossu, Ionescu, Bodea, Lehman — 
LABU, Steop, ROZENBI.UM, 
ROTARIU n — Hart, Giuchicî.

OLIMPIA : Szabo — Scheurll, 
Dobras GNANDT, Puț — Patkos 
(min. 65 Steinblnder), Erdel, Ar
delean. Palcsa (min. 77 Czlrbusz) 
— BENCZE. SZENES.

loon CH1R1LA

tele asigurat../ 
Băcăuanul 
naru a 
nou un 
Multă 
prezent 
deni • 
S.C. “

A. s. A. Progresul Timișoara - Olimpia
1. u. N. satu fiare l-o (o-o)

fază Și așa. însă, timișorenii 
«u avut o ocazie Imensă, în 
min. 30, dud Lehmn nu a pu
tut fructifica, de la numai pa
tru metri, o pasă a neobositului 
Labu

Partida a fost un „duel* spec
taculos intre unele individuali
tăți ale Progresulud (Labu, Ro- 
tartu H, Lehman, Rozenblum) și 
echiipa fără nume a Olimpiei, 
excelent organizată de fostul 
internațional Iosif Vigu, care — 
ținînd seama de tinerețea lotu
lui — are frumoase perspective 
în campionatul viitor.

Meciul £ avut și un moment 
neplăcut când arbitrul a arătat

A.S.A. 
obținut 
doar la ...._ ___ ,__ __ _
năra formație sătmăreană Olim
pia. Echipa condusă de cuplul
Chimiuc — Gaboraș a atacat
cel puțin 70 de minute, dar golul 
s-a lăsat așteptat pînă în minu
tul 67, cînd, Ia un „serviciu" ex
celent al Iui Rozenblum, Hart a 

I' „șters" balonul cu capul, iar
GIUCHICÎ, nu prea activ pfaiă 
atunci, a reluat cu precizie în 
poarta Olimpiei. Plnă la gol, am 
remarcat organizarea foarte 
bună a oaspeților, în faza 
apărare și contraatacurile

I
I

Progresul Timișoara a 
o victorie meritată, deși 
limită, în disputa cu tt-

repu- 
zilele

iii 
în
otată cu 
ucurești.

Turda.

I

FARA PUNCTE
GAZDELE, PERMANENT" LA PUPITRU...

Sportul Muncitoresc Caracal - I.C.l.M Brașov 2 0 (0-0)

ă șl in anul 1986. Sigur, extrapoHnd, Ux- 
ă spunem că sînt în total 22 de antrenori 
treaga țară țâră nici un fel de contribu- 
loturi în anul 1987 ! Revenind Insă... pe 
vom spune că „eșantionul timișorean" ne 
ca cel mai supărător, argumentele afir- 
constînd în cele cinci secții de canotaj 

■te acolo, în cei zece antrenori de canotaj 
■mă întreagă, In faptul că bătrîna Begă 
știut lucru, cele mai bune condiții eli

ce de pregătire, nu de puține ori puțind 
zată tot timpul iernii pentru antrenamen- 
atunci 7
arte din explicații, firește, ar putea fi 
! chiar din cuvîntua de la plenară al pre- 
îlui comisiei județene de canotaj, antre- 
em-erit Aurel Ionescu (lipsa unor condi- 
itcriale, insuficientul sprijin al C.J.E.F.S. 
. Dar greul, vom conveni, rămîne tot în 

antrenorilor, fiind la fel de știut șl 
ui că omul sfințește locul. Incît așt'ep- 
îplica acestora, o replică materializată în 
ii mulțl canotori dați loturilor naționale, 
mal multe medalii ale elevilor antrenori- 
nișoreni. „Strockul" poate fi mărit, po
ți există — recentele campionate de fond 
tedit-o.

S-au întîlni't pe Stadionul din 
Caracal două echipe cu o situa
ție,.. deloc roză în clasamentul 
seriei. Deci», ambele, să-și apro
prie punctele puse în joc. In 
prima repriză, gazdele au avut 
un plus de inițiativă, acoperind 
bine terenul, căutînd cu insisten
ță golul, în timip ce brașovenii 
făceau pressing permanent, con- 
traatacînd în viteză remarcabilă. 
Dar fără eficiență, irulrucit au 
tras — slab — doar de... două 
ort la poartă în acest răstimp 
(min. 42 și 43 I). Cei din Cara
cal au găsit mai des poarta, dîn- 
d.u-1 posibilitatea portarului bra
șovean Paraschiv să se remarce 
mai ales la șuturile lui Bileru 
(min. 36) și Moraru (min. 39). In 
repriza secundă formația Spor
tul Muncitoresc atacă permanent 
dînd naștere la un adevărat ase
diu la poarta brașoveană. Reduta 
a cedat însă în ultimele nouă 
minute. RADUCU a trimis (în 
min 81), dlntr-o aglomerație, ba-

Ionul în plasă (a existat aici o 
obstrucție neintenționată la por
tarul Paraschiv, dar nu în mo
mentul golului) și: 1—0. Atacuri
le au continua' șl în min. 84, AN
TON. poate cel mal bun din te
ren, a înscris cu capul : 2—0.
Victorie fără dubii a celor din 
Caracal, aflațl permanent la 
conducere irezistibili .în repriza 
a doua.

Arbitrul I. Toma (P. Neamț) a 
condus foarte bine formațiile :

SPORTUL MUNCITORESC : Pe
trescu — MOGOȘAN, V. Roșea, 
DICUT, Matei — Moraru, FlOri- 
eel, ANTON — Stan (min. 9, Roș
ea), Bileru (min. 63 RADUCU), 
Plătoaga.

I.C.IJW. : ......... ..........
Gyârfi Rizea, ROȘU, Manciu — 
Lungu, Ghileanu, Moțoman — 
BERTEANU, Curigan, Brașo- 
veanu.

(min. S3 RADUCU),

PARASCHIV

Modesto FERRAR1N1

succes, suprafața 
gazon a tă rămînînd 
moale și alunecoa
să • Conducerea 
tehnică a echipei 
A.S.A. Tg. Mureș 
n-a putut ailtnia tn 
meciul eu
Suceava 
standard, 
I. Costel, 
Sabău au 
navi, iar 
cumulase 
cartonașe
• Sucevean ud Bu- 
terchi, fost la Stea
ua. are gabarit, 
este talentat și poa
te deveni un .,vîirf“ 
autentic. Dumini
că, însă, a ratat 
din poziții exce
lente, iar de două 
cri a încercat să-1 
păcălească pe ar
bitru, pion jind în 
careu ca Intr-un 
bazin de înot. Rear 
lizarea lui ca ju** 
cător depinde șl 
de ...abandonarea 
acestor procedee 
ieftine. (P. V.).
• fN ETAPA 

TRECUTA, LA HU
NEDOARA, Văetuș 
— unul diintre 
trînid" echipei 
s-a străduit 
să țină pasul! 
mal tin.erid lui co
echipieri de la 
Corvi nul. A jucat 
al 300-lea meci al 
său în prima dilvi- 
zie • După parti
da cu F.C.M. Bra
șov, antrenorul

C.S.M. 
„n*-ie 

deoarece 
Ivan și 
fost bol- 
Jened a- 

două 
galbene

. bă-
muilt 

cu

fl meritat notă de 
trecere la capătu] 
acestud meci. Fără 
a împărtăși In to
talitate 
său de 
(după 
noastră, _____ _
teilor echipei fflSnd 
de 6), apreciem to
tuși exigența an
trenorului rapixWst. 
Ar fi la fea de 
bine ca și jucăto
rii Rapidului să-și 
analizeze cu ace
eași exigență com
portarea dtn acest 
med, deficiențele 
manifestate, gre
șelile săvlrșlte.
pentru a trage În
vățămintele cuve
nite. • Un cuvint 
de încurajare pen
tru tfnărul Pali» 
cane dovedește
frumoase calități și 
ar trebui folosit 
mal mult în „un- 
sprezecele" giuleș- 
tean. a cel mai 
bun joc al său de 
cînd a venit în 
chip-a noastră* — 
spuneau după meci 
cei din 
formației 
despre 
Dohot. ------------
acesta a impresio
nat puternic pu
blicul di.n Gluiești 

intervențiile 
de senzație 

finalul mecdu- 
dovedj.ndu-se 

portar de vld- 
(C. F.).

punctul 
vedere 

părerea 
media ne-

anturajul 
Flacăra 
portarul 

într-adevăr,

Sorin SATMARI

prin 
sale 
din 
lui, 
un 
tor.

zo
ion pen- 
irinderea 
îte mare 
mișcarea 
vom re- 
3retutin- 
tive de 
î sprijin 
ior din 

acces.
Școala 

oala 58. 
>ala 111. 
la 130 
î să ne 

spre 
tenis de 
ti cro- 
iclismul, 
1, mini- 
ică. Este 

sprijin 
ira con-

diții“... „La noi. asociația din 
Parcul Morarilor are o masă 
din beton pentru tenis în fata 
blocului, una la subsol, cînd a 
înghețat lacul am făcut pati
naj și hochei. Avem un mic 
teren pentru minifotbal. Ne 
bucurăm că acum copiii noș
tri. care au jucat lîngă bloc, 
sînj legitimați la Steaua. Me
talul. Mecanică Fină“ — 
spunea președintele acesteia, 
Gh. Mariuneac. „Excelente 
aceste asociații — aprecia 
V. Bineată. deputat in 
circumscripția 59 din Sectorul 
2. Prin ele ..se ocupă“ foarte 
frumos timpul liber al copiilor, 
tinerilor și adulților din car
tier. în circumscripția noastră 
avem 11...“

Ce altceva am mai putea 
spune referitor la activitatea 
asociațiilor de cartier ? Le 
urăm mult succes în activita
tea lor viitoare !

AZI: C.S.Ș. 1 Șl
(Urmare din pag 1)

limpice, precum și colaborarea 
cu secții ale unor cluburi pu
ternice, cum sînt Steaua, Dina
mo sau Oțelul Galați, stau măr
turie muncii depuse.

Un fapt iese însă în eviden
ță: deși atenția clubului este 
îndreptată cu precădere pe 
jocuri sportive, cele mai bune 
rezultate au fost obținute, to
tuși, la „individuale" (cu toate 
că secția feminină de volei ă 
format o serie de jucătoare va
loroase: Iulia Moidoveanu, Ma
ria Obrcja-Muscă, Carmen Ca- 
dar-Cosțache, sau că la rîn- 
du-le, echipele de handbal șt 
formația de baschet (m) au dat 
elemente talentate diferitelor 
eșaloane superioare). Fotbalul 
are, din 1987, centru olimpic, 
productivitatea sa evidențita- 
du-se prin cei 10 sportivi care 
au reținut atenția specialiștilor.

C.S.Ș. 2 GALAȚI
$i, totuși, conducerea CSS 1 — 
director Ionel Mușat, director 
adjunct Iulian Bralu — și-a 
exprimat amărăciunea pentru 
faptul că, deși pepiniera este 
rodnică, nici măcar unul din
tre cei care practică jocul cu 
balonul rotund nu s-a afirmat 
deplin la nivel de seniori.

Mare supărare și in privința 
caiacului, care, împreună cu 
gimnastica, reprezintă „punc
tele" slabe. Explicații se găsesc, 
desigur, întotdeauna, dar firesc 
ar fi ca toți cei care lucrează 
in acest domeniu să strîngă rîn- 
durile pentru ca, în cel mal 
scurt timp, să poată reveni (cel 
puțin) la nivelul de odinioară.
C.S.Ș. 2: HOCHEIUL — DE 
SUFLET, ATLETISMUL — DE 

RĂSUNET
Cu toate că cea de-a doua 

unitate sportivă școlară gălă- 
țeană este, în principal, axată 
pe sporturi individuale — atle-

tism, judo, lupte libere si gre- 
eo-romane —, aceasta are su
fletul și rezultate bune (perma
nente și constante) la hochei, 
fapt datorat în mare parte (se 
pare) și locului în care își are 
sediul: chiar incinta patinoaru
lui. Afirmația nu este gratuită, 
De mulți ani, jucătorii cu puc 
și crosă și-au găsit mereu loc 
ta echipele cluburilor Dinamo. 
Steaua sau Dunărea Galați. Ion 
Zaharia și Ion Dimache simt, 
ambii, în lotul reprezentativ. 
Jean Stanciu este portarul ti
tular al Stelei și al „naționa
lei", lotul de tineret al țării 
are ta componență nouă ho- 
cheiști de la C.S.S. 2, Iar echi
pa Dunărea este sută la sută 
produs indigen.

Realist vorbind, atletismul de
ține supremația între secțiile 
acestei unități școlare sportive. 
Corina Roșioru (campioană na
țională de junioare și senioare 
ta 1986 la 100 m plat) este o 
mai veche cunoștință a iubito
rilor acestei discipline. Stat

Insă și prezențe mai noi: Oaca 
Mușunoiu (campioană naționa
lă de sală '88 la junioare II si 
vicecampioană la junioare I ia 
săritura tn înălțime), Daniela 
Burlacu (campioană balcanică 
ta 1987) sau Marcela Bujorea- 
nu și Fănica Ilreșcu.

Luptele greco-romane se mîin- 
dresc cu cei doi transferați 
de-acum la Steaua — Costel 
Purghel (campion național de 
seniori) și Pctrică Onciu (lo
cul 1 la JB și 2 la CE, ambele 
întreceri de juniori ta 1986) —, 
în timp ce luptele libere bat 
pasul pe loc de mai multă vre
me. „Prin anii 1972—75, secția 
era deosebit de puternică, dar 
acum aceasta nu se poate men
ține nici la nivel național. Se
lecția este bună, dar interesul 
copiilor pentru acest sport, 
care ne-a adus multe satisfac
ții ta trecut, este din ce ta ce 
mai mic, ei preferind sporturi
le care aduc satisfacții mai ra
pide", ne-a mărturisit directo
rul Victor Ignat.



înaintea „Internaționalelor** României

„CUPA OLIMPIA" LA TIR CU ARCUL
Prima etapă — „Cupa Olim

pia" — a concursului de selec
ție în vederea Campionatelor 
Internaționale ale României de 
tir cu arcul (București, 3—8 
mai) s-a încheiat pe unul din 
terenurile Stadionului Tinere
tului din Capitală. După două 
zile de întreceri, învingători au 
fost Diana Nicolaescu (Olimpia 
București) cu 1219 p și Victor 
Stănescu (Petrolul Ploiești) cu 
1254 p, ambii reeditând în acest 
fel atât succesul de acum două 
săptămîni din „Cupa Federa
ției", cît și maniera cu care 
și-au dominat adversarii pe 
parcursul celor patru serii de 
tragere pentru simplu FITA.

La feminin, după distanțele 
lungi (70 și 60 m), victoria fi

nală a Dianei Nicolaescu era 
previzibilă, intrucît principa
la sa rivală, maestra sportu
lui Aurora Chin Matei (Stea
ua), avea cu 70 p mai puțin, 
iar de „outsidera" Gabriela 
Cosovan (Voința Rădăuți) o 
despărțeau 19 p. După trage
rile de la 50 m, rădăuțeanca 
s-a apropiat la doar 6 p, 890, 
față de 884.

La masculin, Victor Stănes
cu, instalat lejer în fruntea 
clasamentului după tragerea de 
la 90 m, cu 280 p, nu a 
nici un fel de probleme 
următoarele trei distanțe, 
fiecare dată el punctând 
bine decît adversarii săi, 
sfârșitul întrecerii, cu 
1254 p, gj fiind la patru punc
te de propriul record național 
de simplu FITA. Pe locul doi, 
campionul „en titre", Iosif 
Szatmari, care șl-a onorat car-

tea de vizită la fiecare distan
ță, înregistrînd în final și un 
record personal, 1218 p. Pentru 
locul 3 au luptat trei arcași : 
Puiu Ciubotaru (C.S.M. Iași), 
Victor Weszelovschi șl Călin 
loan (ambii Voința Satu Mare) 
Pînă la urmă, el a fost obținut 
după tragerile de la 30 m, cînd 
Ciubotaru a reușit 341 p, Wesze- 
lovschd 326, iar loan 320.

Clasament, feminin : 1. Diana 
Nicolaescu 1219 p, 2. Gabriela 
Cosovan 1217 p, 3. Aurora 
Chin Matei 1174 p ; masculin: 
1. Victor Stănescu 1254 p, 2. 
Iosif Szatmari 1218 p, 3. Puia 
Ciubotaru 1191 p.

De azi și pînă sîmbătă, pe 
același stadion, de la ora 9, 
tragerile grand FITA, cu serii 
eliminatorii și 
chlpe, pentru 
rilor naționale.

concurs pe e- 
stabllirea lotu-

loan NOVAC

ÎNTÎLNIRI DlRZE ÎN

avut 
pe 
de 

mal
la 

cele

20 (prin telefon), 
din Campionatul 
șah a programat 
derby — întâlnirea 

Politehnica

Bli ? u

CUPA MONDIALĂ LA ȘAH CONCURSUL DE GIMNASTICĂ
BRUXELLES. 20 (Agerpres). 

— După 14 runde. în turneul 
internațional de șah de la 
Bruxelles conduce fostul cam
pion mondial Anatoli Karpov, 
cu 9 puncte, urmat de Salov 8,5 
p, Beliavski 8 p (1), Andersson 
8 p. Nunn 7,5 p, Liubojevici

7 p. etc. In runda a 14-a. Liu- 
bojevici l-a învins pe Portâsch, 
Winanits a dștâgat la Sax. No
gueiras la Nikolici, iar parti
dele Tal — Speelman. Beliaiv- 
ski — Sokolov, Andersson — 
Seirawan si Sailov — Korcinod 
s-au încheiat remiză.

MIMICĂ DE LA MOSCOVA

ACTUALITATEA ÎN TENIS
• In primul tur al turneului 

de tenis de la Monte Carto, 
jucătorul cehoslovac Marian 
Vajda a furnizat o surpriză 
eliminîndu-1 cu 6—3, 5—7, 6—1 
pe campionul vest-german 
Boris Becker, cotat 
favoriții concursului.

printre

DIVIZIA A DE ȘAH
PREDEAL. 

Runda a 9-a 
Diviziei A la 
un veritabil 
echipelor fruntașe 
București și I.T. București. La 
capătul primelor 6 ore de joc 
rezultatul era încă egal: 4,5—4,5 
(Ghindă — Gheorghiu remiză, 
Marin — Ștefanov 1—0. Dumi- 
trache — Bărbulescu 0—1, Ga
briela Standu — Viorica Io- 
nescu 1—0). La ora convorbirii 
se mai joacă partida ElLsabeta 
Polihroniade — Margareta Teo- 
dorescu, care va definitiva re-

zultatul meciului.
In alte întâlniri: Electromotor 

Timișoara — Calculatorul 
București 5—5, Oțelul Galați — 
Politehnica Iași 2—8, Metalul 
București — Meoanică Fină 
București 3,5—6,5. A.E.M. Ti
mișoara — Voința Rm. Vîlcea 
7—3, Universitatea București — 
Electrometal Cluj-Napoca 6—4.

Pînă la lichidarea partidelor 
întrerupte, în fruntea clasa
mentului a trecut Electromotor, 
cu 22 puncte, urmată de Poli
tehnica București și I.T.B., cu 
cîte 21 p.

Rezullaite înregistrate în tu
rul II: Joakim Nystrom 
edia) — Michel Schapers 
landa) 6—3, 7—6; Andres 
mez (Ecuador) — Marcelo 
lipini (Uruguay) 7—6; 
Tarik Benhabdles (Franța) — 
Jonas Svensson (Suedia) 1—6, 
7—6. 6—3; Claudio Pistodesi
(Italia) — Aaron Krickstein 
(S.U.A) 7—6. 6—2.
• Ia finala turneul ud 

de la Amelia Island 
Martina Navratilova a 
cu 8—ft. 8—2 pe Gabriela 
tini.

• Primele partide disputate
în turneul feminin de la Hous
ton (Texas) s-au încheiat ou 
următoarele rezultate: Merce
des Paz (Argentina) — Wendy 
White (S.U.A.) 6—1, 6—2; Me- 
lisa Gurney (S.U.A.) — Lori
McNeil (S.U.A.) 4—6. 6—2, 6—3.

• PE SCURT

(Su-

Fil- 
6—4 ;

femindn 
(S.U.A.), 
Învins-o 

Saba-

DUPĂ 8 ANI DE ABSENȚĂ

MOSCOVA (Agerpres). —■ 
Competiția de gimnastică rit
mică desfășurată la Moscova 
sub egida revistei „Sovietskaia 
Jensciina" s-a încheiat ca 
concursul special, la toate cele 
patru obiecte, locul întâi fiind 
ocupat de sportiva sovietică 
Tatiana Drujinima cu punctaj 
maxim 20. La 
panglica. Ileana „ . 
nia) s-a situat pe locul opt. 
cu 19,50 p.

exercițiul cu 
Alecu (Româ-

La handbal masculin

AUSTRIA-IUGOSLAVIA 17-22
La Wolfsberg (Austria) s-au 

întâlnit primele reprezentative 
de handbal masculin ale Aus
triei și Iugoslaviei. Victoria a 
nevenit selecționatei iugoslave 
cu scorul de 22—17 (9—8). Ce
le mai multe puncte de la în
vingători aiu fost marcate da 
Nemici 5, Puc 4 și Voiovici 3. 
De la învinși, cei mai eficienți 
au fost Peissl 5 și Hori 3.

• PE SCUR1 • PE SCURT •

Trebuie să recunoaștem că, în primul mo- 
. > (rent, am crezut că e vorba despre o greșeală
■ ■ (li se mai întâmplă și agențiilor de presă) 
;; sau despre o coincidentă de nume! Telexul 
' ’ informa clar, negru pe alb, că locul 59, în
■ ■ : 17:31, al maratonului de la Loi Angeles,
■ * desfășurat la 6 martie, a fost ocupat de „ilus- 
; trul finlandez Lasse Viren**, dar noi conti- 
;, nuam să ne îndoim, știindu-1 pe fostul cam-
■ ■ pion olimpic retras ■ din activitate încă din

1980! Ba mai mult, îl revăzusem, în 1982, 
"; la C.E. de atletism de la Atena, ca repre- 
<. zentant (pentru Europa) al firmei japoneze
■ - de echipament sportiv „Mizuno**, ușor îmbă- 
’ ■ trînit (născut fiind la 22 iulie 1949) și decla- 
'; rînd — oricui avea chef să asculte — că 
.. „problema reîntoarcerii mele Pe stadion nu
• ■ se mai pune. Conturile sini definitiv lichi- 

■ date**.
Iată însă, ne-o confirmă ,,1’Equi.pe" înitr-un 

.. număr recent, că Viran s-a răzgîndit, el avind
• • să fie, după expresia aceluiași ziar, „la vedet- 
'; te mediatique" a oelui de al 13-lea maraton 
' ’ de la Paris, programat la 15 mai. Logică 
.. ..reclama" respectivă, de vreme ce, să rea-
■ • mințim, Lasse Viren și-a trecut în cont cîte
• * două titluri olimpice (la 5 000 și 10 000 m) 
'» la Miinchen 1972 și Montreal 1976, pe ambele
■ ■ distanțe el definind o vreme și recordurile

mondiale, cu 13:16,4 pe 5000 m și 27:38,4 pe

10000 m. Viren a fost prezent și la J.O. de 
Ia Moscova 1980. dar nu s-a clasat, la 10000 m, 
dealt al 5-lea, comentatorii descifrînd în acea 
participare, ultima de anvergură. ..cîntecul 
lebedei" unui atlet care, cu adevărat, a făcut 
epocă si legendă.

Ge să-1 fi determinat pe Viren să reia aler
garea, ba încă la o virată. 39 de ani în au
rind, la care oei mai multi sportivi se gîn- 
desc la retragere 7 S-au lansat pe această 
temă tot felul de supoziții, numai că un 
răspuns ferm n-a putut da nimeni, finlande
zul însuși sustrăgîndu-se de la o discuți® 
deschisă și mulțumindu-se să afirme — zgîr- 
alt la vorbă ca și în amil de glorie— că 
„scopul come-back-ulul meu e startul în 
proba de maraton a Olimpiadei de la Seul**. 
Mai deunăzi însă, obosit probabil de „vînă- 
toarea" întreprinsă de ziariști, Viren a acoep- 
tat să se destăinuie. „Știu, a spus el, că-mi 
va fl foarte greu, dacă nu imposibil să mai 
obțin succesele de altădată, dar merită să 
încerc. Pentru că nimic altceva pe lume, nici 
chiar banii, cît de multi, nu-ti oferă satis
facția fără egal a unei victorii olimpice. Pe 
drumul către ea, nici un sacrificiu nu e 
prea mare**.

Temeinic prilej de meditație, nu-i așa 7

Ovidiu 1OANIȚOAIA

ATLETISM • 
de-a 92-a ediție 
concursului de 
raton de la Boston 
a fost cîștlgată de 
atletul kenya® Ibra
him Hussein, 
metrat cu 
2.03:43. Pe 
următoare 
sat Juma 
(Tanzania) 
John Tracey 
da) 2.09:15 și Gerlindo 
Bordiin (Italia) 1.00 ri7.

La feminin, cel mal 
bun timp, 2.34:30, a 
fost obținu* de cam
pioana mondială, por
tugheza Rosa Mota. 
Ou prilejul concursu
lui de primăvară, des
fășurat la Krasnodar, 
sportivul sovietic Ni
kolai Lisenko a a- 
runcat ciocanul Ia 
80,20 m, cea mal bună 
performanță țnondta- 
lă a sezonului.

BASCHET. In ca
drul turneuMM femi
nin ce se desfășoară 
în orașul cubanez 
Șareta Clara, selec
ționata Cuibei a între
cut cu scorul de 95— 
74 (30—39) echipa
Braziliei.

box a La Paris, 
în meci pentru titlul 
de campion european 
la categoria mijlocie, 
pugiMjStui francez 
Christophe Tioz.zo l-a 
învins M puncte pe

C-ea 
a 

ma-

crono- 
tâmpul de 

locuirile 
s-au ola- 

Ukanga 
2.08:44, 
(Irlan-

com patriotul său Pie- 
rry Jolly.

CICLISM • Echipa . 
U.R.S.S. a sosit 
Italia unde va 
parte la diferite 
treceri, criteriu 
verificare și selecție 
în vederea celei de-a 
4H-a ediții a „Cursei 
Păcii". Din lot fac 
parte, între alții, cu- 
noscuții rutieri Piotr 
Ugrumo v, Dimitri Ko- 
reișev. Vladimir Puilinl- 
kov șl Ivan Ivanov. 
Antrenorul echipei 
este A. Guistatnlkov

GIMNASTICA • In 
perioada 28—30 apri
lie, la Beijing se va 
desfășura un mare 
concurs Internațional. 
Au fost invitați 
60 de sportivi și 
tive dii-n 15 țări, 
care România, 
tralla, S.UA., 
da, Cuba, R. D. Ger
mană, Anglia, Ja
ponia..

HOCHEI PE GHEA
TA • In etapa a 
14-a a campionatului 
unional fruntașele 
clasamentului au ob
ținut victorii pe teren 
propriiu : ȚSKA Mos
cova 
4—3 
2-1) bifflst 
iar 
cova 
3—2 (0—1, 1—0, 2—1)

în 
lua 
In
die

peste 
spor-. 
între 
A us

carea-

a întrecut cu
CI-1, 1—1.pe Avtomo- 

Sverdlovsk, 
Dimamo Mos- 

a dispu» cu

de Dinamo Riga. Ali
te rezultate : Spartak 
Moscova — Traktxxr 
Oeliabi-nsk 1—2 (O—o, 1—1, - - " 
Kiev 
grad 
b-1) 
telor 
mik Voskresensk 4—3 
(0—1, 3—1, 1—1). Pe 
primele două locuri 
în. clasament se află 
echipele 
cova și 
cova — 
puincte. 
fimai ai 
pionilor 
ediția 1Q87—W88 — se 
va desfășura între 14 
șl 16 octombrie în 
orașutl elvețian Da
vos. La întrecere vor 
participa echipele
Ț*SKA Moscova, Tesla 
Pardubice • (■Ceho
slovacia). Liiga Tam
pere (Finlanda) și IF 
Bjorkloven (Suedia).

MOTO CICLISM • 
Campionatul Mondial 
de motocros la Clasa 
125 cmc a programat, 
în localitatea oilande- 
ză Mill, un concurs 
în care victoria a re
venit sportivului o- 
la.ndez Dave Strijbos 
(,,Cagiva“). în clasa- 
menbua. general conti
nuă să conducă fran
cezul Jean Michel 
Boyle 109 puncte.

0—1') ; • Sokofl
— SKA Lenin- 
4—1 (1—ft, 2—0, 

; Artpile Sovte- 
Moscova — Hl-

ȚSKA MOS- 
Dinarno Mos- 

ou cîte 2ft 
• Turneul 

Cupei Cam- 
Buropenl —

La închiderea ediției FOTBALmeHdiane Arbitrul M. Vautrot (Franța) 
a condus bine.

Aseară, la Lisabona, In partida retur din semifinalele C. C. E.

BENFICA — STEAUA
LISABONA, 21 (prim telefon, de la trimișii noștri speciali). Deși 

a jucat mult timp de la egal la egal cu puternica șl valoroasa sa 
parteneră de întrecere, care a fost Benfica, echipa noastră campi
oană. Steaua, nu a reușit să reediteze frumoasa el perfomanță de 
acum doi ani, ratând în. partida retur calificarea în finala presti
gioasei competiții continentale. Trebuie spus că formația noastră, 
deși a avut, momente de superioritate, nu a dat dovadă de sufici
entă forță ofensivă și a primit cu ușurință cele două goluri, am
bele din faze fixe. Tot așa de adevărat este șl faptul că bucureț- 
tenil au beneficiat de Un moment deosebit de favorabil în min. 43. 
cînd Pițurcă nu a fructificat marea ocazie creată, oare ar fi dat 
— poate — altă turnură disputei. Oricum, formația noastră campi
oană s-a prezentat onorabil și in actuala ediție, ea părăsind com
petiția în fața unei adversare redutabile, ou o impresionantă carte 
de vizită.

Interes deosebit în jurul 
partidei, 120 000 de spectatori 
umplînd pînă la refuz tribunele 
stadionului Luz. Notăm în 
min. 8 o bună ocazie a lui Ba- 
lint. care șutează însă impre
cis. Liliac se remarcă în min. 
11 la o periculoasă oentrare a 
lui Magnunson. Peste două mi
nute. la o lovitură liberă exe
cutată de Hagî, șutul Iul Stoi
ca este blocat de Mozer. Două 
acțiuni periculoase ale gazde
lor în min. 15. prin Diaman
tine. și în min. 16, prin Pa

checo. Pițurcă irosește o nouă 
bună situație în min. 17, pen
tru ca în min. 23 Balint să în
cheie o impetuoasă acț,une 
individuală cu o centrare care 
nu a avut adresa scontată, tn 
min. 25, Benfica reușește să 
deschidă scorul prin AGUAS. 
oare, nemarcat, a reluat. cu 
capul, din apropiere, centra
rea lui Diamantino in urma 
unei lovituri de colț. Jucătorii 
noștri acuză șocul acestui gol 
permlțînd fotbaliștilor portu
ghezi șă-și accentue2ie domi-

2-0 (2-0)
narea. Ei își măresc avanta
jul pe tabela de marcaj în 
min. 33.: Diamantino execută 
cu precizie o lovitură liberă 
de la 25 m și același AGUAS 
reia, tot cu capul, mingea in 
plasă, profitând iarăși de in
decizia fundașilor noștri. Bucu- 
reștenii au un final bun de 
repriză și în min. 43 Pițurcă 
beneficiază de o imensă oca
zie de a reduce handicapul, 
însă la ideala oasă a lui Ilagi 
vîrful nostru de atac trimite 
mițjgea în bară.

La reluare, echipa bucu- 
resteană este mult mal insis
tentă în ofensivă, animată fi
ind de intenția de a redresa 
situația. Acum, iucătorii noștri 
au inițiativa și își creează alte 
două situații favorabile, nrin 
Pițurcă. în minutele 53 și 58, 
care însă este deposedat in 
extremis de Alvaro șl. res
pectiv Dito. Fotbaliștii portu
ghezi fac eforturi pentru a-și 
menține avantajul. însă si

contraatacă destul de pericu
los. în min. 61 Ungureanu 
rezolvînd o fază critică iniția
tă de Diamantino. iar Belo- 
dedici intervenind salvator. în 
min. 69. la mingea trimisă spre 
poarta goală de către Chi- 
quinho. Acțiunile ofensive ale 
jucătorilor noștri își pierd 
treptat din consistență. lipsa 
de decizie în fazele de finali
zare fiind tot mai evidentă. 
Totuși. în min. 84. la un „lob" 
al lui Hagi mingea a trecut 
de puțin peste „transversală".

BENFICA : Salvino — Ve- 
ioso. Dito. MOZER. Alvaro — 
ELZO, DIAMANTINO, Pacheoo 
(min. 88 Chalana) — Chijuin- 
ho. AGUAS. Magnunson (min. 
75 Sheu).

STEAUA : Liliac — Iovan, 
Bumbescu, BELODEDICI. Un
gureanu — STOICA, Balint 
(min. 60 Bălan), HAGI. Gh. 
Popescu (min. 72 Majaru) — 
Lăcătuș, Pițurcă.

Gheorghe NICOLAESCU 
Eftimie IONESCU

REZULTATELE SEMIFINALELOR CUPELOR EUROPENE
Aseară, tîrziu, s-au încheiat meciiiri'le retur ale semifinailelor cu

pelor europene. Echipele scrise eu litere majuscule s-au calificat în 
finale (între paranteze, rezultatele dim prima manșă).

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
BENFICA LISABONA - Steaua București (0-0) 2-0
P.S.V. EINDHOVEN - Real Madrid (1-1) 0-0

Finala va avea Ioc la 25 mat, la Stuttgart.
CUPA CUPELOR

AJAX AMSTERDAM - Olimpique Marsilia (3-0) 1-2
Atalanta Bergamo - MALINES (1-2) 1-2

FinaiJa este programată la 11 mal, la Strasbourg
CUPA U.E.F.A.

ESPANOL BARCELONA - F.C. Bruges (0-2) 3-0 d-p.
Werder Bremen - BAYER LEVERKUSEN (0-1) 0-0

Finala este fixată la 4 mal (turul) șl 1® mal (returul).
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