
TRĂIA 1 MAI,
ZIUA INTERNAȚIONALĂ A OAMENILOR MUNCII!

Sub președinția tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

ȘEDINȚA COMITE TUIIII POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R

Proletari din toate tirtle unltl-vd I

portul
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, vineri, 29 aprilie, a 
avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pornind do 
la felul în care se desfășoară 
activitatea de realizare a pla
nului, de înfăptuire a progra
mului de construcție socialistă 
in țara noastră, precum și dc 
la o serie de schimbări petre
cute in viața internațională, a 
prezentat O EXPUNERE — 
PRIVIRE LA ----------
BLEME ALE 
ACTIVITĂȚII 
SOCIALE, ALE 
LOGICE ȘI 
CATIVE, PRECUM ȘI ALE SI
TUAȚIEI INTERNAȚIONALE.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere orientă
rilor și indicațiilor cuprinse în 
expunerea secretarului general 
al partidului, pe care le-a a- 
probat în unanimitate, și a ho
tărî! ca acestea să fie publicate 
ca teze ale viitoarei plenare a 
C.C. al P.C.R.

în continuare, Comitetul Po
litic Executiv a examinat RA
PORTUL PRIVIND ASIGU
RAREA SI CONTROLUL CALI
TĂȚII PRODUSELOR ȘI AC
TIVITATEA DE METROLO
GIE IN ANUL 1987. 
raport se subliniază >*ă, 
ționîndu-se in spiritul orien
tărilor și indicațiilor secretaru
lui general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în 
cursul anului trecut s-a asigu
rat ridicarea continuă a nivelu
lui tehnic și calitativ al pro
ducției, îndeosebi a celei des
tinate exportului, întărirea or
dinii și disciplinei tehnologice, 
a controlului preventiv, Ia re
cepție și pe fluxurile de fabri
cație.

Pornind de la exigențele tot 
mai mari ce se pun în acest 
domeniu, Comitetul Politic 
Executiv a cerut să se acorde, 
în continuare, o atenție sporită 
Organizării cit mai judicioase 
a controlului tehnic de calitate

cu 
UNELE PRO- 

CONDUCERII 
ECONOMICO- 

MUNCII IDEO- 
POLITICO-EDU-

In
ne

în producție și introducerii me
todelor moderne de verificare a 
calității produselor, precum și 
perfecționării pregătirii profe
sionale a personalului munci
tor ; a fost subliniată necesita
tea întăririi răspunderii ingine
rilor, tehnicienilor, maiștrilor, 
a fiecărui muncitor pentru res
pectarea strictă a condițiilor de 
calitate prevăzute în documen
tațiile tehnice și în contractele 
încheiate cu beneficiarii interni 
și externi.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat în continuare RAPOR
TUL PRIVIND BALANȚA VE
NITURILOR ȘI CHELTUIELI
LOR BĂNEȘTI ALE POPU
LAȚIEI PE ANUL 1987, COM
PARATIV CU REALIZĂRILE 
ANULUI 1986. Datele cuprinse 
în raport pun în evidență fap
tul că succesele dobîndite în 
dezvoltarea econoniico-socîală a 
țării au asigurat sporirea con
tinuă a veniturilor bănești ale 
oamenilor muncii. Veniturile 
provenite din retribuirea muncii 
și participarea la beneficii a 
personalului din întreprinderi, 
instituții, unități agricole dc 
stat și cooperatiste, precum și 
din alte organizații au fost în 
cursul anului trecut superioare 
celor din 1986. Retribuția medie 
nominală a atins, la sfîrșitul 
anului 1987, nivelul de 3035 lei, 
mai mare decît cel existent în 
aceeași perioadă a anului pre
cedent Au crescut, dc aseme
nea, veniturile din fondurile so
ciale de consum, ca urmare a 
măsurilor adoptate în vederea 
majorării pensiilor, a alocațiilor 
pentru copii, indemnizațiilor și 
ajutoarelor. S-a subliniat că 
sporirea veniturilor, ca și a 
volumului cheltuielilor și dis
ponibilităților bănești ale popu
lației, în condițiile stabilității 
prețurilor și chiar a situării 
acestora sub nivelurile prevă
zute la numeroase bunuri de 
consum, pun puternic în lumi
nă justețea programelor adop
tate în vederea creșterii nivelu
lui de trai material și spiritual

(Continuare in pag. a 4-a)
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CINSTIRE EFORTULUI CREATOR
PENTRU CONTINUA

M îine, ziua Intîiului de Mai, este sărbă
toreasca — prin tradiție — Zi a Muncii. 
Este ziua în care lumea muncitoare, 
proletariatul de pe toate meridianele, 

forțele revoluționare și progresiste, evocă 
împlinirea a 98 de ani de cînd întîiul de Mai 
a devenit o zi de plenară afirmare a con
științei lor de clasă, a solidarității militante 
în lupta împotriva asupririi și exploatării, 
pentru 
pentru 
pentru 
pace.

încă 
1890, 1 
de referință în viața celor ce făuresc, cu 
truda minții și a brațelor, bunurile materiale. 
Pentru noi, o zi cu o tot mai puternică sem
nificație o dată cu dezvoltarea mișcării munci
torești și sporirea maturității sale politice, 
iar mai ales o dată cu crearea Partidului 
Comunist Român, un adevărat pivot în jurul 
căruia s-au polarizat toate energiile națio
nale, forța care a mobilizat clasa noastră 
muncitoare la o luptă dîrză și a inițiat ac- 
[iuni destinate să zădărnicească exploatarea 
și asuprirea socială și națională și să deter
mine un curs nou al vieții, un trai omenesc, 
drepturi democratice și, în ultimă esență.

\
 înlăturarea vechiului regim burghezo-moșie- 
resc, făurirea unei orînduiri sociale în care

dreptate, libertate și o viață demnă, 
transformarea din temelii a societății, 
o lume fără arme, pentru progres și

din primul an al sărbătoririi sale, tn 
Mai s-a constituit intr-un eveniment

Înflorire a tării
poporul să fie propriul său conducător și 
stăpîn, în măsură să asigure apărarea înde 
pendenței și integrității patriei. Un moment 
de uriașă însemnătate, cu adevărat istoric în 
cronica asprelor bătălii de clasă desfășurate 
de muncitorii din țara noastră, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, l-a repre
zentat marea demonstrație antifascistă și anti
războinică de Ia 1 Mal 1939 din Capitală, 
strălucită biruință politică a partidului. Un 
rol de excepțională însemnătate în pregătirea 
si desfășurarea marii demonstrații l-a avut 
tovarășui NICOLAE CEAUȘESCU, alături de 
care s-a aflat, cu cutezanță revoluționară și 
ardent patriotism, tovarășa Elena Petrescu 
(Ceaușescu).

După actul istoric de la 23 August 1944, 
eveniment de covîrșitoare importanță pentru 
destinul patriei și poporului nostru, ziua de 
1 Mai, sărbătorită acum în mod liber, la a- 
devăratele ei dimensiuni, și-a sporit sensurile 
și semnificațiile, ea un minunat prilej de 
trecere în revistă a mărețelor realizări în
făptuite de poporul nostru, sub înțeleaptă con
ducere a partidului, într-o operă de uriașă 
și înălțătoare edificare a socialismului, de 
hotărîtă și statornică transpunere în viață a 
politicii și Programului partidului în vederea

(Continuare in pag. 2-3)

NOI ȘI FRUMOASE SUCCESE LA „EUROPENELE" DE HALTERE 
• CONSTANTIN URDAȘ 
— dublu campion conti
nental (la „total" și la 
„aruncat") • ANDREI 
SOCACI — de trei ori 
medaliat cu argint • Bi
lanț excelent al sportivilor 
români: 14 medalii, dintre 
care 2 de aur, 7 de argint 

și 5 de bronz

Mîine, etapa a 26-a a Diviziei A la fotbal
Constantin Urdaș Andrei Socaci

VICTORIA-STEAUA Șl UNIV. CRAIOVA-DINAMO, ÎN PRIM PLAN
• La Craiova, o partidă ce amintește de marile derbșuri dintre cele două echipe

• La Pitești, F.C. Argeș, din nou în fața unui obstacol greu, numit Corvinul • Va 
reuși A.S.A., la Tg. Mureș, să oprească cursa „non-stop" a Rapidului ? • La 

București, Victoria și Steaua, in derbyul etapei • La Suceava, un alt joc între două 
echipe (invinse miercuri) avide de puncte 
rit de marile griji • La 
Brașov, formația locală pri
mește vizita performerei e- 
tapei precedente. Petrolul
• La Bacău, Sport Club 
intilnește echipa care a 
înscris miercuri 4 goluri • 
In „Regie", un nou test 
pentru studenții bucureșteni

CLASAMENTUL

■9

• La Moreni, un meci (singurul) fe-

PROGRAMUL Șl ARBITRII--------------------

1. STEAUA
2. Dinamo
3. Victoria
4. Oțelul
5. Univ. Cv.
6. Corvinul

Flacăra
F.C. Olt
FCM Brașov 
„U« Cj.-N. 
A.S.A.
Rapid
S.C. Bacău 
„Poli“ Tim. 
Sp. Stud. 
Petrolul 
C.S.M. Sv.
F.C. Argeș

7.
8.
9. 

19. 
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17. 
1».

0 83-11 46
1 60-15 46
9 42-26 31
9 33-28 28
9 36-34 28

11 40-36 25
9 26-31 24

Craiova : ________ ______ _
R. Petrescu — L. Măieran (ambii din Brașov) și Al. Mustătea 
(Pitești).
Pitești : , ..... ............
V. Antohl (iași) — I. Velea (Graiova) șl M. Dărăban (Cisnădie) 
Tg. Mureș : A.S.A. ---------
M. salomir (Oluj-Napooa) 
din Reșița) 
București :
D. Petrescu (București) — D. Buciumam (Timișoara) și O. Ștreng 
(Oradea)

(Stadionul Victoria din complexul Dinamo)
Suceava : C.S.M. - „POLI" TIMISOARA
I. Crăciuneseu — A. Mițaru (ambii din Rm. Vîleea) și V. 
Alexandru (București)
Moreni :
Gr. Macavei 
(Petroșani) 
Brașov : ' 
A. Gheorghe 
din București).
Bacău : SPORT CLUB
N. Dinescu (Rm. Vîleea) — 
(ambii din București)
București : SPORTUL STUD.
V. Titorov (Dr. T. Severin) — i 
St P. Abrudan (Cluj-Nanoca)

(Stadionul Sportul Studențesc)
Toate meciurile vor începe la ora 18.

UNIVERSITATEA

F.C. ARGEȘ

A.S.A.

VICTORIA

- DINAMO

- CORVINUL

- RAPID
C. Oorocan și C. Mantia (ambii

- STEAUA

FLACĂRA - OȚELUL
(Deva) — N. Voinea (București) și I. Danciu

F.C.M. - PETROLUL
(P. Neamț) — M. Niculescu șl T. Badea (ambii

v. - „U" CLUJ-NAPOCA
Angheloiu și P.D. Manole

- F.C. OLT
Gh. Constantin (Rm. Vîleea)

LONDRA, 29 (Agcrpres). în 
ziua a treia a Campionatelor 
Europene de haltere, care se 
desfășoară la Cardiff (Marea 

- Britanie), sportivul român Con
stantin Urdaș a obținut un stră
lucit succes cucerind, la cate
goria 82,5 kg, două medalii de 
aur și una de argint, cu per
formanțe remarcabile, care con
stituie noi recorduri naționale. 
Halterofilul român, în vîrstă 
de 24 de ani (membru al clu
bului Dinamo București) s-a

clasat primul la total, cu 387,5 
kg (rezultat care îmbunătățește 
cu 12,5 kg vechiul record re
publican care-i aparținea) și la 
stilul aruncat, cu 215 kg (de 
asemenea, nou record al țării, 
vechea performantă aparținea 
lui Petre Becheru. cu 210 kg) 
și s-a situat pe locul secund la 
stilul smuls, cu 172,5 kg (nou 
record, v.r. i-a aparținut, cu

(Continuare in pag. a 4-a)

Campionatele Internationale de gimnastica aie României

SPORTIVII NOȘTRI AU DOMINAT
ÎNTRECERILE

CONSTANȚA, 29 (prin tele
fon). La semnalul de începere 
a celei de a XXXI-a ediții a 
Campionatelor Internaționale 
de gimnastică ale României, 
găzduite în acest an pentru a 
doua oară de frumosul oraș 
de pe Litoral, s-au prezentat 
42 de concurenți. Prezența la 
întreceri a trei dintre cei mai 
buni gimnaști români la ora 
actuală — i-am numit pe 
Marius Gherman, Marian Rizan 
și Marius Tobă — a limpezit

PRIMEI ZILE
de la bun început disputa 
pentru locurile fruntașe. Prin 
tragere la sorți, ei au început 
cu săriturile, M. Gherman fiind 
notat cu 9,70. iar M. Rizan și 
M. Tobă cu 9,60. în rotația 
următoare, la paralele, cel mai 
bun din concurs a fost, din 
nou, Marius Gherman. notat 
cu 9,80 care a luat astfel un

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag. a 4-a)



In Divizia A de rugby
VIITORUL RUGBYULUI

MIȘCARE PENTRU SĂNĂTATE
Firește, ultima zi de a- 

prilie (ca și altele, prece
dente) și prima a lunii mai 
vor fi dominate — în plan

I
 sportiv — de numeroasele 

întreceri omagiale, dedica
te întîului de Mai și orga
nizate în toate județele, în 
orașe și sate, pe mari arene 
și pe baze și terenuri mal 
mici. Competiții deci, de tot 
felul, în care dorința de a 
învinge (și de a cîștiga tra-

I
diționala „Cupă 1 Mai'1) se 
va conjuga, desigur. cu 
bucuria de a participa așa 
cum îi este caracteristic 
„sportului pentru toți". De 
altfel, și în Capitală, și în 
toate localitățile țării, au 
fost concepute — pentru 1 
Iși 2 Mai, Ziua Muncii și
Ziua Tineretului, fericit a- 
lăturate — programe recre
ative speciale, cultural-spor
tive, care — să spunem așa 
— își vor trimite seva tine
rească, primăvăratică. pu
terea reconfortantă, înspre 
toate... ramurile sportive șl, 
bineînțeles, pe toate „cîm- 
purile de joc". Sub semnul 

' înnoitor al firii, cu Impul- 
! sul vitalizator al mișcării 

pentru sănătate.
J Numai în București — ca 
5 să exemplificăm cu cea mai 

C PENTRU 20NTINUA ÎNFLORIRE A ȚĂRII A
(Urmare din pag 1)

continuei propășiri a patriei, a creșterii Bună
stării materiale și spirituale a întregii nați
uni. Bilanțului bogat al celor ce muncesc în 
fabrici și în uzine, pe șantiere și pe ogoare 
i se adaugă cele ale sportivilor, care se stră
duiesc să poarte cu demnitate, cu o mare 
responsabilitate, tricolorul la marile compe
tiții internaționale să determine, prin rezul
tatele lor, înălțarea acestuia pe cel mai înalt 
catarg.

Mîndru de marile realizări obținute, înde
osebi în perioada inaugurată de Congresul al 
IX-iea al partidului, cea mai fertilă din isto
ria bimilenară a patriei, poporul romîn, în
crezător în destinul său, în capacitatea sa 
de muncă și de creație, asociază, cu dragoste 
și recunoștință, toate reușitele, strălucitele 
sale împliniri, de numele și activitatea 
neobosită, revoluționară, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general ai partidului, 
președintele Republicii, strălucit ctitor de țară 
nouă, erou între eroii neamului, gînditor de 
geniu, om politic de anvergură mondială, 
care a imprimat un avînt fără precedent dez
voltării economice și social-politice a 
României, stimuiînd prin propriul exemplu, 
de muncă și elan creator, eforturile întregii 
națiuni, militînd totodată pentru adîncirea 
democrației socialiste și promovarea cu fer
mitate a umanismului socialist, a principiilor 
eticii și echității socialiste. Timp excepțional, 
timp al marilor împliniri, epoca pe care o

trăim a intrat pe bună dreptate în istorie 
cu numele eroului ei, „Epoca Nicolae 
Ceaușescu".

Moment de rodnic bilanț, sărbătoarea mun
cii constituie pentru poporul nostru un nou 
și potrivit prilej de afirmare deplină a prie
teniei și solidarității sale cu toate partidele 
comuniste, cu alte partide ale clasei munci
toare, cu forțele revoluționare, democratice 
și progresiste, cu toate organizațiile șl miș
cările populare care acționează pentru cauza 
libertății naționale și sociale a popoarelor, 
pentru o viață mai bună și mai demnă, pen 
tru progres, pentru socialism, pentru ca ome
nirea să poată trăi într-un climat de cola
borare și pace.

Sărbătorind 1 Mai cu sentimente de 
nestăvilită bucurie pentru multiplele succese 
înregistrate în toate domeniile de activitate, 
oamenii muncii din patria noastră, indiferent 
de naționalitate, își manifestă și cu acest 
prilej festiv dragostea și recunoștința fierbinte 
față de eminentul conducător al partidului 
și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
unitatea trainică în jurul partidului, al 
secretarului său general, hotărît să înfăp
tuiască cu abnegație, cu elan, cu maximă 
angajare și responsabilitate revoluționară, 
obiectivele istorice stabilite de Congresul al 
XlIIlea al partidului șl de Conferința Na
țională, avînd drept deviză MUNCA, fapta 
dăruită înălțării României pe noi culmi de 
progres și civilizație socialistă, situării ei pe 
un loc de frunte între națiunile lumii.

mare localitate a patriei j,
— agenda sportivă are în- 1 
scrise acțiuni și manifestări
pe toate principalele baze i' 
din cele „6+1“ sectoare. '' 
Punctele cele mai de lnte- \ ■ 
res anticipăm a fi Parcul ;! 
Herăstrău și... vizaviul ur- [ 
banistic de la Șosea, nu mal 
puțin spațios și generos, ; 
care este Complexul expo- , 
zițional din Piața Scînteil. i [ 
terenuri — alei șl platouri i
— pe care se vor desfășura [
întreceri și demonstrații ; > 
variate șl atractive, cu in- i[ 
vitații (de participant sau j > 
de spectator) pentru fiecare [ 
iubitor al mișcării, al spor- |> 
tului. Parcul Tineretului va i [ 
fi, la rîndu-i, deschis altor | > 
concursuri, destinate copi- < [ 
ilor și tinerilor, publicul a- !1 
vînd șl aici de unde alege. |

Să nu uităm și finala pe ‘
țară, începută de ieri și eu !
continuare pînă... luni (a- ;
cest sfîrșit de săptămînă e, I
cum se vede, mai lung), care 
îi va desemna pe cîștigătorii i 
Complexului aplicativ „Pen- ?
tru apărarea patriei" (cate ,
goriile 15—16 ani, 17—18 |
ani și 19—20 de ani), gazdă |
fiind municipiul Hm, Vîlcea. ’ 
(G. ROTARU). <

UN VERITABIL DERBY:
La rugby, duminică, în pri

ma grupă valorică a Diviziei A, 
o nouă etapă de mare atracție! 
Reține atenția, în mod special, 
meciul de la Buzău, dintre 
Contacloare și Dinamo (teren 
Gloria, ora 13, arbitru C. Stan
ca — Constanța), două dintre 
formațiile fruntașe ale competi
ției, care dețin — cum ne-au 
confirmat ultimele lor evoluții 
— o formă excelentă. Gazdele 
pornesc cu atuul unui 16—16, 
în tur, la București.

La fel de Interesante se a- 
nunță și partidele de la Con
stanța, dintre Farul și Știința 
CEMIN Baia Mare (stadion Fa
rul, ora 9. Gh. Prisecaru — 
Iași), Petroșani, unde Știința 
va primi replica Griviței Roșii 
(stadion Știința, ora 10, M. Vă- 
tui — București) și Sibiu, echi
pa locală, C.S.M. fiind decisă 
să-și aproprie victoria în întîl- 
nirea cu Universitatea Timi
șoara (teren Valea Aurie, ora 
10, M. Voina — Brașov), pen
tru a mai sălta un loc în cla
sament. In fine, la Iași, „Poli" 
pare să obțină o victorie facilă 
în fața lui C.S.U. Construcții 
București (stadion Tineretului, 
ora 10, Al. Pavlovici), la fel ca 
și Steaua, la Suceava, în me
ciul cu C.S.M. (teren Unirea, 
ora 10, I. Caloianu — Buzău), 
în pofida ascendentului de va
loare manifestat de gazde.

CONTACTOARE - DINAMO
în grupa a 2-a valorică sînt 

programate partidele : seria I, 
Mașini Grele — Constructorul 
C-ța (Olimpia, ora 10), T.C. Ind. 
C-ța — Gloria, Rulmentul Bîr- 
lad — U.R.A. Tecuci, Chimia 
Brăila — Hidrotehnica Focsani, 
seria a Il-a, U.A.M.T.C.S.U. 
Oradea — Energia Buc., „U“ 16 
Febr. Cluj-Napoca — Olimpia 
PTT Arad, Metalurgistul Cugir
— Rapid și Carpați Mîrsa — 
I.O.B. Balș.

♦
ÎN ÎNTRECEREA PENTRU 

„TROFEUL SPORTUL", stelis- 
tul Daniel Bolder conduce cu 
12 eseuri marcate pînă acum, 
îl urmează coechipierul său 
Rădulescu șl Paraschiv (Dina
mo) — cu cîte 8, Ad. Mitocaru 
(Univ. Timișoara), C. Popescu 
(Dinamo), Bccheș (CSM Sibiu)
— 7, Vărzaru, Ignat (Steaua)
— 6, C. Florca (Steaua), V. Ion 
(Știința CEMIN), T. Coman 
(Steaua), Lungu (Dinamo), Chi
rii# (Polit. Iași), Răcean, Do- 
mocoș (Univ. Timișoara) — 5 
etc. Liderul campionatului, 
Steaua, se află în frunte și 
după numărul eseurilor reali
zate — 65. Dinamo a înscris 44, 
Farul 31, Universitatea Timi
șoara 29 (nouă în ultima etapă). 
Politehnica Iași 25, CSM Sibiu 
24, Știința CEMIN 23, Știința 
Petroșani 18, CSM Suceava 16, 
Grivița Roșie 15, Contactoare 
13, Sportul Studențesc 10.

Dintre transformer!, grivițea- 
nul T. Radu totalizează 158 
puncte, D. Alexandru (Steaua) 
137, Domocoș (Univ. Timișoara) 
109 ș.a.m.d.

Reprezentant al 
tinerei generații 
de rugbyști, Da
niel Boldor, titu
lar la Steaua, se 
anunță a fi — 
incă de pe acum
— unul dintre cei 
mai productivi 
jucători divizio
nari. Iată-l, in 
plină acțiune o- 
fensivă. in parti
da din etapa pre
cedentă (Steaua
— C.S.U. Con
strucții), ciad • 
fost din nou prin
tre jucătorii de 
bază ai „XV"-lui 
militar.

Foto : 
Aurel D. NEAGU

româ- 
vreme

și juni-

Nu ni se Ivește prea des 
prilejul de a vedea, într-o 
singură competiție, nu mai 
puțin de PATRU DUZINI 
de echipe ! Prilejul ni-1 o- 
feră, în fiecare an, comisia 
de rugby a Capitalei, iniția- 
toarea unei pasionante în
treceri rezervată... viitorului 
sportului cu balonul oval. 
O inițiativă Întitulată cum 
nu se poate mai sugestiv 
Primăvara rugbyului bucu- 
reștean, ajunsă acum la cea 
de-a IX-a ediție.

De fapt, titulatura com
petiției ar trebui • corectată, 
mai exact, ea ar 
urma să se nu
mească Primăvara 
rugbyului 
nesc, de 
ce alături de copiii 
orii Bucureștiului la între
cere sînt prezenti muiți al
ții din Constanța și Cluj- 
Napoca, din Bîrlad șl Bra
șov, din Pitești și Tecuci, 
din marea majoritate a cen
trelor din țară în care spor
tul cu balonul oval și-a sta
tornicit o tradiție sau este 
pe cale să șl-o formeze. Este 
o binevenită acțiune de 
popularizare a acestui sport 
al voinicilor, care găsește in 
multe unități de învățămînt, 
în asociații și cluburi școla
re si sindicale un teren tot 
mai fertil, prin înțelegerea 
și sprijinul unor factori lo
cali, cu concursul totdeauna 
prompt al antrenorilor de 
specialitate sau al profeso
rilor de educație fizică.
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Azi șl mline, semifinale In „Cupa României** la handbal (m)

MECIURI IMPORTANTE ÎN CAMPIONATUL DE POPICE
Etapa a 16-a a Campionatului 

Diviziei A de popice a debutat 
marți. 26 aprilie, eu desfășurarea 
e două partide, ambele din se
ria Sud — FEMININ : RAPID
BUCUREȘTI — LAROMET BUCU
REȘTI 2470—2526 (3—3) I In a-
ceastă dispută, uattaiele două 
jucătoare larometiste care au in
trat pe pistă, respectiv Rodica 
Pădurețu — 443 și Silvia Boboc — 
430, au avut o contribuție esen
țială ia stabilirea scorului final. 
Ele au refăcuit handicapul de 23 
p.d. al echipei lor in acel mo
ment, „sprlntind" In continuare

VI1 î î ) î
I II 
I
î îI

I

PAS CU PAS SPRE 
0... PERFORMANTĂ!

Maria Crișmaru, fototecarla
RECOOP, ia startul, miine, 1 
Mai, la ora 9, din fața agen
ției BTT București (Piața 
Amzei), Jn cel mai insolit 
periplu pentru o concurentă : 
turul României pe jos ! A- 
oeastă imaginabilă — dar, 
pentru cei mai muiți dintre 
noi, puțin probabilă _  dru
meție și-a găsit, deci, o... 
cutezătoare. Dună un asiduu 
antrenament, început acum o 
lună, ea pornește tatr-o atît 
de interesantă, de atractivă, 
dar șl de dificilă cursă, ce 
va dura peste 80 de zile, cu 
necesare popasuri In aproape 
100 de așezări. Pe scurt, foar
te pe scurt, traseul pe care 
și l-a propus cuprinde, pentru 
tana mai, localitățile : Olteni
ța (3), Călărași (5), Negru 
Vodă (11), Constanța (16), 
Tuilcea (23) Galați (26), Foc
șani (30). In paranteză am 
notat datele aproximative la 
care va ajunge, cu convinge
rea ai dv„ sumați cititori, o 

spre victorie De la gazde, au 
corespuns Cristina Rădoi — 433 
(într-o spectaculoasă revenire de 
formă), Sorina Manole — 425, 
Elena Bîrnaz — 422. Contrar aș
teptărilor, a evoluat sub posibi
lități antrenoarea-jucătoare Vasi- 
lica Pometcu — 377, modestul ei 
rezultat aducînd de fapt înirln- 
gerea echipei sale. De la oas
pete. care se mențin printre 
fruntașele clasamentului, s-au 
mal remarcat Florica Lucan — 
439 și Maria G-alopea — 420 ; 
MASCULIN : VOINȚA BUCU
REȘTI — OLIMPIA BUCUREȘTI

veți sprijini la nevoie, iar 
corespondenții noștri ne vor 
semnala prezența acestei ini
moase și temerare. — o pu- | 
tem numi așa — sportive. .
Să-i urăm DRUM BUN și I 
VREME FRUMOASA ! | 

5010—5075 (3—3). Diferență de nu
mai 65 p.d., e adevărat, Insă vic
torie prețioasă a oaspeților, fapt 
care li menține in palpitanta 
cursă de eîștigare a seriei Sud. 
S-au evidențiat S. Belivacă — 894 
(tot mai sigur pe loviturile sale 
de la o etapă la alta), Al. Tu
dor — 864 (cu un final in forță) 
și C. Cristea — 857 de la învin
gători, L. Muceag — 883 și C. 
Bănescu — 867 de la învinși.

ION PANA, coresp.
Iată programul complet al e- 

tapei de azi feminin, seria Sud: 
Voința Galați — Carpați Sinaia, 
Mucava Molid Vama — Voința 
București, Voința Ploiești — Glo
ria București, Olimpia București 
— Petrolul Băicoi ; seria Nord : 
Electromureș Tg. Mureș — C.S.M. 
Reșița, Voința Tg. Mureș — Vo
ința Craiova, Hidromecanica 
Brașov — Voința Oradea, Voința 
Timișoara — Voința Odorheiu 
Secui isc, U.T. Arad — Derma- 
gant Tg. Mureș ; masculin, seria 
Sud : C.F.R. Constanța — Con
structorul Galați, Laromet Bucu
rești — Chimpex Constanța, Rul
mentul Brașov — Gloria Bucu
rești. carpați sinaia — Metalul 
Roman ; seria Nord : Aurul Baia 
Mare — UNIO Satu Mare, Elec
tromureș Tg. Mureș — Metalul 
Hunedoara, Tehnoutilaj Odorheiu 
Secuiesc — Victoria C.F.R. Timi
șoara, Chimica Tîrnăvenl — Con
structorul Tg. Mureș, Olimpia 
Reșița — C.F.R. Tg. Mureș.

| EXAMEN PENTRU GHIZI MONITORI SCHI | 
g I
g O.N.T. CARPAȚI BRAȘOV organizează In zilele de 6, f g 
g și 8 mai a.c., un examen practic pentru obținerea atestatu- g 
g iul de ghid monitor schi. g
g Condiții: studii medii și cunoașterea limbilor engleză șl g 
g germană. Prezentarea se va face dimineața, la ora 9,30, la g 
g Biroul agrement de la complexul „Favorit" din Poiana g 
g Brașov. g
â Informații suplimentare la telefoanele 13174 și 922/62310 g 
g — Biroul agrement.
*\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

„CAP Df AFIȘ" IATIMIȘ8ARA: POIIlf NNICA-SFE AIH
La Pitești, Dacia primește replica băimârcnilor de la Minaiir

Semifinalele ..Cupei Româ
niei" la handbal masculin re
țin atenția, azi si mline, prin 
partide atractive, datijrită atît 
valorii formațiilor oe vor sta 
fată în fată, cât Si faptului că 
meciurile sînt decisive în ceea 
ce privește desemnarea fina
listelor.

La Timișoara, elevii antre
norilor Constantin Jude si 
Roland Gunesch primesc repli
ca handbaliștilor de la Steaua, 
într-o partidă care, în mod si
gur. va umple pînă la refuz 
Sala Sporturilor „Olimpia". 
Politehnica (duminica trecută, 
în prima manșă a semifinalei, 
a pierdut cu 24—28) va încer
ca, fără îndoială, să recupe
reze handicapul și — de ce 
nu ? — să ofere numeroșilor ei 
suporteri satisfacția calificării 
în finală. Va fi foarte dificilă 
această tentativă, recunoscută 
fiind forța de joc a steliști- 
lor. Arbitrii partidei : Al. Isop 
(Pitești) și Gh. Mihalașcu 
(Buzău). Si la Pitești o semi
finală care va face sală plină : 
Dacia — H.C. Minaur Baia 
Mare (în prima manșă băimă- 
renii au cîștigat cu 34—28), 
meciul urmînd « fi arbitrat de 

bucureștenii Marin Marin și 
Ștefan Șerban.

In sfîrșit. Relonul Săvinești 
a preferat să joace, pe teren 
propriu, ambele manșe ale se
mifinalei cu Universitatea 
Craiova la interval de două 
zile : sîmbătă și duminică. Me
ciurile vor fi conduse de ar
bitrii băcăuani I. Sava si G. 
Olariu.

RELONUL SÂVINEȘTI- 
H.C. MINAUR 21-19

PIATRA NEAMȚ, 29 (prin 
telefon). Meciul de handbal 
masculin RELONUL SĂVI
NEȘTI — H. C. MINAUR 
BAIA MARE, restanță în ca
drul Diviziei A, a oferit o 
dispută deosebit de echilibra
tă, încheiată cu victoria ab
solut meritată a echipei din 
Săvinești : 21—19 (9—11). For
mația Relonul a știut să-șl or
ganizeze mai bine atacul în re
priza secundă, iar portarul 
Rusu a avut o contribuție ho- 
tărîtoare la menținerea avan
tajului pe care l-a luat echipa 
sa începînd din minutul 38. 
Regretabil că această frumoa
să partidă a fost umbrită de 
cele 17 eliminări pe care au 
trebuit să le dicteze arbitrii.

Au înscris : Cr. Bursuc 7, 
Zaharia 5, Șt. Bursuc 4, Iurea 
2, Zamfir 1, Pitaru 1, Căescu 1 
pentru Relonul, respectiv M. 
Voinea 6, Covaciu 4, Stamate 4, 
Andronic 2, Porumb 1, Marta 1, 
Halmagh; 1. Arbitri : C. Cris
tea și Gh. Dumitrescu.

Ioan ZAHARIA,— coresp.
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MAI EXISTA PARTIDE NHNTEBESANTE?
Prezentînd programul etapei 

cu nr. 26, trebuie să ne oprim, 
în primul rînd, asupra parti
delor celor două fruntașe ale 
clasamentului, Steaua, lidera 
întrecerii, evoluează în compa
nia deținătoarei locului al trei
lea, Victoria ; o partidă consi
derată și sub aspectul cifric ca 
„întilnirea nr. 1“ a etapei Aș
teptăm, prin urmare, o între
cere de bună calitate pe arena 
din complexul Dinamo, intre 
formația consacrată a campioa
nei și echipa care ocupă un 
loc pe podium, alături de pro
tagonistele întrecerii. Pe un ri
dicat plan al interesului se 
plasează și întîlnirea de la 
Craiova, unde Dinamo va juca 
în compania Universității (lo
cul 5, la egalitate de nuncte 
cu ocupanta locului 4, Oțe
lul. aflată și ea în cursă pen
tru o poziție în cupele euro
pene). Pe bună dreptate, aces
tor două meciuri li se euvîn 
titlurile de cele mai atractive 
partide ale rundei de mîine.

Ceea ce nu înseamnă că cele
lalte meciuri ar cădea în de
suetudine. Dimpotrivă. Rezui-

latele etapei precedente, cu pre
cădere înfrîngerile suferite pe 
teren propriu de Politehnica 
Timișoara și C-S.M. Suceava, 
au amplificat lupta pentru evi
tarea locurilor periculoase ale 
clasamentului și au demonstrat 
(dacă mai era nevoie) că fiecare 
.rundă” poate aduce noi și mi

La meciul Victoria — 
Steaua, care va avea loc 
duminică, 1 Mai, pe stadio
nul Victoria, biletele de in
trare sint valabile numai în
soțite de tichete tip. De a- 
semenea, legitimațiile-abona- 
ment eliberate de C.N.E.F.S. 
sint valabile însoțite de ti
chete speciale (se exceptea
ză cele de culoare roșie).

nei „nisipurilor mișcătoare" tn 
unele întîlnlri, ca aceea de la 
Suceava, ambele combatante 
sînt implicate în atît de compli 
cata luptă de la „polul sud” al 
clasamentului. O caracter.stică 
valabilă și pentru partida S. C. 
Bacău — „U“ Cluj-Napoca

tn celelalte, avem de a face 
cu una dintre protagoniste a- 
flată in suferință și cu cealaltă 
dornică să evite orice neplă
cere viitoare (ne gîndim la 
jocurile F.C. Argeș — Corvi- 
nul, F.C.M. Brașov — Petrolul. 
Sportul Studențesc — F.C. Olt). 
In fine, ultima categorie este 
aceea a meciurilor cu concu
rente mai liniștite, dar nu de
finitiv asigurate de ceea ce pot 
aduce etapele viitoare : Flacăra 
Moreni — Oțelul și A.S.A. Tg. 
Mureș — Rapid.

PROGRAMUL Și ARBITRII JOCURILOR
DE MIINE IN

SERIA 1 : petrolul 
F.C.M. Delta Tuioea : I. 
(Bacău) Inter Vaslui 
Plopenl : N. Mitea

DIVIZIA B

așteptate elemente în această 
imprevizibilă competiție. Prin 
această prismă, aproape că fie

care dintre celelalte șapte jocuri 
este legat, direct sau indirect, 
de cursa pentru părăsirea zo-

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
* Nimic nu lăsa să se între

vadă ceea ce avea să se întâm
ple în minutul 88 al meciului 
dintre divizionarele B Metalul 
plopeni și F.C. Constanța, la 
scorul de 1—1 Și doar cu două 
minute înainte de fluierul final. 
Un gest nesportiv al lui Sava 
(Metalul Plopeni) și riposta lui 
Popa (F.C. Constanța) fuseseră 
prompt sancționate de arbitrul 
Vasiie Angheloiu. astfel că disci
plina fusese restabilită în terenul 
de joc. Dar, cum spuneam, a 
venit minutul 88. Atunci, la un 
fault de joc comis asupra lui 
pană (Metalul Plopeni), arbitrul 
a acordat lovitură liberă în fa
voarea echipei din Plopeni. Și, 
ați putea presupune, s-au supă
rat constă,nțenii 7 Nicidecum I 
Jucătorii din Plopeni, în schimb, 
s-au repezit în acel moment la 
arbitru. cerîndu-i să arate și 
cartonașul galben jucătorului care 
faultase. Și lucrării» n-au rămas 
măcar la stadiul protestelor, căci 

dintre jucătorii formației

șl F.C.

Următorul număr al 
ziarului nostru va apă
rea marți 3 mai.

|kos la dlrt-trach (perechi)

CTORIOȘI ÎN PRIMA ETAPĂ

gazdă, Niță și Crîngașu n, s-au 
apropiat de arbitru încercînd 
să-l lovească. In final, conducă
torul partidei a trebuit să su
porte și injuriile lui Gheorghe 
Gruber, antrenorul echipei Me
talul Plopeni, care, în loc să-i 
tragă la răspundere pe jucătorii 
vinovați. s-a solidarizat, în felul 
acesta, cu ei. Consemnăm cu 
părere de rău aceste fapte, cu 
atît mai mult, cu cît e vorba de 
o echipă care, de-a lungul ani
lor, și-a câștigat un bun renume 
prin comportarea el.

Sancțiunile 7 1) Avertisment
public și 15 MM de lei amendă 
echipei din Plopenl ; 2) Suspen
darea pe » și, respectiv, 6 luni 
a jucătorilor Niță și Crîngașu II 
(Metalul Plopeni) ; 3) Suspenda
rea pe două ți, respectiv, o eta
pă a jucătorilor Sava (Metalul 
Plopenl) șl Popa (F.C. Constan
ța) ; 4) Suspendarea pe 3 etape 
a antrenorului Gheorghe Gruber 
(Metalul Plopeni), Și toate aces
tea nu după un gol dubios, o 
lovitură de la 1,1 m discutabilă, 
sau o poziție de ofsaid incertă, 
el de la un... fault de joc. In
credibil, dar adevărat 1
• Intr-un moment cînd mingea 

se juca în cealaltă parte a te
renului, Iordache (Petrolul Plo
iești) nu s-a sfiit să-și lovească 
un adversar (de la F.C. OK). El 
a fost suspendat pe 6 etape. Tot 
în acest meci, un alt fotbalist 
de la Petrolul. Panait, s-a făcut 
vinovat de joc brutal și va sta 
și el pe tușă 3 etape. Ținând 
seama insă de ultimele rezultate 
ale Petrolului, se poate ajunge 
la concluzia că echipa plodeștea- 
nă joacă mal bine... fără Iorda- 
che și Panait 1

Jack BERARIU
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și sibienii 
de o rară 
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ițiile anite- 
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ii 18 puinc-

te dim tot a tivea posibile) s-a 
mobilizat exemplar și, demarînd 
foarte tare „caii putere44 ai mo
torului. a preluat conducerea, în 
timp ce talentatul său coechipier 
M. Agrișan a reușit de-a lungul 
celor 4 ture să-1 țină în... umbra 
lui pe campionul seniorilor — 
M. Șoaită, sO‘9it pe ultimul loc : 
1. S. Ghibu 3 p, 2. D. Stoica 
2 p, 3. M. Agriișam 1 p, 4. M. 
Șoaită 0 p. Deși a doborit în 
manșa a XII-a recordul pistei cu 
1:14,5 (v.r. 1:15,8), M. Șoaită n-a 
întreprins nimic pentru a-1 depă
și pe mai neexperimentatuil său 
adversar, iar în confruntarea cu 
cuplul metalurgist s-a hazardat 
într-o manevră greșită, ddm pos
tura de lider în penultimul trur 
trezindu-se pc poziția a treia :
1. D. Stoica 3 p, 2. M. Gheorghe 
2 p, 3. M. Șoaită 1 p, 4. M. Do- 
bre 0 p. întîlnirea directă dintre 
steliști. și metaJurgiștl s-a înche
iat la egalitate : 1. S. Ghibu 3 p,
2. M. Gheorghe 2 p, 3. M. Dobre
1 p, 4. M. Agrișan 0 p.

CLASAMENUL î 1. Steaua fS. 
Ghibu 18 p — M. Agrișan 9 p) 
27 p, 2. I.P.A. Sibiu I (D. Stoica 
13 p — M. Șoaită 13 p) 26 p,
3. Metalul București (M. Gheor
ghe 14 p — M. Dobre 9 p) 23 p,
4. Selecționata jud. Brăila (Gh.
Șofran 10 p - L Ungureanu 
4 p) 14 p, 5. Sibiu H (D.
Bogdan 10 p - N. Dragoman
2 p) 12 p, 6. Steaua n (F. Un
gur sanu lfl p — Gh. Gdgorescu 
1 P) B2 p.
w Traian IOANIȚESCU
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1 I : 23 83
5 ; Extra-

80 38 50

cîstiguri : 
80.016 lei, 

1.
i atenția 

îndreptată

Brăila — 
Ursache 

— Metalul 
(București), 

Politehnica Iași — Olimpia Rm. 
Sărat : Ș. Necșulescu te, - - 
Focșani : 
FEPA ’74 Bîrlad 
greșul Brăila : C. Olteanu (Dro- 
beta Tr. Severin), C.S. Botoșani 
— Steaua Mizil (se dispută la 11 
mai) : p. Bogdan (Reghin), Glo
ria Buzău — Prahova C.S.U. Plo
iești : L. Gyure 
Ceahlăul P. Neamț

F.C.
(Tîrgoviș-

Constanța — Unirea 
P. Cadar (Brașov), 

F.C.M. Pro-

(Satu Mare), 
. — C.F.R. Paș

cani : M. Constantinescu (Bucu
rești), Șiretul Pașcani — Unirea 
Slobozia : N. Doncea (București). 

SERIA A n-a : Sportul Mun
citoresc Slatina — Inter Sibiu : 
G. Ionescu ((București) — se dis
pută pe stadionul Mai" din 
Slatina, Chimia Rm. Vilcea — 
Autobuzul București : A. Moroia- 
nu (Ploiești), Tractorul Brașov — 
Mecanică Fină București : T. 
Bone (Oradea), Jiul — C.S. Târ- 
govișbe : șt. Rotărescu (Iași), 
A.S. Drobeta Tr. Severi® — Gaz 
Metan Mediaș : N. Georgescu 
(Buzău), Sportul ,30 Decembrie"

— Sportul Muncitoresc Caracal: 
D. Vătran (Arad), Metalul Bucu
rești — I.C.I.M. Brașov : Gli. 
Pîrvu (Constanța) — stadionul 
Metalul Progresul Voința Bucu
rești — Electromureș Tg. Mureș : 
I. Igna (Timișoara) — stadionul 
Voința, Electroputere Craiova — 
C.M.M. Pandurii Tg. Jiu : R. Ni- 
coară (Tulcea),

SERIA A III-a : Minerul Bata 
Sprle — Dacia Mecanica Orăștie: 
1. Vereș (Sf. Gheorghe), Gloria 
Reșița — Olimpia I.U.M. Satu 
Mare : I. Moraru (Cimpina), 

Arad — Gloria Bistrița : 
Progre- 
Arieșul 

(Buzău), 
Reșița : 

Victoria

- Olimpia 
I. Moraru

U.T. Arad — Gloria 
L Coț (Ploiești), A.S.A. 
sul Timișoara — Sticla 
Turda : Cr. Teodorescu
C. I.L. Sighet — C.S.M.
D. Drăcea (Craiova) 
FJ.U.T. Cărei — F.C. Maramureș: 
D. Vasiie (București). A.S. Paro- 
șenl-Vulean — Chimica Tîr- 
năveni : N. Ionescu (Pitești). M ?- 
talul Bocșa — Strungul Arad : 
N. Bădici (Caracal) F.C. BihoT 
— Armătura zalău : D. Avrlgea- 
nu (București'.

Toate partidele vor începe la 
ora 11.

După aed 1-1 al Juniorilor noștri In meciul cu Austria

O REMIZA AMARA, DAR PLINĂ DE ÎNVĂȚĂMINTE
In tentativa ei de a se men

ține în cursa calificării la tur
neul final al C.E. de juniori, 
selecționata U.E.F.A. ’88 a 
României a fost foarte aproa
pe de realizarea unui pas im
portant, miercuri, la Viena, în 
meciul cu echipa Austriei. Nu 
au despărțit-o decît 20 de se
cunde de o victorie absolut 
meritată, fiind egalată în urma 
ultimei acțiuni dintr-o partidă 
pe care a dominat-o din punct 
de vedere tehnico-tactic. Iată, 
încă o dată, se confirmă un 
mare adevăr al fotbalului, ace
la că un meci are, totuși, 90 
de minute și, pentru a izbîndi 
în ceea ce îți propui, trebuie 
să acorzi o atenție maximă tu
turor secvențelor disputei.

Trecînd peste unele circum
stanțe atenuante (accidentarea 
lui Voica, un fundaș tenace, 
care ar fi dat un plus de si
guranță defensivei și neprezen- 
tarea la lot a lui L. Moldovan 
— un condamnabil act de in 
disciplină —, mureșeanul avînd 
calitățile necesare pentru a 
spori cota ofensivei), trebuie 
spus că juniorii noștri au pier
dut pe mina lor acest punct. 
Ei nu au putut exploata fa
vorabilul moment din startul 
partidei, după golul lui Stănici, 
ratînd cu ușurință (nepermis. 
In cazul lui itâduciolu și Han- 
ganu, ei avînd deja experiența 
primului eșalon) ocazii mari 
de a se desprinde de partenerii 
de întrecere, care cu greu 
prindeau cadența impusă de e- 
chipa noastră. O cadență care 
a avut coordonatele unui joc 
tactic bine susținut, în oondi-

ții de deplasare. Defensiva s-a 
dovedit oportună în intervenții 
(în prim-pian Bucur), linia me
diană a fost activă, a depus e- 
forturi susținute, cu plusuri la 
posesia mingii, iar atacul a al
ternat acțiunile poziționale cu 
cele simple și rapide (solist in
contestabil fiind Stănici). Spre 
final, însă, a intervenit o 
scădere de randament a pri
melor două linii care, corobo
rată cu lipsa de concentrare la 
acel nefast corner din ultimul 
minut, a condus la primirea 
golului, un gol ce a dărîmat 
tot ce se clădise pînă atunci. 
Tinerii noștri „tricolori", repe
tăm, ar fi avut posibilitatea 
unei armări mult mai puternice

a temeliei victoriei care să re
ziste la încercările de străpun
gere din final ale iuniorilor 
austrieci. Dar n-a fost să fie 
așa I Acum, elevii antrenorilor 
Nicolae Pantea și Vasiie Kraila 
rămîn cu regretele unui mare 
punct pierdut, dar, în același 
timp — sperăm — și cu învă
țămintele acestei remize, ama
ră ce-i drept, despieîndu-i fi
rul în patru, analizîndu-se cu 
exigență și maturitate (mîine 
vor face pasul la seniorat), în 
perspectiva viitoarelor lor e- 
voluții, mulți dintre reprezen
tanții acestei generații etalînd 
disponibilități reale de a tinde 
spre marea performanță.

Adrion VASILESCU

Selecționata '89 a efectuat un turneu Iu R.D. Germana

DOUA REZERVE PRINTRE EVIDENIIÂJII
Dl IA SCHWANN

4 mai

CUPEI ROMÂNIEI
Miercuri, 4 mai, vor avea 

loc optimile de finală ale CUPEI 
ROMÂNIEI. Iată programul și 
arbitrii partidelor: TÎRGO-
VIȘTE : Rapid — F.C. Argeș 
(C. Gheorghe — Suceava) ; 
BUZĂU : Dinamo — F.C.M. 
Progresul Brăila (Cr. Teodores- 
cu — Buzău) ; BRAȘOV : F.C. 
Olt — C.F.R. Pașcani (C. Co- 
rocan — Reșița) ; TG. JIU :

Victoria — C.S.M. Reșița (Gr. 
Macavei — Deva) ; FĂGĂRAȘ : 
Corvinui — Petrolul (R. Pe
trescu — Brașov) ; SIBIU : O- 
limpîa I.U.M. Satu Mare — 
Sportul Studențesc (M. Axente 
— Arad) ; ALBA IULIA: Uni
versitatea Craiova — Sport Club 
Bacău (I. Igna — Timișoara).

Toate partidele vor începe la 
ora 17.

Selecționata de juniori ’«ae- 
fectuat, săotămâna trecută, un 
turneu de două jocuri în RtD. 
Germană. Primul meci s-a dis
putat la Schwaain, la circa 100 
de kilometri de Berlin. A Învins 
echipa gazdă cu 2—0 (2—0), In 
urma unui joc mult mal echili
brat decât presupune scorul. 
„La 1—0 pentru gazde — afirmă 
antrenorul secund ai echipei 
noastre. Cornel Vlad — am reu
șit să înscriem prin Sima un 
gol perfect valabil, nevalidat de 
arbitrul cehoslovac pe motiv de 
ofsaid, deși tușierul din R. D. 
Germană n-a semnalizat nimic. 
De altfel, de neînțeles a fost ma
niera de a conduce a arbitrului 
de centru (foarte subiectiv), în 
contrast cu corectitudinea tu- 
șierilor. Șl, cum se întîmplă de
seori, anulindu-ni-se un gol va
labil, imediat l-am primit noi pe 
al doilea. 1 upă pauză, Jocul a 
fost foarte echilibrat”.

Al doilea meci a fost găzduit 
de localitatea Angermunde (110 
km de Berlin) și s-a încheiat la 
egalitate, 2—2 (1—0). „Golurile 
noastre au fost înscrise de Tîr- 
țău și Sima, ne spune același 
antrenor Cornel Vlad, iar ta ul
timele secunde jucători) noștri, 
scăpați pe contraatac, au ratat 
incredibil victoria pe care o me
ritau, cu atît mal mult, eu cît 
al doilea gol al gazdelor a fost 
Înscris ta urma unul fault gro-

solan asupra fundașului central 
Mustățea".

Așadar, un eșec șl un egal ca
re putea să fie foarte bine o 
victorie, o comportare destul de 
bună a selecționatei noastre, ca
re a Întâlnit echipa clasată ne .. . . guax)pCall

Franța, 
antreno- 
Jurcă 1 
alcătuită 

puter-

locui 4 la Campionatul 
B de anul treout, din

Care sînt concluziile 
rutul principal. Cornel

„Am tatîlnll o echipă _______
din jucători cu gabarit, puter
nici, agresivi, oare și-au Însușit 
bine niște (cheme. Am reușit să 
le opunem, mal ales în al doilea 
meet un joc de pase rapide, cu 
devieri șl schimburi de direcție, 
cu presing făcut de cele «. uă 
vlrfurL A jucat următoarea for
mație : Constantin — Popa, So- 
bius, Mustățea, Tanka — S. Mi
hai, Rivis, Fulga. Enache — Ml- 
trică, Sima. Rezerve au fost Is- 
tode, Cristescu, Țîrțău, Sijl, Dali, 
Andronache și Șumudică. S-au 
remarcat. în mod deosebit, Popa 
(Viitorul București). Mitrică (Vi
itorul Hunedoara), Țîrțău (Dina
mo) și Cristescu (Viitorul Cra
iova). Cum turneul din Elveția 
nu mai are loc. in continuare 
vom căuta să mai organizăm câ
teva triaturi pentru a găsi jucă
torii necesari pentru posturile 
deficitare (coordonator. fundaș 
central, vîrf). . Și sperăm să-i 
găsim pină la Turneul Prietenia, 
obiectivul important înscris pe 
agenda echipei”. (L.D.).

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Un 
catren dedicat rugbyștilor noștri, 

- '• șidupă meciurile cu Italia 
Spania :
Sigur, nu se vor dezminte, 
Obținînd victorii noi 
Șl vor merge înainte, 
Dînd doar pase... Înapoi 1

C. ILIEFU, LILIECII DE SUS, 
JUDEȚUL BACAU. 1) Mircea Lu- 
cescu are 43 de ani (neâmpM-

Se

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
eu precădere spre cele două ac
țiuni ale acestui sfîrșit de aăp- 
tămînă : TRAGEREA_ LOTO 2 și 
concursul
• Tragerea 

nlcâ, 1 mal, 
București, In 
str. Doamnei 
la ora 16,30.
• Informăm participanții că 

rezultatele celor două acțiuni 
programat î duminică, 1 mai, vot

PRONOSPORT.
Loto 2 de duml- 

ta 
din 
dî

va avea loc 
sala clubului 
nr. 2, incepînd

ti publicate în rubrica noastră 
ddn ziarul Sportul de marți, 3 
mai, inclusiv rezultatele cîștigu- 
rilor omologate Ia tragerea obiș
nuită Pronoexpres din 27 aprilie.
• Așa cum ați luat cunoștință 

prin intermediul acestei rubrici, 
o dată cu prima zi a lunii mai 
va fi pusă în vînzare, prin re
țeaua Lot o-Prono sport, noua e- 
mislune specială limitată de se
zon — „LOZUL PRIMĂVERII”.

niți). 2) Nu există nici o legă
tură de rudenie între Bobby 
Charlton și Bobby... Moore. De 
altfel, „Bobby” este numele cei 
mic al acestor doi foști fotba
liști englezi (de fapt, „Bobby” 
fiind și un diminutiv, de la... 
Robert). Bobby Charlton este fra
tele mal mic al lud Jackie Charl
ton, care și ei a fost un nume 
în soccerul britanic.

EMIL SILAGHI, COMUNA GE- 
RAUȘA. „Am 12 ani și pentru 
prima oară corespondez cu dv.“. 
Și vreți să afla ți care au fost 
gimnastele medaliate cu aur la 
J.O. din 1984, de la Los Ange
les, adică atunci când aveați nu
mai... 8 ani. Sărituri : Ecaterina 
Szabo (România) ; birnă : Eca
terina Szabo și Simona Păucă 
(România) ; sol : Ecaterina Szabo 
(România) ; paralele : McNamara 
(S.U-A.) și Ma Yanhong (R. P. 
Chineză) ; individual compus : 
Mary Lou Retton (S.U.A.). Pe 
echipe : t. România. Ne-a amu
zat formula de încheiere : ,,Pa“l

T. ȘTEFAN HUNEDOARA, 
dresațl-vă conducerii echipei 
Corvinui Hunedoara.

ȘTEFANIA BOGDAN, BUCU
REȘTI. Recordul mondial la 
100 m plat femei este de 10,76 
și el a fost stabilit de Evelyn 
Ashford (S U-A.) la Ztirich 
(22.8.1984).

• CLASAMENTUL FINAL IN 
DIVIZIA A, după ultimul turneu, 
de la Galați, al Campionatului 
Național al Diviziei A, la hochei, 
prima grupă valorică : . _ .------- j

12
16
20
FINAL AL

1. Steaua 27 22 2
2. S.C. M. duc 27 15 0
3. Dinamo 27 5 2
4. CSM Dunărea 27 5 2
• CLASAMENTUL 

„CUPEI ROMÂNIEI” â 
4. C.SJW. Dunărea

Steaua
Dinamo 
Sport Club 
Progresul M.
C.S.M, ••

144- 66 46
111- 85 30

98-125 20
82-159 12

A-

crrAȚU, în urma unei lupte 
strînse, dusă pînă în ultimele 
clipe ale campionatului, Paul 
Burada (Steaua) a reușit să se 
claseze pe primul loc. Clasamen
tul final : 1. Burada 49 puncte 
(28 goluri + 21 pase de gol). 2. 
Gereb (S.C. M. Ciuc) 46 p (274- 
19) “ “ " “3.19), 3. Chlrlță (Steaua) 46 p 
(22+24), 4. Solyom (Dinamo) 44 p 
(21+23), 5. Pisării (Dinamo) 43 p 
(22+21), 6. K. Antal (Steaua) 40 p 
(22+18), 7. Gerczuj (S.C. M. Ciuc) 
36 p (25+11), 8. Alexe (Steaua) 
33 p (18+15), 9. Cs. Antal (S.C. 
M. Ciuc) 33 P (17+16), 10. Drago- 
mlr (Steaua) 31 p (18+13).
• Recent, s-a disputat la Ga

lati FINALA CONCURSULUI RE
PUBLICAN AL SPERANȚELOR, 
grupa I valorică. Pe primul loc 
s-a situat C.S.Ș. 2 Galați, cu 8 p, 
urmată de t 2—3. C.S.Ș. Triumf 
șl C.S.Ș. Gheorghenl, cu eî-te 5 p, 
4. C.S.Ș. Miercurea Ciuc 4 p.

Ih grupa a doua valorică, or
dinea este următoarea» 1. A.S. 
Minerul Bălan, 2. C.S.Ș. Suceava, 
3. C.S.Ș. Sf. Gheorghe.

a In Capitală, s-a încheiat re
cent și CONCURSUL REPUBLI
CAN DE COPII, grupa I valo
rică. Au Învins midi hochelștt 
de la C.SJ3. Gheorghenl, urmați 
de cei de la C.S.Ș. Miercunra 
Ciuc, Dunărea Galați șl C-S-Ș- 
Triumf București.

5 4 1
S S 2
5 3 1
5 11
5 10
5 0 1

GALAȚI

23-12
36-13
23-17
14-17
13-32

O 
O
1
3
4
4 12-30

9
8
7
3
2
1

PE

2.
3.
4.
5.
6. _.... .

a dunărea 
PRIMUL LOC IN CLASAMENTUL 
SPORTIVITĂȚII. In clasamentul 
stabilit prin cumularea minutelor 
de penalizare din campionat pen
tru echipele din Divizia A—I, pe 
primul loc s-a situat Dunărea 
Galați, cu 437 minute, urmată de 
Steaua — 457, Dinamo — 547 și 
Sport Club Miercurea Ciuc — 577.

• ÎN CLASAMENTUL EFICA-

duc
Viitorul



ȘLDUȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. Al P.C.U.

(Urmare din pag b

al oamenilor muncii —■ scopul 
suprem al politicii partidului 
și statului nostru.

în vederea asigurării, în con
tinuare, a creșterii veniturilor 
oamenilor muncii, corespunză
tor prevederilor stabilite prin 
plan, Comitetul Politic Execu
tiv a cerut, în același timp, 
ministerelor, centralelor indus

triale, tuturor unităților econo
mice să acționeze ferm pentru 
îndeplinirea exemplară a pla
nului la toți indicatorii, în
deosebi a producției fizice și 
a exportului, sporirea eficien
ței economice, realizarea bene
ficiilor planificate, factori de 
care depinde nemijlocit ridi
carea nivelului de trai mate
rial și spiritual al populației, 
a calității vieții întregului 
popor.

în cadrul ședinței a fost 
făcută O INFORMARE CC 
PRIVIRE LA ÎNTÎLNIREA 
PRIETENEASCA DE LA KA
RACHI CU PREȘEDINTELE 
REPUBLICII ISLAMICE PA
KISTAN ȘI LA VIZITELE 
OFICIALE EFECTUATE DE 
TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUSESCU, ÎMPREUNA CU 
TOVĂRASA ELENA
CEAUȘESCU, ÎN REPUBLICA 
INDONEZIA, AUSTRALIA, RE
PUBLICA SOCIALISTA VIET
NAM, REPUBLICA POPU
LARA MONGOLA, LA CON
VORBIRILE AVUTE CU CON
DUCĂTORII ACESTOR STATE

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat însemnătatea deose
bită a vizitelor întreprinse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu în 
țări din Asia și în Australia, 
relevînd că acestea se înscriu 
în orientările și hotărîrile 
Congresului al XlII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidu
lui privind întărirea legăturilor 
de prietenie și colaborare din
tre România și celelalte state 
ale lumii, în folosul și spre 
binele fiecărui popor, al cau
zei păcii și securității, înțe
legerii și conlucrării între toa
te națiunile.

Comitetul Politic Executiv a 
evidențiat importanța schimbu
lui de păreri pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu l-a avut cu 
conducătorii țărilor vizitate în 
legătură cu problemele funda
mentale ale vieții internațio
nale, ale luptei pentru înțele
gere, colaborare și pace în 
lume. S-a dat cea mai înaltă 
apreciere modului în care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat. în cadrul întîlnirilor 
cu conducătorii statelor vizi
tate, poziția României socialiste 
în aceste probleme, inițiati
vele și acțiunile țării noastre 
consacrate soluționării construc
tive a marilor probleme ce

confruntă viața internațională 
contemporană.

Aprobind, in unanimitate, re
zultatele vizitelor. Comitetul 
Politic Executiv a cerut gu
vernului, ministerelor, celorlal
te organe centrale de sinteză 
să ia toate măsurile ce se im
pun si să acționeze cu fermi
tate pentru înfăptuirea înțele
gerilor convenite privind in
tensificarea colaborării și coope
rării României cu țările vizitate, 
in folosul și spre binele po
poarelor noastre, al cauzei pă
cii si înțelegerii internaționale.

în cadrul ședinței, s-a pre
zentat, de asemenea, o IN
FORMARE ÎN LEGĂTURA CU 
VIZITA PRIETENEASCA DE 
LUCRU EFECTUATA IN ȚARA 
NOASTRĂ, LA INVITAȚIA 
TOVARĂȘULUI NICOLAE
CEAUSESCU, SECRETAR GE
NERAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN, PRE
ȘEDINTELE REPUBLICII SO
CIALISTE ROMANIA, DE TO
VARĂȘUL MILOS JAKES, 
SECRETAR GENERAL AL 
COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST DIN 
CEHOSLOVACIA.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat că. prin rezultatele 
sale, prin înțelegerile Ia care 
s-a ajuns, această vizită se 
înscrie ca un nou moment im
portant în dezvoltarea rela
țiilor dintre partidele si po
poarele noastre. A fost releva
tă importanta deosebită a ho- 
tărîrii Partidului Comunist 
Român și Partidului Comunist 
din Cehoslovacia de a dezvol
ta relațiile dintre ele, de a 
intensifica legăturile dintre 
guverne, parlamente, organiza
ții de masă și obștești, în sco
pul adinclrii prieteniei si ex
tinderii colaborării, a schimbu
lui de experiență în construc
ția socialistă. S-a subliniat, de 
asemenea. însemnătatea înde
plinirii Programului de lungă 
durată privind dezvoltarea co
laborării economice și tehnico- 
științifice dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Socialistă Cehoslovacă pînă în 
anul 2000, semnat la nivel înalt 
în 1985.

Aprobind in unanimitate re- 
zultatele vizitei, Comitetul Po
litie Executiv a stabilit ca 
guvernul, ministerele, celelalte 
organizații centrale să ia toa
te măsurile în vederea reali
zării în cele mai bune condiții 
a înțelegerilor convenite in di
recția dezvoltării, in continua
re. pe un plan superior. a 
conlucrării multilaterale dintre 
România $1 Cehoslovacia, în 
interesul reciproc. al cauzei 
generale a socialismului și 
păcii.

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

I

MECIURI PENTRU PODIUM Șl
Zalău, unde se deplasează lidera 
ou dorința de a rămlne „lideră", 
șl București, unde vlcecampioana 
țintește 4 puncte, în oorafruntă
vile cu brașovenii. * — -
cele două echipe 
dispută privesc spre treapta a 
treia a podiumului, tn grupa a 
doua, codașele — C.S.U. Sănăta
tea Oradea și Politehnica Tirni-

Cea de a doua etapă din ca
drul grupelor valorice ale cam
pionatelor primului eșalon volei- 
balistlc programează sîmbătă, 
duminică și luni multe meciuri 
(duble) care rețin atenția amato
rilor de sport. în grupa I valo
rică, la masculin, duelul pentru 
titlul de campioană, dintre Steaua 
șl Dlnamo, continuă indirect, la

ULTIMELE

La Bacău, 
angrenate în

f Turneul final al Diviziei A de baschet

i

z

I
z
z

Z

I

z
z

LOCURI LA VOLEI

CRAIOVA, 29 (prin 
Ziua a doua a turneului 
al Campionatului Național
baschet masculin a oferit
moșului public partide interesan
te, urmărite și aplaudate căl
duros de numeroasa asistentă.

In primul joo al zilei, cam
pioana en-titre, STEAUA, a în- 
tilnit formația DLNAMO I.M.P.S. 
ORADEA. Jucătorii de pe Criș 
au început meciul in viteză și, 
respectînd indicațiile antrencui- 
lor D. Berceanu și V. Hupoiii. 
s-au aflat destule minute la con
ducere, datorită în special efortu
rilor depuse.de Fodor, Antocbi, 
Șarlă și Kosa. Stcliștii s-au în
călzit mai greu, dar, o dată cu 
scurgerea timpului de joc, elevii 
lui N. Pîrșu și N. Danetiu au 
început să se concentreze tot mai 
mult șl, sub Impulsul lui lîrmu- 
rache, aflat în vervă, și cu 
delean șl Reisenbflchler 
sub panouri 
au luat 
(41—39). 
orădenii 
dar nu 
mult, în vreme __ _____
reușit, prin Brănișteanu și 
prin Netolițchi, numeroase 
tercepțli, iar prin Cernat 
Căpușan coșuri numeroase.

telefon), 
final 

de 
ini-

Ar- 
stăplni 

___ (dar și realizatori) 
conducerea în min. 15 

tn repriza secundă 
au mai avut o revenire, 
au putut realiza mai 

ce Steaua a 
apoi 

In
și 
In

final, Steaua — Dinamo Oradea 
124—93 (63—54).

Au marcat : Ermuracha 30, Ar
delean 13, ReisenbGchler 13, Cer
nat 12, Căpușan 7, Cristescu 8, 
Netolițchi 14, Brănișteanu 18, V. 
Ioan 6 pentru învingători, res
pectiv Pascu 4. Kosa 8, Fodor 18, 
Flaundra 8, Rădulescu 6, Antochi 
12. Gellert 6, Șarlă 13, Cristea 18. 
Arbitri: M. Oprea și B. Floricică.

în cel de al doilea meci ? DI
NAMO BUCUREȘTI — I.C.E.D.
C. S.Ș. 4 BUCUREȘTI 108—85 
(66—44). Baschetbaliștii din 
șoseaua Ștefan cea Mare, cu 
titlul de campioni actuali asigu
rat, au evoluat dezinvolt, obți- 
nînd o victorie scontată și me
ritată.

Au înscris : Vinereanu 12, B&r- 
bulescu 4, Niculescu 27, Ionescu 
8, lacob 4. David 18, V. Constan
tin 35 pern’ru Dinamo, respectiv 
Păsărică 2, Toader 18, Popa 1, 
Mihalcea 4, C. loan 13, Mădîrjac 
4, Costin 23, Grădișteanu 6, Po- 
gonaru 14. Arbitri : I. Olaru și
D. Oprea.

Sîmbătă are loc ultima reuniu
ne, în cadrul căreia va avea loc 
tradiționalul mcci-derby Dinamo 
— Steaua.

șoara. — își pun, în meciurile 
de sîmbătă șl duminică, poate, 
ultimele speranțe de evitare a 
retrogradării...

La ‘ *
taș, 
spre 
locul 
titre, 
va, nu-și face probleme. în gru
pa a doua, toate cele 3 duble 
partide contează în lupta pentru 
evitarea retrogradării. Ultime 
speranțe șl pentru „lanternă“ — 
formația băcăuană...

Iată programul etapei :
MASCULIN, locurile 1—6 (sîm

bătă și duminică) : Elcond Dina
mo Zalău — Steaua București, 
Dinamo București — Tractorul 
Brașov (sala Dlnamo, sîmbătă, 
ora 17 șl duminică, ora 10,30), 
Viitorul Dinamo Bacău — Uni
versitatea C.F.R. Craiova ; locu
rile 7—12 : C.S.U. Sănătatea Ora
dea — A.S.A. Electromureș Tg. 
Mureș, Politehnica Timișoara — 
C.S.M.U. Suceava și Explorări 
Motorul C.S.S. 2 Baia Mare — 
Relonul Săvinești.

FEMININ, locurile 1—6 (dumi
nică și luni) î Universitatea 
C.F.R. Craiova — Farul Constan
ța, Dacia Pitești — Dinamo Bucu
rești șl Flacăra Roșie București 
— C.S.U. Rapid Galați (sala Lie. 
ind. M.I.U., duminică ora 10, 
luni, ora 10) : locurile 7—12 ; 
C.S.M. Libertatea Sibiu — O lic i t 
Craiova, Rapid București — Chi
mia Rm. Vîlcea (sala Rapid, 
orele 11,30 și, respectiv, 11) și Ști
ința Bacău — Penicilina Iași.

feminân, în plutonul frun.- 
interesul se concentrează 

întâlnirile cu implicații la 
n, întrucît campioana en 
Universitatea C.F.R. Craio-

PE GLOB

Paul IOVAN

NOI SI FRUMOASE SUCCESE
a

(Urmare din pag l)

170 kg). Pornind de pe poziția 
a doua după stilul smuls, Con
stantin Urdaș a avut o compor
tare deosebită la stilul aruncat, 
dovedind o tehnică perfectă și 
o voință extraordinară, calități 
care l-au adus o binemeritată 
consacrare Internațională.

Clasamentul final al catego
riei 82,5 kg : 1. CONSTANTIN 
URDAȘ (ROMANIA) 387,5 kg 
(172,5; 215) — campion euro
pean la total și la „aruncat", 
medalie de argint la „smuls"; 
2. Serghei Li (U.R.S.S.) 385 kg 
(1,75; 210); 3. Alexandr Gusakov 
(U.R.S.S.) 375 kg (170 ; 205); 4. 
David Morgan (Marea Britanie) 

Istvan 
(162,5 ; 
(Polo-

nică, cucerind 3 medalii de ar
gint : 350 kg la totalul celor 
două stiluri, 160 kg la „smuls" 
și 190 kg la „aruncat". Pe locul 
întîi s-a situat halterofilul bul
gar Anghel Ghencev — 372,5 kg 
(162,5 ; 210), Iar locul al treilea 
a fost ocupat de polonezul Wal- 
demar Kosinski — 342,5 kg,
urmat de Ingo Steinhofel (R.D. 
Germană) — 335 kg și Pietro 
Puis (Italia) — 327,5 kg.

La actuala ediție a Campio
natelor Europene de haltere 
sportivii români au avut o com
portare remarcabilă, cucerind 14 
medalii, dintre care 2 de aur, 
7 de argint si 5 de bronz

PARIS. Organizatorii con
cursului internațional de ma
raton de la Paris, ce se va 
desfășura la 15 mai, au anun
țat că la startul cursei vor fi 
prezenți peste 10 000 de atleți 
și atlete.

Printre cei ce și-au confirmat 
participarea se numără spor
tivi din Etiopia, Italia, Portu
galia, Kenya, Anglia, Franța și 
alte țări.

NAIROBI. între 24 și 28 a- 
prilie se vor desfășura la Nai
robi întrecerile campionatelor 
de box ale Africii de Est și 
Centrale.

La turneu vor participa, prin
tre alții, pugiliști din Uganda, 
Tanzania, Zimbabwe, Zambia 
și Kenya.

LONDRA. După cum se anun
ță de la secretariatul Federa
ției Internaționale de Atletism, 
sprinterul portorican Luis Mo
rales a fost suspendat pe timp 
de doi ani din activitatea com- 
petițională, pentru a fi utili
zat medicamente stimulatoare 
interzise sportivilor, la un con
curs desfășurat la Oregon 
(S.U.A.).

365 kg (165; 200) ; 5.
Meszi (Ungaria) 365 kg 
202,5) ; 6. Hilary Kofalik 
nia) 365 kg (165; 200).

La categoria 75 kg s-i-a re-
g marcat un alt sportiv român.
Z Andrei Socaci, care a arătat o

wexcelentă pregătire fizică si teh-

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE GIMNASTICĂ
(Urmare .m pag 1)

avans de două zecimi, deoa
rece Rizan a obținut 9,70, iar 
Tobă 9,50. Publicul a gustat 
din plin frumoasa dispută din
tre fruntașii gimnasticii noas
tre, aplaudîndu-i la scenă

deschisă pentru reușitele lor. 
Evoluțiile la bară fixă ale ce
lor trei au fost așteptate cu 
deosebit interes, dată fiind va
loarea ridicată a exercițiilor 
lor în această probă. Campio
nul absolut al țării, Gherman, 
a confirmat cu brio clasa sa 
internațională recunoscută la

Iată că, după 1964, Constanța redevine gazdă a „Internațio
nalelor" de gimnastică ale României. Ne-am lămurit din 
prima clipă că orașul de ’a mare a găsit iarăși inspirația, dis
ponibilitățile și cadrul pentru a oferi acestei competiții de 
largă rezonanță condiții ideale de desfășurare, confirmând ast
fel o vocație ce se transformă, tot mai apăsat, In renume, 
fie și pentru că, în urmă cu puțin timp, a mal avut loc 
aici un rendez-vous de anvergură, „Top 12" la tenis de masă.

în așteptarea spectacolelor de gală pe care le vor asigura, 
ca de obicei fetele, in frunte cu gimnastele noastre, cam
pioane mondiale la Rotterdam 1987. ,.Internaționalele" au pro
gramat vineri mai degrabă o încălzire", o intrare in atmos
feră. Ea a umplut totuși tribunele de spectatori și sala de 
aplauze, evoluția băieților depunînd încă o mărturie despre 
frumusețea șl cutezanța acestei discipline. Sigur că, repre- 
zentînd 19 țări (delegația turcă a sosit In ultimul moment), 
fiecare dintre cel aproape 100 de concurențl angajați In com
petiție, fete sau băieți, visează podiumul de premiere, din 
vlrful căruia — si reamintim — inegalabila Nadia Comăneci 
a pornit, tn 1973. să cucerească și si entuziasmeze lumea. 
Pare să fie Insă dacă nu greșim, ceva și mai mult. Dacă au 
venit să cîștige. năzuința firească a oricărui sportiv adevărat, 
oaspeții de acum ; ai Litoralului nostru lasă si se înțeleagă, 
din atitudinea și din vorbele lor, că au mal venit cu un 
scop : de a învăța ceva din abundenta și lucrativa experien
ță a școlii românești, aureolată de atîtea șl atîtea izbînzl ră
sunătoare. Această descoperire ne întărește un sentiment de 
mândrie. pe cit de omenesc, pe atât de expticabil.

Ouidiu IOANIȚOAIA

acest aparat, obținînd una din
tre cele mai ridicate note din 
concurs : 9,90. Pentru exer
cițiile lor. Tobă a obținut 9,65, 
iar Rizan 9,60. A urmat solul, 
cu prestații mai puțin reușite 
pentru toți trei : Tobă 9,50, 
Gherman 9,45, Rizan 9,15. în 
penultimul schimb, atenția 
spectatorilor s-a îndreptat spre 
calul cu minere. Intrînd primul 
în întrecere, Rizan a obținut 
9,80, iar în urma sa, Gherman 
9,70 și Tobă 9,65. Deci, înaintea 
ultimului schimb Gherman a- 
vea asigurată practic victoria, 
într-adevăr, la inele, Gherman 
a concurat relaxat și și-a asi
gurat succesul cu 9,50. M. 
Tobă a impresionat printr-o 
mare măiestrie (9,80), Rizan 
fiind notat cu 9,50.

Dintre ceilalți concurențl, o 
frumoasă impresie au lăsat-o: 
Pado Brucci (Italia), Andrei 
Redetki (U.R.S.S.) și Patrick 
Kirskey (S.U.A.), situați pe 
locuri fruntașe la individual 
compus. Ca și. gimnaștii ro
mâni, Nicușor Pascu și Ma
rian Colăcel cu 9,95 și, res
pectiv. 9,85 la bară fixă.

Clasament : 1. M. Gherman
58,05 p, 2. M. Tobă 57,60 p, 
3. M. Rizan 57,35 p. 4. P. Brucci 
și A. Redetki 56,60 p, 6. P. 
Kirskey 56.45 p.

Sîmbătă au loc întrecerile 
fetelor.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
BASCHET • tn prima zi a 

competiției internaționale femini
ne „Cupa Mării Baltace*, ce se 
dispută 
Gdansk, 
întrecut 
(46—33) 
iar reprezentativa Spaniei a dis
pus cu 70—65 (35—36) de echipa 
Franței.

CĂLĂRIE • proba de obsta
cole din cadrul tradiționalului 
concurs de la Roma a fost cîști- 
gată de sportivul englez Nick 
Skelton („Apollo"), cu timpul de 
33,07. L-au urmat olandezul Al
bert Voorn („Ricarda") 33,67 și 
australianul Jeff McVean („Va- 
leur“) 34,48.

CICLISM a Etapa a 4-a a tu
rului Spaniei, disputată pe tra
seul Alcala del Rio — Badajoz (210 
km), a revenit rutierului olandez 
Mathieu Hermans, 
cu timpul de 5.27:10 
ră 38,512 km). în 
generai individual 
conducă concurentul 
Laudelino Cubino • Cursa in
ternațională de la Prato (Italia) 
a fost cîștigată de rutierul ita
lian Maurizio Fondrlest, cane i-a 
întrecut la sprint pe coechipierii 
săi Moreno Argentin șl Plero 
Gavazzi — toți trei fiind crono-

în orașul polonez 
selecționata Bulgariei a 

ou scorul de 92—56 
formația R.F. Germania,

cronometrat 
(medie ora- 
clasamenitul 
continuă să 

spaniol

metrați pe distanța de 228 km cu 
ttalpui de 5.50:00.

tenis • tn turneul de la A- 
titan ta (S.U.A.), campionul ceho
slovac Ivan Lendl l-a întrecut cu 

6—7, 6—3 pe Amos Mans- 
iair ecuadoriamufl 

a cîștigat cu 
. ,---- Z-. cu suedezul

Mikael Pemfors • Primele par
tide din optimile de finală ale 
turneului feminin de la Taranto 
(Italia) 
toarele rezultate : Radka z-ubrab- 
kova 
Bryne (Australia) 6—1, 6—1 ; Sil
via Fratta (Italia) — Angelika 
Kandopotilos (Grecia) 7—5, 7—5; 
Alexia Dechamme (Franța) — 
Sandrine Jacquet (Elveția) 6—2 
6—4.

ȘAH e Turneul internațional 
de la Vrnjacka Barija s-a înche
ia* ou victoria maestrului iugo
slav Boșko Abramovici, cu II 
puncte din 15 posibile, urmat dt 
Cabrilo, Gunavan și Rașkovski 
9,5 puncte, Diaz 8,5 puncte, Davit 
șl Marlnkovdci 8 puncte etc.

VOLEI • intr-un meci inter
național amical feminin disputai 
la Budapesta, selecționata Peru, 
lui a învins eu 3—0 (15—7, 15—7, 
15—0) formația Ungariei.

6—4
dorf (Israel), 
Andres Gomez
6—1, 6—0 partida

s-au încheiat cu uînmă-
(Oehosilovacia) Jenny

OHFBAL 
meridiane

UNIUNEA EUROPEANA DE 
FOTBAL a desemnat arbitrii pen
tru finalele cupelor continentale 
intercluburi. Finala Cupei Cam
pionilor Europeni, ce se va dis
puta la 25 mal, la Stuttgart, în
tre Benfica Lisabona șl P.S.V. 
Eindhoven, va fi arbitrată de 
italianul Luigi Agnolin, iar cea 
a Cunei Cupelor, dintre Ajax 
Amsterdam și F.C. Malines (II 
mai la Strassbourg) — de vest- 
germanul Dieter Pauly. Prima 
manșă a finalei Cupei U.E.F.A., 
pe care și-o vor disputa la 4 
mai. la Barcelona, echi-pa locală 
Espanol și Bayer Leverkusen, va 
fi condusă de cehoslovacul Du-

șan Krchnak, iar meciul retua 
(18 mal la Leverkusen,) de olan
dezul Jan Keizer.

ÎN MECI pentru Cupa Campio
nilor Africii, echipa egipteanl 
Al Ahly a întrecut pe teren pro 
priu, cu 4—8 (1—0), formația tan- 
zanlană Young Africans șl s-a 
calificat In optimile de finală al. 
competiției.

INTR-UN MECI international 
amical disputa* la Kreuzlingen 
(Elveția), selecționata de tlnerdr 
a R.F. Germania a surclasat, cu 
scorul de 8--0 (5—0), forma,ț ba
similară a Elveției.

ÎN JOC amical, selecționata de 
tineret a Cehoslovaciei a între
cut eu scorul de 2—0 (1—0) for
mația similară a U.B.S.S.

cunoscutul fotbalist france» 
Jean Țigana și-a reînnoi* con
tractul cu formația Girondina 
Bordeaux pentru o perioadă de 
încă trei ani.
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