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invitația tovarășului 
Ceausescu. secretar 

al Partidului Comunist 
președintele Rcpubli- 

marți. 
la București, 

prie-

La
Nicolae 
general 
Român, _ 
cii Socialiste România, 
10 mai. a sosit 
într-o vizită oficială de 
tenie în țara noastră, tovarășul 
Andrei Andreevici Gromîko, 
membru al Biroului Politie al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice. președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al Uniu
nii Republicilor Sovietice So
cialiste.

Ceremonia primirii oficiale 
a avut Ioc pe aeroportul Oto- 
peni.

La coborîrea din avion, to
varășul A.A. Gromîko și to
varășa Lidia Dmitrievna 
Gromîko au fost întîmpinați eu 
cordialitate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Cei doi conducători și-au 
string mîinile cu deosebită 
căldură, s-au îmbrățișat.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste și Republi
cii Socialiste România, în timp 
ce s-au tras 21 salve de ar
tilerie.

în încheierea _______
tovarășii Nicolae Ceaușescu 
A. A. Gromîko au primit 
filarea gărzii de onoare.

Pe aeroport se aflau 
meroși oameni ai muncii___
întreprinderi și instituții bucu- 
reștene care au aptaudat cu 
însuflețire, au ovaționat în
delung pentru prietenia româ- 
no-sovietică.

în această atmosferă însu
flețită. cei doi conducători au 
luat loc într-o mașină escor
tată de motocicliști, îndrep- 
tîndu-se spre reședința oficia
lă rezervată inalților oaspeți.

La reședință, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Andrei Gromîko, 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
tovarășa Lidia Gromîko s-au 
întreținut într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

★
La scurt timp de la sosirea 

In București, tovarășul Andrei 
Andreevici Gromîko a depus 
coroane de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru 
socialism. Monumentul eroilor 
sovietici și Monumentul 
V. I. Lenin din Capitală.

★
L» Palatul Cjașiliului 

Stat au început, marți, 10 
convorbirile oficiale 
tovarășul 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
șl tovarășul Andrei Andreevici 
Gromîko, membru al Biroului 
Politie al Comitetului Centra’ 
al Partidului Comunist »l U- 
niunii Sovietice, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
*1 Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste.

în aeest cadru, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-ao fost

ceremoniei.
Și 

de-

nu- 
din

lui

de 
mai, 

_______ dintre 
Nicolae Ceaușescu,

transmise cele mai bune urări 
din partea tovarășului Mihail 
Gorbaciov, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, a întregii conduceri 
de partid și de stat, precum șl 
a Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.3.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit și a transmis în 
numele său și al conducerii 
partidului și statutul nostru 
un salut și eele mai bune 
urări tovarășului Mihail Gor
baciov, celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și sta
tului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a salutat vizita pe care tova
rășul A. A. Gromîko o efec
tuează în țara noastră, aceas
ta mareînd un important mo
ment în întărirea legăturilor 
de prietenie și colaborare 
româno-sovietice.

Tovarășul A. A. Gromîko a 
exprimat vii mulțumiri pentru 
invitația de a vizita România, 
pentru primirea ce i-a fost 
făcută, manifestîndu-șî con
vingerea că întîlnirea și schim
burile de păreri pe care 
va avea, în aceste 
tovarășul Nicolae 
vor contribui __ ___________
conlucrării multilaterale dintre 
Uniunea Sovietică și România.

în cadrul convorbirilor a 
început un schimb de păreri 
cu privire la mersul construc
ției socialiste in cele două 
țări și la stadiul și perspecti
vele de dezvoltare a relațiilor 
româno-sovietice.

Convorbirile se desfășoară 
intr-o atmosferă tovărășească, 
de caldă prietenie.

★
Tovarășului Nicolae Ceaușescu 

i-a fost înminat, marți, de că
tre tovarășul Andrei Gromîko, 
Ordinul „Lenin" — cea mai 
înaltă distincție de stat a 
U.R.S.S., conferită prin Decret 
al Prezidiului Sovietului Su
prem al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste.

La solemnitate a participat 
tovarășa Elena Ceaușescu,

în cadrul solemnității, care 
a avut loc la Palatul Consiliu
lui de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Andrei 
Gromiko au rostit cuvîntări.

Tovarășul Andrei Gromiko, 
ceilalți tovarăși prezenți la ce
remonie I-au felicitat cu căl
dură pe tovarășul 
Ceaușescu pentru 
tincție acordată.

★
Tovarășul Nicolae 

șl tovarășul Andrei --------------
tovarășa Elena Ceaușescu și 
tovarășa Lidia Gromîko au a- 
sistat, marți seara, la un con
cert vocat-simfonlc extraordi
nar, la Ateneul Român.

★
Tovarășa Lidia Gicmiku a 

vizitat, marți, Muzeul de Artă 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

le 
zile, cu 

Ceaușescu 
la dezvoltarea

Nicolae 
înalta dis-

Ceaușescu 
Gromîko.

Finalele pe fora ale Crosului Tineretului

locul I în clasamentul pe județe al acestei

li D4CMO4 q

competiții

fHUNEDORENII - TREI TITLURI DE CAMPIONI!
iBihorul

Anul acesta, la a XXI-a edi
ție, finalele Crosului Tineretu
lui au avut drept gazdă sta
țiunea Băile Felix, veritabilă 
perlă a Bihorului. Cadru de 
organizare ireproșabil, concu
rent! trine pregătiți — campio
nii județelor și al Municipiu
lui București. împreună cu at- 
leții situați pe locul 2. trasee 
dificile, adecvate probelor de 
cros, iată ambianța actualei 
ediții a acestei tradiționale 
întreceri sportive de masă care 
reunește la start, toamna, la 
etapa I. sute de mii de ti- 

g: neri si tinere. Acum, aproape 
g 500 dintre ei si-au disputat 
g titlurile de cîștigători ai Cro- 
g sulul Tineretului și de cam- 
5- pioni ai Daciadei. Pentru că, 

tot prin tradiție, această fru- 
ă moașă întrecere se înscrie în

I

8

<5
8

marea competiție sportivă na
țională.

Prezent Ia toate edițiile Cro
sului Tineretului prof. Victor 
Firea, vicepreședinte al Fe
derației Române de Atletism, 
remarca importanța acestea 
inițiative „de a apropia tine
retul de cros, probă atletică 
dintre cele mai accesibile și 
de a realiza in același timp o 
binevenită selecție a unor ele
mente capabile să fie promo
vate în secțiile de performantă 
ale unor cluburi și, în pers
pectivă. chiar in ioturile na
ționale. Ediția 1988 a Crosului 
Tineretului n-a făcut excepție 
de la această caracteristică...".

Cine vizează pasul spre per
formanță ? Firește. în primul 
rînd tinerii care au urcat pe 
podium. Să le consemnăm nu
mele :

CATEGORIA ____ ,
tete, 1 500 m : 1. Luminița 
Moangă (Lie. matematică-fizl- 
că „Frații Buzești" Craiova), 
2. Carmen Fiilop (Școala 20 
Oradea), 3. Corina Silvester 
(Lie. matematică-fizică Petro
șani) ; băieți, 2 090 m : 1. Ște
fan Iordache (Lie. economic 
Petroșani), 2. Ion Hurmuzache 
(Școala corn. Coarnele Caprii 
— Iași), 3. Nicolae Negru (Lie. 
ind. Rîmnicu Sărat — Buzău) | 
CATEGORIA 17—19 ANI. fete,
2 000 m: 1. Eva Balasz (Lie. 
ind. nr. 1 Deva — Hunedoara), 
2. Eva Czege (Lie. ind. Salon-

’ta — Bihor). 3. Flori ca Raț
(Școala 20 Oradea) ; băieți,
3 000 m : 1. Ludovic Saroșl 
(Școala com. Sintmărie Orlca

14—18 ANI, 
Luminița

(Continuare in pag 2-3)
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g „Cupa României" a încheiat 
g: și de astă dată sezonul de ho- 

chei pe gheață. Un final alert, 
gî cu partide strașnic disputate, 
Jș cu un laureat inedit, C.S.M 
g; Dunărea Galați, atestînd info
s' resul J------J------------- — *--------
g ră o 
0 ternă
5 nleze 
g nului
g: Pentru că, este părerea noas- 
g: tră, prima divizie — și nu nn- 
g: mai ea — a fost ceva mai a- 

nimată ca in sezonul prece
dent, partidele mai interesante 
și, în cadrul lor, fazele de joc bun 
mai multe, ca și rezultatele 
neașteptate. Sînt, toate acestea, 
semne că raporturile de forțe 
dintre echipe se află într-o

deosebit de care se bucu- 
doua mare întrecere in
și vrînd parcă să subli- 
aspectele pozitive ale a- 
competițional 1987—1988

g oarecare schimbare, într-un sen-

g Mircea COSTEA
g ...------- -- ---------------------- ■ .. ..
< (Continuare in pag. 2-3) 
2

I

I

în prima Divizie

la rugby

Nici nu s-au stins bine ecou
rile celei de a 13-a etape (care 
va rămîne drept o „rundă" fără 
precedent în campionat prin 
numărul rezultatelor mai puțin 
așteptate) ,i fruntașele rugbyu- 
lui nostru susțin astăzi alte 
partide. Va fi o etapă cu pro
gram plin, cu jocuri tn ambe-

Turneul international de box „Centura de aur“

ÎNTRECERI SPECTACULOASE Șl ÎN GALELE DE IERI
Turneul internațional de box 

„Centura de aur" a continuat în
tr-o atmosferă fierbinte, datorată 
partidelor deosebit de dinami
ce oferite de sportivii de ca
tegorie semimuscă, care au... 
deschis 'galele de marți. Fur
tuna din ring au dezlănțuit-o 
campionul nostru Marian Gîn- 
dae și Emilio Faisan (Cuba). 
Venit la „Centură" cu dorința 
de a confirma titlul de cam
pion mondial de juniori, cu
cerit anul trecut, sportivul cu
banez a încercat, din primele 
secunde ale meciului, să-l sur
prindă pe GIndac cu serii de 
croșee. plasate cu... sete, dar 
nu și cu precizie. Campionul 
nostru, avantajat de alonjă, a 
adoptat o tactică potrivită, 
puncttnd de la distanță si evi
tând cîlnciiHile provocate fără 
încetare de Patean. Asistăm la 
■n mec* de mare tensiune, tn

---------------------- DIN PROGRAMUL DE AZI -----------------------
GALA I, ora 15,58

Cocoș : Ion Guzganu — El Kowmy (Egipt), N. lancu I — S.
Hamkl (Japonia), N. lancu II — 8. Ufimtzev (U.B.S.S.) 

Supergrea : T. Pir joi — P. Stoimenov (Bulgaria), Al. prianl- 
clnicov (U.B.S.S.) — P. Gotambeanu, M. Paizs — A. Liadl 
(Ghana),

GALA A n-a, ora H,30
Muscă : A. Mărcuț — T. Vedat fTurcia), D. Miranda (Cuba) 

— A. Mannal (Italia), N. Aliată — S. Teodorov (Bulgaria).
Pană : I. Lavrente — C. Chiercov (Bulgaria). R. Gonzales 

(Cuba) — I. Vendettta (Turcia).
Ușoară : G. Gogol — M. Demlrkapi (Turela), R. Stlaghi — 

I. Quortney (Ghana),

care cei doi sportivi și-au în
tins reciproc curse multe șl 
periculoase. Cu mai multă ex
periență șl dînd dovadă de o 
bună pregătire fizică. Marian 
Gtadac obține decizia la punc
te (4—1) ta fața unui tânăr 
ambițios, de numele căruia cu 
siguranță vom mal auzi. La 
aceeași tensiune 8-a desfășu

rat și întîlnirea Marian Popa
— Rudik Kazandjan (U.R.S.S.). 
Cîterva lovituri izolate. dar 
foarte puternice, reușite de

Petre HENJ 
Pouf 1OVAN

(Continuare te pa». • <•«)
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• Cdeva elemente pozitive și teme de reflecție pentru 

actualul curs al antrenorilor

Lotul echipei Steaua, campioana sezonului 1987—'88
Foto: D. TĂNASE

O ETAPĂ DE REAL INTERES,
DUPĂ UNA A MARILOR SURPRIZE
le serii valorice, care de care 
mai interesante.

In primul pluton, opt com
petitoare evoluează în Capitală, 
jumătate dintre ele întîlnin- 
du-se în cuplajul din Parcul Co
pilului: grivițenii primesc vizi
ta cîștigătorilor „Cupei Federa
ției*', rugbyștli buzoieni, iar di- 
namoviștii pe aceea a suceve
nilor, care au reușit o serie de 
jocuri remarcabile în această 
primăvară. De reală atracție se 
anunță si intîlnirea din Ghen- 
cea, unde lidera are drept par
teneră pe Politehnica Iași, per-

formera de pînă acum a retu
rului — 11 puncte din 12 posi
bile! Iar pe terenul universita
rilor bucureșteni vor apare al. 
bienil, recenții învingători ai 
Stelei și Griviței Roșii. La Baia 
Mare, gazdele au prima șansă 
în fața colegilor din Petroșani, 
în tentativa Științei CEMINde 
a-și păstra locul secund. în cla
sament, deschis oricărui rezul
tat părînd, în schimb, meciul 
de pe malul Begăi, dintre Uni
versitatea și Farul.

(Continuare în pag 2-3)

Astăzi, restanțele din Divizia A la fotbal

MECIURI DE IMPORTANȚĂ DEOSEBITĂ
Astăzi este ziua restanțelor din 

Campionatul primei divizii. Sînt 
programate trei partide ou mari 
Implicații pentru cel doi poli al 
clasamentului ; pentru că în 
cazul în care campioana tării. 
Steaua, clstigă la Slatina, ea se 
va detașa de Dinamo la două 
puncte si va privi mult mai li
niștită finalul întrecerii. La Mo
resi si la Galați se vor disputa 
două tntttnlrl eu încărcătură ma

ximă Îndeosebi pentru formațiile 
vizitatoare, Sport Club Bacău și 
Sportul Studențesc, echipe pentru 
care orice punct cîștigat în de
plasare înseamnă foarte mult 
tn tentativa lor de a urca pe 
scara clasamentului, în apriga 
luptă pentru evitarea retrogradă
rii. Iată programul celor trei 
meciuri și arbitrii care le vor 
conduce :

Slatina : F.C. OLT — STEAUA (R. Petrescu — Brașov ; V. 
Antohî — Iași și Gh. Vodă — Piatra Neamț).

Moreni : FLACARA — S.C. BACĂU (Cr. Teodoresou ; N.
Gogoașa — ambii din Buzău și Fl. Popescu — Ploiești).

Galați t OTELUL — SPORTUL STUDENȚESC (I. Crăciuneș- 
eu — Rm. Vîlcea; D. Buciuman — Timișoara și C. Popovtel 
—« Cîmpfa Turzil).

Beanuntlm că aceste meciuri, ca șl cele din etapa trecută, vot 
înoepe la ora 18.



CAMPIONATELE UNIVERSITARE DE ATLETISM
Vineri si sîmbătă. stadionul de 

atletism Politehnica Timișoara 
a găzduit ediția 1»88 a întrecerii 
republicane universitare, prima 
competiție din calendarul cen
tralizat al sezonului de pistă, în 
aer liber. Șd parcă pentru a nu 
se infirma tradiția însoțirii reu
niunilor atletice cu ploaia, vi
neri după-amiază concurenții au 
trebuit să facă față unor rafale 
de vint si ploaie care, evident, 
și-au pus amprenta pe rezultate. 
Ceea ce nu înseamnă, însă, că 
toate cifrele total necompetitive 
pe planul performantei se dato
rează întîmplătoarelor condiții 
meteorologice neprielnice.

Și vorbind de performanțe — 
știut fiind faptul că atletismul 
are. pretutindeni, prin tradiție, 
un pivot în detașamentul stu
dențesc — nu înțelegem de ce 1» 
campionatele noastre universitare 
nu au drept de participare decît 
studenții de la cursurile de zi, 
cei de la serai și fără frecvență 
neavind acces Pe listele de în
scriere. Avind în vedere numărul 
destul de restrîns al competițiilor 
atletice republicane. propunem 
ca organele de resort să ia in 
discuție acest aspect, pentru ca 
întrecerile universitare să fie. o 
reală trecere in revistă a atletis
mului studențesc.

Subliniind că în asemenea con
diții »ra firesc ca studenții-atleți 
de ja I.E.F.S. să domine concur
sul si că performerii actualei e-

towt Remus Răcășan 
Cluj-Napoca), Daniel 
(I.E.F.S.) — triplu în- 
Camclia Jianu si Ana 

(cu cite două victorii), 
lista noilor campionii 
; feminin, 100 m : 

Hude» (I.E.FUS.) 12,7 î

diți! au 
(I. M.
Gheorghe 
vi.ngători, 
Algeorge 
oferim și 
universitari
Lavinia —------ ------------ .
200 m : Camelia Jlanu (I.E.FJS.)
23.8 ; 400 m : Camelia Jianu 53,3;
SOO m : Ana Algeorge (I.E.F.S.) 
2:20,4 ; 1 500 m i Ana Algeorge 
4:55,00 ; lungime : Daciana Că- 
pușan (I.M. Cluj-Napoca) 5,59 m; 
înălțime: Nicoleta Lolea (I.E.F.S.) 
1,80 m ; greutate : Daniela
Gheorghe (I.E.F.S.) 12,74

-disc: Teodora Ghiulțu (I.
Iași) 33266^m ; 
vac ( 
m : 
100 
200 
ca^ ZA,* , TIV 
(Poli Cluj-Napoca) 22,4 ; 
O. Sălăgean (Poli 
50,6 ; 800 1.. ,
Cir j-Napoca) 1:52,6 
R. Răcășan 3:58,6 ;
Răcășan 14 :31,6 ; iuuș» 
Gheorghe (I.E.F.S.) 6,72 m ; 
time : D. Gheorghe 2,10 m 
plusalt : F *■*
greutate: 1—. ---
iești) 13,82 m ; . suliță : I. Șerbă- 
noiu („U" Brașov) 56.48 m : disc: 
B. Mathe („U“ Cluj-Napoca) 
39 08 m'-ț 4 X 100 m: I.E.F.S.
43.9 : 4 X 400 m : I.E.F.S. 3:26,9.

— p. sl. —

m ; 
______  ... P.

... , suliță : Maria No- 
(I.E.F.S.) 41,56 m ; 4 X 100 
I.E.F.S. 50,9 ; MASCULIN, 

m : L. Hodoș (I.E.F.S.) 11,1; 
m : A. Ilea (Poli Clu.i-Napo- 
22,4 ; 400 m : O. Sălăgean

— • — ■ — ■ ; 400 m :
.. ‘;rcli Cluj-Napoca) 
m : R. Răcășan (I.M.

’' ’ * ; 1 500
5 000 m 
lungime

m : 
: R. 
: d. 
înăl- 

_____ „__ ; trl- 
D. Gheorghe 14,94 m ; 
M. Vintilă (I.P.G.' Plo

DANIELA COSTIAN, PESTE 72 m LA DISC
Arvncătoarea de disc Daniela 

Co st lan s-a aflat sîmbătă pentru 
a patra oară ia startul unui 
concurs cu caracter de verifica
re dar si de pregătire în vede
rea dificilelor concursuri care 
vo. urma. In condițiile unui 
cerc ud si. deci, alunecos și a 
unui teren îmbibat cu apă în 
urma ploilor căzute la sfirșitul 
săntămînil trecute, evoluția Da
nielei Costian a fost ceva mai... 
modestă decît la precedentele 
două concursuri, deși și de a- 
ceastă dată cel mal bun rezul
ta1 al ei a măsurat peste 72 m : 
72.06 m, alte două aruncări fiind 
dc 69,50 m și 69,90 m 1 Promiță
tor si rezultatul unei alte tinere. 
Cristina Bolț : 58,14 m. (Andi 
VILA RAI.

Daniela Costian in plin efort 
Foto : Aurel D. NEAGU

LA ÎNCHEIEREA SEZONULUI
(Urmare din pag I)

sibil progres general. Steaua, 
campioana, cu 46 de puncte fa
ță de cele 30 ale lui Sport Club 
Miercurea Ciuc și 20 ale for
mației Dinamo, este indiscutabil 
reprezentanta celei mai puter
nice secții de hochei (conduce 
re, efectiv, dotare, calendar), 
echipa marcînd un clar proces 
de omogenizare, prin creșterea 
tinerilor în climatul de armo
nioasă colaborare existent în
tre generații, imprimat cu In 
sistență de club, secție și cei 
doi antrenori — Ion Gheorghiu 
și Anton Crișan. Așteptăm roa
de tot mai bogate în viitorul 
sezon intern și, mai ales, in
ternațional, cu gîndul firesc la 
competițiile intercluburi sau 
care angajează reprezentativele 
țării, și la care Steaua contri
buie substanțial.

în urmărirea campioanei, dat 
cu ceva mai puțin nerv ca în 
trecut, S. C. Miercurea Cîuc a 
avut un sezon mai slab, mal a- 
les către sfîrșit, părere confir 
mată și de antrenorul său, loan 
Bașa. Un regres mai greu de 
explicat la prima vedere, dacă 
ținem seama că este echipa cu

condiții din cele mai bune (pa
tinoar propriu, o largă baza 
de selecție și un prețios spri
jin local) și ale cărui cauze 
vor fi analizate de însuși co
lectivul clubului.

între surprizele plăcute ale 
sfirșitului de sezon se înscrie 
revirimentul echipei Dinamo. 
Rezultate pînă nu de mult de 
excepție s-au repetat cu oare
care insistență, tonusul jucăto
rilor și al antrenorilor Eduard 
Pană și Doru Tureanu, expri
mat în joc și ambiție, a cres
cut deodată, explicația constînd 
în procuparea sporită din ulti
ma vreme a conducerii clubu
lui față de o secție aflată un 
timp fără sprijinul corespunză
tor.

C.S.M. Dunărea Galați, o e- 
chipă tînără, continuă să dea 
replici viguroase formațiilor e- 
vident mai puternice, reușind 
scoruri strînse și chiar victorii 
în meciurile cu acestea. Cîști- 
garea „Cupei României", un 
succes deosebit, răsplătește e- 
forturile ce se fac la Galați 
pentru hochei, exprimate — 
intre altele •— în structura so
lidă a acestei ramuri, clădită 
pe secții de copii și juniori, eu

Turneele finale ale Diviziei B dc tineret la baschet

METALOTEHNICA Tg. MUREȘ (după 14 ani!)
Sl „U“ CLUJ-NAPOCA> ”

Sala Sporturilor din Tîrgu 
Mureș a găzduit (într-o organi
zare ireproșabilă) turneul final 
al Diviziei masculine B de tine
ret — grupa 1—6. la sfîrșitul că
ruia au fost cunoscute echipele 
promovate în Divizia A. După 
întreceri viu disputate, cu cîteva 
meciuri decise în ultimele se
cunde, locurile 1 și 2 (care au 
adus promovarea) au fost ocu
pate de echipele METALOTEH
NICA TG. MUREȘ și UNIVER
SITATEA METALUL ROȘU C.S.Ș. 
VIITORUL CLUJ-NAPOCA. Mu
reșenii au revenit astfel in „A" 
după o absență de 14 ani (!), Iar 
clujenii după un stagiu de nu
mai un an în „B“.

Clasamente șl rezultate : 
METALOTEHNICA TG. I." 
(Gh. Aldea, I. - - - - 
Szep, S. Takacs, 
V. Pascu, I. £------ ,
S. Albert, A. Szente, Fr. Szabo, 
I. Haller, O. Kopandl ; antrenor, 
Mihai Cosma) î 91—90 cu OȚEL- 
INOX Tîrgoviște. 85—83 cu Au
tomatica București, 106—93 eu 
Universitatea Cluj-Napoca, 90—74 
cu C.S.U. Galați, 79—86 eu Poli
tehnica București ; 2. UNIVER
SITATEA CLUJ-NAPOCA (M. 
Crăciun. D. Pintea, H. Rotaru, 
M. Pulbere, T. Szebestyen, V. 
Cercel. C. Meșter, i. Murășan, Z.

z i 1. 
MUREȘ 

Lukacs, M. 
_____ , M. Chlrilă, 
Szabo, I. Debreceni, 

. Szente, Fr.

Ral». M. Farcaș. G. Olpretean, 
Fl. Hnat ; antrenor, Gh. Roman): 
82—65 cu C.S.U., 84—71 cu Poli
tehnica, 88—81 cu Automatica, 
80—79 cu OTELINOX ; 3. Politeh
nica Mine — Energie București : 
79—78 cu Automatica, 72—73 cu 
C.S.U., 91—82 cu OȚELINOX ; 4. 
OȚELINOX Tîrgoviște : 102—89
cu C.S.U., 82—72 eu Automati
ca ; 5. Automatica București s 
71—64 cu C.S.U. ; 6. C.S.U. Oțe
lul Galați.

Meciurile 
de brigada
George, G. uuma, m, uu»a, c. 
Raduly. C. Dumitrache. B. Flori- 
cică*

Constantin ALBU — coresp.
La Focșani, în Sala Sporturilor 

Vraincea, a avut loc turneul fi
nal pentru locurile 7—12 ale Di
viziei feminine B de tineret. 
Clasam ent final : Confecția
C.S.Ș. Focșani, Electro 
Botoșani, 
Gheorghend. 
București,

au fost conduse bine 
alcătuită din : C. 

Dutka, Al. Gută, Z.

c.s.ș.
Viitorul n c.s.ș. 5 

______ constructorul 
T.A.G.C.C.M. Craiova, Mobila H 
C.S.Ș. Satu Mare.

FI. JECHEANU — coresp.
Turneele finale 1—6 la fete și 

7—12 la băieți sînt în curs de 
desfășurare la Constanța si, res
pectiv, Arad.

C.S.M. 
Rapid

FINALELE Pf I*Wi ALE „CROSULUI TINERETULUI-
(Urmare din pag. I)

— Hunedoara), 2. Rareș Doga- 
ru (Lie. ind. Rîșnov — Bra
șov). 3. Alexandru Majoros 
(Șc. prof. „înfrățirea" Ora
dea) ; CATEGORIA PESTE 20 
ANI, fete, 2 000 m : 1. Mihaela 
Ghiță (Regionala C.F.R. Cra
iova), 2. Livia Horopciuc (Fa
brica de tricotaje Hunedoara), 
3. Elena Golumbeanu (M.I.U.G. 
București) ; băieți, 5 000 m : 
1. Attila Papp (At. proiect, jud. 
Harghita), 2. Robert Stănciu- 
lescu (ofițer, Sibiu), 3. Dumi
tru Neagoe (I.A.M.T. Drăgă- 
șani — Vîloea).

Un clasament pe județe si-

tueazâ pe locul I Bihorul, ur
mat de Hunedoara, Municipiul 
București, Suceava, Sibiu 
Alba.

Așadar, o nouă reușită 
activitatea sportivă de masă, o 
nouă pagină în agenda Da- 
ciadei. mereu mai bogată.

Si

în

DE HOCHEI
instruire în unitățile 

școlare și în secția 
Capitolul forte al e-

DUPĂ DEBUTUL

CAILOR DE 2 ANI
Debutul cailor de 2 ani consti

tuie întotdeauna o atracție pen
tru spectatorii alergărilor de 
trap, fiind un prilej de a se 
constata cum se prezintă cres
cătoria de cai din țara noastră. 
Și în acest an am putut vedea o 
serie de trăpași cu origini selecte 
șl conformații deosebite. Astfel, 
în cele patru alergări care le-au 
fost rezervate în ultimele două 
reuniuni, în afara învingătorilor 
— Isvarna, Instruit, Kozmica și 
Benia — cărora le anticipăm o 
excelentă carieră, am mai re
marcat pe Strechea, o frumoasă 
fiică a lut Perjar cu Strunga, pe 
Agriș și Vlasin, de la care aș
teptăm performanțe deosebite.

Tot în ultimele două reuniuni 
am mai consemnat victoria Iul 
Bimet în -Premiul Păcii'* hitul 
I și a Iui Samir în cel de ai 
doilea hit, ambii realizînd per
formanțe aproape de valoarea 
care l-a consacrat, primul dintre 
el beneficiind însă de modul ne
corespunzător cum a fost con
dus Rarău (campionul turfului, 
G. Tănase, greșind pentru prima 
oară de cînd îl știm). G. Tănase- 
și-a consolidat, totuși, poziția dc 
lider al clasamentului pe forma
ții prin cele trei victorii realiza
te de Lanterna (pe care O. Du
mitru a dits-o la potou cu ma
re precizie), Benia (G. Tănase 
realizînd o cursă de mare spe
cialitate) șl Adona (cam ușor 
handicapată față de valoarea ci). 
«Partea leului" în aceste două

H I P ISM

reuniuni a revenit lui T. Mari
nescu, care în reuniunea din 8 
mai a învins în 4 probe: cu Sa- 
voi, care a «muls chiar pe potou 
victoria lui Dinar, angajat pre
matur la atac, Filograf, în ma
re progres de valoare (și el ușor 
handicapat), Cordon, cu o per
formanță mai greu de anticipat, 
și Prisaca, oare a beneficiat de 
greșelile adversarilor săi. Pre
tendent șl el la titlu, N. Nicolae 
și-a onorat prezența prin cele 
trei victorii realizate cu Isvarna, 
Instruit și Melania II, aceasta 
din urmă victorioasă în cursa de 
fond a cailor de perspectivă.

Marile surprize ale reuniunilor 
le-a furnizat D. Toduță, cu Sti
mat, complet schimbat în bine, 
care a reușit o victorie și o va
loare ce-1 obligă la noi perfor
manțe, și cu Onelica, la prima ei 
victorie din acest an. G. Crăciun 
merită evidențiat pentru modul 
cum l-a susținut pe Stimat în 
lupta finală. Nu putem omite 
victoriile lui Stejerel, în „Pre
miul Municipiului București", și 
Stretean, pe care M. Dumitru 
i-a prezentat și condus de o ma
nieră ce a Impresionat, primul 
dovedind frumoase calități de 
fondist. Au mai câștigat Hrean, 
în cert progres, Tudorița, care 
se pare că se acomodează mai 
bine cu alergările pe 2 000 m, și 
Pasagera, care în mîna lui G. 
Marciu realizează performanțe 
mai bune.

A. MOSCU

o buna 
sportive 
clubului. . . 
chipei, s-a arătat nu o dată în 
cronici, îl constituie tactica, 
bine predată de antrenorii So
rin Ciobotaru și Ion Tiron și 
bine insușită de tinerii jucători, 
care dă personalitate .formației 
și evidențiază evoluția hochelș- 
tilor săi 
cooptează 
nale.

Așadar, 
calitate în ansamblul evoluției 
echipelor din prima grupă va
lorică, reflectat în interesul 
crescînd al spectatorilor și ca
re validează în ultimă instanță 
măsurile luate de federație cu 
privire la sistemul competițio- 
nal intern și întărirea disci
plinei, într-o acțiune declan
șată anul trecut și care va con
tinua, cu o a doua etapă, în 
sezonul viitor.

Mai sînt totuși multe dc 
făcut în ceea ce privește cali
tatea jocului Ia toate nivelurile, 
și aici cuvîntul hotărîtor îl au 
cluburile. Amintim, într-o or
dine inlîmplătoare, cîteva : ne
cesitatea creșterii forței și în- 
deniinării în mînuirea crosei, 
îmbunătățirea substanțială a 
patinajului — cel mai vizibil 
neajuns —, sporirea vitezei dc 
joc prin combinații lucido și 
derutante, creșterea eficienței 
în atac prin acțiuni perpendi
culare pe poartă, pregătirea u- 
nor apărători bine instruiți, de 
care duc lipsă toate 
și, ca urinare, cele 
tative.

Pînă la descinderea 
viitor este timp. Potrivit unei 
bune tradiții, se impune ca 
pregătirile, să înceapă neîntîr- 
ziat, pe baza unui plan care 
să aibă în vedere principiile 
metodice unitare elaborate de 
federație. Scriem despre toate 
acestea și cu speranța că ele 
își vor găsi loc în dezbaterile 
cursului de reciclare a antre
norilor, în plină desfășurare.

în echipele care îi 
sau în loturile națio-

un sesizabil spor de

echipele 
reprezen-

sezonului

H. C. MINAUR - DINAMO 
BRASOV ÎN DIVIZIA A

LA HANDBAL MASCULIN
Azi, de Ia ora 17, în Sala ..Da

cia" din Baia Mare se desfășoa
ră intilnirea de handbal dintre 
divizionarele masculine A II.C. 
Minaur și Dinamo Brașov. Par
tida face parte d’n etapa a 
xxn-a a campionatului, șl a 
fost devansată întrucît băimăTe- 
nll susțin sîmbătă prima manșă 
a finalei „Cupei I.H.F.". Arbitrii 
partidei de )a Baia Mare : M. 
Marin și Șt. Serbau (București).

8

REAL,

In Campionatul de

RULMENTUL BIRLAD
Ritm susținut In întrecerile 

Campionatului de rugby Divizia 
A (seria a II-a). Se detașează 
peformanțele liderei grupei în
tâi, Rulmentul Btriad, XV-le din 
Moldova aflîndu-se 
victorie consecutivă din 
ceea ce îi asigură nu numai 
fia în clasamentul grupei (31 
ci și frumoase perspective 
promovare ; pentru locul 
lupta este încă deschisă ' 
TC IND. Constanța (27 p) șl Ma
șini Grele din Capitală (25 p). Xn 
cealaltă grupă, bucureștenele 
Energia (29 p.) șl Rapid (26 p) 
continuă să acumuleze puncte. 
Iată cîteva amănunte de la me
ciurile de duminică.

Grupa I : CONSTRUCTORUL
CONSTANTA — HIDROTEHNICA 
FOCȘANI 11—9 (8—6). Gazdele,
neînvinse în retur, au fost su
perioare în toate oompartimen-

la a patra 
retur, 

se
ni, 
de 

doi 
Intre

tele. învii 
n-au con 
cunoscut 
de picior, 
tele f 
drop ;
Bogheanu 
Mădularu 
core»».).

Condrach 
printr-o 
GLORIA 
B1RLAD 
contestabi 
Uzat de
Holhan 2 
ria a 
MAȘINI 
STANTA 
putat. 
Barbu ( 
Gheorghe 
transf. p

O ETAPĂ DE
(Urmare din pag. 1)

Și în cele două grupe ale se
riei a II-a un program ce poa
te face, fără îndoială, tribune 
pline în toate (opt) orașele care 
găzduiesc partidele de azi. Să 
sperăm că, dincolo de miză, 
spectatorii vor avea de aplau
dat jocuri de un cît mai bun 
nivel... (G.R.)

Programul etapei a 16-a, se
ria I, București: GRIVIȚA RO
ȘIE — CONTACTOARE BU
ZĂU, Parcul Copilului ora 15, 
(arbitru N. Chiciu); DINAMO 

-------- SUCEAVA, Parcul 
ora 16,30, (V. Chi- 
STEAUA — POLI- 
IAȘI, Stadion Stea-

— C.S.M. 
Copilului, 
rondojan); 
TEHNICA

ua, ora 1 
TUL ST 
— C.S. 
ora 15 ( 
UNIVER 
Stadion 
Huștiu); 
CEMIN 
ȘANI, 
Stanca).

In ser 
IND. C 
rul Cons 
lad 
mia Bră 
drotehni 
cuci ;
rie 
Buc., 
U

PERFORMANȚE,
Dacă ar fi să vorbim de per

formanțe in primul eșalon volci- 
balislic, de cînd campionatele au 
intrat în faza grupelor valorice 
cu jocuri duble, acestea au fost, 
in principal, opera echipelor cra- 
iovene și bucureștene. Campioa
na feminină, Universitatea C.F.R. 
Craiova, după un șir neîntrerupt 
de 24 de victorii, este făcută 
knock-out (decizie... 6—0) în Ca
pitală de dinamoviste, care și-au 
pus la brîu, provizoriu , o „cen
tură de aur" prețioasă, fie și 
pentru moment, știut fiind faptul 
că in cele din urmă ea va de
veni de argint. Alături de cele
lalte, Cristina Pîrv și Alina Pra
lea cresc văzînd cu ochii. Șl sînt 
încă junioare... Flacăra Roșie 
descarcă pur și simplu „baterii
le" Farului, la Constanța. Vîrf 
de formă al bucureștencelor lui 
C. Stan sau scurtcircuit în jurul 
Miei Enache 7 Pînă mal Ieri 
trenor al fetelor campioane, 
Constantinescu, specialist în 
gronomle la Universitatea 
Bănie și antrenor, dovedește 
mănîncă voleiul... pe pîine. Le-a 
arătat și dlnamoviștilor, la ei a- 
casă, și brașovenilor. Trei victo
rii, din 6 meciuri grele in de
plasare, nu-1 rău pentru el, pen
tru secundul Ion Dobrițoiu și, fi
rește, pentru băieții lor. Ce Is
pravă ne vor rezerva pentru 
week-end-ul viitor 7 Ișl vor men
ține locul 3 pe care au urcat ju- 
cînd doar „afară" 7 Nu va fl u- 
șor cu Steaua 1 Dincolo de încer
carea oltenilor de a lua „bron
zul" se află lupta pentru titlu...

CLASAMENTELE LA ZI
FEMININ

1. DINAMO BUC.
2. Univ. CFR Cv.
3. Fi. Roșie Buc.
4. Dacia Pitești
5. CSU Rapid Gl.
6. Farul C-ța

7. Penicilina Iași
8. Oltcit Craiova
9. Rapid Buc.

10. Chimia Km. V.
11. CSM Lib. Sibiu
12. știința Bacău

an- 
lon 

a- 
din 
că

16
14
16
16
14
14

5
2
7

6 10
4 12
4 10

11
12
9

L6 1'2
16 II
16 10
16 7
16 6
116 2

MASCULIN
14
12

7
6
6
3

4
5
6
9

10
14

40:20
38:23
40:27
28:34
22:36
16:44

2.7
20
25
22
20
18

28
27
26
23
22
18

1. STEAUA Buc.
2. Dinamo Buc.
3. Univ. CFR Cv.
4. Viitorul Dinamo
5. Elcond Dinamo
6. Tractorul Bv.

7. Explorări B. M.
8. Relonul Săv.
9. Electromureș

10. CSMU suceava
11. CSU Sănăt. Or.
12. „Poli" Timiș.

16 
16
16
16
16
16

2
4
9

10 
10 
13

43:16
40:20
29:33
28:37
23:33
16:40

30
28
23
22
22
19

16 
16
16
16
16
16

39:2012 
11 
10 
10

4 
1

UN LIDER AUTENTIC
Ady silviu Pralea, noul „star" 

al Bacăului, a juoat superb slm- 
bătă după-amiază în compania 
foștilor colegi de echipă, steliș- 
tii. de care s-a despărțit anul 
trecut, ca urmare a absolvirii Fa
cultății de Automatică din cadrul 
Institutului Politehnic din Bucu
rești șl repartizării în producție, 
ca inginer. în noua-i echipă, Vli- 
torul-Dinamo Bacău, este lider 
incontestabil, privit cu respect 
deopotrivă de către coechipieri șl 
adversari, datorită calităților șale 
umane, intelectuale șl sportive, 
caracterului său ales...

Mi s-a părut ciudat să-1 văd în 
alte culori decît cele roș-albastre,

care purtat de cînd a
venit de la Cluj-Napoca pînă în 
toamna trecută. Dar șl mai ciu
dat că timpul a trecut așa de re
pede. Șl băiatul de mal ieri, des
pre care Petrlcă Ionescu îmi spu
nea cîndva : „Este un matemati
cian strașnic... In tren, cînd mer
geam să jucăm «afară», eu nici 
nu apucam să citesc o pagină- 
două de roman, că el și um
plea două pagini de calcule din 
matematicile superioare" — este 
astăzi Inginer, după ce a trecut, 
nu oricum, printr-o facultate pre
tențioasă. făcînd totodată sport de 
înaltă performanță, în echipa 
campioană a țării, Steaua, în lo
turile naționale de juniori, tine
ret șl seniori, 
fiind azi unul 
ioroșl titulari, 
plinește 25 de 
mulți ani de 
tățile atletice (o detentă pe care 
o poate invidia și fostul Iul co
leg Macavei, forță și rezistență), 
precum șl cele tehnice (orile rol 
îl poate interpreta cu brio) îi dau 
dreptul la aceasta.

...Băiatul care mal ieri părăsea 
băncile liceului este acum om 
matur, cu o meserie frumoasă, 
pasionantă, bine însușită șl șl-a 
întemeiat un cămin, în care de 
cîteva săptămînl este tată, iar co
pilul său are ca bunic pe (cine 
credeți 7) fostul vîrf de atac al 
Rapidului, Alexandru Neagu. Fa
milie de sportivi, soția lui Ady 
fiind, la rîndul ei, jucătoare de 
handbal la Rapid... Iar sora. Ali
nă, mare speranță voleiba'istică 
la Dinamo.

RĂTĂCIRILE LUI „ULISE"
De multe ori sportivii îșl dau 

apelative sugestive extrase fie din 
nume, fie din caracteristicile fi
zice, tehnice, temperamentale său 
de conduită. Nu știam cine șl de 
ce Iul Daniel Drăghicl l-a zis 
„Ullse", încă de pe vremea oînd 
era doar... Telemac. Am înțeles 
însă abia sîmbătă. la meciul pe 
care echipa sa, Viitorul-Dinamo 
Bacău, l-a disputat cu Steaua. La 
începutul încleștării, alor săi le 
mergeau toate bine. „Ullse" în
suși făcînd minuni. Din afara 
cîmpulul de luptă, unde era cu
noscut ca atare, 1 se striga cu 
entuziasm : ..Bravo Ullse ! nu 
te lăsa. Ullse !“ Numai că, la un 
moment dat, Fortuna și-a întors 
fața spre tabăra adversă. El în
cepuse să-și piardă cumpătul, lu
ciditatea șl controlul, făcînd gre
șeli peste greșeli ; nu mal nime
rea ținta, reproșa „celor în alb 
din Olimp" părtinirea, tovarășilor 
săi că nu-1 susțin suficient, po
trivnicilor că nu recunosc „tușeu- 
rlle“ loviturilor sale. „Găsește 
ceva, Ulise 1 se striga din mul
țime. șl, firește, a apelat tot la 
vechiul tertip cu calul. Dar a 
încurcat taberele, priponindu-1 pe 
cel... băcăuan în propriul cîmp 
de luptă. Și, astfel, disputa era 
remediabl’ pierdută. „Ullse" a fost 
constrîns de ai săi să părăsească 
arena. Fierbea de mînie contra... 
alor săi. In retragere le-a arun
cat conducătorilor „expediției" 
cuvinte grele, tunînd de-1 impre
siona șl pe Neptun, jigniri la 
auzul cărora însuși Homer și-ar 
fi turnat ceară în urechi de ru
șina și s-ar fi jurat că nu cîntă 
niciodată „mînia ce-aprinse“ și 
pe... „Ulise". care rătăcise dru
mul prea devreme...

Un alt aed modern ar fl scris, 
parafrazînd : «Nefericit cel care 
ca Ulise...»

la acesta din urmă 
dintre cei mai va- 
Este azi, cînd îm- 
ani, și va fi încă 
aici înainte. Cali-

DIN
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Ștefan cel 
amiază 
îneîntat
de-a Iun 
dintre cei 
prețuit p 
trași din 
prilejul a 
de exi^e 
spre 
sele succe 
cariera, d 
gint și br 
competiții 
îmbrăca 
dinamoviș 
Constantin 
Varga, Co 
(care vor 
Derzei, V 
ber, Chiș, 
șescu, ei 
foști steli 
gan. Stăm 
Crețu, Du 
tre fostele 
Alexandri 
oara R 
na lone 
ria Bai 
Victoria 
începe la 
în Jur de 
revadă pe

PENULT
In etaps 

Campior.al 
neret de v 
rul IV. u 
următoarei

FEMINI» 
Piatra Nea 
Mureș C—;

TINI
Cam.pion: 

viduale dc 
Si-.au deru 
traseul de 
nizarea (b 
tive Torpe 
de obicei 
clase din 
din start w 
tru un loc 
pentru cuc 
titluri de» 
șl plină df

Dintre « 
slștl de ia 
plan s-a ■ 
ani Mihai 
dent progr 
alta. Fără 
trenoruluj. 
motocicleta 
s-a impus- 
tinuare un 
fostul lider 
neral stell 
care a avi 
pe traseu, 
campionatu 
fost învins 
datorită un 
întors să-i 
lui într-o e 
Păcat că d 
matur un 
Iulian Milei 
cel, care 1 
clăi a reali: 
pentru ca i 
im să mea 
de metri si 
nici o nost 
cursa, d'eoă 
dus o piuli 
putut săvîr 
reprobabilă



ivizia A (seria a ll-a)

ER NEÎNVINS IN RETUR!
erit. Oaspeții

Văcaru, re
ia loviturilor 
I toate punc- 
in 2 l.p. si 
e au înscris 
■e eseuri, P.

Goldenberg, 
JCI toj. CHI- 
3-4^ (6-0). 

s rezultatul 
leă, eoresp.), 
RULMENTUL 
. Succes ln- 
grupel. rea- 

Tîrîlă eseuri, 
pentru Glo- 

iulescu eseu. 
C IND. CON- 
3). Joc dis- 

punctelor : 
eseu, Aure) 
Hera l.p., 2
gători, res-

pectiv D. Mihai eseu si drop, 
petreanu eseu, Călin drop.

Grupa a D-a : UAMT CSU O- 
RADEA — UNIVERSITATEA 16 
FEBR. CLUJ-NAPOCA 6—10 
(6—6). Meci de mare angajament, 
în care oaspeții, mai abili în mî- 
nuirea balonului, au obținut vic
toria. Au marcat Sepctiuc 2 l.p. 
pentru orădeni. respectiv Leoca 
eseu. Nichita l.p., drop (I. Ghlșa, 

------------ ------ARAD 
CUGIR 
Brumă 
Lascăr, 
trans f..

Priviri spre eșalonul secund

FIECARE
Dacia Mecanica Orastie F. C. Bihor 2-2 (0-1)Balcanică

CORVINUL ESCH1SEHIR

la Hunedoara

lRES
;scu); SPOR- 
: TM.U.C.B. 
Stadion Tei, 
; Timișoara:

FARUL, 
17 (Gh 
ȘTIINTA
PETRO-
17 (C.

ra 
s:
A
•a

rupă A: T.C.
Constructo- 

mentul Bîr- 
e Buc., Chi
ta Buc., Hi- 
- URA Te- 
“ 16 Februa-

— Energia 
Cugir —

arena
istică, azi, la 
din Șoseaua 
porni după- 

cei ce ne-au 
lor sportive 

dar și mulțl 
mirat și le-au 
e. Idolii re- 
n în ea, cu 
a 40 de ani 
iilijg. Dinamo, 

dfcjtrumoa- 
au încununat 
de aur, ar
de la marile 

nale. Iși vor 
echipamentul 
ilescu, Botez, 
•gescu. Slave, 
>lan, Papugiu 

deschidere), 
•lici, Schrel- 
nănoiu, Pău- 
replica unor 
liști ca Dră- 
nicu, Bartha, 
vedetă). Dln- 
nu vor lipsi 

linescu, Ml- 
Kan. Maria- 
Hkvid, Victo-

Moroșan și 
Festivitatea 

ar meciurile 
nu vrea să-i 

■nai ieri ?

PA ÎN „B"
i din cadrul 
lei B — tl- 
îd pentru tu- 
u înregistrat

I : ACMRIC 
ilotenniea Tg. 

Fălticeni —

CITE O REPRIZĂ

eoresp.). OLIMPIA PTT
— METALURGISTUL
33—6 (21—6). Marcatori
(2). Rus (2). Chirilă. 
eseuri, Rotariu drop, 3 
respectiv Manca 2 drop-url. (O. 
Berbecaru, eoresp.). ENERGIA — 
IOB BALS 26—3 (4—3). RAPID
— CARPATI MÎRȘA 48—3 (14—3). 
Pentru Rapid. Zoe (4). Toma, 
Dumitru, Păuncscu, Cantoneru, 
D. Gheorghe eseuri. Stanciu 6 
transf.. respectiv ochinciuc l.p

păți Mîrșa — Gloria P.T.T. A- 
rad, I.O.B. Balș — Rapid Buc.
• „TROFEUL SPORTUL": 

stelistul Daniel Boldor conduce 
cu 13 eseuri, urmat de dinamo- 
vistul M. Paraschiv și de sibia- 
nul O. Becheș — cîte 9, Al. Ră- 
dulescu (Steaua) 8, C. Popescu 
(Dinamo), Ad. Mitocaru („U" 
Timișoara) 7, G. Ignat, Gh. Văr. 
zaru (Steaua), Răcean („U“ Ti
mișoara), Vasiliu (Polit. Iași), 
cîte 6, C. Florea, T. Cuman 
(Steaua), Lungu, Tofan, Copil 
(Dinamo), V. Ion, Sugar, Fuli- 
na (Baia Mare), Opriș (Farul), 
Domocoș, Fiat (Timișoara), A- 
marie (Sibiu), Chirilă (Lași) 
cîte 5 etc. Dintre transformer!, 
grivițeanul T. Radu a marcat 
187 puncte,, stelistul D. Alexan
dru 165, timișoreanul Domocoș 
128, suceveanul Livadaru 106

Ad.

Hidrotehnica Focșani 3—2, Peni
cilina II Iași — Toplitana Toplița
I— 3 ; seria a Il-a : Comerțul 
Constanța — BRAICONF Brăila 
3—1, Chimia Tr. Măgurele — CSM 
Oțelul Tîrgoviște 0—3, ASSU Cra
iova — CHIMPEX Constanța 1—3; 
scria a IlI-a (bucureșteană) : Cal
culatorul — Metal 33 3—2, ITB,— 
CPB 3—0, Spartac STIROM — Vo
ința ~ " 
nica 
3—0, 
ca — MARATEX Baia Mare 1—3, 
Armătura Zalău — EXPLORMIN 
Caransebeș 3—0.

MASCULIN — seria I : SARO 
Tîrgoviște — CSU IMN Galați 
3—1, CSM Delta Tulcea — Glo
ria Tulcea 3—1, Metalul Tirgoviș- 
te — PECO Ploiești 2—3 ; seria a
II- a : Prahova IPG Ploiești — 
Calculatorul București 0—3, IMG 
Vulcan București — IOR Bucu
rești 3—0, Rapid București — 
Electra București 3—2 ; seria a 
IH-a: CSM Caransebeș — IATSA 
Dacia Pitești 0—3, Oltul Rrii. Vîl- 
eea — CFR Arad 3—1, Oțelul oraș 
Dr. Petru Groza — Metalul Hu
nedoara 3—1 ; seria a IV-a : Vo
ința Alba Iulia — Chimia Victo
ria Zalău 3—2, Explorări Moto
rul II Bața Mare — Electroteh
nica Bistrița 3—2, ASA Electro- 
mureș II Tg. Mureș — Sllvanla 
Șlmleu Silvanlei 3—2. (Corespon
denți : N, Mateescu, Gh. I.azăr, 
N. Tokacek, I. Corduban, N. Dan- 
ciu, I. Pocol, C. Crețu, Ch. Gol
denberg, M. Vîădoianu, Fi, Du
mitru. Al. Nour, I. Diaconu, O. 
Băltdanu, N. Magda, FI. Boangiu, — _ ... .. A

3—0 ; seria a IV-a: Pollteh- 
Timlșoara — GIGCL Brașov 
„U“ Electronica Cluj-Napo-

M. Domițian, I. AngheRna, 
Crtșan, C. Albu, I. Zaharla)

Rubrică redactată de
Aurelian BREBEANU

trecerile de motocros

UL LA ÎNĂLȚIME

I
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Astăzi, pe stadionul din Hune
doara, se va disputa partida re
tur dintre Corvinul si Eschișehir 
din cadrul Cupei Balcanice in- 
tercluburi. După cum se știe, în 
meciul care a avut loc în luna 
noiembrie în Turcia, hunedorenll 
au terminat la egalitate (2—2).

Corvinul și-a încheiat ieri 
pregătirile si. după toate proba
bilitățile. antrenorul C. Arde

leanu 
ea in 
tului 
tit în
oă o ___ ,____  _ __  ...
în cursul după-amiezii si-a con
tinuat călătoria cu autocarul la 
Hunedoara.

Partida va Începe la ora 17,30 
șl va fi condusă ia centru de B. 
Alexandrov (Bulgaria) ajutat de 
C. Corocan si M. Axente.

va folosi aceeași formație 
ultima etapă a camplona- 

nostru. Echipa turcă a so- 
tară ieri dimineață șl, du- 

scurtă ședere in București.

PROGRAMUL JUNIORILOR NOȘTRI LA C E. DIN SPANIA

I
I
I
I

Cura am mai anunțat, la înce
putul acestei săptămînl selecțio
nata de juniorii ’90 a plecat in 
Spania, pentru a participa la 

-turneul final al Campionatului 
european B, cei rezervat echi
pelor alcătuite din jucători pînă 
la 16 ani. Iată lotul oare a făcut 
deplasarea : Colceag și cioacă 
— portari ; Beres. Haidiner. Ar- 
timon. Zane, Moldovan. Moi- 
sescu. DIcu, Iliuță. Nărtase Je
lea. Deaconu. Gabor, Ticu, Să- 
voiu Gane — jucători de cîmp. 
Antrenorii echipei sînt Gheorghe 
Staicu si Marin Tlțeica.

Programul echipei noastre este

Germanăurmătorul : cu R. D.
astăzi, cu Suedia la 13 mal si cu 
Iugoslavia la 15 mai. Semifina
lele sînt programate în 18 mai 
irr finalele în 21 mai

:. Partida dintre Dacia Mecanica 
Orăștie și F.C. Bihor (scor 2—2) 
a avut două reprize total dife
rite. atît în planul inițiativei în 
joc cînd fiecare echipă a trecut 
pe rînd la „trenă", cit si din 
punct de vedere tehnic si spec
tacular, cu un plus evident pen
tru „actul" doi, finalul fiind 
de-a dreptul dramatic. Primele 45 
de minute au fost ale orădenilor. 
ei constituind un angrenaj bine 
articulat, cu . ’ ~ 1 
velul Diviziei A acolo unde ei 
vor să revină. Superioritatea lor 
în toate compartimentele a fost 
atît de clară, îneît gazdele au 
rămas ou două rubrici imaculate 
pînă la pauză : ooazil de goi și 
suturi ia poartă I Alternînd Con
traatacurile (cei din min. 19 a 
fost ia originea deschiderii sco
rului, la sutuS-centrare al Iui 
Mandoca portarul ALEXOI, vrind 
să respingă, a deviat mingea tn 
plasă ; iar ia altele a fost foarte 
aproape de gol, în min. 12 prin 
O. Lazăr. în min. 25 prin Kuic- 
sar) cu acțiunile poziționale (oca
zii irosite de Georgescu, în min.

exprimări la ni-

O selecționată de tineret — Prahova Ploiești 4—1 (2—1)
In cadrul acțiunilor de verifi

care a uno>r Jucători tineri, ieri, 
la Ploiești, ne stadionul Prahova 
(eu un gazon excelent) o selec
ționată de tineret a întîlnlt di
vizionara B Prahova, pe oare a

întrecut-o cu 4—1 (2—1). prin go
lurile înscrise de Vase (min. 7), 
Erdey (min. 25), Szeneș (min. 
74) si Tlmofte (min. 82), respec
tiv Ion Nicolae (min. 34 din 11 
m-

38 si Kuicsar, în min 431 oas
peții ar H putut intra la cabine 
cu un avantaj liniștitor in per
spectiva „furtunii" care a urmat 
după pauză. Pentru că, la re
luare, aspectul jocului s-a schim
bat brusc, „ll“-le din . Orăștie 
lansîndu-se intr-un sprint de
bordant. Deși Hațieganu a ratat 
un penalty (fault asupra lui 
Mitu), in min. 47, . cînd Lăză- 
reanu a respins, iar Vidlcan 
(min. 54), Mitu (min. 58) si Vesa 
(min. 62.) nu l-au putut învinge 
pe Lăzăreanu. care a avut pa
rade incredibile, gazdele au iz
butit, totuși, să întoarcă rezulta
tul prin golurile lui VESA *min. 
69 — ia centrarea lui Mitu) și 
DOBRAU (min. 87 — in urma 
unei lovituri libere executate de 
Hațieganu). Dar s-au văzut ega
late în ultimul minut, la zvîcni- 
rea de orgoliu a orădenilor. cînd 
KULCSAR a trimis mingea cil 
capul, la vinclu. după centrarea 
lui Georgescu.

Arbitrul G. Andrei (București) 
a condus foarte bine formațiile : DACIA : - - - - - ....
(min t: :_______
BRÂU. Sterle — 
Hațieganu, Jurcă 
cîrlă) — MITU 

F.C. BIHOR : 
Borza, Biszok. 
Ciocan — ILE 
reczlci). Mureșan. 
(min. 67 Brumaru), _ 
Georgescu, KULCSAR.

Adrian VASILESCU

Alexoi — Asaftei 
55 Harabagiu), Boros, DO- 

DUMITREASA. 
(min. 46 co- 

VESA, Vidican. 
LAZAREANU — 

BRUCHENTAL, 
(min. 85 Be- 

MANDOCA 
O. Lazăr —

I
I

I
I

ÎNTRE VESTIAR...
• FOARTE inspirați 

cei care au venit dumi
nică in Complexul • spor
tiv Dinamo pentru a a- 
sista și la partida de 
speranțe. Pentru că au 
văzut acolo ■**• pe tere
nul 2 — nu mai puțin de 
opt goluri, scorul fiind 
6—2. Cum și în meciul 
de pe stadionul central 
s-au înscris zece, specta
torii celor două meciuri 
au văzut îh total 18...
• Fără îndoială, Valș- 
covici, cu cele șase go
luri marcate, a stabilit 
un record de eficacitate 
pentru actualul campio
nat și l-a egalat pe Hagi, 
cel care, cu trei ani în 
urmă, înscria tot șase 
goluri într-un meci cu 
F.C. Olt. disputat în 
„Regie" • Am revăzut 
— și ne-am reamintit cu 
plăcere — jucînd exce
lent „perechea" de fun
dași centrau Andone — 
Rodnic de la Campiona
tul Mondial de juniori 
din Australia • vasile 
Simionaș, înaintea parti
dei cu Dinamo ; „Infrîn- 
gerea din partida cu 
Craiova ne-a îngenun
cheat psihic și de atunci 
nu ne mai putem reveni"
• Bine a jucat în ata
cul echipei Dinamo ...ju
niorul (încă) Răducioiu, 
El i-a dat lui Vaișcovicl 
o pasă Ideală șl a mar
cat un gol foarte fru
mos. Spre final, însă, 
neștilnd să-șl dozeze for
țele, a slăbit mult tem- 
poul. Cu alte cuvinte, 
mal are de învățat... 
(UD.).

mari ne-au fost emoțiile 
din final, pe atît de ma
re e însă satisfacția a- 
cestei victorii, care con
stituie un stimulent pen
tru ultima parte a com
petiției. Cum mai sînt 
ta joc încă 14 puncte, 
iar echipa noastră e in 
creștere de formă, spe
răm, in continuare...". 
(R.U.).

• IN ZIUA meciului 
cu Universitatea Craio
va, fundașul clujean 
Neamțu a împlinit 31 de 

ani. El și-a aniversat 
ziua de naștere printr-o 
prestație bună, primind 
meritate aplauze din par
tea generosului public 
prezent la partidă a In 
minutul 29 al meciului, 
arbitrul V. Alexandru 
l-a scos din incinta te
renului pe antrenorul e- 
chlpel de speranțe a U- 
niversltății Craiova. Ni
colae Zamfir, pentru vo
ciferări repetate, acesta 
fiind nevoit să priveas
că meciul din tribună 
• Un joc superb au o- 
ferlt în „deschidere" e- 
chipele de speranțe ; 
partida s-a încheiat pînă 
la urmă cu victoria Uni
versității Craiova, cu 
scorul de 3—2. S-a jucat 
în mare viteză, fazele al
ternînd la ambele porți. 
Cele 5 goluri marcate au 
fost de o rară frumu
sețe, semn că la cele 
două cluburi schimbul 
de mîine este cât se poa
te de promițător, 
Nt.).

pe merit, în min. 57, 
cartonașul galben. El, 
după autoaccidentarea 
din acea fază, a ieșit 
dta teren spre banca de 
rezerve a echipei sale 
pentru a cere antrenoru
lui schimbare. Dar fără 
să-1 anunțe, ta prealabil, 
pe conducătorul de joc, 
așa cum scrie la regula
ment. Oare să nu cu
noască Hagi prevederile 
acestuia 7..." • In parti
da speranțelor, tânărul 
„vîrf" Stan a marcat 
ambele goluri ale echipei 
Steaua. Cineva replica 
la sflrșitul meciului : 
„Poate că ar fi bine ca 
la unele jocuri disputate 
pe teren propriu fostul 
buzoian să fie și el in
trodus in prima echipă, 
douăzeci de minute, o 
repriză, fiindcă una e să 
joci ui partide fără mi
ză și alta e să evoluezi 
lingă Hagi, T. Stoica 
sau Rotariu..." (S.T.).

Piturcă își trece in cont un 
meciul Steaua — A.S.A.

Foto :

nou gol. (Fază din
Tg. Mureș) 
Nicolae PROFIR

Gh.

blicane indi- 
; ediția 198» 
a treia pe 
;ti. In orga- 
iciației spor- 
ioalitate. Ca 
știi celor 4 
5-au angajat 
ă luptă pen
ii, întrecerea 
It rîvnlteior 

Interesantă 
ut.
■ci motocro- 
nc, în prim- 
ătorul de 13 
’ jr.. in evi- 
o etapă Ia 
, elevul an- 
Chițu, pe o 
ă la punct, 
tind in con- 
t duel cu* 
nentulul ge- 
lan Roman, 
ie mecanice 
cmc, liderul 
I Feraru a 
an Ghincea, 
greșeli : s-a 

urmăritorii 
: și a căzut, 
a ieșit pre- 
it alergător, 
oulung-Mus- 
mentul ofl- 
.1 bun timp, 
motocicleta 
cîteva sute 

.. tacă fără 
le a relua 
a 1-a intro- 
tor. Cino a 
lenea faptă
Juniorii au

fost la înălțime, ei oferind între
ceri pasionante si cu mai puține 
peripeții ca altă dată.

Clasele 125 cmc 
250 cmc 
nate de 
nor — 
pionul 
Mulner. _ ______ __ _
tigat de o manieră 
iar coechipierul _______ __
Hies ni s-a părut mal puțin ha
zardai ca în anterioarele evo
luții. De asemenea Florin Pop, 
cînd 1 se ,. ghicește mașina, este 
imbatabil ia 125 cmc, dar dintr-o 
insuficientă pregătire fizică sca
de ritmul spre finalul cursei.

CLASAMENTE : etapă, 50 cmc
— 1. M. Dinescu-jr. (Poiana Cîm- 
pina) 40 p, 2. A. Szlîagy (Elec
tro Sf. Gheorghe) 30 d, 3. C. Lu- 
caci (St. R. Bv). 27 p ; 80 cmc
— 1. C.Ghtacea (Torpedo Zăr- 
nești) 37 p, 2. M. Feraru (Steaua) 
37 p, 3. A. Gocz (Torpedo) 30 p ; 
125 cmc — i. F. Pop (Steaua) 
40 d. 2. i. Bogdan (Steaua) 30 p, 
3. L. Rozsonczi (T.R.A. Tg. Mu
res) 30 p: 250 cmc — 1. E. Mulner 
(Steaua) 40 p, 2. A. Ilieș (Steaua) 
34 p, 3. A. En,ceanu (St. R. Bv.) 
23 p ; general, 50 cmc — 1. M. 
Dinescu-jr. 104 p, 2. A. Roman 
95 p, 3. C. Stănescu (Loc. PI.)) 
84, 4. A, szilăgy (Electro) 84 p ; 
80 cmc — 1. M. Feraru 117 p, 2. 
C. Ghincea 103 p, 3. Z. Ferenczi 
(Torpedo) 76 p ; 125 cmc — 1. F. 
Pop 100 p, 2. C. Tompa (Electro) 
34 p, 3. L. Rozsonczi 84 p : 250 
emo — 1. E. Mulner 113 p, 2. P« 
Schmidt (Poiana) 87 p. 3. A. En- 
ceanu 83 p.

Traian IOANITESCU

— tineret și 
au fost domi- 

alergătoril steliștl (antre- 
Gheorghe loniță). Cam- 
tării ia seniori, Ernest 
a condus sigur șl a cîș- 

categorică, 
său Alexandru

seniori

I
I
I
I

• IN MECIUL de la 
Ploiești, arbitrul Șerban 
Necșuiescu a prelungit 
jocul cu 5 minute : trei 
la sflrșitul primei repri
ze șl două la sflrșitul 
jocului. Deplin justificat, 
pentru că oaspeții au tras 
de timp în prima repri
ză, Iar Petrolul spre fi
nalul partidei. • O echi
pă aflată in situație pre
cară In clasament (cum 
este cazul Sportului Stu
dențesc) are, mai mult 
ca aricind, nevoie de 
calm șl înțelegere, de o 
atmosferă Internă de co
laborare. Cu atit mal 
de neînțeles au apărut 
unele discuții cam aspre 
din sinul team-ului bucu- 
reștean după încheierea 
meciului, a După meci. 
Mihai Cristache, din con
ducerea clubului ploieș
tean : „Am trecut un e- 
xamen greu. Pe cît de

a DOI jucători de 
re perspectivă din 
balul nostru au fost a- 
plaudați duminică la sce
nă deschisă pe stadionul 
Steaua : Gh. popescu (21 
de ani) șl Sabău (20). 
Primul parcă evoluează 
de cînd lumea la echipa 
campioană, el intrînd la 
combinațiile... neprevăzu
te ale „roș-albaștrilor" 
cu o exactitate de... cal
culator : al doilea l-a 
îneîntat pe spectatori cu 
tehnica sa bună, ca să 
nu mal vorbim și de tra
valiul depus in teren. 
Deci, semne bune pen
tru... echipa națională
• Bujor Pătruțescu, ob
servatorul federal al par
tidei steaua — A.S.A. : 
„Greu de Înțeles reacția 
unora dintre spectatori 
și mai ales nedumerirea 
lui Hagi cînd arbitrul 
Ai. Mustățea i-a arătat,

ma
iou

• DEȘI se anunța o 
dispută aprigă pentru 
puncte, ambele echipe 
vizînd și reabilitarea du
pă acel identic 0—4 din 
etapa precedentă, partida 
Corvinul — Victoria a 
avut un cadru de desfă
șurare foarte sportiv, 
ceea ce l-a determinat 
pe observatorul federal 
Gh. Glisici, membru al 
Comisiei de disciplină, 
să remarce : „Dacă toate 
jocurile ar fi la fel, Co
misia de disciplină ar 
trebui să înainteze... ce
rerea de pensionare 1“ 
• Tînărul Bulgaru s-a 
Impus prin frumoase ca
lități la titularizarea sa 
pe postul de „libero", el 
constituind un non argu
ment în favoarea ideii 
că izvorul de talente din 
cadrul centrului de copil 
șl juniori hunedorean nu 
a secat. • Păcat că par
tida echipelor de speran
țe nu s-a jucat în cuplaj 
cu ijneciul mare", astfel 
îneît spectatorii să aibă 
posibilitatea să urmăreas
că o -----------
loasă, 
fotbal 
lidera 
torta 
trecut ______ .. .
dștigat cu 2—1) In dru
mul ei spre titlu. (A.V.).

cartonașe galbene, iar 
Turcu este încă nerefă
cut după o mai veche 
accidentare. Spre bucu
ria tuturor suporterilor 
echipei din Scornicești, 
înlocuitorii celor trei a- 
miintiți au evoluat bine 
șl au încheiat meciul cu 
succes • Flacăra a Jucat 
bine la Slatina, iar după 
pauză, mal ales, a com
binat frumos la mijlocul 
terenului, avîndu-l pe 
Dragnea în rolul princi
pal. Mai tînărul său co
leg, Marcu, a fost un a- 
devărat piston, partici
pând atât în faza de atac, 
dt șl în cea., de apăra
re. <P. V.).

întâlnire spectacu- 
cu multe faze de 
autentic, în care 

clasamentului, Vic- 
București, a maii 
de un „hop" (a

• ANTRENORII lui 
F.C. Olt, Stănescu și O- 
blemenco, au avut pro
bleme în stabilirea for
mației pentru meciul cu 
Flacăra Morenl, trei titu
lari neputînd 11 folosiți. 
Astfel, Mihail șl Leța a- 
cumulaseră cite două

• DINCOLO de dife
rența de vîrstă, se im
pune (chiar șl din tri
bună I) asemănarea între 
antrenorul studenților ti
mișoreni, Ion V. Ionescu, 
și atacantul Banu, reve
lația acestui sezon. Un 
fapt grăitor ta acest 
sens : la meciul anterior, 
de la Suceava, cînd Banu 
a șl marcat un gol, un 
spectator s-a apropiat de 
banca timișorenilor șl, 
hîtru, trecînd peste amă
răciunea suporterului, a 
Întrebat : „Aista-1 ftaio
rul antrenorului 7..." •
Nu numai ta final, cînd 
spectatorii savurau victo
ria echipei favorite, ci și 
pe parcursul meciului, 
chiar dnd deciziile nu 
erau favorabile timișore
nilor, ta tribune nu s-au 
auzit decît aprecieri po
zitive la adresa arbitru
lui bucureștoan Vasile 
Angheloiu. (P. SI.).

• DUPĂ CE în se
zonul de toamnă a a- 
vut o evoluție mai puțin 
convingătoare, Goanță a 
început returul destul de 
promițător, Iar de cîteva 
etape încoace, de la un 
meoi la altul, joacă parcă 
mal bine. Duminică, in 
partida atît de dificilă 
cu S.C. Bacău, el și-a o- 
norat din plin calitatea 
de căpitan al echipei sa
le, lmpulslonîndu-și per
manent coechipierii, fă- 
cînd o adevărată risipă 
de energie în teren și — 
ca un corolar — înscri
ind golul care s-a dove
dit decisiv pentru victo
ria Rapidului. • Apre
cieri deosebite și pentru 
Țiră, care în acest meci 
a luptat cu o ambiție și 
o dăruire De care nu prea 
le-am 
pînă acum, .--------  ,
bine în valoare calități
le. -----“------------ :::
ține la același nivel, ar 
fi nu numai In benefi
ciul echipei sale, ci șl «fi 
lui personal, căci 1 s-ar 
deschide mal lesne por
țile loturilor reprezenta
tive. • O frumoasă fes
tivitate In pauza medu
lui de duminică, din 
Giulești s cu prilejul e- 
niiversării zilei de naștere 
(42 de ani) și pentru me
ritele sale recunoscute 
în activitatea depusă la 
clubul feroviar, președin
tele Rapidului, Eugen 
Ignat, l-a lnmînat lui 
Necula Răducanu o di
plomă de onoare și o 
plachetă. Bineînțeles eă 
șl publicul l-a făcut tui 
Rică o caldă manifestare 
de simpatie. (C. F.).

remarcat la el 
punîndu-și

Dacă s-ar men'

■G

...ȘI GAZON

|

ii
•} 
fî

I

|ADMINISTRAȚIA Dt SIAI INFORMEAZĂ
• Tragerea săptămânală PRu- 

INOEXPRES de astăzi, mteicuri.
11 mal, va avea loc în Bucure-, 
ta sala clubului din str. Doamne: 
nr. 2, începînd de la ora 
La radio, pe programul i 
putea fl audiate aspecte de 
desfășurarea operațiunilor 
tragere, la ora 16.15. De aseme- 

extrase vor fi

I
I
I
I
I

15,50. 
vor 

18 
de

nea, numerele 
transmise si în reluare, te ace
lași program, la ora 23 95 si rriîi- 
ne, Joi. 12 mai, la ora 8 55. Acce
sul în sală este liber, oentru teti 
cei interesați.
• De luni, s-au pus tn vin- 

zare biletele pentru interesanta 
șl atractiva TRAGERE MULTI
PLA LOTO de duminică, 15 mai. 
Reamintim că se vor exr"a-e ~1 
de numere, în cadrul a 8 extra
geri. eu posibilitatea de a ee 
eîștlga si cu 3 numere oi" '3 
extrase, astfel că posesorul unul

b.iei in valoare de 25 de lei va 
beneficia de șanse echivalente 
cu cele ofer te de 4 trageri LOTO 
obișnuite
• La toate agențiile Loto -Pro

ne toort si vln-zătorif volEnti se 
află in vînzare emisiunea spe
cială 'Imitată „ LOZULUI IN 
PLIC care oferă cwiguri supli
mentare din ’ondul special al 
sistemului. Alături m clsttaurile 
ob'snuite (autoturisme și bani). 

—■-îPVr.E co- 
LOR.

»> rlSTIGLRILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 8 MAI 
1 Sj Cat. 1 (13 rezultate) : 16 va
riante 25%' a 20.5,9 lei î cat. 2 
*12 rezultate) : 3 variante îOO’/o
a 4 5’2 iei "i 418 variante 25% a 
• ”8 : cat. 3 ci rezulta'e' :
42 vn-î "'«„ •06"’. a 61’ lei Si 4.967 
variante 25% a 160 lei.

POIANA BRAȘOV VÂ AȘTEAPTĂ!
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAURANTE 

BUCUREȘTI oferă bilete de odihnă ta luna mal șl pînă la 
15 funie a.c„ ta stațiunea Poiana Brașov.

Plecări zilnice, sejur la alegere de minimum 1 zile.
Se pot organiza simpozioane, conferințe, schimburi de ex

periență, cantonamente, competiții sportive, vernisaje de ex
poziții gale cu prezentări de filme, excursii cu fruntașii In 
întrecerea socialistă.

Turiștilor prezenți ta stațiune li se pune la dispoziție în
treaga bază de sport șl agrement t călărie, înot ta piscine aco
perite și ta aer Utoer. tenis de cîmp, minigolf, popice.

Seri festive și programe distractive Ia restaurantele „Capra 
Neagră" și „Favorit".

Ritual și specific românesc ta unitățile reprezentative( 
„șura Dacilor", „Coliba Haiducilor", „Vtaătorul", „Miorița", 
Seară medievală la „Cetate" și folclor la „Cerbul Carpatin".

înscrieri și informații la toate agențiile de turisn» ale 
LT.H.R. București.

I I

I.



După meciul din ,,Cupa Davis'*

O USTURĂTOARE ÎNFRINGERE

Șl CAUZELE SALE
lafringerea in meciul de tenis 

dintre reprezentativele României 
și Portugaliei din cadrul ..Cupei 
Davis". desfășurat săptămîna 
trecută la Timișoara, coate £1 
considerată — in ciuda scorului
— mai mult decît categorică. 
Pentru că tenismanil portughezi 
s-au arătat, in cele trei zile de 
întrecere, net superiori jucători
lor noștri, ia toate capitolele : 
pregătire fizică și psihică, rea
lizări tehnico-tactice valoroase, 
putere de concentrare și de mo
bilizare deosebite, mai ales in 
momentele-cheie ale meciurilor, 
viteză de execuție foarte mare 
(imprimînd mingii, implicit, vi
teză si tortă sporite), mobilitate 
impresionantă pe teren, regula
ritate și precizie ale jooului 
pract'cat eu precădere din spa
tele terenului, jucătorii oas
peți fiind, ca și al noștri, niște 
obimultl al „zgurei". Am văzut, 
astfel, ce înseamnă tenisul mas
culin International de azi, por
tughezii nereprezentind. însă, 
nici pe departe, urnita sa supe
rioară. In plus tenismanil oas
peți au sosit la Timișoara cu 
dorința mărturisită de a învinge, 
iar pentru a-si atinge scopul 
n-au precupețit nici un efort.

Se poate afirma, fără putință 
de tăgadă, că acest meci de te
nis a fost cîștigat de portughezi 
pentru că el au abordat întîini- 
rea de ta parametri obiectivi. In 
perfectă cunoștință de cauză a 
valorii jucătorilor români, apre
ciind realist — iar rezultatul fi
nal a demonstrat-o cu prisosință
— șansa fiecărui sportiv, român 
sau portughez.

Nu aceiași lucru se poate spu
ne. însă, despre echipa Româ
niei. care a tuat mult prea ușor 
totul, neglijind aspecte de amă
nunt în aparență, dar care s-au 
dovedit a fi hotărîtoare. Si vom 
face referire mal 'ntîi ia mo
mentul in care a fost efectuată 
tragerea la sorți : octombrie 1987. 
In ciuda celor aoroape șapte luni 
(pină la ora startului), nu a fost 
făcută nici o încercare de cu
noaștere a adversarului, fie de 
către antrenorul și căpitanul ne
jucător al „tricolorilor” — ștefan 
Georgescu —, He de către jucă
tori — Florin Segărceanu si A- 
drian Marcu în principal. Meni
rea acestei acțiuni ar fl tost 
APRECIEREA REALA a valorii 
jucătorilor portughezi, astfel oa. 
ta ora medului, să fie evitate 
surprizele. Menționăm că în lu
nii» martie-aprille. în, Portugalia 
au avut loc cîteva concursuri 
puternice la care au participat 
(cu succes. în paranteză fie 
spus...) și învingătorii de acum 
cîteva zile. Se impunea o vizio
nare în direct. Sau măcar, în 
timpul antrenamentelor din săptă- 
mîna : eclului, antrenorul Iotului 
român avea obligația să-1 urmă
rească cu cea mal mare atenție

„CENTURA DE AUR“
(Urmare din pag I)

Popa în primele secvențe ale 
meciului, păreau că vor decide 
rapid învingătorul. Impresie 
eronată, dezmințită cu prompti
tudine de pugilistul sovietic, 
care, departe de a fi fost In
timidat, s-a lansat !ntr-o serie 
de atacuri care au durat pină 
la sfîrșitul partidei. „Venind" 
ca un... buldozer, Kazandjan a 
pus la greu examen pregătirea 
fizică a lui Popa, dar. în ace
lași timp, a putut constata su
perioritatea tehnică a acestuia. 
Popa a punctat mult cu direc
te șl a obținut detașat victo
ria la puncte (4—1). Printre 
„semimuște" semnalăm și pre
zența campionului bulgar Kra
simir Ciolacov, care și-a anun
țat candidatura Ia centura ca
tegoriei printr-o victorie rapi
dă. în primul rund, obținută 
în fata lui SeigI Ichikado (Ja
ponia).

Tot atît de rapid. însă la 
„pană", a cîștigat și Daniei 
Dumitrescu, care l-a obligat 
pe egipteanul Mohamed Gala! 
să abandoneze doar după un 
minut de luptă.

Meciul vedetă al primei gale 
a fost însă cel oferit de 
„ușorii" Viorel Mihăilă și An-

„CURSA PĂCII"
IT.AGA, (0 (Agcrpres). — Pri

ma etaoă a celei de-a 41-a edi
ții a competiției cicliste Interna
ționale „Cursa Păcii" disputată 
oc ’ traseul Bratislava — Levies 
(137 km) a revenit rutierului 
sovietic Jamolidin Abdusaparov 
în 2.58:04. cu primul pluton în 
ac’iast timp cu învingătorul au 
sosit șl cicliștii români Valentin 
Constantlnescu, Stelian Bulărea- 
nu. Costicâ Paraschlv. Ludovic 
Covaci Șl Constantin Căruțașu.

In clasamentul general indivi
dual conduce Olaf Ludwig 
(R.D.G.» urmat de coechipierul 
său Ampler ia 2s șl Ugrumov 
(U.R.S S.) ia 3 s. In. fruntea cla
samentului general pe echipe se 
află reprezentativa R.D. Germa
ne. Echipa României ocupă lo- 
cul 11 la 1:03. 

(cum l-am văzut adesea pe omo
logul său portughez Jose Costa, 
cu carnetul de notito în mînă) 
și să le comunice elevilor săi 
părțile slabe, dar MAI ALES 
CELE BUNE ȘI FOARTE BUNE 
ale adversarilor.

Legat de acestea, considerăm 
că pregătirea specifică pentru 
acest meci a fost făcută super
ficial și IRESPONSABIL : antre
namente fără durata și intensi
tatea necesare; s-a acreditat me
reu ideea. fără acoperire în 
fapte, că... rezultatul final va fi 
favorabil echipei române (3—2 
sau 4—1). Toate au avut darul 
să ducă ia un mod defectuos de 
abordare a meciurilor de către 
îhtreaga echipă (antrenor șl 
sportivi) ; jucătorii noștri au a- 
părnt lipsiți de concentrare și 
de mobilizare in situațiile de 
handicap ; au cedat cu ușurință 
condamnabilă in momente deci
sive, cum s-a întâmplat eu Se- 
gărceonu (care nu a reușit să 
rupă șirul celor 13 ghemuri con
secutive dștlgate de Cunha E 
Silva, deși în nu mal puțin de 
9 a avut unul, două sau trei a- 
vantoje) sau cu Mareu (nu și-a 
fructificat avantajele substanțiale 
— 4—1 în primul set și 3—0 în 
al doilea — din partida cu ace
lași tenace Silva, considerată ca 
ultima șansă a echipei) ; a- 
titudtrea demobilizatoare a că
pitanului echipei noastre în tim
pul disputării meciurilor, care 
părea mal descumpănit dectt ju
cătorii înșiși șl. legat de aceasta, 
negăsirea soluției optime în frec
ventele momente de degringoladă 
pentru a ieși din impas ; con
ducerea federație.] nu s-a impli
cat In controlul pregătirii si «u 
și-a impus punctul de vedere ; 
comportarea lamentabilă a tui 
Florin Segărceanu, care, surprin
zător, nu a făcut față presiunii 
psihice atît de caracteristică 
meciurilor de „Cupa Davis" (fapt 
datorat, după părerea noastră, 
în mare măsură pregătirii NE- 
CORESPUNZATOARE nivelului 
cerut astăzi de tenisul mondial).

Desigur, vinovațl se pot găsi 
întotdeauna, ca și scuze, de alt
fel. Dar credem că nu numai 
asta contează. Ci cauzele care 
au dus la un asemenea eșoc, pe 
cit de supărător, pe atît de a- 
larmant. Conducerea federației, 
prin biroul său federal, colegiul 
centrai de antrenori, ca și cei
lalți factori implicați în tenisul 
românesc au datoria să anali
zeze de urgență mai ates urmă
rile acestui nou „duș rece", să ia 
atitudine și măsuri prin cele mal 
realiste, obiective șl convingă
toare forme, astfel ca. în cel mal 
scurt timp, juniorii si copiii de 
az| să înceapă să urce din nou 
panta anevoioasă a marii per
formante.

Doina STANESCU

REZULTATE TEHNICE
SEMIMUSCA : M. Gîndac b.p. E. Palsan (Cuba), M. Popa b.p. 

R. Kazandjan (U.R.S.S.), K. Ciolacov (Bulgaria) b.ab.l S. Ichikado 
(Japonia) ; PANA : D. Dumitrescu b.ab.l M. Galal (Egipt), A. Ce- 
llchiz (Turcia) b.p. J. Eskelinen (Finlanda) ; UȘOARA : V. Mi
hăilă b.p. A. Carrera (Cuba). B. Abadkiev (Bulgaria) b.p. F. Ab
lalim. E. Hachimov (U.R.S.S.) b.p. I. Stan.

SEMIUȘOARQ î K. Tatar (Turcia) b.p. I. Cernat, D. Măeran b.ab.2 
M. Toikanen (Finlanda), M. Dulmitrescu b.p. A. Hldayet (Turcia). 
M. Enrique (Cuba) b.p. I. Kolesnikov (U.R.S.S.) : SEMIMIJLOCEE : 
A. Hernandez (Cuba) b.ab.2 V. Citea, H. Furnikov (Bulgaria) b.k.o.l 
P. Buliga. Fr. Vaștag b.p A. Ankam (Ghana), A. Kadîr (Turcia) 
c.rfbprez. R. Iblșev (Bulgaria) : SEMIGREA : J. Gonzales (Cuba) 
b p. D. Senciuc ; GREA : B. Sabiev (U.R.S.S.) c.neprez. F. Pamfil.

tonîo Carrera (Cuba). Cu... 
k.o.-ul deasupra ringului cel 
doi au schimbat în primul 
rund zeci de lovituri puterni
ce. atacurile ambilor succe- 
dîndu-se în valuri. Această 
tactică... tranșantă nu a con
venit cubanezului, marcat vizi
bil, mai ales de seriile la corp 
plasate de Mihăilă. în rundul 
secund și In continuare oaspe
tele a încercat să câștige par
tida exclusiv cu un box de la 
distanță, prudent, bazat doar 
pe lovituri de tatîmptaare. 
Inițiativa a revenit în aceste 
condiții aproape total lui Mi
hăilă. care a continuat să ata- 
oe cu seri i și să puncteze mai 
mult obținînd o aplaudată vic
torie la puncte (4—1). Tot la 
această categorie, campionul 
european Boleslav Abadjiev 
(Bulgaria), aflat din nou pe 
ringul ..Centurii", a primit o 
replică destul de curajoasă din 
partea constănțeanului Faredin 
Ablalim, dar superioritatea lui 
Abadjiev a fost evidentă și 
victoria i-a revenit acestuia cu 
4—1.

Spectatorii au așteptat cu 
mare interes să-1 revadă în 
ring pe Danie! Măeran, unul 
dintre cei mai buni tehnicieni 
ai boxului nostru la ora ac
tuală. Și campionul „semiușorl- 
lor" nu Ie-a înșelat așteptările. 
Deși a fost dezavantajat de 
alonja adversarului său, finlan
dezul Matti Toikanen, el a 
găsit soluția pentru a-și plasa 
atît directele de întîmpinare, 
cit și frumoase și eficace serii 
de trei lovituri la figură, în 
urma cărora Toikanen a fost 
numărat , de două ori în repriza 
secundă șl apoi abandonat de

La Regata Hazewinkel

CAIACIȘTII
Șl CANOIȘTil NOȘTRI - 
PE LOCURI FRUNTAȘE

La primul mare concurs din 
acest sezon nautic, Regata Ha
zewinkel. din Belgia, sportivii 
români au luat un start promi
țător pentru viitoarele importan
te concursuri, ooupînd — în 
compania unor echipaje din 23 
de țări — numeroase tocuri frun
tașe Astfel, în finala probei fe
minine de K 4 — 500 m, Tecla 
Borcănea, Luminița Munteanu, 
Marina Bituleanu, Sanda Nicu- 
lae au ocupat primul loc (1:48,18), 
Daniei Stoian șl Ionel Lețcae 
s-eu clasat pe locul 2 (3:54,S3) 
la K 2 — 1000 m (Ungaria 3:52,44) 
șl pe 3 la K 2 — 10 000 m
(40:59,89) șl la K 3 — 500 m
(1:41,78). La canoe simplu 10.000 
m. Aurel Macarencu s-a situat 
Pe locul 2 (48:09,81), după Gjer- 
lufsen (Danemarca) 48:09,55, iar 
la C 1 — 1000 m pe 3 (4:4-3,96). 
La caiac dublu fete, Luminița 
Munteanu șl Marina Bituleanu 
au avut, de asemenea, o com
portare bună : locui 2 la 500 m 
(2:10,25). după Olanda (2:09,13) 
șl locul 3 la 4090 m (17:41,12). 
V. Lehaci și V. Afanase. locurile 
2 la canoe 500 șl 10 000 m, 4 la 
1 000 m. iar la K 4 (Constantin, 
Popa, Petro. Dulău, respectiv 
Volcu) locurile 4 la 500 m și 5 
la 1 ooo m.

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
IN ZIUA a DOUA a Concursu

lui de atletism desfășurat în lo
calitatea japoneză Hamamatsu, 
sportiva română Mihaela Pogă- 
ceanu a cîștigat proba de 100 m 
garduri, cu timpul de 12,79, iar 
coechipiera sa Doina Melinte a 
terminat învingătoare la 3 000 m. 
cronometrată în 9:09,16. Alte re
zultate : 400 m bărbați : Tlaeon 
(Câte d’Ivoire) 46.73 : prăjină : 
Bright (SUA) 5,60 m.

ÎN PRIMA RUNDA a turneului 
internațional de șah „Memorialul 
Tigran Petrosian", ce se desfă
șoară la Erevan, au fost con
semnate următoarele rezultate : 
Romanlșln (URSS) — Negulescu 
(România) 1—0, Dolmatov — Ago- 
plan (ambii URSS) remiză, Psa- 
hls — Elvest (ambii URSS) 1—0, 
Pavlovicl (Iugoslavia) — Smaghln 
(URSS) 1—0, H. Olafson (Islan
da) — Anastasian (URSS) remiză.

ÎN TURNEUL de box de la 

arbitru. O revenire promițătoa
re în perspectiva J.O. Aștep
tăm confirmarea in următoare
le partide ale turneului. Tot 
la „semiușoară", Marian Dumi
trescu a cîștigat lejer, la 
puncte, confruntarea cu Hida- 
yet Aydogmuș (Turcia). Un 
meci de-a dreptul dramatic 
intre Mario Enrique (Cuba) și 
Igor Kolesnikov (UR.S.S.), în
cheiat cu o decizie la limită 
(3—2) în favoarea sportivului 
cubanez.

Franclse Vaștag, campionul 
nostru mondial de juniori, dă 
un examen de maturitate prin
tre seniori pe ringul „Centurii 
de aur". Prima „problemă" a 
rezolvat-o entuziasmant aseară. 
Boxînd spectaculos în compa
nia Iul Alfred Ankam (Ghana), 
un „semimijlociu" cu rezistență 
de stîncă, Vaștag a cucerit nu 
numai inimile spectatorilor, 
care l-au aplaudat, ci și, firesc, 
decizia juriului cu 3—0.

Galele de marți s-au încheiat 
cu un meci de mare tensiune 
între „semigreii" Dumitru 
Senciue și Jorge Gonzales 
(Cuba). S-au schimbat lovituri 
care, fiecare, ar fi putut în
semna un K.O., dar cei doi 
sportivi au terminat partida în 
picioare, așteptînd, ca și spec
tatorii de altfel, cu mari emo
ții, decizia juriului. Aceasta a 
fost acordată sportivului cuba
nez. Astfel, Gonzales și-a luat 
revanșa pentru Înfrîngerea 
suferită cu doi ani în urmă în 
fața lui Senciuc, tot pe ringul 
„Centurii de aur".

Tot mai interesanta compe
tiție pugilistic^ de la Palatul 
Sporturilor și Culturii continuă 
azi cu alte două gale.

Azi, in Italia fi Finlanda

ÎNCEPE C.E. DE BASCHET FEMININ (grupa B)
De azi pînă duminică se des

fășoară întrecerile grupei B a 
Campionatului European de 
baschet feminin (Challenge 
Round), la care iau parte 12 
echipe, împărțite în două se
rii. Echipa României face parte 
din seria B și va susține me
ciurile în orașul italian Catan
zaro, în compania selecționate
lor Italiei, Israelului, Olandei, 
Poloniei și Suediei. Seria A 
(meciurile vor fi găzduite de 
orașul finlandez Turku) este 
alcătuită din reprezentativele 
Angliei, Cehoslovaciei, Finlan
dei, Franței, R.F. Germania și 
Spaniei.

Primele două formații din 
fiecare serie vor promova în 
grupa valorică A, unde au a- 
sigurată participarea reprezen
tativele Bulgariei, Iugoslaviei, 
Ungariei șl U.R.S.S. (Campio
natul European — grupa A, se 
va disputa anul viitor, in Bul
garia); cele clasate pe locuri
le 3—4 vor rămîne în grupa B; 
ocupantele locurilor 5—6 vor 
retrograda în grupa C.

Lotul român este alcătuit din 
următoarele jucătoare: Magda
lena Jerebie (Voința Brașov), 
Aurora Dragoș, Gabriela Kiss

Komarno, la categoria semlmijlo- 
cie A, Tatakl (România) l-a în
vins prin k.o. tehnio pe cehoslo
vacul Blrnes. In limitele catego
riei muscă Krijanski (Cehoslo
vacia) a dispus la puncte de Ne
meth (Ungaria).

ÎN CADRUL turneului de box 
de la Kaunas, In limitele catego
riei semimuscă, pe locul întîl s-a 
clasat sportivul sovietic A. 
Mkrtcian. urmat de românul Ion 
Dudău șl I. Toth (Ungaria).

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM « La Modesto (Ca

lifornia), Jackie Joyner a sta
bilit un nou record al S.U.A. în 
proba feminină de 100 m gar
duri. cu timpul de 12,70. Alte re
zultate : masculin : 200 m : Atace 
Mahorn (Canada) 20,53, înălțime: 
Brian Stanton (S.U.A.) 2,30 m,
disc : ștefan Gernholm (Suedia), 
63,84 m, triplu-salt : Franck Ru
therford (Bahamas) 17.1» m, lun
gime: Carl Lewis (S.U.A.) 8,53 m,

CICLISM * Etapa a 15-a a 
Turului Spaniei. încheiată după 
166 km la Gulrze del Valles, a 
revenit rutierului danez Johny 
Weltz. în 4.04:14. In clasamentul 
general se menține lider spanio
lul L. Cubino.

HANDBAL • La Vilnius, în 
meci retur pentru finala com
petiției feminine „Cupa Fe
derației Internaționale", echi
pa locală Egle a întrecut cu 
scorul de 32—2» (17—10) formația 
iugoslavă Buducnost Titograd, 
învingătoare șl In primul joc. 
handbalistele sovietice au intrat 
în posesia trofeului.

MOTO • Campionatul Mondial 
de motocros la clasa 500 cm® a 
programat ta Matoioe un con
curs, în care victoria a revenit 
sportivului franoez Jacky Vimond 
(„Yamaha"). In clasamentul ge-

Azi, finala Cupei Cupelor : 
AJAX SAU MALINES ?

Astă seară, la Strasbourg, se 
dispută cea de a 38-a finală a 
Cupei Cupelor. Se întâlnesc Ajax 
Amsterdam șl F.C. Malines. Cui 
să-1 acordăm prima șansă ? 
Reputatei Ajax, consacrată în 
competițiile europene, deținătoa
rea trofeului, sau belgienilor de 
la F.C. Malines, care eu acest 
prilej debutează in finala 
competiției nr. 2 T Ambele 
formații, prin polmaresele lor 
din acest sezon, au șanse să in
tre în posesia Cupei. Ajax este, 
după P.S.V. Eindhoven, una din
tre cele mal puternice echipe 
din Olanda. In meciurile din e- 
dltla 1987—80 ea a eliminat pe 
Dundalk (4—0. 2—0), Hamburger 
S.V. (1—0, 2—0). Young Boys
Berna (1—0. 1—0) șl pe Olym- 
pique Marsilia (3—0 In deplasare 
șl 1—2 acasă !). Pe cine contează 
renumita Ajax t Pe portarul 
Kaiser, fundașii Wouters, Larsson 
șl înaintașii Muhren, Van der 
Schlp șl Bosman. In plus. este 
de notat, că In ultimele două e- 
dltii. Ajax n-a pierdut decît 
două partide, calificîndu-se to
tuși în tururile următoare. în 
ediția treeutâ cu Malmd F..F 
(0—1) și, recent, eu Marsilia (1—2. 
la Amsterdam), se pare totuși 
că F.C. Malines are un palma* 
ree mai bun, daca privim adver
sarele pe care le-a riiminat e 
1—0, »—6 cu Dinamo Bucu- 

(Universitatea C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca), Mălina Marlna- 
che, Mariana Bădinici, Romela 
Cristea, Cornelia Stoicliifă (O- 
Ilmpia București), Elena Ca- 
loianu (Voința C.S.Ș. 2 Bucii- 
rești), Gabriela Pandrea (Poli
tehnica Mine — Energie Bucu
rești), Melania Marina (Rapid 
București) ; antrenori : Nicolae 
Martin și Constantin Paraschl- 
vescu.

ACTUALITATEA LA TENIS
• Australianul Pat Cash a 

terminat învingător în turneul 
de la Nlmes (Franța), întreclnd 
in finală, cu 7—0, 7—5 pe fran
cezul Yannick Noah.
• In semifinale, la Forest Hills, 

Zivojlnovlci l-a întrecut cu 
7—6. 6—3 pe brazilianul Luia 
Matter iar Agasai a dispus ou
6— 3. 6—3 de Aaron Krlckstein 
(S.U.A.). De remarcat că în 
„sferturi" Zivojlnovlci l-a elimi
nat eu 1—6. 6—2, 6—4 pe suede, 
zut Stefan Edberg. principalul 
favorit al concursului. In finală, 
Andre Agassi (18 ani) a dispus 
de Slobodan Zivojlnovlci cu 7—5.
7— 0, 7—5.

«• Turneul de la Roma a fost 
cîștigat, de argentlnlanca Ga
briela Sabatini (6—1, 6—7. 6—1
cu canadianca Helen Kelesl). în 
finala de dublu temei, Jana No
votna (Cehoslovacia), Catherfn 
Suire (Franța) — Jenny Byrne, 
Janine Thompson (Australia) 
6—3. 4—6, 7—5.
• Rezultate din Cupa Davis * 

zona Europa — Africa : Lagos : 
Nigeria — Ungaria 5—0, Atena I 
Grecia — Turcia 4—1, Dakar 1 
Senegal — Bulgaria 4—1, Bruxel
les : Belgia — Finlanda 1—4, 
Varșovia : Polonia — Luxemburg 
5—0, Bergen : Norvegia — Mo
naco 4—1 : zona Africa : Casa
blanca : Maroc — Egipt 2—3, 
Abidjan: Cote d’Ivoire — Zim
babwe 2—3 ; zona Asia — Ocea
nia : Hong Kong : Hong Kong 
— Singapore 5—0. Taipeh : Tai
wan — Pakistan 1—4.

neral, după trei probe, continuă 
să conducă englezul David Thor
pe 101 puncte, urmat de coeohl- 
pieru! său Kurt Nicoll 86 p șl bel- 
gianu Eric Geboers 63 p.

POLO • Turneul internațional 
pentru echipe de tineret, desfă
șurat la Sofia și dotat cu tro
feul .,Diana", s-a încheiat cu 
succesul echipei U.R.S.S. care a 
întrecut, în finală, cu scorul de 
9—6 selecționata Olandei. în par
tida pentru locul trei formația 
Spaniei a învins ou scorul de 
15—11 echipa Bulgariei.

SĂRITURI a Proba masculină 
de trambulină din cadrul con
cursului de lâ Quebec a fost cîș- 
tigată de Tan Liangde (R. P. 
Chineză), cu un total de 674.60 
puncte. Pe locurile următoare 
s-au situat Matt Scoggin (S.U.A.) 
618.30 puncte și Abdel Ramirez 
(Cuba) 617.60 puncte.

SCRIMA • Concursul feminin 
de floretă de la Como (Italia), 
conttad pentru „Cupa Mondială" 
a fost cîștigat de scrlmera so
vietică Olga Votșaldna învingă
toare cu 8—1 în finala disputată 
in compania vest-germancei Rita 
Funkenhauser. In întilnlrea pen
tru locurile 3—4. Lucia Traversa 
(Italia) a dispus cu 8—2 de Isa
belle Spenato (Franța).

f-OTBAL 
■meridieuM.

rești. 0—0. 2—0 cu St. Mirren.
1— 0, l—l cu Dinamo Minsk șl
2— 1. 2—1 cu Ataianta Bergamo. 
Care sînt „vîrfurile" formației 
belgiene 2 Porterul preud’homme, 
mijlocașii ofensivi șt atacant!!
E. Koeman, de Boer. Ohana. Da 
Wilde si Jaspeers.

Să recapitulăm acum câștigă
toarele tuturor edițiilor de pînă 
acum : 1061 : Florentina ; 1062 •
Atletico Madrid ; 1963 : Totten
ham ; 1964 : Sporting Lisabona ; 
1965 : West Ham ; 1968 : Borussia 
Dortmund ; 1967 : Bayern M (In
chen ; 1968 : A. C. Milan ; 1969 t 
Slovan Bratislava ; 1970 : Man
chester City : 1971 : Chelsea :
1972 : Glasgow Rangers ; 1973 i 
A. C. Milan : 1974 : F.C. Magde
burg ; 1975 : Dinamo Kiev ; 1976: 
Anderlecht ; 1977 : Hamburger
S. V. ; 1978 : Anderlecht ; 1979 :
F. C. Barcelona : 1900 : Valencia ;
1931 : Dinamo Tbilisi ; 1983 :
F.C. Barcelona ; 1983 : Aberdeen; 
1984 : Juventus ; 1985 : Everton ; 
1986 : Dinamo Kiev ; 1907 : Ajax.

Va repeta Ajax performanta 
de anul trecut (I—0. în finala de 
la Atena, cu Lokomotive Leip
zig) sau vom înregistra o pre- 
mleră în palmaresul iul F.C. Ma
lines 7
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