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Sub președinția tovarășului 
Ni colac Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, vineri, 4 
mai, ședința Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.

La ședință au luat parte, de 
asemenea, membri ai guvernu
lui, primii secretari și secre
tarii cu problome economice ai 
comitetelor județene de partid, 
directorii tuturor centralelor 
industriale, ai institutelor do 
cercetare, alte cadre cu munci 
de răspundere din diferite sec
toare economice.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat RAPORTUL PRIVIND 
REALIZAREA PLANULUI PE 
LUNA APRILIE ȘI MĂSURILE 
PENTRU ÎNDEPLINIREA IN
TEGRALĂ A PREVEDERILOR 
DE PLAN PE LUNA MAI, 
TRIMESTRUL II ȘI ÎNTREGUL 
AN 1988.

In zilele premergătoare ședin
ței Comitetului Politie Execu
tiv, a fost examinată pe larg, 
in consiliile de coordonare pe 
ramuri, activitatea desfășurată 
pentru înfăptuirea planului.

Primul ministru al guvernu
lui. tovarășul Constantin 
Dăscălescu, a prezentat o in
formare despre dezbaterile care 
au avut loc in aceste consilii și 
măsurile stabilite, in spiritul 
orientărilor și exigențelor cu
prinse în Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, la recenta 
ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

In continuare. Comitetul Po
litic Executiv a analizat și a- 
probat MASURI PENTRU 
REALIZAREA PROGRAMELOR 
DE ORGANIZARE Șl MODER
NIZARE A PRODUCȚIEI, VA
LORIFICAREA SUPERIOARA 
A MATERIILOR PRIME ȘI 
MATERIALELOR, SISTEMA
TIZAREA TERITORIULUI ȘI 
A LOCALITĂȚILOR, PERFEC
ȚIONAREA ORGANIZĂRII ȘI 
CONDUCERII AGRICULTURII, 
OPTIMIZAREA TRANSPOR
TURILOR ȘI A REȚELELOR 
DE ENERGIE ELECTRICA.

în vederea transpunerii în 
viață a acestor măsuri. Comi
tetul Politic Executiv a botă- 
rît completarea și lărgirea a- 
tribuțiilor Comisiei centrale 
pentru organizarea și moderni
zarea proceselor de producție, 
valorificarea superioară a ma
teriilor prime și materialelor. 
Comisia 
tovarășa 
membru 
Executiv 
prim-viccprim-ministru al gu
vernului. președintele Consi
liului Național al Științei si 
învățăniintului.

Totodată, a fost constituită 
Comisia centrală pentru siste
matizarea teritoriului si a lo
calităților, perfecționarea orga
nizării si conducerii agricultu
rii, optimizarea transporturilor 
și a rețelelor de energie elec-

trică, condusă de tovarășul 
Constantin Dăscălescu, membru 
al Comitotului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-minls- 
tru al guvernului.

A fost constituită, de aseme
nea, o Comisie pentru elabora
rea propunerilor privind per
fecționarea sistemului do re
tribuire și majorare a retribu
țiilor în anii 1988—1989. Din 
Comisie, condusă de tovarășul 
Manea Mănescu, membru ai 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, fac par
te reprezentant! ai organisme
lor de specialitate, precum și 
reprezentanți ai sindicatelor, ai 
organizațiilor de femei si 
tineret.

Comitetul Politic Executiv 
examinat și aprobat, apoi, RA
PORTUL PRIVIND DEZVOL
TAREA SECTORULUI DE 
CONFECȚII PÎNA IN ANUL 
1990 ȘI IN PERIOADA 1991- 
1995 ; RAPORTUL PRIVIND 
DEZVOLTAREA SECTORULUI 
DE TRICOTAJE PINA IN A- 
NUL 1990 ȘI ÎN PERIOADA 
1991—1995 ȘI RAPORTUL PRI
VIND MODUL DE ASIGURA
RE CU MAȘINI, UTILAJE Șl 
INSTALAȚII TEHNOLOGICE 
DE NIVEL TEHNIC ȘI CA
LITATIV RIDICAT, PENTRU 
SUSȚINEREA PROGRAMULUI 
DE MODERNIZARE A 
TOARELOR INDUSTRIEI 
ȘOARE.

Măsurile propuse tn
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......... 21 
domeniu au in vedere dezvol- g 
tarea și modernizarea produc- g 
ției de confecții și tricotaje, f- 
sectoare de bază ale industriei ăI

acest
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VIBRANTUL OMAGIU AL ȚARII

este condusă de 
Elena Ceaușescu, 

al Comitetului Politic 
al C.C. al P.C.R.,

ușoare, realizarea unor pro
duse de calitate superioară, 
care să satisfacă, in condiții tot 
mai bune, exigențele mereu 
crescînde ale beneficiarilor in
terni și externi.

In legătură cu toate proble
mele economice inscrise pe or
dinea de xi a ședinței Comi
tetului Politic Executiv, a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Aprobînd, tn unanimitate, o- 
rientările, indicațiile și sarci
nile formulate de secretarul 
general al partidului, Comite
tul Politic Executiv a hotărît ca 
acestea să stea la baza activi
tății consiliilor de coordonare 
pe ramură, ministerelor, centra
lelor industriale și întreprin
derilor, organelor și organizații
lor de partid, în vederea în
deplinirii, în condiții de înaltă 
calitate și eficiență, a tuturor 
indicatorilor de plan pe luna 
mai, pe trimestrul II și pe în
tregul an 1988.
. în continuare, Comitetul Po

litic Executiv a dezbătut unele 
probleme ale activității inter
naționale a partidului și statu
lui nostru, precum și alte pro
bleme ale activității curente.

S

8 mal 1921 reprezintă o dată memorabilă 
în istoria mișcării noastre muncitorești, 
a patriei no-astre. Un eveniment de re
ferință, care a marcat decisiv destinul 

națiunii române. Pentru că atunci, la 8 mai 
1921, constituirea Partidului Comunist Român 
— expresie concretă a creșterii avîntului re
voluționar, a rolului tot mai activ jucat do 
clasa noastră muncitoare pe scena politică 
de după primul război mondial șl a cadru
lui stimulativ oferit pe plan internațional de 
victoria Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie — a inaugurat o etapă nouă, supe
rioară calitativ, în afirmarea cu pregnanță a 
forțelor progresiste, a conștiinței revoluțio
nare a maselor populare.

Exponent al aspirațiilor multiseculare ale 
poporului nostru, al setei sale de dreptate și 
libertate, partidul și-a asumat, chiar de la 
crearea sa, o misiune istorică de excepție, 
aceea de transformare revoluționară a so
cietății pe principiile socialismului și comu
nismului. El s-a identificat integral cu in
teresele tuturor oamenilor muncii. Cultivînd 
și dezvoltînd cele mai bune tradiții de 
luptă ale maselor populare, partidul comu
niștilor a devenit o puternică și de neînvins 
forță politică, ideologică și organizatorică, 
înfruntînd temerar și hotărît regimul bur- 
ghezo-moșieresc, care, de altfel, avea să-1 
scoată în afara legii, la scurtă vreme după 
înființarea sa. Dar, chiar și așa, în condi
țiile vitrege ale ilegalității. P.C.R. s-a situat 
neîntrerupt în fruntea asprelor bătălii de 
clasă din anii interbelici, militînd cu con
secvență și fermitate pentru drepturile si 
libertățile democratice ale celor ce muncesc, 
organizînd și conducted acțiunile lor revo
luționare. Totodată, în preajma celei de a 
doua conflagrații mondiale, partidul a avut 
un rol extrem de important în conștienti
zarea maselor populare vizavi de primejdia 
ce o reprezenta apariția fascismului, în ini
țierea și organizarea acțiunilor antirăzboi- 

. nice, apoi în crearea condițiilor în vederea 
\ ieșirii României din absurdul război anti-

sovietic șl tn înfăptuirea revoluției de 
berare socială și națională, antifascistă 
antiimperialistă din august 1944.

în acei ani de grele încercări, P.C.R.

eli- 
si

. a
dovedit înalte virtuți revoluționare și pa
triotice, cucerind larga adeziune a maselor, 
care l-au urmat cu încredere neclintită, după 
eliberarea țării, pe calea transformării re
voluționare a societății românești, pe drumul 
luminos al socialismului șl comunismului. în 
anii care au trecut de la actul istoric din 
august 1944, aspirațiile . de veacuri ale 
poporului nostru au devenit realitate, sub fa
rul călăuzitor al partidului. Poporul român 
se mîndrește astăzi cu O țară liberă șl in
dependentă, tot mai frumoasă și mai Înflo
ritoare ; o țară puternic industrializată și cu 
o agricultură modernă, cu un înalt grad de 
cultură și civilizație.
«®,Cu deosebire- ta ultimii 23 de ani — de 
cînd în fruntea partidului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al pa- 

care s-a remarcat în eroicele bătălii de 
prin curaj, dîrzenie, intransigență re

voluționară, printr-o largă viziune politică — 
dezvoltarea României socialiste a marcat un 
impresionant avînt, fără precedent în în
treaga istorie bimilenară a poporului nostru. 
Este perioada de mari izbînzi socialiste, care 
a urmat Congresului al iX-lea al partidului, 
perioadă pe drept și cu recunoștință numită 
„Epoca Nicolae Ceaușescu". Marile împliniri 
din acești ani de glorie stat indisolubil 
gate de' clarviziunea politicii promovate 
partid, de secretarul său general în jurul 
ruia se află — mai unit și mai hotărît 
oricînd 
încredere în conducătorul său, 
vele propășirii continue a țării, 
societății 
pămtatul

La cea 
muniștii.

Ie
de 

că-
ca 
deîntregul nostru popor, plin

în perspecti- 
în edificarea 
dezvoltate pesocialiste multilateral 

scump al patriei, 
de a 67-a aniversare 
toti oamenii muncii din țara noa-

a P.C.R., co-

Începînd de luni, la Palatul Sporturilor și Culturii
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9 Boxeri din 11 țări, pe ringul de la București • Bulga- 

cu echipe completerici, Cuba și U.R.S.S,g
Ca de fiecare dată, gongul 

g inaugural al prestigiosului tur-
S; neu internațional „Centura dc 
Js aur" este așteptat cu deosebit 

interes de miile de iubitori ai 
Ș boxului din țara noastră. Și, tot 
g: ca de obicei, întrecerile pugi- 

listice de la București se vor 
-5 bucura de o prezență numeroa- 
g să, în .
g flîndu-se boxeri valoroși, 
Ș dintre care — avem convinge-

obicei, întrecerile pugi-

de o prezență numeroa- 
rîndul participanților a- 

boxeri valoroși.

Mîine, etapa a 27-a în Divizia A de fotbal

PARTIDE IMPORTANTE PENTRU „ZONA FIERBINTE'
® La Slatina, joc dificil pentru gazde © La Ploiești, un meci care nu mai are 
nevoie de recomandări • Un joc de „1“ solist in Șos. Ștefan cel Mare ® „Colocviu 
studențesc" la Cluj-hlapoca, cu un examinator dificil, Univ. Craiova • La Galați, 
își va continua Oțelul seria frumoaselor rezultote ? ® în Giulești, un meci între —5 

" " La Hunedoara, Corvinul în 
din nou un examen greu

și —4 la „adevăr" •
• La Timișoara, „Poli" are 
„Ghencea", o partidă în
tre două adepte ale ata
cului

fața... „medaliei de bronz” 
pe... teren propriu ® In

(Continuare în pag. 2-3)

CENTURII DE AUR"

rea — pe mai mulți îi vom re
găsi pe lista medaiiaților Jocu
rilor Olimpice. Cînd afirmăm 
aceasta ne gîndim la unii 
tre reprezentanții 
Cuba, U.R.S.S., 
țări în care 
mănuși are o 
cunoscută pe plan mondial — 
și, firește, la fruntașii boxului 
din țara noastră care se pre
gătesc pentru marea competiție 
a „celor cinci cercuri".

La această a XVII-a ediție a 
turneului internațional de box 
al României, „Centura de aur", 
și-au anunțat prezența oaspeți 
din 10 țări : Bulgaria, Cuba, 
Egipt, Finlanda, Ghana, Italia,

boxului 
Bulgaria 
sportul 
valoare

din- 
din
cu 

re-

Japonia, Suedia, Turcia, Uniu
nea Sovietică. România, cu 
mai mulți concurenți la fie
care categorie de greuta
te, va întregi numărul țărilor 
participante. Este interesant de 
amintit faptul că delegațiile 
Cubei, Uniunii Sovietice și 
Bulgariei și-au anunțat prezen
ța Ia București cu echipe 
complete. O știre de ultim mo
ment, primită de federația de 
specialitate, a informat comi
sia de organizare că echipa U- 
niunii Sovietice va fi comDusă 
din membrii lotului olimpic ai 
U.R.S.S., deci, pentru federația 
din țara vecină și prietenă, ac
tuala ediție a „Centurii de aur"

Mihai TRANCĂ

(Continuare în pao a 4-a)

în meciul de „Cupa Dttvis" România - Portugalia

CLASAMENTUL
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OASPEȚII CONDUC CU 1-0 DUPĂ PRIMA ZI 
© In cel de al doilea meci, Adrian Marcu a cîștigat 

două
TIMIȘOARA, 6 (prin tele

fon). Ieri, la arena Asociației 
sportive Electrica — special a- 
menajată pentru acesț eveni
ment sportiv — a început în- 
tîlninea de tenis din cadrul 
.Cupa Davis", Zona Euroafri- 
cană B, grupa I. dintre repre
zentativele României și Por
tugaliei. Cedînd în fața unui 
adversar mai bine pregătit. 
Florin Segărceanu a făcut ca 
scorul primei zile să fie (ne
așteptat) favorabil oaspeților, 
care conduc cu 1—0. Întilnirea 
Adrian Marcu — Nuno Mar
ques s-a întrerupt din cauza 
ploii, urmînd a se relua mîl- 
ne (n.n. azi), de la ora 10,30. 
După-amiază de la ora 14. este 
programat meciul de dublu în 
care vor evolua perechile Flo
rin Segărceanu, George Cosac —

seturi
Cunha E Silva, Nuno Marques. 
Duminică, de la ora 13. ulti
mele două meciuri de simplu: 
Adrian Marcu — Cunha E Sil
va și Florin Segărceanu — 
Nuno Marques.

JOCURILOR t\\\\\\\\\\\\\\\\\\W
g

F. C. OLT 
PETROLUL 
DINAMO

(Stadionul
„U“ 
OTELUL
RAPID

Slatina :
Ploiești : 
București :

- FLACĂRA
- SPORTUL STUD.
- C.S.M. SUCEAVA

Dinamo)
- UNIV. CRAIOVA
- F.C. ARGEȘ
- S.C. BACĂU

Giulești)
- VICTORIA
- F.C.M. BRAȘOV
- A.S.A. TG. MUREȘ
Steaua)

FLORIN SEGĂRCEANU - CUNHA 
E SILVA 6-1, 0-6, 0-6, 2-6
Jucătorul nostru „nr. 1“ a 

pierdut acest meci (2 ore și 30 
de minute) pentru că nu a avut 
inițiativă (excepție făcînd doar 
primul set), loviturile sale do
vedind lipsă de vlagă, astfel că 
el s-a mulțumit doar să retur- 
neze peste fileu. De-a lungul 
întregului meci lui Segărceanu

Doina STĂNESCU

25
26
26
25
26
26
25
26

1.
2.
3.
4.
5.
6. Corvinul
7. Flacăra
8. F.C.M. Bv.
9. A.S.A. Tg. M. 26

10. F. C. Olt-
11. S. C. Bacău
12. „U« Cj.-Nap. 26
13. Rapid
14. Sportul Stud,
15. „Poli“ Tim.
16. F.C. Argeș
17. C.S.M. Sv.
18. Petrolul

STEAUA 
Dinamo 
Victoria
Oțelul 
Univ. Cv.

25
25

26
25
26 
26 
26
26

12 39—40
10 26—32
12 37—36
14 40—17
12 31—41

25
24
23
23
23

g

Cluj-Napoca 
Galați : 
București :

Hunedoara : 
Timișoara ; 
București :

(Stadionul
CORVINUL 
„POLI" 
STEAUA

(Stadionul
Toate partidele vor începe la ora 181 ?

(Continuare in pag. a 4-a)



Ieri, in a treia reuniune a turneului final de palo

MULT CROS Șl (din nou) fESTIVAIBRI
Primăvara a dat, de cîte- 

va zile, brusc în... vară. A- 
notimpurile parcă sînt mai 
altfel. Nu însă și pasiunile 
sportive, așa că drumurile 
acestui sfîrșit de săptămînă 
— sîntem siguri — vor duce 
și mai des „la iarbă verde", 
adică spre tot ce e teren 
bun de sport. De altminteri, 
și acțiunile organizate se 
înmulțesc pe zi ce trece, 
mai cu seamă cele deschise 
tuturor. A (re)venit și vre
mea unor festivaluri, care, 
se știe, adună întotdeauna 
lume multă, poate pentru 
că, îndeobște, sînt polispor
tive. Bunăoară, in Capitală, 
duminică, vor avea loc două 
asemenea mari reuniuni : în 
complexul de la „Tei", fes
tivalul sportiv „Studente, 
sport, tinerețe" (cu între
ceri șl demonstrații, cu fi
nale ale „Cupei primăverii" 
la cîteva discipline de... timp 
liber), iar pe frumoasa bază 
sportivă „Mecanică Fină" 
tradiționalul „Festival dc 
primăvară" al tinerilor din 
sectorul 2 (cu program... 
plin, cu sport de masă și 
de performanță într-o alter-

nanță care dovedește că 
„scenariul și regia" contea
ză și la aceste spectacole 
destinate unui numeros pu
blic, invitat și în tribune, 
dar și pe arene).

E vremea numai bună, și 
pentru alte finale pe țară. 
Astăzi și mîine, Ploieștîul 
face oficiul de gazdă al „u- 
cenicilor" (calificați în în
trecerile de pe variatele te
renuri de acasă) la „Voin- 
țiada" crosiștiior. Start pe 
două (să le spunem) piste 
de concurs : una pentru fe
te, alta pentru băieți, fieca
re cu distanța ei, fiecare cu 
voința participanților de a 
demonstra că sînt „mese
riași" ai alergării. Finală 
mare, duminică, și la Băile 
Felix, acolo competitorii (pe 
categorii de vîrstă) dispu- 
tîndu-și întîietatea în ca
drul „Crosului tineretului".

In fine, să menționăm și 
că, de astăzi începînd și 
pînă duminica... viitoare, la 
Constanța, se desfășoară 
Concursurile sportive și apli
cative de vară pentru liceele 
militare.

STEAUA lO-’O. DUPĂ UN JOC CU „FINAL DESCHIS
goluri în acest meci), ultimul 
minut fiind la... mina unor ju
cători ai ambelor echipe de a 
decide învingătorul, Fejer ra- 
tînd în ultimele cinci secunde 
victoria Crișului. A fost, în con
secință, 10—10 (2—0, 1—2, 3-4, 
4—4), un rezultat care, judecind 
după perioadele de inițiativă în 
joc și după ocaziile (unele, 
foarte mari) ratate... dezavan
tajează atît pe orădeni, cît și 
pe bucureșteni. Au mai marcat: 
G. Indig 3, Illes, Fejer, Cos
trăș (C), respectiv Angelescu 3, 
Duculcț, Ragea, Fruth, Vamoș, 
Geantă, Chețan și L. Balanov. 
Au arbitrat cu unele greșeli (și 
cu decizii în compensație) spre 
finalul partidei V. Goian și R. 
Timoc.

DINAMO a Jucat, în schimb, 
meciul cu VOINȚA CLUJ-NA
POCA de pe poziție de... vi
itoare campioană. Din „sfertul" 
al doilea, cînd Hagiu și-a luat

CRIȘUL
Timp excelent pentru polo și 

Ieri, pe „Dinamo", pînă ime
diat după încheierea reuniunii, 
cînd un vîrtej iscat din senin 
parcă a ținut să... liniștească 
apele din bazin după finalul 
cam tensionat al meciului zilei. 
Cea de-a treia etapă a ultimu
lui turneu al campionatului a 
programat, în meci-vedetă, în- 
tîlnirea CRIȘUL — STEAUA. 
Crișul a început mai sigur pe 
ceea ce pot componenții săi, 
conducînd cu 3—0 (putea fi și 
mai mult, dar și mai puțin), 
tinerii steliști înscriind primul 
lor gol exact la mijlocul repri
zei a doua, cînd Chețan a reu
șit, în sfîrșit, să-1 învingă pe 
Rada. Urmează 3—2, orădenii 
se duc iar la trei... lungimi dis
tanță, după care partenerii, mai 
atențl în apărare și mai concen
trați în faza de finalizare, a- 
jung să egaleze cu numai 10 se
cunde înainte de finele repri
zei a treia, 6—6, printr-un 
splendid șut de pe spate al lui 
Geantă. Orădenii se mai des
prind o dată (în min. 25), la 
numai două goluri însă, care 
par și decisive, dar din nou 
steliștii revin spectaculos, lu- 
înd chiar, pentru prima oară, 
conducerea (min. 26,50), la o e- 
liminare definitivă cu drept de 
înlocuire (pentru proteste) a lui 
Costrăș. Egalează Gordan (4

44

în serios rolul de golgeter. 
punctînd de trei ori, ureîndu-și 
cota la alte 4 goluri în repriza 
următoare și încheind partida 
cu încă 2. Ceilalți marcatori : 
E. Ionescu 2, Ș. Popescu 2. O- 
Iarti 2, 
gescu, 
de la 
Farcaș 
Voința, 
19—8 
Bun arbitrajul : A. 
Paraschivescu.

Partida dintre 
C.S.U.T.M.U.C.B. a 1 
mației universitare: 
2—2, 2—0, 2—3). Arbitraj bun: 
R. Nichita — V. Burdea.

Azi, de la ora 16: Steaua — 
Voința, Dinamo — C.S.U., Cri- 
șuț — Rapid, iar mîine, în ul
tima etapă, de la 8,30: C.S.U. 
— Voința, Steaua — Rapid. 
Dinamo — Crișul.

George ROTARU

Cr. Dan și A. Gcor-
Moiceanu și Ardelean 

Dinamo, Colceriu 3, 
3, Sabău și Blaga «Te la 
care au stabilit scorul : 
(4—3, 4—0, * * “5—2, 6-3). 

Gere — D.
RAPID și 
revenit for- 

: 8—5 (2—0.

Mîine, in Divizia A la handbal masculin

CAP DE AFIȘ": //

SPORTURI TEHNICO APLICATIVE
SPEOLOGIA: ȘTIINȚĂ, ARTĂ, SPORT
Dialog cu prof. dr. Marcian Bleahu, președintele Co
misiei centrale de speologie sportivă din cadrul F.R.T.A.

zz
Campionatul primei 

la handbal masculin 
mează mîine etapa a 
Cu trei runde înaintea termină
rii celei de-a XXX-a ediții a 
Diviziei A nu există certitu
dini la nici unul dintre polii 
clasamentului. în partea supe
rioară, Steaua se deplasează la 
Timișoara pentru un meci des
chis oricărui rezultat. O vic
torie a campionilor le-ar ne
tezi drumul spre un nou titlu, 
în timp ce succesul studenților 
i-ar relansa în lupta pentru un 
loc pe podiumul de premiere.

La Căciulata a avut loc festi
valul „Speologia-știință, artă, 
pasiune", organizat de clubul de 
specialitate „Nyphargus" din Hm. 
Vîlcea, în colaborare cu factorii 
cu atribuții în acest domeniu din 
județul Vîlcea. „Loc de popas" 
modernul hotel Cozia : în hol, 
sute die tablouri și imagini foto
grafice din fascinanta lume a 
peșterilor • în săli, numeroase 
comunicări științifice și tehnice. 
„Comunicăm" și noi cu președin
tele Comisiei centrale de speolo
gie sportivă din cadrul Federa
ției Române de Turism-Alpinism, 
prof. dr. Marcian Bleahu, 
tător principal la Institutul 
Geologie și Geofizică 
pești.

— Stimate tovarășe 
obișnuiți cu întrecerile 
dioane și din sălile 
Sîntem cam nesiguri pe „terenul" 
speologiei sportive. Ce ar putea 
reține un cronicar de sport de 
la acest festival ?

— In primul rind, faptul că se 
află la a 9-a ediție. Vreau să 
spun că manifestarea are conti
nuitate, dar șl interes, șl frumu
sețe. Scopul 
este de a da 
gilor sportivi 
nicărl, opere 
fotografii din

cerce- 
de 

din Bucu-

profesor, 
de pe sta- 

de sport

acestor reuniuni 
posibilitate speolo- 
să prezinte comu- 
de artă — picturi, 
lumea mai puțin

VEȘTI DIN
• Ca urmare a bunelor rezul

tate din ultimii ani în întreceri
le înterjudețene de aeromodele 
planoare organizate de Tehnofrig 
Cluj-Napoca, F. R. Modelism a 
decis desfășurarea primului con
curs de aeromodele planoare cu 
orientare magnetică, dotat cu 
„Cupa României". El a și avut 
loc de curînd, pe dealul Dezmir, 
din apropierea orașului Cluj-Na
poca, și s-a încheiat cu victoria 
lui Eugen Pop (Tehnofrig) la se
niori șl a lui Marin Hrincu (Au
rul Brad) la juniori. In condiții 
meteo grele (frig, vînt puternic), 
care au Influențat rezultatele, 
granița celor 1 000 de secunde 
(care reprezintă norma pentru 
obținerea categoriei i de clasifi
care) a fost depășită la seniori 
de clștigător (1 007), cît și de cel 
de al doilea clasat, Adrian Bot 
(1005), de la aceeași asociație.
• Concomitent cu această în

trecere s-a desfășurat, în același 
loc, „Cupa Transilvaniei", clasa 
F 3 B, aeromodele planoare, zbor 
in pantă. Pe primele trei locuri: 
1. Carol Silex (Gaz Metan Me
diaș), 2. Oleg Racorovici, 3. 
Francisc Rimoczi (ambii de la 
Tehnofrig).
• în aceeași 

Prahova, în 
aflată la 120 
prima ediție a ... _. 
mlcromodele. Urmare

perioadă, Ia Slănlc 
salina „Unirea", 

m, avut loc 
„Cupei Voința" la 

a celor 
șase lansări, pe locul întîi, Aurel 
Pop (Voința Tg. Mureș) cu 69:07, 
urmat de doi modeliști de la 
C.S.U. Galați — Nicu Bezman cu 
66:02 și Cornel Mangalia cu 63:08. 
Da juniori, ordinea a fost : 1. 
Petru Silvester, 2. Szabolici B6- 
lonl (ambii Voința Tg. Mureș). 
3. Claudlu Pîrvu (Sporting Ro
șiori de Vede).
• Din agenda F. R. Modelism 

Se această lună desprindem : la 
eptun, „Cupa Voința" (13—17 

mai), Iar la Mangalia, Campio
natul republican (18—22) la na-

cunoscută a subteranului, a peș
terilor. Apoi, ar mal fi de notat 
că, in țara noastră, activează 40 
de cercuri șl cluburi de speolo
gie sportivă, că avem un Con
curs Republican in cadrul căruia 
fiecare competitor punctează, 
bunăoară, pentru descoperiri, 
explorări și cercetări de peșteri, 
pentru lucrări de protecție, acti
vitate științifică, artistică, spor
tivă ș.a.

— Speologia, ca știință, o 
ciem mereu cu sportul. De

— Cum se știe, speologia 
diază, descifrează unul din 
pectele reliefului terestru. Ii

aso- 
ce ? 
stu- 
as- 

r____  ________   stu
diază, ii cartografiază în condi
țiile unuia dintre cele mal „agre- 
sive« medii ; întuneric absolut, 
umezeală, frig, pericole obiective 
pentru viituri, strimtori, puțuri, 
surpături etc. Ori, nu pojj fi 
speolog modern, competitiv, fără 
o pregătire fizică și psihică adec
vată, fără a fi, adică, sportiv. 
«Terenul» speologului e peștera, 
iar pentru a o descoperi, pentru 
a o cunoaște, trebuie să coboa • 
re puțuri, să urce pereți, să știe 
să vislească, să conducă o barcă 
pneumatică, să fie scafandru au
tonom pe terenurile încă necălca
te de om, totul desfășurindu-se 
în premieră absolută. O întrece
re fără arbitri, fără încurajările

MODELISM
vomodele veliere și F.S.R. ; la 
Gherla (județul Cluj), Campio
natul republican de aeromodele 
captive (24—29).
• In perioada 29 mai — 5 Iunie, 

sala de expoziții a Ansamblului 
artistic Rapsodia Română (din 
strada Lipscani) va găzdui prima 
ediție a Salonului ICEMENERG 
de modelism feroviar și Expozi
ția tehnico-aplicativă de mode
lism a Sectorului 3 al Capitalei. 
Cu acest prilej vor mai avea loc 
proiecții de diapozitive cu reali
zări de prestigiu ale industriei 
noastre în domeniul materialului 
rulant, o serie de comunicări 
științifice, precum și un concurs 
gen „Cine știe cîștigă“, dotat cu 
premii. (I.N.).

calde ale spectatorilor, o între
cere doar cu tine însuți.

— Sport, ca in toate domeniile, 
înseamnă recorduri, performan
țe...

— Intuiesc întrebarea. In 1965 
erau cunoscute în tarla noastră 
985 de peșteri. In 1975, numărul 
lor a crescut la 1 800, iar în pre
zent — aici aveți și performanța 
— totalul peșterilor cunoscute 
depășește cifra de 11 000 !

— Sintem, tovarășe prof. Mar
cian Bleahu, la unul dintre fru
moasele și interesantele festiva
luri ale speologilor sportivi, 
imagini superbe din lumea 
taină a peșterilor, cu diferite 
municări, referate, expuneri, 
„ascund", în fapt, ele 1

— „Geneza peșterilor", „Tehni
ca speologiei alpine" sînt doar 
două exemple de astfel de co
municări. Pe ansamblu, insă, se 
oglindește munca, pasiunea, pro- 
fesionalitatea membrilor cercu
rilor și cluburilor de speologie 
sportivă, o voi ilustra tot prin
tr-un exemplu : în 1975, cea mai 
lungă peșteră descoperită era To- 
polnița, din Podișul Mehedinți, 
10 km. Astăzi, recordul ii deține 
peștera Vîntului — ”• '— •*- gime 1

— Putem vorbi și 
frumoasă „așezare

— Toate peșterile _ __
se ! Natura creează lucruri 
superlativul absolut. Personal, pe 
primul loc aș situa peștera Urși
lor, din județul Bihor, in topul 
mondial la „categoria splendori 
ale naturii", amenajată, ilumina
tă, vizitată anual de peste 100 000 
de iubitori ai drumeției și turis
mului.

— S-a scris mult despre lumea 
de basm a peșterilor, despre co
morile ce se ascund în ele. E 
numai ficțiune, ori și ceva reali
tate ?

— E și ficțiune, gen „Sesam 
deschide-te“, dar și realitate, in 
sensul că membrii cercurilor și 
cluburilor noastre de speologie 
sportivă, de pildă, descoperă co
mori intr-adevăr inestimabile : 
picturi din paleolitic și neolitic, 
mărturii ale primelor așezări o- 
menești pe aceste meleaguri. în 
plan afectiv, însă, speologii spor
tivi descoperă comori ale virtuți
lor umane : curajul, voința, div- 
zenia, bărbăția.

Vqsile TOFAN

Cu 
de 

co-
Ce

35 km Iftn-

de cea mai 
subterană'1 ? 

sînt frumoa- 
la

WIIh'ISERAțIA DE STAT LOIO-PIJOXO SPORI INFORMEAZĂ
• Așa după cuin, probabil,

toți amatorii sportului cu mănuși 
deja cunosc, peste cîteva zile ur
mează să înceapă marea compe
tiție Internațională a sportului 
cu mănuși, CENTURA DE AUR. 
Reamintim, cu această ocazie, 
tuturor iubitorilor de trageri 
PRONOEXPRES că a mal rămas 
NUMAI O zi (de fapt, numai 
ASTAZI, SIMBATA, 7 mai) la 
dispoziția celor c|are vor să-și 
procure bilete cu numerele favo
rite la atractiva șl avantajoasa 
TRAGERE ^EXCEPȚIONALA
„BOXEXPRES", programată pen
tru mîine, duminică, 8 mai. Deși 
gur că ASTAZI este și termenul 
limită pentru depunerea buleti
nelor PRONOSPORT la interesan
tul concurs al acestei săptămînii
• TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

„BOXEXPRES" de mîine va avea 
loo în București, în sala clubului 
din str. Doamnei nr. 2, începînd 
de la ora 16,30. Aspecte de la

operațiunile de tragere vor 
transmise la radio. în p____
transmisiilor sportive de la com
petițiile campionatului național 
„A“ de fotbal. Numerele extrase 
vor fi transmise și în reluare, 
conform programului obișnuit.

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 6 MAI 
1988. Extragerea I : 34 52 82 
72 62 76 4 2 70 ; Extragerea a 
Il-a : 16 66 27 21 84 75 25 3 53. 
Fond total de cîștiguri : 774.104 
lei, din care 78.655 lei, report

fi 
pauza

național

tragerii
1988. cat. 1:

• C1ȘIGUR1LE
LOTO 2 DIN 1 MAI ___
6 variante 25% a cite 14.253 lei ; 
cat. 2 : 2 variante 100% a 17.104 
ld șl 12 25% a 4.276 lei ; cat. 3: 
26 a 3.289 lei ; cat. 4 : 74.50 a 
1.M3 lei ; cat. 5 : 228,25 a 200 lei ; 
cat. 6 : 2.017,25 a 100 lei.

79 !), 
prism-; 
în înt
Rosie 

întreb

Const 
Timii 

stadio 
(Cons 
Steau

STEA
MECiU
Mîine, iubito 

10 orașe din 
unui nou., cont 
rele A. îSr'ser 
ca etapei a 
brul celor 
program, i( ,
partida Poliței 
namo, elevii 
leriu Irimescu 
taculoasă creș 
Nici Steaua, 
tulul, nu va 
partidă ușoară
byștii suceveni 
nia de sosire 
partide (10—11 
15—18 cu Ste 
în min. 
această 
ciabile 
Grivița 
odată,
„XV-le“ stud 
teni prima vie 
nat în fața 
chipe din Ti

Iată progra 
arbitrii, seria 
dențesc 
sitatea 
6-32), 
Stanca 
biu — 
Valea Aurie, 
rondojan (Co

POLI" TIMIȘOARA - STEAUA
In zona „nisipurilor mișcătoa
re", interesul îl reține mai ales 
partida de la Bistrița, în care 
localnicii, jucătorii Metalului, 
vor încerca, firesc, acumularea 
punctelor dătătoare de speran
țe pentru supraviețuire. Misi
unea lor va fi însă deosebit de 
dificilă, partenerii de întrecere 
fiind handbaliștii de la Dacia, 
cărora spectrul retrogradării nu 
le-a dispărut. Un meci foarte 
tăios se anunță și cel de la 
Cluj-Napoca, studenților fiin- 
du-le absolut necesare punctele 
puse în joc pentru învingători; 
nu trebuie uitat însă că și 
handbaliștii mureșeni vor în
cerca să obțină măcar un punct 
în plus peste cel acordat, re
gulamentar, echipei învinse.

Meciurile etapei se vor des
fășura după următorul pro
gram POLITEHNICA TIMI
ȘOARA — STEAUA (partidă 
arbitrată de R. Iamandî și Tr. 
Ene, din Buzău) ; RELONUL 
SAVINEȘTI — DINAMO BRA
ȘOV (T. Curelea — I. Păunes- 
cu, din BucUreși) ; UNIVERSI
TATEA C.U.G. CLUJ-NAPOCA 
— A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ (M. Marin — Șt. Șer- 
ban, din București); UNIVER
SITATEA CRAIOVA — ȘTIIN
ȚA BACAU (AI. Boier — E. 
Iavorschi, din Timișoara) ; ME
TALUL BISTRIȚA — DACIA 
PITEȘTI (D. Dordea — A. 
Kentzel, din Sibiu). Partida DI
NAMO BUCUREȘTI — II. C 
MINAUR BAIA MARE s-a dis
putat în devans : 28—24 (13—8).

divizii 
progra- 

XX-a.

ACTUALITATEA
LA JUDO

Azi și mîine, în Sala Rapid 
Capitală, un impresionant

• 
din 
număr de copii (380) își vor 
disputa întîietatea în cadrul 
Campionatului municipal. Pri
mii clasați la fiecare categorie 
de greutate obțin calificarea 
pentru finalele republicane (27— 
29 mai, la Bușteni).
• La sfîrșitul săptămînii vi

itoare (13—14 mai) vor avea 
loc, la Iași, întrecerile Campio
natului de calificare pentru Di
vizia A. Participante : Politeh
nica Iași, Rulmentul Birlad, 
Metalul Tirgoviște, Politehnica 
Timișoara, Constructorul Ora
dea, A.S.A. Metalul Piopeni, O- 
țelul Galați, Minerul Lupeni, 
Metalul Tulcea și A.S-A. Stă
ruința București. Vor promova 
în primul . '
pe. Folosit cu rezultate mul
țumitoare la recentele 
naționale ale echipelor de tine
ret sistemul eliminatoriu cu re
calificări va fi adoptat și la 
competiția de la Iași.
• Finalele Campionatelor 

Republicane individuale ale se
niorilor (Arad, 3—4 iunie) a- 
flate la a XX-a ediție, vor 
marca un eveniment de seamă: 
împlinirea a două decenii de 
Ia înființarea Federației Române 
de Judo. Cei mai merituoși an
trenori, arbitri, activiști 
ștești, precum și asociații 
cluburi fruntașe, sportivi — de 
ieri și de azi — in ale căror 
cărți de vizită sînt înscrise 
succese de prestigiu, vor primi 
diplome de onoare.

eșalon 4 echi-
finale

ob- 
Și

■i

VOLEI :*)
Astăzi și m 

în întrecerea
de volei în ca 
lorice. în ca 
lin, în pluto 
așteptate cu 
din Capitală, 
tele la titlu,
primesc repli 
în stare să le 
chiar să pro 
timp ce la 
vor încerra, 
candidatijjM
ta a treia ă’’ p< 
tonul secund, 
Suceava par 
melor speranț

La feminin, 
sub semnul e 
stanța și Gal 
lupta pentru 
podiumului, i 
între dinamo 
ne, confruntă
deosebit atenț 
iovencele să-, 
rubrica înfri 
dem... Gr 
mează la 
le dintre foi 
într-o pași on:

0 LUNĂ A CALIFICĂRILOR ÎN F
® inireceriie zonale ale „Cupei Românie 
cu a.b.c.-ul sportului nostru național • 

dului" a fost ciștigată de I.M.P. I 
liceelor agro- 
calitățile Mali 
Beclean, Dor< 
Albă (jud. ( 
nicești (jud. 
Secuiesc, iar 
22 mai vor 
Campionatulu 
școlarilor și 
șele Iași, Tg. 
plița și Roși< 
• C.C. al l 

pliant, făcînd 
iul intitulat 
să practicați 
și care, de < 
destinat tiner

• Noul sezon de oină a de
marat cu tradiționala competi
ție dotată cu trofeul „Cupa 
României", la startul căreia s-a 
aliniat un număr sporit de e- 
chipe. Dintre suteie de parti
cipante, campioanele județelor 
și cea a municipiului București 
își vor disputa astăzi și mîine 
întîietatea în etapa de zonă în 
orașele Călărași, Focșani, Cra
iova, Brașov și Baia Marc. Alte 
două competiții de nivel repu
blican au ajuns în faza supe
rioară, între 14 și 15 mai ur- 
mînd să se desfășoare faza in
terjudețeană a Campionatului

VIBRANTUL OMAGIU AL TĂRII
(Urmare din pap l)

stră — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — 
exprimă din toată inima adîn- 
ca lor recunoștință față de 
partid și secretarul său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Sub semnul dătător de noi și 
sporite energii, al spiritului vi
zionar și novator pe care se
cretarul general al partidului 
l-a imprimat în viața partidu
lui și a țării, comuniștii, între
gul nostru popor au înțeles cit 
de mult stă în puterea lor 
să-și împlinească aspirațiile. 
Au înțeles că numai prin pro
priile eforturi, valorificînd 
la maximum și în condiții de 
înaltă eficiență resursele inter
ne se poate asigura progresul 
continuu al României so
cialiste.

Omagiul întregii noastre na
țiuni pentru partid își găsește

expresia în tot mai pilduitoare 
fapte de muncă și creație, în 
dorința de a-și făuri — ma- 
terializînd plenar mărețele o- 
bieotive stabilite de cel de a) 
XlII-lea Congres al partidu
lui și de Conferința Națională 
— un viitor și mai luminos.

Tineretul, sportivii patriei, 
beneficiari ai condițiilor me
reu mai bune de viață, de în
vățătură, de muncă, de afir
mare, pe care le creează parti
dul și statul nostru, ai grijii cu 
adevărat părintești și manifes
tate permanent de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu față de noile 
generații, își exprimă, cu în
suflețire, sentimentele de recu
noștință fierbinte față de partid 
și conducătorul său și se anga
jează să obțină noi și noi suc
cese în întrecerile internațio
nale, pentru creșterea presti
giului mișcării noastre sportive, 
al României socialiste.

Centru) de 
tru Eduaație 
cu sediul în 
tor 2. Bd. IV 
scoate la ca 
biochimist și 
nomist, în < 
prevederile 
Relații suplir 
fon 21.55.13.

Centrul de 
cadrelor din 
vă. Centrul c 
preună cu C 
pal pentru t 
sport Bucure 
sub auspic 
cultural-științ 
1988, orele 12, 
o masă rotu 
„Potențialul 
bului sportiv 
rești". Masa 
susținută de 
au sportivi s 
turtle pentru 
pice din aces



pionului de rugby,
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Echipe mici, ambiții mari
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Mare și 
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ie- apre- 
1 R. C. 
ne. tot- 
i reuși 
bucureș- 
campio- 

nicei e-
olet și 
tul Stu- 
Univer- 

n tur : 
a 11, C. 
S.M. Si-

stadion 
V. Chi- 
Politeh-

nica Iași — Dinamo București 
(7—19), stadion Tineretului, ora 
10, Gh. Voinea (Buzău); C.S.M. 
IMU Suceava — R.C. Grivița 
Roșie (4—15), stadion Unirea, 
ora 10, I. Vasilică (București); 
A.S. Contactoare Buzău — 
Știința Cemin Baia Mare 
(3—22), stadion Gloria, ora 10, 
Al. Pavlovici (București) ; Ști
ința Petroșani — Farul Con
stanța (8—29), stadion Știința 
ora 10, G. Petrescu (București).

în seria a Il-a, grupa A : 
Constructorul Constanța — Hi
drotehnica Focșani, I. Davidoiu 
(București) ; U.R-A. Tecuci — 
Chimia C.F.A. Brăila, M. Popa 
(Iași) ; Gloria Buc. — Rulmen
tul Biriad, stadion Mecanică 
Fină, ora 10, P. Barbu (Bucu
rești) ; Mașini Grele Buc. •— 
T.C. IND. Constanța, stadion 
Olimpia, ora 10, M. Paraschi- 
vescu (București). Grupa B : 
Rapid Buc. — Carpați Mirșa, 
stadion Tineretului IV, ora 9,30, 
Gh. Huștiu (București) ; Ener
gia Buc. — I.O.B. Balș, stadion 
Tineretului IV, ora 11, M. Sabin 
(București) ; Olimpia P.T.T. A- 
rad — Metalurgistul Cugir, E. 
Stoica (București); UAMT C.S.U. 
Oradea — Universitatea 16 
Febr. Cluj-Napoca, V. Ionel 
(București).

lUNDE VOR MAI APĂREA SURPRIZELE?
I După „optimile1
* nprfnrrr

Izionarei B din Pașcani (C-F.R.), 
ne întoarcem la campionatul 
Diviziei A. întrecerea continuă

I

Cupei, cu 
frumoasa performanță a divi-

la aceeași cotă de interes, mai 
ales după cele cîteva surprize 
din etapele precedente, adică 
Victoria Petrolului la Timișoa- 

Ira, succesul Oțelului la Moreni 
și egalul studenților timișoreni 
la Suceava.

I Desigur, în prim-plan conti
nuă să rămînă „dialogul la dis
tanță" și cursa „umăr la umăr"

Ia fruntașelor clasamentului, 
care, după toate probabilitățile, 
duminică își vor adăuga încă

I
I
I 
I
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>uă etapă 
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>elor va- 
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evitarea penultimului loc, al 
retrogradării.

Iată programul dublelor par
tide de azi și mîine :

MASCULIN, locurile 1—6 : 
Steaua București — Viitorul 
Dinamo Bacău (azi ora 17, mîi
ne ora 10, în sala Agronomia), 
Dinamo București — Elcond Di
namo Zalău (sala Dinamo, ore
le 17,30 și, respectiv, 11,30), 
Tractorul Brașov — Universi
tatea C.F.R. Craiova : locurile 
7—12 : Rclonul Săvinești — Po
litehnica Timișoara, C.S.M.U. 
Suceava — C-S.U. Sănătatea O- 
radea și A.S.A. Electromureș 
Tg. Mureș — Explorări Motorul 
C.S.Ș. 2 Baia

FEMININ, 
C.S.U, Rapid 
Pitești, Farul 
căra Roșie București, 
București — 
C.F-R. Craiova 
orele 16 și, respectiv, 10); lo
curile 
Rapid 
Vîlcea 
biu și 
Bacău.

Mare.
locurile 1—6 :
Galați — Dacia 

Constanța — Fla- 
Dinamo 

Universitatea 
(sala Dinamo,

7—12: Penicilina Iași — 
București, Chimia Rm. 
— C.S.M. Libertatea Si- 
Oltcit Craiova — Știința

E UNOR COMPETIȚII DE OINĂ
învețe jocul de oină. în aproa
pe 40 de pagini, frumos ilustra
te cu schițe și kinograme, se 
face a.b.c.-ul sportului nostru 
național, pliantul constituind un 
util instrument în mîna profe
sorilor de educație fizică și 
instructorilor voluntari care vor 
să-i învețe pe tineri jocul de 
oină.
• Familia sportului nostru 

național s-a mărit cu încă 30 
de secții afiliate la federația 
de resort, printre noile centre 
figurînd Spartac Comerțul Ora
dea, STIMAS Suceava, Dacia 
Vîrfuri (jud. Arad), Liceul agro
industrial Marghita (jud. Bihor) 
și Mecanizatorul Crasna (jud. 
Dolj).
• Intrată în tradiția sportu

lui nostru național, „Cupa Za- 
randului", ediția 1988, desfășu
rată în organizarea asociației 
sportive din comuna Almaș 
(jud. Arad), a fost cîștigată de 
formația I.M.P. București.
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două puncte la zestrea lor și 
așa atît de bogată, pentru că 
nu vedem cum A.S.A, Tg. 
Mureș sau C.S.M. Suceava pot 
răsturna „calculul hîrtiei" și 
reala diferență de valoare, mai 
ales că ambele joacă în depla
sare. Deci, pentru C 
Dinamo (într-o nouă 
pune doar problema 
jului.

Etapa numărul 27 
un meci interesant la 
ra, unde Corvinul se va strădui 
să se reabiliteze cit de puțin 
după evoluția și severa înfrîn- 
gere de la Pitești, în timp ce 
Victoria — și ea după un eșec 
în fața campioanei — ține să-și 
păstreze treapta a treia a po
diumului. Oricum, în perspec
tivă, un meci frumos.

Și cu asta, am coborît spre

Steaua și 
. etapă) se 

golavera-

ne oferă 
Hunedoa-

zona fierbinte a clasamentului, 
cu meciurile de mare importan
ță pentru... viitorul multora 
dintre echipe, cum sînt cele de 
la Ploiești, Cluj-Napoca, Ga
lați, Timișoara sau cel din Giu- 
lești. Și pentru F.C. Olt, în 
perspectiva programului său, 
meciul de la Slatina este de 
mare importanță. La Ploiești, 
două echipe de —8 la „adevăr" 
își joacă ultimele lor șanse, 
mai ales gazdele. La Cluj-Na
poca, echipa gazdă, și ea cu 
gîndul la ce va urma, așteap
tă cu emoții partida cu Univer
sitatea Craiova, mai capricioasă 
cum n-a fost niciodată și mai 
vulnerabilă acasă decît în de
plasare. Dar să nu uităm că în 
ultimele două jocuri de pe pro
priul gazon — cu F.C. Argeș 
și A.S-A. — universitarii clu
jeni au marcat 7 goluri. Deci, 
atenție, Lung 1 Și „Poli", care 
a pierdut în această primăvară 
aproape totul pe terenul ei, are 
din nou o misiune grea în fața 
unei echipe care știe să se a- 
pere. încă o partidă atractivă 
la Galați, un joc care se anun
ță deschis, pentru că Oțelul 
vrea (și trebuie) să confirme 
frumoasa ascensiune, în timp ce 
piteștenii nu au ce pierde. Iar 
în Giuiești, unde gazonul fri
ge sub arșița acelui —5 la „a- 
devăr", Rapid va da o nouă 
bătălie în fața unui adversar 
care nici el nu stă pe roze. 
Deci, etapă în întregul ei in
teresantă. (AL. C.).

C.F.R. Pașcani a produs, așa
dar, marea surpriză » 
lor" _ ’ ‘ ~
este SINGURA divizionară B 
care „urcă' 
petiției K.O.
și F.C. Olt există o dife-entă de 
valoare, știu că pornim 
sa a doua, e adevărat, 
vom strădui să jucăm 
să arătăm spectatorilor 
bunele acestui mare 
brașovean că nu întîinplător are 
ajuns pînă aici in Cupa Romă 
niei“ — afirma, înaintea me 
ciului, antrenorul principal a 
echipei din Pașcani, Leonida 
Antohi. Și spusele lui au avut 
în totalitate, acoperire în tap 
te. Pentru că, într-adevăr. „bu 
turuga mică" a început jocu 
fără trac, fără teamă, fără nic: 
un complex de inferioritate, a- 
părîndu-se grupat (avînd în 
portarul Bucu și în Ubero-ul 
Ursu doi jucători cu mare ex
periență competițională), corn 
binînd inteligent la mijlocul 
terenului (unde s-a remarcai 
inepuizabilul Irimia), șarjînd 
periculos prin cei trei din față 
(îndeosebi prin masivul Rola 
ru II). Echipa moldavă a reu
șit să depășească cu bine ți 
primul mare handicap psiholo
gic, cel din min. ÎS, cînd un 
alt divizionar A, Kereszi, a 
executat slab lovitura de la 
11 metri și portarul Ciurea a 
reușit să respingă balonul. După 
al doilea moment d» eumpă-

„optimi-
Cupei ! C.F-R Pașcani

i“ în sferturile corn- 
„Știu că între noi

eu șan- 
dar ne 
frumos, 
din tri- 
stadiov

nă — autogolul lui Caiamalău
— jucătorii din Pașcani s-au 
descumpănit, permițînd divi
zionarei A să evolueze cu de
zinvoltură, să se joace cu oca
ziile de gol (Minea, Leța, M. 
Popescu, I. Dumitrescu) si să 
considere că... nimic nu se mai 
poate întîmpla. Dar, cînd mal 
rămăseseră puține minute, Citi
rea — care apărase foarte bine
— a calculat greșit ieșirea la o 
centrare oarecare, mingea a 
ajuns la Irimia și... au urmat 
prelungirile. Și prelungirile au 
fost aspre, pentru că F.C. OU 
nu s-a împăcat nici un mo
ment cu rolul de... egală a di
vizionarei B, fazele s-au deru
lat cu rapiditate la cele două 
porți, șansa surîzînd pînă Ia 
urmă jucătorului care a ratat 
penaltyul în min 19, Kereszi. 
El a transformat, ca pe vre
muri lordănescu Dumitru sau 
Bălăci, o lovitură liberă
margine* careului ; și a fost 
cum nu se poate mai firească 
și mare bucuria calificării, iz
bucnită în tabăra divizionarei 
B. Cu atît mai mult, cu cit — 
așa cum spunea antrenorul ei
— calificarea a fost realizată 
ÎN URMA UNUI JOC FRU
MOS, APLAUDAT. Așadar, 
toate laudele echipei lui Le
onida Antohi. Dar și învinșilor, 
care s-au bătut cu ardoare pînă 
în minutul 120.

Lourenfiu DUMITRESCU
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• LUNI, TRAGEREA LA SORTI 

----------------------- CUPEI 
va 
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de 
c
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A „SFERTURILOR" 
ROMÂNIEI. La sediul F.R.F. 
avea loc luni 9 mai. Ia ora 
tragerea la sorți a sferturilor 
finală din „Cupa României", 
tapă programată la 5 iunie, 
terenuri neutre.
• MIERCURI, LA HUNEDOA

RA, CORVINUL HUNEDOARA — 
eschișehir. Este vorba de 
ti da retur din cadrul „Cupei 
caniee" jntercluburi dintre 
vinul si Eschișehir (Turcia).
• COMISIA CENTRALA

par- 
Bal- Cor

portari, Pall (Rapid), Cotora (In
ter Sibiu), Motroc II (Sportul 
Studențesc), Bunaciu (U.T.A.), 
Munteanu (C.S.M. Reșița), Sede- 
caru (Jiul Petroșani) — fundași; 
Timofte (Jiul), Szeneș și Erdey 
(Olimpia I.U.M. Satu Mare), 
Teodorescu (Gloria Buzău), Stan 
(Steaua) — mijlocași; Neagoe (E- 
lectroputere Craiova), Buțerchi 
(C.S.M. Suceava), Vase (F. C. 
Maramureș Bala Mare), Vlădoiu 
(F. C. Argeș) — înaintași.

Sibienii care au lipsit miercuri 
de la meciul de Cupă Sportul 
Studențesc — Olimpia I.U.M. 
Satu Mare au ce regreta, fiind
că au pierdut un joc frumos, 
de o încleștare proprie parti
delor din această competiție, 
cu numeroase suspensuri, cu 
faze dramatice și cu răsturnări 
de situații 
(mulți își 
urmă cu 
Sibiu, pe 
limpienii" 
alizau cea mai mare perfor
manță din istoria clubului — 
calificarea în finala competiției 
prin eliminarea lui F.C. Argeș 
(autogol Ivan !). Acum, „gal- 
ben-albaștrii" n-au mai... avan
sat în Cupa României, așa cum

imprevizibile. A fost 
amintesc) ca și în 

10 ani, cînd, tot la 
același stadion, „o- 
din Satu Mare re-

_ ________ _ de
competiții a F.R. Fotbal a omolo
gat partida Sportul studențesc — 
Corvinul (pe teren 3—1) cu re
zultatul de 3—0 în favoarea echi
pei Sportul Studențesc, deoarece 
formația Corvinul l-a folosit pe 
jucătorul Prigore, care acumu
lase două cartonașe galbene.

)
• TRIAL PENTRU TINERI JU
CĂTORI. în continuarea verifi
cării stadiului de pregătire a u- 
nor tineri jucători, F.R.F. organi
zează marți, de la ora 16,30, la 
Ploiești, un joc între o selecțio
nată și Prahova C.S.U. Ploiești, 
Pentru acest trial au fost con- 
vocați următorii jucători : Pru- 
nea (Dinamo), Crișan (Univ. 
Craiova), Tenc (Autobuzul), An
drei (Tehnometal București) —

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

CLASAMENTUL 
CAMPIONATULUI 

DE SPERANȚE
1. VICTORIA 86 22 0 4 53-20 66
2. Dinamo 26 20 4 2 68-27 64
3. Petrolul 26 14 5 7 43-33 47
4. F. C. Argeș 26 13 4 9 46-30 43
5. Univ. Cv. 26 13 3 10 59-33 42
6. Steaua 25 11 7 7 56-37 40
7. F. C. Olt 25 11 6 8 31-25 39
8. Flacăra 25 11 3 11 41-49 36
9. F.C.M. Bv. 26 10 4 12 40-46 34

10. Otelul 25 9 5 11 50-43 32
11. „Poli“ Timiș. 26 9 5 12 31-39 32
12. C.S.M. Sv. 26 10 2 14 34-57 32
13. Sportul Stud. 25 7 8 10 38-45 29
14. Rapid 26 9 0 17 40-61 27
15. Corvinul 26 7 5 14 33-45 26
16. S. C. Bacău 25 7 4 14 22-44 25
17. „U“ Cj.-Nap. 26 8 5 15 24-52 23
18. A.S.A. 26 6 3 17 27-50 21

MAI ȘI IUNIE
PE LITORAL

I.T.H.R. BUCUREȘTI vă oferă 
vacanțe în toate stațiunile de 
pe Litoral, ultima zi de sejur 
fiind 15 iunie.

Plecări zilnice.
Cazare și masă 

persoană.
înscrieri și informații la toate 

agențiile de turism ale I.T.H.R, 
București,

71 lei de

PROGRAMUL Șl ARBITRII PARTIDELOR

DIN ETAPA DE MIINE A DIVIZIEI B
SERIA I : Inter Vaslui — F. C. 

Constanța : N. Dinescu (Rm. Vîl
cea), F.C.M. Delta Dinamo Tul- 
oea — Politehnica Iași : I. Silviu 
(Galați), Metalul Plopeni — Pe
trolul Brăila: FI. Brînzoj (Bucu
rești), Olimpia Rm. Sărat — Și
retul Pașcani : G. Vișlnescu 
(București), Unirea Slobozia — 
Ceahlăul P. Neamț : L. Măer.in 
(Brașov), C.F.R. Pașcani — Glo
ria Buzău : I. Caraman (Oradea). 
F.C.M. Progresul Brăila — Unirea 
Focșani : M. Popescu (Craiova), 
Prahova C.S.U. Ploiești — C. S. 
Botoșani : P. Abrudan (Cluj-Na
poca) , Steaua Mizil — FEPA ’74 
Bîrlad : ~

M. Salomir (Cluj-Napoca) 
stadionul Mecanică Fină, C. 
Tîrgoviște — Gaz Metan Mediaș:
M. Nicolau (Bacău), Sportul „30 
Decembrie“ — A. S. Drobeta Tr. 
Severin : M. Georgescu (Con
stanța).

s.

D- Petrescu (București).

A II-a : Sportul Mini- 
Caracal — Metalul Bucu- 
C. Nistor (Vaslui), 
Brașov — Progresul Vo

ința București : T. Demian (Za
lău), Electromureș Tg. Mureș — 
Electroputere Craiova : Gh. Si- 
lion (Iași), C.M.M. Pandurii Tg. 
Jiu — Sportul Muncitoresc Sla
tina : B. Cațaros (Călărași), F.C, 
Inter Sibiu — Chimia Rm. Vîlcea: 
A. Cuzmanovici (Reșița), Auto
buzul București — Tractorul
Brașov : I. Schiopu (Focșani)’ — 
stadionul Autobuzul. Mecanică
Fină București — Jiul Petroșani:

SERIA 
citoresc 
rești : 
I.C.I.M.

seria a Ill-a : F, C. Maramu
reș Baia Mare — C.I.L, 
Gh. ofițeru (București), 
Reșița — Metalul Bocșa : 
ciu (Petroșani), Strungul 
Chimica Tîrnăveni : A. 
(București), Dacia Mecanica 
răștie — F. C. Bihor Oradea : 
Andrei (București), Armătura
Zalău — Victoria Cărei : Gh. Vo
dă (P. Neamț), Olimpia I.U.M. 
Satu Mare — Minerul Baia Sprie: 
G. Popescu (Slatina), Gloria Bis
trița — Gloria Reșița : T. Chelu 
(Giurgiu), A.S.A. Progresul Ti
mișoara — A. S. Paroșeni : A. 
Ganea (Slobozia), Sticla Arieșul 
Turda — U. T. Arad a fost amî- 
nat.

Toate partidele vor începe Ia 
ora 11.

Sigliet :
C.S.M.

I. Dan- 
Arad — 

Crișan 
O- 
G.

și-au dorit-o (i-a urmărit ne
șansa), dar ei au obținut o fru
moasă victorie pe plan moral. 
Publicul spectator a răsplătit 
cu aplauze Ia rampă tînăra for
mație din Nordul extrem al ță
rii (media de vîrstă 23 de ani 
și cîteva luni), care, vizavi de 
experimentata sa parteneră, 
s-a depășit pe sine însăși prin- 
tr-un joc dezinvolt (ca al unei 
divizionare A, nu exagerăm de
loc), cu tentă modernă (pre
ssing, „învăluiri", declanșarea 
contraatacurilor). Dar Olimpia 
a mai atras atenția prin spiritul 
ei dc luptă, de echipă, carac
teristic tinereții și talentului 
multora dintre componenții ei. 
Dintre aceștia îi numim doar 
pe Ritli (20 de ani), un portar 
cu reflexe „ă la Voinescu", 
fundașul Puț (20), mijlocașul 
coordonator cu tehnică rafinată 
Erdely (20), mijlocașul ofensiv 
Szeneș (20), cu alura și șutul 
lui Cămătaru, extremele foarte 
dotate, Ardelean (20) și, mai 
ales, Czirbusz (25), care ne-a 
reamintit de rapidul Incze IV. 
Rețineți, majoritatea jucătorilor 
Olimpiei sînt din pepinieră pro
prie, cei de 20 de ani făcînd 
parte din echipa de juniori a 
anului 1985 (antrenor — Iosif 
Kaîamar) care a disputat fi
nala campionatului național de 
juniori cu F.C.M. Brașov.

La sfîrșitul partidei cu Spor
tul Studențesc, fostul interna
țional Iosif Vigu, antrenorul 
sătmărenilor, era abătut. Și-a 
dorit o calificare cu echipa sa, 
pe care ar fi meritat-o. Dar 
n-a fost să fie și atunci a ră
mas esențialul : și anume faptul 
că acolo, la Satu Mare, cresc 
și se formează talente, că el, 
antrenorul principal, și ajutoa
rele sale (N. Marcu și V. Kno- 
blau, foști jucători ai Olim
piei), muncesc cu pasiune și 
profesionalitate, că toți cei din 
conducerea clubului sprijină cu 
adevărat fotbalul.

t
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DE LA l.D.M.S
l.D.M.S. București informează publicul in

teresat că inscrierile pentru autoturismele 
DACIA 1300 se fac la magazinele auto 
l.D.M.S. In baza depunerii la C.E.C. In cont 
curent personal cu destinație specială (pen
tru cumpărarea de autoturisme) a sumei re- 
prezentînd prețul autoturismului DACIA 1300 
standard sau avansul legal pentru cumpă
rări cu plata în rate.

Orice alt tip de autoturism ce se comer
cializează prin l.D.M.S. se oferă spre vin- 
zare cumpărătorilor Înscriși pentru autotu
rismul DACIA, la opțiunea acestora, în func. 
ție de vechimea depunerii banilor la C.E.C 
în cont pentru autoturism.

Pentru nici un tip de autoturism nu 6e 
primesc înscrieri pe bază de cerere, nici în 
prezent și nici în viitor, iar cererile trimise 
la l.D.M.S în acest an nu se iau în evidentă

• In minutul 82 al meciului 
dintre divizionarele C Automeca- 
nica (Media?) și Unirea (Alba 
iulia), la acordarea unei lovituri 
de la 11 metri în favoarea oaspe
ților, jucătorii echipei gazdă l-au 
înconjurat pe arbitru, încercînd 
să-l oblige să revină asupra de
ciziei. Amenințat, bruscat de doi 
dintre jucătorii gazdelor, Moldo
van șl Sărăjan, conducătorul 
partidei n-a înțeles, totuși, să 
cedeze, jocul desfășurîndu-se în 
continuare regulamentar și în- 
cheindu-se cu rezultatul de 3—3, 
după ce echipa locală condusese, 
la un moment dat, cu 2—0. De 
aici și nervozitatea celor de la 
Automecanica, de aici șl actele 
lor de indisciplină. In asemenea 
cazuri, mai tîrzlu, în fața Co
misiei de disciplină, cei vlnovațl 
nu recunosc nimic sau aproape... 
nimic. Așa se petrec lucrurile, în 
general. Dar, iată și o excepție 
de Ia... regulă : atît jucătorii în 
cauză, cit, mai ales, delegatul e- 
chipei din Mediaș, Ion Tulice, au 
recunoscut cele întîmplate, inclu
siv făptui că lovitura de la 11

metri fusese acordată pe drept. 
O atitudine sinceră, corectă, în 
fața Comisiei de disciplină, care 
și-a găsit expresia și in sancți
unile care s-au pronunțat (mat 
puțin aspre decît cele care pu
teau fi date pentru asemenea a- 
bateri) : « etape de suspendare 
pentru Sărăjan șl 3 pentru Mr<- 
dovan.
• Nici recenta sa eliminare de 

pe teren, în meciul cu Rapid, ?i 
nici cartonașul galben ce i s-a 
arătat in chiar primele mint ie 
ale întîlnlrii cu F. C. olt nu l-au 
putut determina pe Bucico 
(Sportul Studențesc) să-șî schim
be maniera de joc. Atacînd din 
nou periculos, după ce fusese a- 
vertizat, Bucico a fost trimis la 
vestiare, in minutul 50 al meciu
lui cu F. C. Olt, lăsîndu-șl echi
pa să continue jocul în 10 oa
meni, iar acum urmînd să efec
tueze o suspendare pe 2 etape. 
Chiar nu poate conta Sportul 
Studențesc pe Bucico ? Asa s-ar 
părea...

Jock BERARIU



„Internaționalele" României la tir cu arcul
...... . ............. Ulii

DIM NOU, REMARCABILE REALIZĂRI
ALE SPORTIVILOR ROMÂNI

Admirabilă, ca desfășurare și 
ca rezultate, această primă 
manșă în sistem Grand FITA 
a Campionatelor Internationale 
ale României la tir cu arcul 
ce a avut loc ieri pe Stadionul 
Tineretului din Capitală Pentru 
sportivii noștri ea s-a încheiat 
și cu excelente realizări, Româ
nia avînd calificați în semifi
nalele de azi (la care vor fi 
prezenți 12 trăgători și 12 tră
gătoare) cel mai mare număr 
de arcași (5) și cel mai mare 
număr de arcașe (4). Adăugați 
ia acestea și faptul că patru 
dintre ei au obținut acest drept 
cu punctaje care i-au situat în 
prima parte a clasamentelor 
sferturilor de finală: I Victor 
Stănescu, cu 317 p. II Puiu 
Ciubotarii 313 p, III Diana Ni- 
colaescu 315 p, IV Alexandru 
Kiss 306 p.

Pentru a ști cum s-a ajuns 
la această situație, să reamin
tim că după primele două zile 
de trageri în sistem simplu 
FITA s-au calificat, pentru pri
ma serie Grand FITA, 24 de ar- 
eaș'e și 24 de arcași. Pentru 
toți, greul abia acum începea, 
intrînd în funcțiune clauza eli
minărilor rapide (ultimii 6 după 
O serie de 36 săgeți, alți 6, după 
următoarea). Iată, așadar, con
dițiile startului de ieri, cu cîte 
3 Serii a cîte 3 săgeți de la cea 
mâi lungă distanță, la cea mai 
Sctjrtă.

La feminin, de la 70 la 60, 
50, 30 m. Tn final, pe primele 
patru locuri, Weer 326 p, Post
nikova 322 n (ambele U.R.S.S), 
Berg șl Jahn (ambele R.D.G.) 
cu 321 p. în urma lor. cu 314 
p Gabriela Cosovan. Nicolacscu 
(300), Matei (298), Prelipceanu 
(296) se situează la mijlocul 
clasamentului, calificîndu-se în 
faza următoare, însă, surpriză, 
patru din cele cinci reprezen
tante ale Ungariei părăsesc în
trecerea. Alături de ele. Toneva 
(R.P. Bulgaria) si de la noi, 
Iuliana Fodor. în „sferturi", cu 
serii inverse de tragere (de la

30 la 70 m), poloneza Troioer 
a preluat conducerea plutonului 
după 59 m și nu a mai cedat-o. 
Ea a fost talonată cînd de 
Weer, cînd de Nicolaescu. dar 
pînă la urmă reprezentanta
U. R.S.S. și-a adjudecat treapta 
a doua, Nicolaescu „mulțumin- 
du-se“ cu a treia. Ca și în „op
timi", Matei, Prelipceanu, dar 
și Cosovan realizează punctaje 
„de mijloc", dar păstrează șan
se pentru disputa de azi. Au 
„căzut": 2 arcașe din Bulgaria, 
cîte una din Polonia și Turcia, 
ultima reprezentantă a Unga
riei. plus Eva Lancz (club Ro
mânia).

La masculin, după „optimi", 
în frunte, din nou, Dmitri Si
zov (U.R.S.S.) cu 323 p. în ur
ma lui, Nikolov (Bulgaria) 312 
p, Stănescu 310 p, Popovici 
(Polonia) 309 p șî, cu 305 p, 
Weszelovschi, Fîrdea (ambii 
România) și Puschel (R.D.G.). 
La mijloc: Ciubotaru 302, Că
lin 298, Szatmari 296, Kiss 294. 
Au părăsit concursul: 3 români 
și cîte un arcaș din R.D.G., 
Polonia și Turcia. în sferturi 
de finală, Stănescu și Ciubo
taru au fost de netrecut, ei o- 
cupînd în final primele două 
locuri. S-au mai calificat pen
tru azi. dintre sDortivii noștri. 
Kiss, Bîrzu si Fîrdea.

CLASAMENT, Grand FITA, 
sferturi de finală, masculin: 1.
V. Stănescu 317 p. 2 P. Ciubo
taru 313 p, 3. N. Nikolov (Bulga
ria) 311 p, 4 A. Kiss 306 p, 5. I. 
Popovici (Polonia) 305 p, 6. P. 
Schak (R.D G.) 303 p, 7. D. Si
zov (U.R.S.S.) 301 p. 8. Z. Sze- 
keli (Ungaria) 297 p; feminin : 
1. Malgorzata Troîner (Polonia) 
324 p. 2. Kersti Weer 
(U.R.S.S.) 321 p, 3. Diana Ni
colaescu 315 p, 4. Angelica 
Berg 313 p. 5. Petra Jahn 307 
p (ambele R.D.G.), 6. Elena
Postnikova (U.R.S.S.) 306 p, 7. 
Coxidan Bilgen (Turcia) 305 p, 
8 Aurora Chin Matei 303 p.

loan NOVAC

„CUPA DAVIS" ADRIAN MARCU NUNO

(Urmare din duq l)
i-a lipsit acea necesară lovitură 
decisivă. Pentru a exemplifica, 
vom spune că el a avut ‘ 
ghemuri avantaje de 
două și trei ori. dar pe 
te Ie-a pierdut, în 
oedînd adversarului său 
bi'eak-uri (!). în setul al doi
lea, cînd tenismanul portughez 
avea 2—0 și 15—40, el fiind la 
serviciu, Segărceanu a risipit 
din nou posibilitatea de a se 
apropia, iar în continuare a 
pierdut 13 ghemuri consecutiv. 
Doar în cel de-al patrulea set 
Segărceanu a încercat să echi
libreze, loviturile sale de la 
fileu fiind mai lungi și mai bi
ne plasate. Tresărirea nu a 
durat însă mult, lipsa de con
centrare (și chiar de combativi
tate) îndepărtîndu-1 pe tenis
manul nostru de posibilitatea 
de a-și finaliza inițiativele, a- 
tîtea cîte le-a avut. Adversarul 
său s-a dovedit un aprig luptă
tor, cu o lovitură de dreapta 
bine și rapid executată, cu 
multă mișcare pe teren, trăgînd 
cu dinții de fiecare punct.

în 9 
cîte 
toa- 
plus

8

în cel de al doilea meci al 
zilei Adrian Marcu a intrat 
decis să refacă echilibrul în- 
tîlnirii. El a reușit să cîștige 
două seturi datorită unei tac
tici bine gîndite. Atît în pri
mul, cit și în oel de al doilea, 
tenismanul nostru a servit 
foarte bine, a ajuns repede la 
fileu punîndu-1 în dificultate 
pe stîngaciul Marques cu

„CENTURA DE AUR"
(Urmare dm vag l)

va constitui un important pri
lej de verificare și selecție a 
formației reprezentative ce ur
mează să participe la Jocurile 
Olimpice.

Din delegația cubaneză, care 
a și sosit la București, nu vor 
lipsi cei patru cîștigătorî ai 
turneului internațional recent 
încheiat la Karlsruhe (R.F.G.) : 
Emilio Paisan (semimuscă), 
Daniel Miranda (muscă), Ra-

I
Ji e UN PASIONAT al bicicletei, vest ger-
«' mânu! Peter Lubber, de 30 ani, din Ham- 
■ J burg șl-a propus să întreprindă un periplu 
Ji imprejurul pămîntului. După ce a parcurs 
,• 24 000 kilometri, prin Europa și Africa, a

2“ ajuns la Kinshasa. Din Zair el va poposi
în Zambia și Mozambic, după care teme
rarul ciclist va trece pe continentul a- 
siatic. • INTR-O SALA din Copenhaga a 
avut loc un concert în cadrul căruia Cari 
Lewis, cunoscutul atlet nord-american, și-a 
lansat discul său intitulat „Modern Mm". 
Se spune că Lewis a avut un deosebit 
succes. Dar cu atletismul ce mai face ? • 
ÎN 1992. la Jocurile Olimpice de la Barce
lona, va fi inclusă în programul întrece
rilor de caiac și proba de slalom pe apă 
curgătoare. Această probă a mai figurat 
doar o singură dată, pînă acum, în pro
gramul olimpic, în 1972, cînd s-a desfășu
rat la Augsburg, lingă MUnchen. Cu aeel 
prilej titlul olimpic a revenit lui Seigbert 
Horn (R. D. Germană) • FEDERAȚIA O- 
iandezA de canotaj și-a propus să rea
lizeze un studiu complet asupra dezavan- 
taiului ne care-! determină vîntul asupra 
diferitelor culoare. în baza rezultatelor a- 
cestui studiu vor fi folosite oare... para- 
vînturi, ca la poligoanele de tir 7 Sau se 
cîndesc. poate, olandezii la crearea unei 
niște de concurs acoperite, așa cum au 
procedat în cazul patinajului viteză ? • 
POT rwonnTTViTL american Mark Alien a

TROFEUL „AKROPOLIS" LA ȘAH (ediția a Xll-a)
• Printre învingători, jucătorul român Parik Ștefanov

A Xll-a ediție a trofeului 
„Akropolis" la șah s-a desfă
șurat la Atena, intre 23 aprilie 
— 4 mai. Grupa maeștrilor 
ternaționali (10 participanțl 
9 runde) a fost cîștigată 
Parik Ștefanov (România 
coeficient Elo 2500) care a

în
de

to-

„CUPA PRIETENIA"

LA DIRT-TRACK
a-După mai multe teste, 

lergătorii de dirt-track Mircea 
Agrișan, Alexandru Toma 
(Steaua) și Dan Bogdan (I.P.A. 
Sibiu) și-au cucerit dreptul de 
participare la prima etapă a 
„Cupei Prietenia", programată 
astăzi și mîine în orașul ceho
slovac Pardubice. Tinerii noș
tri motocicliști sînt însoțiți de 
antrenorii Gheorghe Voiculescu 
și Nicu Niță.

talizat 6,5 p. El a fost urmat 
în clasament de Kiril Ninov 
(Bulgaria 
Gavrilakis 
ambii cu cîte 6 p, Mihail Pod- 
gaeț (U.R.S.S. — 2450) 5,5 p, 
Andrej Filipovicz (Polonia — 
2410) 5 p etc.

Rumiana Goceva (Bulgaria — 
2240) a cîștigat turneul „open" 
feminin (18 participante — 9 
runde) cu 6,5 p. în continuare, 
pe locurile fruntașe au figurat 
Margarita Voiska (Bulgaria — 
2315) și Marina Makropoulou 
(Grecia — 2325), ambele cu cîte 
6 p, Elisabeta Polihroniade 
(România — 2310) și Eva Kon- 
dou (Grecia — 2205) cu cîte 
5,5 p.

2495) și Nikolaos 
(Grecia — 2400),

FESTIVALUL 
OLIMPIC 

MEXICAN 
CIUDAD DE MEXICO, 6 (A- 

gerpres). în perioada 7—22 mai, 
la Ciudad de Mexico se va 
desfășura Festivalul olimpic 
mexican, care va reuni peste 
200 de sportivi și sportive din 
20 de țări ale lumii. în pro
gramul competiției sînt înscrise 
întreceri la 27 discipline : a- 
tletism, ciclism, handbal, tenis, 
box, baschet, badminton. tir, 
judo, natație etc.

Competiția are ca scop popu
larizarea sportului în Mexie, 
precum și verificarea, și selec- 
ția sportivilor în vederea Jocu
rilor Olimpice de vară din a- 
cest an.

PE „ACOPERIȘUL LUMII"
BEIJING, 6 (Agerprcs) După 

cum anunță corespondentul 
sportiv al agenției China Nouă,

CURSA PĂCII ÎNAINTEA STARTULUI
între 9 și 23 mal va avea loc, 

pe traseul Bratislava — Kato
wice — Berlin, a 41-a ediție a 
Cursei Păcii, cea mai 
competiție de șosea a 
mulul amator. Rutierii __
străbate 2 004 kilometri, împăr- 
țiți în 13 etape și un prolog, 
dificultatea traseului fiind ex
primată, între altele, și de nu
mărul mare de cățărări (30) și 
sprinturi (47).

în vederea startului, alergă
torii noștri au părăsit Capita
la, îndreptîndu-se spre Bratis
lava, cu trenul. Au făcut de
plasarea : Valentin Constan-

lungă 
ciclis- 

vor

MARQUES 7-5, 6-4, 2-2 (15-15)

mingi tăiate, lungi, expediate 
cu precădere pe backhandul a- 
cestuia. Superioritatea lui A- 
drian Marcu s-a făcut remar
cată și prin aceeij că și-a ți
nut adversarul la... distanță, 
nelăsîndu-1 să se apropie de 
fileu, unde ar fi devenit pe
riculos. Al treilea set s-a în
trerupt la 2—2 și 15—15 în 
ghemul al 5-lea, cînd la ser
viciu se afla Adrian Marcu.

mon Gonzales (pană) și Mario 
Echevarria (semiușoară).

Fără îndoială, în aceste con
diții, ediția a XVII-a a „Centu
rii de aur" va constitui o com
petiție pugilistică de primă 
mărime, la care reprezentanții 
țării noastre : Francisc Vaștag, 
Rudei Obreja, Daniel Dumi
trescu, Petre Bornescu, Giani 
Gogol, Doru Mariccscu etc, își 
pot reconfirma valoarea inter
națională.

întrecerile actualei ediții a 
„Centurii de aur" se vor des
fășura la Palatul Sporturilor și 
Culturii, de luni pînă duminică.

clștigat concursul de triatlon desfășurat. în 
Australia, la Canberra. El a înregistrat 
timpul de 6.03:27 pentru 3 km de înot. 
130 km ciclism șl alergare pedestră pe 3 
km. Allen a întrecut cu exact patru mi
nute pe următorul clasat, Scott Tinley 
(S.U.A.) • LA KAUNAS a fost constituită

ales Iuri Vlasov, 
recordman mon- 

20 ȘI 28 AUGUST 
„promenadă nau- 
internațional. Ac- 
și sosirea la Bos- 

măsurînd 190 km, 
se înscrie pe fluviile Concord șl Merrimack. 
• ÎN LUNA NOIEMBRIE, a acestui an, va 
avea loc, la Riad, tragerea la sorți a gru
pelor fazei finale a viitorului Campionat 
Mondial de fotbal pentru juniori. După 
cum este, poate, cunoscut, F.I.F.A. a decis 
ca faza finală a competiție! să aibă loc în 
Arabia Saudită (Riad, Jeddah, Taief și

recent Asociația Unională de culturism, al 
cărei președinte a fost 
fost campion olimpic și 
dial de haltere • ÎNTRE 
1989 se va desfășura o 
tică" sub egida forului 
țiunea va avea plecarea 
ton (S.U.A.). Traseul,

tinescu, Constantin Căruțașu, 
Ionel Gancea, Costică Paras- 
chiv (toți Dinamo), Ludovic 
Kovacs (Voința Arad) și Stelian 
Bulăreanu (Metalul Plopeni).

o expediție combinată, alcătui
tă din alpiniști din R.P. Chine
ză, Japonia și Nepal a reușit 
să escaladeze în aceeași zi (5 
mai), pe versantul sudic și pe 
cel nordic, vîrful Everest (8 848 
m) din munții Himalaya. Pri
mul care a urcat pe „acoperi
șul lumii" a fost alpinistul 
Cering Doje, din R.P. Chineză, 
urmat la scurte intervale de ja
ponezul Yamada si nepalezul 
Lhakpa.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
CICLISM • Etapa a 11-a a Tu

rului Spaniei, disputată pe tra
seul Santander — Valdezoaray 
(217 km), a revenit rutierului ir
landez Saan Kelly, cronometrat 
cu timpul de 6.12:47. In clasa
mentul general continuă să con
ducă spaniolul Laudelino Cubino.

haltere • în cadrul concur- . 
sulul de la Tokio, sportivul so
vietic Anatoli Hrapati a terminat 
învingător la categoria 90 kg, cu 
un total de 395 kg, iar coechipie
rul său Iuri Zaharevici s-a situat 
pe primul loc la categoria 110 kg, 
cu 437,500 kg. tn limitele catego
riei 60 kg, victoria a revenit 
campionului bulgar Neno Ter- 
ziski — 287,500 kg.

ÎNOT • Cu prilejul unui con
curs desfășurat la Zhongshan, 
sportiva Zhuang Yong din R. P. 
Chineză a stabilit un nou record 
al Asiei în proba feminină de 
loo m liber, cu performanța de 
56,02 (Vechiul record îi aparținea. 
cu 56,22).

ȘAH • Turneul internațional 
(sistem elvețian) disputat la Var
șovia a revenit tînărului maestru 
A. Voitkewicz, cu 8 puncte din 
11 posibile. In ultima .rundă, Voit
kewicz a 
Kolaslnski a pierdut la 
gadze„ iar 
naval

TENIS 
optimile 
feminin 
iat cu 
Chris Evert (S.U.A.) 
Provis (Franța) 7—6, 6—0 ; Betti- 
na Fulco (Argentina) — Katerina 
Maleeva (Bulgaria) 7—5, 6—2 :
Sabrina Goles (Iugoslavia) — 
Iwona Kuczynsa (Polonia) 6—2, 
6—2 ; Gabriela Sabatini (Argen
tina) — Ammy Schwarz (S.U.A.) 
6—4, 6—2. e La Forest Hills, jucă
torul suedez Stefan Edberg l-a

învins cu 7—6, 7—5 pe america-. 
nul Marcel Freeman, iugoslavul 
Slobodan Zivojinovici l-a între
cut cu 7—5, 6—2 pe coechipierul 
său Bruno Oresar, iar Milan 
Sreiber (Cehoslovacia) l-a elimi
nat cu 3—6, 7—6, 6—3 pe Sammy 
Glammalva (SU.AJ.

VOLEI • In finala competiției 
masculine de la Goteborg, selec
ționata Suediei a învins cu sco
rul de 3—0 formația Finlandei. 
In partida pentru locurile 3—4, 
reprezentativa Greciei a dispus 
cu 3—0 de echipa Spaniei.

cîștlgat la Sznapik, 
_ ’ " ' " Geor-

Holmov a remizat cu

• Primele partide din 
de finală ale turneului 

de la Roma s-au înclie- 
următoarele rezultate : 

Nicole

Dammam), în perioada 17 februarie 3 
martie 1989 • CAMPIOANA DE HOCHEI
PE GHEAȚA a Franței a devenit formația 
Mont Blanc din Megeve. In meciul final, 
cu H.C. Brlancon, a cîștigat Ia mare 
luptă cu 5—4. Acesta a fost însă scorul 
după executarea șuturilor de penalitate 
deoarece inițial meciul, închelndu-se la e- 
galltaie (2—2), a fost prelungit, dar scorul 
a rămas tot egal (3—3)... c Din 1961 și 
pînă acum, în finala Cupei Ligii engleze 
au fost formații care au cîștigat de mai 
multe ori (Aston Villa în 1961, 1975 și 1977 ; 
Manchester City în 1970 și 1976), dar sin
gura care șî-a „legat" victoriile a fost 
Liverpool (1981, 82, 83 și 84) • PENTRU
ALEGEREA GAZDEI Campionatului Mon
dial de fotbal din... 1998, F.I.F.A. se va 
pronunța în 1992. Deocamdată, între candi
date se află Franța șl Elveția. Amîndouă 
au mai organizat cîte un turneu final al 
C.M. In 1933 șl. respectiv, 1954 * ECHIPA 
VEST-GERMANĂ de fotbal Rot-Weiss dan 
Salem are în formația de bază... șase frați! 
• ÎNOTĂTORUL canadian Alex Baumann, 
dublu campion olimpic în 1984 Ia 200 m și 
400 m mixt, a decis să abandoneze acti
vitatea competlțională : „Nu cred ca Ia 
viitoarele Jocuri Olimpice să mai pot ree
dita performantele de la Los Angeles !..“

Romeo VILARA

I
i

l■

ii

LA BUDAPESTA, în meci pen
tru preliminariile turneului olim
pic, selecționata Ungariei a în
trecut cu 3—1 (2—0) formația Ir
landei, în clasamentul grupei 
conduce Suedia 11 
ciuri), urmată de 
(din 8 partide).

ÎN DERBYUL 
iugoslaviei. Steaua 
a învins pe teren . 
3—1. pe Velez Mostar. Alte 
zultate din etapa a 28-a : Hajduk 
Split — Tuzla 2—2, Sutjeska — 
F. C. Sarajevo 3—1, Osijek — 
Buducnost 1—0, Skoplje — Zeni- 
ca 2—0, Rad Belgrad — Novi 
Sad 2—2, Pristina — Rijeka 2—1, 
Zelezniciar Sarajevo — Dinamo 
Zagreb 0—0, Niș — Partizan 1—4. 
Clasament : 1. Velez Mostar 36 
p ; 2. Steaua Roșie Belgrad 36 p; 
3. Partizan Belgrad 34 p.

IN ETAPA a 10-a a turneului 
final al campionatului elvețian : 
Aarau — Lucerna 3—1, Neuc'.îâ- 
tel — Servette 2—4, Grasshoppers
— Young Boys 3—0, St. Gall —
Lausanne 1—1. Clasament : 1.
Neuchâtel 28 p ; 2. Aarau 27 p ", 
3. Servette 25 p.

DUPĂ 34 de etape, în campio
natul Turciei conduce echipa 
Galatasaray, eu 78 p, urmată de 
Beșiktaș 73 
din etapa a 
Malatyaspor
— Beșiktaș 
bahce 2—0, 
gllcu 1—0.

DUPA 9 etape, în campionatul 
U.R.S.S. conduce Zenit Leningrad 
13 p, urmată de Jalghiris Vil
nius 12 p si Dinamo Kiev 11 p. 
Rezultate : Baku — Spartak 1—2, 
Jalghiris Vilnius — Dinamo Kiev 
0—0, Lokomotiv — - AA- "
Erevan — Donețlc 
Torpedo Moscova 
Minsk — Harkov 
Tbilisi — Dnepr 
Moscova — Cernomoreț 
1-3.

MECIURILE disputate în 
turtle de finală ale „Cupei R. D. 
Germane": Bischofswerda —
Dynamo Berlin 0—1, Lokomotive 
Leipzig — Halle 2—1, Jena —
Dynamo Dresda 4—0, Rostock —• 
F. C. Karl Marx Stadt 2—1. E- 
chipele învingătoare s-au califi
cat pentru semifinalele de la is 
mai.
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