
IERI AU CONTINUAT

TOVARĂȘII NICOLAE CEAUSESCU

de StatLa Palatul Consiliului 
au continuat, joi, 12 mai, con
vorbirile oficiale 
tovarășul Nicolae 
secretar general 
Comunist Român, 
Republicii Socialiste 
și tovarășul Andrei 
membru al Biroului 
Comitetului Central 
dului Comunist al Uniunii So
vietice, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste, 

în cadrul noii runde de con
vorbiri, desfășurate in. aceeași 
atmosferă tovărășească, de cal
dă prietenie, au fost examinate 
stadiul relațiilor româno-sovie- 
tice, precum și căile intensifi
cării acestora în viitor- în acest 
sens, s-a subliniat cu satisfac
ție că raporturile dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică au 
continuat să se dezvolte pe 
multiple planuri, în spiritul în
țelegerilor convenite cu prile
jul dialogului la nivel inalt, de 
la București și Moscova. Tot
odată, s-a apreciat că rezulta
tele obținute in pi timorarea 
conlucrării bilaterale, ca și spo
rirea dinamică a potențialului 
economiilor celor două țări, 
creează condiții favorabile pen
tru extinderea, pe mai departe, 
Pe baze reciproc avantajoase, * 
cooperării și specializării in 
producție, a schimburilor co
merciale, în deplină concordan
ță cu prevederile Programului 
de lungă durată privind dez
voltarea colaborării economice 
și tehnico-științifice dintre Ro
mânia și U.R.S.S. pină in anul 
2000.

S-a relevat că întărirea conti
nuă a conlucrării multilaterale 
dintre România și Uniunea 
Sovietică este in interesul ță
rilor șl popoarelor noastre, al 
cauzei generale a socialismului 
și păcii.

dintre 
Ceaușescu, 

al Partidului 
președintele 

România, 
Gromiko, 

Politic al 
al Parti

★
Joi dimineața, tovarășul 

A. A. Gromiko, membru al Bi
roului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, președin
tele Prezidiului Sovietului Su; 
prem a! Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, a vizitat 
întreprinderea „1 Mai" Ploiești. 

Președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. a 
fost însoțit de tovarășul Ion 
Sioian, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar a! C.C, al P.C.R.

La sosire, oaspetele a fost 
salutat de tovarășii Ion Frățilă, 
prim.secretar al Comitetului 
județean Prahova al P.C.R., 
președintele Consiliului Popular 
Județean, Radu Paul Păuneseu, 
ministrul industriei 
greu.

în timpul vizitei, 
general al centralei 
de specialitate, 
Gheoca, a relevai puternica 
dezvoltare pe care întreprin
derea ploieșteană a cunoscut-o 
în anii socialismului, îndeosebi 
în perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al P.C R. în 
acest sens, s-a arătat eă, bene-

ficiiud de îndrumarea nemijlo
cită a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, întreprinderea a cu
noscut un amplu proces de în
noire și modernizare, devenind 
o unitate reprezentativă a in
dustriei noastre constructoare 
de mașini. A fost 
faptul cu produsele 
aici sînt de mare complexitate 
tehnică, la nivelul celor mai 
bune realizări .pe plan mondial.

Pe platoul general dc montaj, 
înaltul oaspete a asistat la o 
demonstrație de ridicare și pu
nere în poziție dc lucru a unei 
instalații de foraj de mare a- 
dîncimc care urmează să fie 
livrată, în curînd, în U.R.S.S.

Tovarășul A. A. Gromiko s-a 
întîlnit, apoi, cu membrii con
siliului oamenilor nimicii al 
întreprinderii. Președintele con
siliului oamenilor muncii, 
Nicolae Bucura, și prim .vice
președintele consiliului, direc
torul unității, Mihai Mateescu, 
au înfățișat preocupările și re
zultatele obținute pc linia per
fecționării organizării și a 
modernizării proceselor de pro
ducție, creșterii nivelului tehnic 
și calitativ al produselor, spo
ririi productivității, a eficien
ței economice. Totodată, a fost 
reliefat rolul însemnat al con
siliului, al celorlalte organe de 
conducere colectivă din sisfe- 
mul democrației noastre munci- 
torești-revoluționarc, în apli
carea consecventă a principiilor 
autoconducerii și autogestiunii, 
a noului mecanism ceonomico- 
financiar, în asigurarea cadru
lui optim de afirmare a ini
țiativei și capacității creatoare 
a oamenilor muncii, in gospo
dărirea judicioasă a mijloacelor 
materiale încredințate de socie
tate spre administrare colecti
vului, în mobilizarea întregului 
potențial tehnic și uman, in 
vederea înfăptuirii exemplare a 
prevederilor de plan, a impor
tantelor sarcini ce Ie revin din 
hotăririle Congresului al 
XIH-lea și Conferinței Națio
nale ale P.C.R.

Adresîndu-se membrilor con
siliului, tovarășul 
Gromiko a subliniat 
deosebită pc care i-a 
vizita la

subliniat 
fabricate

A. A. 
impresia 

lăsat-o 
întreprinderea „1 

Mal" și a exprimat satisfacția 
de a se înlîlni cu cei ce mun
cesc în întreprinderea ploieș
teană, cărora le-a adresat calde 
felicitări și urări de noi 
succese în activitatea viitoare, 

în onoarea tovarășului A. A. 
Gromiko, președintele Consiliu
lui popular 
a oferit un

de utilaj
directorul 

industriale 
Dumitru

' județean Prahova 
dejun.

*
Lidia

cursul
Gromiko 

zilei de 
edilitare 

prilej

i a 
joi, 
din
au 
ale

Tovarășa 
vizitat, în 
obiective sociale și 
București. Cu acest 
putut fi cunoscute aspecte 
programului de modernizare 
continuă a Capitalei, dezvoltă
rii Construcției de locuințe, ale 
sistematizării și înfrumusețării 
orașului.

Proletari din toate (irite, anlțl-nă I
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Fruntașii baschetului

in sala Floreasca

CURSĂ AMBIJIOASĂ
Cei mai buni baschetbaliști 

ai țării pot fi văzuți din nou 
în sala Floreasca. Dar nu cu 
prilejul unui meci Dlnamo- 
Steaua (echipe la care sînt legi
timați cei mai mulți dintre 
fruntașii acestui joc sportiv), ci 
la antrenamentele zilnice ale 
noului lot reprezentativ, sub
stanțial întinerit, în scopul vă
dit de a reface prestigiul bas
chetului nostru masculin după 
clasarea vechii selecționate pe 
locul 12 la ediția de anul tre
cut a Campionatului European.
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Aspect de la unul din antrenamentele de ieri ale t >lului national.
Tema : apărarea, cit mai combativă, . indiferent de sistemul folosit 

Foto : Aurel D. NEAGU

După aproape un an de inacti
vitate (un handicap, firește), ac
tualii membrii ai lotului națio
nal se străduiesc să urce trep
tele măiestriei printr-o pregă
tire perseverentă, conștiincioa-

să, astfel ca la „europenele" de 
anul viitor să poată candida cu 
succes la o poziție onorabilă,

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Turneul internațional de box „
fPUGILIȘTII ROMÂNI
s.

Joi au început la Palatul 
Sporturilor și Culturii semifi
nalele Turneului internațional 
de box „Centura de aur“. 
Peste 5 000 de spectatori în
conjurau ringul instalat în co
cheta arenă cînd și-a făcut a- 
pariția prima pereche, pugiliștii 
do categorie semimuscă Marian 
Gîndac și Ivailo Marinov (Bul
garia). Pentru mulți dintre 
spectatori, meciul dintre cel 
doi sportivi a fost o confrun- 
tare la care au mai... asistat,

0 cu doi ani în urmă, în finalele 
0 „Centurii" de atunci. Campionul 
§ mondial și dublul campion eu- 

ropean Ivailo Marinov și-a de- 
monstrat calitățile cîștigînd, ca 
și în 1986, Ia puncte, duelul cu 

ț Marian Gîndac, după o partidă 
frumoasă, aplaudată de spec- 

g tatori. Nici Marian Popa nu a 
gr putut trece de vicecampionul 
g: european Krasimir Ciolakov 

(Bulgaria), în limitele aceleiași 
Șt categorii, deși a fost foarte a- 
I ..............................

I

B

g

I
I

proape de victorie, juriul acor- 
dînd-o la limită 
vului oaspete.

Surprinzătoare 
luptă a avut Ion 
cocoș) în confruntarea cu so
vieticul Serghei Ufimțev. A aș
teptat ca oaspetele să lovească 
primul și acesta a făcut-o fă
ră... jenă de-a lungul fiecărei 
reprize. Replica lui Guzganu a 
fost palidă și Ufimțev s-a cali
ficat în finală, cîștigînd lejer. 
Tot la această categorie, celă
lalt sportiv român prezent în

(3—2) sportl-

ta etică de 
Guzgan u (cat.

„Internaționalele14 României la tir cu arcul

SUCCES CARE OBLIGA LA O PREGĂTIRE Șl MAI BUNA
Neîndoielnic, cea de a 9-a 

ediție a Campionatelor Inter
naționale alo României la tir 
cu arcul a constituit o reușită 
nu numai din punct de vedere 
organizatoric, ci și în privința 
calității spectacolului oferit de 
trăgători, a unor rezultate obți
nute de sportivi. Toate acestea 
au fost subliniate de oaspeții 
noștri, unii dintre ei prezenți, 
ca arcași sau ca tehnicieni, la 
o serie de competiții de anver
gură. De pildă, antrenorul eme
rit al R.S.F.S. Ruse, Alcxandr 
Borodai, evidențiind unele per
formanțe înregistrate la noi si 
asemulndu-ld cu cele ale altor 
mari întreceri, ilustrînd fru
moasele dispute ce au avut loc 
în barajele de departajare din 
semifinale și finală, a ținut s.ă 
mai precizeze că „totul poartă 
amprenta unor excelente con
diții de concurs comparabile 
chiar cu ale unor reuniuni de 
nivel european". Iar polonezul 
Ian Popovici, cîștigătorul pro

bei individuale a „Internațio
nalelor", făcînd o analogie în
tre punctajele realizate în com
petiția individuală, cu cele de 
la Campionatele Mondiale din 
Australia, din primăvara anu
lui trecut și remareînd gradul 
lor de competitivitate, spunea, 
nu fără o urmă de regret : 
„La Adelaide, unde am fost 
prezent, cu cele 304 p obținute 
aici aș fi ocupat nu locul al 
18-lea, ci aș fi venit în urma 
americanului Bans, clasat al 
treilea, cu 319 p".

Desigur, aceste comparații 
sînt măgulitoare pentru orice 
gazde, cu atît mai mult, cu cit 
ele au reușit trei spectaculoa
se poziții pe podiumul de pre
miere : pe prima treaptă, for
mația Victor Stănescu, Iosif 
Szatmari, Mircea Firdea, pe 
cea de a doua, echipa compusă 
din Gabriela Cosovan, Aurora 
Chin Matei, Diana Nicolacscu, 
Iar pe cea de a treia, în con
cursul individual. Gabriela Co

sovan. Acești! realizări, cărora 
le mal pot fi adăugate și cele 
două noi recorduri naționale 
(reprezentativa feminină, în 
componența de mai sus, 3692 p 
la simplu FITA, față de 3674 
totalizate la Varșovia în 1937 ; 
juniorul Dumitru Jega, 307 p 
într-o serie Grand FITA). re
flectă ceea ce nu o dată am 
subliniat în ultima vreme, și 
anume, evoluția ascendentă a 
acestei discipline si la noi, curs 
datorat condițiilor din ce în ce 
mai bune asigurate de federa
ție, de factorii cu atribuții din 
județe,, de cluburile și asocia
țiile sportive.

Dar, „Internaționalele" au re
levat și o serie de alte aspecte, 
în primul rînd faptul că noul 
sistem dc concurs Grand FITA, 
introdus de federația interna-

loon NOVAC

(Continuare in pag. 2-3)

Centura de aur“

AU REALIZAT VICTORII SPECTACULOASE
PROGRAMUL SEMIFINALEI A 11-a (ora 18) -------

T. Vedat (Turcia) — A. Manai (Italia) 
A. Amzăr — S. Todorov (Bulgaria)
C. Chircorov (Bulg) — R. Lcdon (Cuba)
S. Artemiev (URSS)-- D. Diunitresou 
G. Gogol ” ~
V. Mihăilă

MIJLOCIE MICA : R. Obreja
K. Fikret (Turcia)
M. Vasilache
D. Kirilov (Bulg)
F. Stoimenov
M. Paizs

musca :
PANA :
UȘOARA :

SEMIGREA :

SUPERGR.EA :

— I. Quartcy (Ghana)
— E. Hakimov (URSS)
— G. Timirglatov (iURSS)
— E. Nardielo (Italia) 
— V. Damian
— J. Dominiquez (Cuba) 

(Bulg) — A. Prianicinikov (URSS) 
— A. Ramirez (Cuba)

această fază a întrecerii, Nica- 
lae Iancu a făcut, poate, unul 

bune meciuri 
compania 

(U.R.S.S.), 
cu garda 
a adoptat

dintre cele mai 
ale carierei în.
Hdrian Hvicea 
boxer puternic, 
versa. Românul 
mal bună tactică, a lovit pru 
cis cu directe expediate cil 
ambele brațe, punîndu-și ad
versarul, deseori, în dificultate; 
După o dispută palpitantă, ju
decătorii l-au indicat învingă
tor la puncte pe Iancu cu o 
decizie de 3—2.

Campionul „semiușorilor" noș
tri, Daniel Măcran, a făcut o 
adevărată demonstrație de scri
mă pugilistică în compania lui 
Tatar Kibar (Turcia). Măeran a 
fost aplaudat la scenă deschisă

lui 
un 
In
ces

pentru tehnica superioară șt 
pentru eschivele spectaculoase, 
care l-au lăsat mereu uluit pa 
Kibar, depășit categorie la 
puncte (5—0). Tot la această 
categorie, Marian Dumitrescu a 
rămas ca... hipnotizat cînd s-a 
aflai îri fața partenerului său 
de întrecere, cubanezul Mario 
Yribarren, recepționînd, fără 
replică, lovitură după lovitură, 
pînă cînd a fost numărat și 
apoi... abandonat, după un mi
nut de luptă. Disputele „semi-- 
mijlociilor" au fost mult gus-

Petre HENT
Pau! IOVAN

(Continuare in pag a 4-a)

Și în recent încheiata ediție de campionat

POLOISTII DE LA DINAMO BUCUREȘTI
ȘI-AU ONORAT CARTEA DE VIZITA...

• Crișul ți-a menținut poziția, Steaua a... urcat ca joc • 
C.S.U.-T.M.U.C.B. a oferit surprize, Rapid ți Voința - în cău

tarea unor formule noi
Prima echipă a sportului 

nostru cu mingea pe apă în 
stagiunea precedentă, urcată în 
toamnă pînă in semifinalele 
C.C.E., unde nu a fosit depar
te de a o elimina pe Sisley- 
Pescara (care devenea mai 
apoi numărul 1 în Europa 
grație mai cu seamă jucătoru
lui numărul 1 din lume, fai
mosul Estiarte). Dinamo Bucu
rești a încheiat încă un sezon 
prin atingerea performantei 
naționale de vîrf. Acest titlu 
de campioană poate fi apre
ciat. firește, drept o realizare 
în sine, dar el poartă o sem
nificație în plus, din moment 
ce rotunjește la 25 numărul 
izbînzilor finale pe scena in
ternă.

De-a lungul cefei de-a pa
truzeci și treia ediții, deunăzi 
încheiate. dinamoviștii s-au 
aflat, cum se întimplă de re
gulă prin bazinele de la noi. 
în prim-planul întrecerii. Ei 
au reușit să termine șirul de 
28 de etape săptămînale fără 
a ieși învinși din spațiul de

joc. pierzînd totuși în două 
rînduri din cauza a tot atîtea 
erori la completarea foilor 
de arbitraj Intr-un sin
gur moment' au părut descum
păniți si s-a pus sub semnul 
întrebării soarta titlului — la 
ora turneului de la Oradea, 
din prima lună a unei primă
veri de după un an competi- 
țional în ritm atît de ridicat. 
Crișul a părut mai „în mînă" 
în bazinul de acasă șl s-a dis
tanțat la două puncte în frun
te. Se învolburează apele în 
campionat?, se întrebau a- 
tunci apropiatii poloniul. Răs
punsul avea să fie mai mult 
decît convingător : Dinamo a 
făcut la Cluj-Napoca un turneu 
excelent, s-a impus limpede 
meci de meci si s-a dus la 
+3 față de bihoreni. pentru 
a-și dubla avansul în final, in 
ana ideaiă a piscinei proprii.

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag 2-3)



BIN VJATA SPORTIVA ft SATELOR
PERFORMERII DIN FÎNTiNELE...

• Opt asociații sportive 

intr-o singură comună I

• Educație fizică pentru 

toți preșcolarii • Un 

fost campion, modelator

■L

COMBINAȚIA tn ,,C

De la Arad pînă în comuna 
Fîntînele e cale de 7—8 km. 
Șoseaua înaintează avînd de o 
parte și de alta lanuri de grîu 
sau orz de un verde intens. 
Din loc în loc. indicatoarele 
satelor Frumușani. Aluniș și 
Tisa Nouă, care aparțin teri
torial de comuna Fîntînele. 
Meandrele de asfalt sînt flanca
te de case mari cu garduri 
proaspăt vopsite, de perdele 
de vegetație care incintă pri
virile călătorului, de magazine 
și chioșcuri, de clădirile dife
ritelor servicii pentru popu
lație. de școlile și grădinițele 
copiilor ai căror părinți 
crează în C.A.P.-uri 
I.A.S.-uri.

Cită energie pulsează în 
care din aceste așezări înșira
te pe Valea Mureșuluil Ele sînt 
animate puternic de dorința de 
a avea o personalitate conferită 
de profilul lor agro-industrial. 
de dezvoltare a tuturor sec
toarelor vieții, inclusiv cel al 
educației fizice și sportului. 
Drept urmare, toate localități
le comunei au asociații apar
te : „Recolta" și „Voinicelul" 
Fîntînele. „Victoria" Frumu
șani „Avicola" Aluniș și „Vii
torul" Tisa Nouă și încă alte 
trei asociații școlare. Toate 
beneficiază de terenuri de 
fotbal, handbal, volei, piste de 
popice, cluburi de șah șl tenis 
de masă.
practică

lu- 
sau

ți e-

Oamenii comunei 
sporturile preferate.

de talente

fi

iar unele echipe de aici sînt 
angajate în diverse campio
nate județene.

în sprijinul acestei afirmații 
vin și aîte argumente. Unul 
dintre ele îl constituie arenele 
sportive ale școlilor, care găz- 
duiesc numeroase concursuri, 
precum și curțile grădinițelor, 
dotate cu aparatura necesară 
exercițiilor fizice, locuri unde 
copiii țăranilor învață și fac 
sport. De exemplu, școala din 
Fîntînele. E așezată chiar în 
centrul localității. Coborînd de 
Pe treptele ei. elevii pășesc 
direct pe terenul asfaltat de 
handbal, pe sectoarele de
runcări și sărituri. în continua
rea cărora se află un parc cu 
castani pe aleile căruia fac 
antrenamente alergătorii de 
cros. Profesorul' de educație 
fizică Ion Kcdis a venit în 
tinerețe aici, pe vremea cînd 
era încă sportiv de perfor
mantă în secția de aeromode
lism „Strungul" Arad, aoolo 
unde a devenit campion națio
nal. Bătrînii își amintesc de 
venirea lui. pentru că maestrul 
sportului Ioan Redis s-a con
fundat cu satul, a învățat atî- 
tea generații, cu dragoste, cu 
tact. • Am auzit că de aproa
pe un deoeniu și jumătate fa
ceți zilnic un adevărat... ma
raton, de acasă și pînă la școa
lă. Vă este greu ? • „Nu-i 
ușor, dar n-am de ce să mă 
plîng. Știți și dumneavoastră 
că un dascăl de scoală, dincolo

de luminarea tineretului. are 
si alte îndatoriri. Cum aș pu
tea să le duc la îndeplinire 
fără afecțiune față de cei care 
mă înconjoară ? Cum să nu-1 
primești cu sentimente de dra
goste pe cineva care activează 
în folosul obștii? Nu patetizez 
nimic, dar. după o vreme, se 
produce o osmoză sufletească, 
fire nevăzute ne înlănțuie și ne 
apropie în nobila misiune de 
rînduire a rosturilor lumii din 
sal**...

Am aflat că fostul campion 
de aeromodelism, acum la vîrs- 
ta maturității, a vegheat cu 
grijă asupra tinerelor talente, 
indrumîndu-îe pașii pe drumul 
consacrării în arena competi- 
țională : handbaliștii Simona 
Pantazi. Emil Salach, judoka 
Cristian Boldor și alți elevi 
din primele promoții activînd 
în prezent în secțiile de per
formanță din Arad și Timi
șoara. L-am găsit lucrînd cu 
elevii calificați în etapa jude
țeană a 
Ramona 
ca. Ana 
Dîngă și 
doar cîțiva din elevii 
inspiră multă încredere, pentru 
că și-au pus în gînd să devină 
mari campioni 1

După canoaneic teoriei, ori
ce partidă de șan trebuie să 
se încheie in urma efectuării 
unei combinații tactice. Ea, 
combinația, stă la baza ori
cărei decizii pe eșichier. Me
canismul ------ -----
nii mari, 
evaluarea 
de joc ________ __ ____
continuării celei mal adecva
te. plasarea unei- mutări fof- 
tante (care schimbă cursul 
aparent normal al partidei), 
obținerea avantajului -----
tent, transformarea 
tuia în victorie.

Toate aceste repere__  .
urmărite și In exemplele din 
rubrica noastră. Mai toții
poziția propusă spre rezolva
re rîndul trecut (alb — 
Dd2, Tel, el, Ng3, Ca4, 
b2, d4, e3, f2, g2; negru 
Rf7, Dc18, Tc8, h5, Nei, 
Pa7, c6, d5, e6, t6, g4).

(ia sub control elmpul e2 șl 
amenință mat cu turul la hl) 
2.g:f3 (evident, la 2.Rgl, ur
mează decisiv 2...DU3) 2„.g:f3! 
(aceeași amenințare se repe
tă, de data aceasta, fără re
plică) șl 0—1 pe tabela 
s'cor a oartidei

PUȘCA

combinației. în li
ar fi următorul: 

Justă a variantelor 
existente. alegerea

consis- 
aces-

pot fi

Rfl. 
Pa2,

Dispute

..Crosului pionierilor".
Melega. Cornelia Stoi- 

Lavrincluc. Adrian 
Cornel Aribicioae. Sint 

care-i

Traian IOANIȚESCU

FRUNTAȘII BASCHETULUI
(Urmare din pag. I)

așa cum a făcut-o de cîteva ori 
selecționata română de-a lun
gul anilor.

De fapt, cu cine au pornit la 
drum actualii antrenori (tineri 
și ei), Dan Berceanu și Liviu 
Călin î Cu 16 jucători, dintre 
care nu mai puțin de șase sînt 
debutanți în selecționata de se
niori : Coste! Moscalu — 1,97 m 
de la Politehnica C.S.Ș. Unirea 
Iași, Cristian Bota — 1,95 m de 
la Electrobanat Timișoara (pro
venit ca junior de la C.S.Ș. 
Deva), Mihai Sinevici — 1,82 m 
de la Dinamo București (prove
nit de la C.S.Ș. Arad), Gabriel 
Șarlă — 2,07 m de la Dinamo 
I.M.P.S. Oradea (afirmat la A- 
cademia Militară Mecanica Fină 
București), Mircea Cristescu — 
1,96 m de la Steaua și Mihai 
Hălmăgcanu — 1,97 m de la
Dinamo București. Ceilalți sînt 
experimentații Dan Niculescu 
— 1,94 m, Alexandru Vinerea- 
nu — 2,10 m — ambii de la 
Dinamo București, Florentin 
Ermurache — 1,97 m de la
Steaua — și alți cîțiva care au 
și luat contact cu activitatea 
internațională, dar încă nu 
s-au afirmat deplin : Sorin Ar
delean — 2,04 m de la Steaua,

mun, ca tehnică, tactică indi
viduală și participare • Este 
îmbucurător faptul că se insistă 
asupra îmbunătățirii apărării, 
despre care nu întîmplător se 
spune că a devenit elementul 
hotărîtor al rezultatelor pozi
tive în baschetul modern, dar 
—» esențial — mingea trebuie 
să intre în coșul advers de cît 
mai multe ori. Deci, ce faceți 
pentru sporirea eficacității 1

Viorel Constantin — 2,00 m,
Victor Iacob — 2,00 m _de la 
Dinamo București, Valentin I’o- 
gonaru — 1,93 m. Constantin 
Popa — 2,13 m, Eugen Toader
— 2,18 m de la I.C.E.D. C.S.Ș. 
4 București și Andrei Popovici
— 1,92 m de la Rapid.

„Un lot foarte tînăr, al că
rui lider — ca vîrstă, valoare 
și putere de muncă — este 
Dan Niculescu, un vrednic e- 
xemplu pentru toți colegii de Multe, foarte multe aruncări la 
echipă, un factor cu mare pu
tere de mobilizare Ia antrena
mente". Cuvintele aparțin an
trenorului Dan Berceanu, care 
are aprecieri frumoase și des
pre ceilalți componenți ai se
lecționatei.

Ne-am convins, de altfel, de 
modul cum sînt abordate pre
gătirile cu prilejul vizionării 
unor antrenamente, la care am 
remarcat preocuparea deosebită 
ce se acordă apărării. • Tre
buie să înțelegem că se urmă
rește repararea unei defec
țiuni mai vechi, caracteristică 
jocului echipei țării noastre 7 
Desigur, ne-a răspuns antreno
rul Dan Berceanu, și în acest 
scop afectăm defensivei mai 
mult de jumătate din timpul 
fiecărei lecții de antrenament. 
Ne-am străduit să aducem pe 
toți jucătorii la un numitor co-

coș, aproape 600 în fiecare zi, 
în condiții cit mai apropiate de 
joc, din poziții care să avanta
jeze specificul fiecărui jucător. 
Sperăm ca primul examen in
ternațional să confirme munca 
depusă pînă acum.

Acest prim examen va avea 
loc între 25—29 mai, în Sala 
Sporturilor din Constanța, cu 
prilejul turneului internațional 
dotat cu „Cupa F.R. Baschet", 
care se va desfășura concomi
tent cu lucrările Stagiului in
ternațional pentru arbitrii 
F.I.B.A. (Federația Internațio
nală de Baschet). Dorim, la 
rîndu-ne, ca tînărul lot națio
nal să pășească hotărît și cu 
succes in activitatea internațio
nală, dînd astfel speranțe pen
tru prestații bune la viitoarele 
competiții oficiale.

e7, 
. . A

•C fost momentul final al parli- 
clei Seirawan — Beliavslii din 
primul turneu pentru „Cupa 
Mondială", desfășurat in a- 
prille la Bruxelles. Materialul 
pe tablă este egal, dar Jocul 
a ajuns la punctul In care 
echilibrul se rupe. A. Be- 
liavski. cu negrele deține în 
mod evident mal mult spa
țiu de acțiune, două dintre 
piesele sale (Net șl Th5) fi
ind amenințător avansate în 
dispozitivul advers. Alei, mu
tarea- forțantă. de care amin
team mai sus. este l...Nf3!!

A1 doilea exemplu este cu- «, 
Ies din recentul turneu inter- *C 
național de la Atena, dotat cu J» 
„Trofeul Akropolis", tn care «■ 
reprezentanții șahului romă- 2J 
nesc s-au făcut remarcați. In ■, 
această diagramă, la cîrma J» 
pieselor negre se află marea 
maestră Elisabcta Polihronia- ,• 
de și ea demonstrează. In »J 
mod convingător, resursele de ■, 
care dispune. Este momentul Ji 
decisiv al partidei sale cu 
concurenta elenă Katerina 
Nika. Analiza poziției, făcută >, 
atent, ne va convinsei ■,

Radu VOIA îj
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„INTERNAȚIONALELE" LA TIR CU ARCUL
(Urmare din pag. 1)

țională în marile competiții, in
clusiv la Olimpiada din acest 
an. comportă măsuri speciale 
de organizare și, mai important, 
modalități deosebite de pregă
tire a arcașilor.

In ceea ce privește primul 
aspect, vom semnala doar că 
rezultatele pe serii trebuie a- 
duse la cunoștința participanți- 
lor, dar și a publicului, cu ma
ximă exactitate și operativitate. 
De aici se înțelege, pe de o 
parte, nevoia utilizării unor ar- 
bitri-calculatori competenți, cu 
mare experiență, iar pe de altă 
parte, cerința transmiterii prin- 
tr-o stație de radioamplificare 
a totalurilor înscrise în foile 
de concurs și pe tabela de 
afișaj.

Cu privire la cel de al doi
lea aspect, al instruirii arcași
lor, trebuie avut în vedere că 
noua formulă de desfășurare 
se deosebește mult de sistemul 
simplu FITA. Sigur, distanțele 
sînt aceleași, nu diferă nici 
numărul de săgeți, însă schim
bările de locuri care se petrec 
după o serie de simplu și după 
semifinale, obligativitatea unei 
noi ordini de tragere pe cele 
patru distanțe, dar mai ales a- 
pariția eliminărilor ridică evi
dente probleme de pregătire și 
antrenament, cu atît mai mult, 
cu cît în calendarul nostru in
tern astfel de competiții figu
rează doar de trei ori într-un 
an. Pentru că una este să te 
obișnuiești a parcurge drumul 
de la linia de tragere pînă la 
țintă (pentru recuperarea săge
ților) și înapoi, de cîte 6 ori 
pe distanțele lungi (90 și 70 m 
la masculin. 70 și 60 m la fe
minin) șl de cîte alte 12 ori

pe cele scurte (50 și 30 m), deci 
3840 tn (m) sau 3480 m (£), lfi 
simplu FITA, și alta este să 
taci aceste drumuri de cite 3 
ori, pentru fiecare distanță, in
tr-o serie Grand FITA, ajun- 
gînd ca după finală să totali
zezi 5760 m (m) sau 5040 m (f). 
Sau : intr-un fel te comporți la 
o competiție, fie de simplu, fie

RE SETURI J

• 274 de copil, juniori și Ju
nioare s-au întrecut, in Capita
lă, în cadrul concursului dotat cu 
«Cupa Politehnica". Iată rezulta
tele finalelor — feminin, 8—10 
ani: Raluca Tarazl fDinamo) — 
Laura Fodonean (UTA) 5—6,6—2, 
6—4; 11—12 ani : Ana-Marla Pes- 
cariu (TCB) — Elena Maurer 
(Steaua) 6—3, 6—5; 13—14 ani :
Aura Zirnoveanu (Dinamo) • —
Ana-Maria Bartweg (Electrica 
Timișoara) 6—1, 2—6. 6—3; 15—16 
ani: Izabela Martin (Politehnica 
Buc.). — Cătălina Cristea (Dina
mo) 6—1, 6—2; 17—18 ani: Gabrie
la Liliac (Drumuri Unirea Iași)
— Adriana Stoia (CSȘ 2 petro-
mar Constanța) 6—4, 7—5; mas
culin, 8—10 ani: lonut Moldovan 
(Dinamo) — Robert Roșu (Poli
tehnica Buc.) 4—6, 6—3, 6—4:
11—12 ani: Csongor Bibza (Con
structorul Cluj Napoca) — Mlha! 
Nicolaescu (Metalul Tîrgoviște) 
6—2. 6—0; 13—14 ani: Stelian Gi- 
ma (CSȘ 2 Petromar Constanta)
— Alexandru Rădulescu (TCB) 
4—6, 6—1, 6—4; 15—16 ani: Adrian 
Voinea (Victoria CCIAG) — Bog
dan Hnatluc (Drumuri Unirea 
Iași) 6—7, 6—3, 6—4; 17—18 ani: 
Vasile Ilîrtoagă (Dinamo Brașov)
— Ben Daicl (TCB) 6—4. 7—5.

■ .■.■■■■‘■■■miiiiiiiiiluimunimnuiiHuiHinHUUînniniiiînniuiiniînnnmminHuiminimiHnimii

MOTO. LA ETAPA a 3-a a Campiona
telor individuale de motocros. desfășurată 
la Zărnești, am văzut în cursele juniori
lor de la clasele 50 și 80 cmc parcă mal 
multe cupluri de copll-părlnți în postura 
de piloți-mecanici. Mihai Dinescu jr. și 
Mihai Dinescu, IuJian Miiea și Valeriu Mi- 
lea. Cristian Ghincea șl ton Ghlncea, Ci- 
prian Lucael și Eduard Lucaci, Sebastian 
Cîrtoaje și Vasile Cîrtoaje sînt numai cî
teva exemple de... tandemuri familiale 
prezente permanent pe diversele trasee din 
tara noastră. Foștii campioni de odinioară 
cum e cazul cîmpineanulul Mlhai Dinescu 
sau al brașovenilor Eduard Lucaci și 
Ion Ghincea au avut duminică mult de 
lucru, dar în final au fost pe deplin satis
făcut! de comportarea băieților lor, care 
au reușit să urce Pe podium la clasele res
pective de vîrstă. Do! dintre părinți ne-au 
impresionat însă in mod deosebit : apre
ciatul mecanic din Cîmpulung-Muscej Va
leriu Miiea, care — în urma unei fracturi 
— a acordat asistență tehnică într-un... pi
cior, șl Vasile Cîrtoaje din Breaza, care, 
lucrînd tn schimbul da noapte, a plecat 
dis-de-dimineață De o bicicletă de semi- 
curse pe ruta Breaza — Predeal 
Rece — Rîșnov sl a ajuns la 
ora startului, după un rulaj
80 km 1 (Tr. I.).
POLO. DEȘI au fost lipsiți 
iu! Pantea si Bonca, înscriind, __
obiective, doar 11 Jucători pe foile de ar
bitraj ale ultimulu’ turneu, orădenh au 
avut o serie de bune evoluții. Numai că 
unele atitudini nesportive tn meciul de 
sîmbătă, cu Rapid, puteau să le aducă 
două suspen-’-ri oent.-u duminică, tntr-o 
asemenea situație, Crisul ar fi dispus de 
3 poloiști in meciul cu Dinamo. Condu
cerea federației, avînd si înțelegerea re
prezentanților fostei si... noii campioane 

- (deși aceasta avea doi titulari. Ardelean și
■ ' Olaru, accidentați, ultimul neputînd fi fo- 
~ Iosit duminică), nu a luat măsura suspen-
■ dării Jucătorilor in cauză, din dorința de
■ a asigura premisele unui spectacol de ca- 
a litate în ultimul derby al campionatului.
■ Ceea ce s-a și reușit I Invitația la un de- 
> plin falr-play însă rămîne... • A VENIT

■

■
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lume multă în jurul frumosului bazin Di
namo (apropo : de ce nu s-ar organiza mal 
multe etape competitionale cînd se poate 
Juca în aer liber șl mai puține in bazi
nele acoperite 7). Ir. rîndul spectatorilor, 
un grup de copil s-a distins prin Încura
jările adresate formației favorite. „Sint cei 
mai tineri poloiști ai noștri, ne spunea cu 
satisfacție lng. Gh. Silvestru, președintele 
secției C.S.U. Construcții T.M.U.C.B. A- 
vem, Iată, speranțe pentru viitor. Pînă 
una-alta insă, ne preocupă formarea unei 
echipe cu combativitate sporită în Divizie. 
O vom avea, veți vedea !“. (G. R.).
RUGBY. PÎNĂ LA CAPĂT... După ce 
au frînt dîrza rezistenta a sucevenilor șl, 
prin minutul 60 al meciului de miercuri, 
aveau asigurată victoria, dinamovistil nu

au slăbit de fel ritmul, încercînd, dimpo
trivă, să construiască tot mai viguros, 
mareînd chiar In ultimele momente ale 
partidei, cînd spectatorii se îndreptau spre 
Ieșire. „Dacă Stea. este desprinsă spre 
titlu, ne rămîne de apărat șansa ocupării 
locului secund, deși programul pare a-i 
avantaja pe băimăreni" spunea antreno
rul Gh. Nica, „și am vrut să arătăm că 
mai avem un cuvint de spus, deci vom 
Juca pînă Ia capăt", adăuga internaționa
lul M. Paraschiv. «t APROPO DE echipa 
din Suceava, este clar că formațiile care evo
luează acum în Capitală nu mal Intră în te
ren dinainte învins;, cum se întîmpla pînă 
mai ieri. Ca nu mai vorbim de evolu
țiile lor pe propriile terenuri... a DACA 
buzoienll au primit cuvinte de laudă pen
tru unele din evoluțiile lor (nu to-ate I), 
nu-1 mal puțin adevărat că anumite ten
dințe spre duritate ale cîtorva titulari pot 
avea urmări neplăcut” chiar pentru echipa 
lor. O atenționare, așadar fG. R.).

TENIS. ARENA Electrica din Timișoa
ra. unde a fost „statul major" al meciului 
de tenis din cadrul „Cupei Davls" Româ
nia — Portugalia, cochetă și modernă, nu 
este, în momentul de fată, cu nimic mai 
prejos decît atî: de. . rîvnitul „Centrai" 
de la Progresul, di . Capitală, locul de des
fășurare a] foarte multor meciuri din pe
rioada de glorie a tenisului românesc. Că 
e așa, este în principal meritul conducerii 
IRET, ai asociației sportive Electrica. De 
altfel, organizarea impecabilă, pînă la ni
vel de detaliu, a atras numai cuvinte de 
laudă din partea tuturor celor prezenți, 
extrem de plăcut impresionați. A S-AU 
REMARCAT și cel doi amenajatori de la 
Progresul București Victor Vidcanu șl 
Anghel Radu, prezenți la Timișoara, care 
au muncit din greu pentru ca starea tere
nului. precum si calitatea zgurei să fie... 
la înălțime. Si a: reușit din plin I • REA
LISMUL antrenorului portughez a fost re
marcat, iar anticipările sale s-au adeverit 
întocmai Noi am preferat altfel... • 
FEDERAȚIA INTERNAȚIONALĂ DE TE
NIS a dat importanță acestui meci, dele- 
gînd drept arbitru principal pe Daniel Gel- 
ley (Israel), unul din cei 15 nominalizați 
ea arbitri dc scaun la Jocurile Olimpice 
din acest an. Avînd în vedere că tenisul 
va reintra în aren olimpică după o ab
sență îndelungată (64 de ani), înțelegem 
că la Timișoara a fost prezent unul din 
cei mai apreefați judecători din marea fa
milie a „sportului alb" a CÎT DESPRE 
arbitrii români, D. Geiley a spus : „Aveți 
oameni foarte buni. Ni au fost nici un fel 
de probleme !“. tn scaun au oficiat Radu 
Alboteanu, Mihai Algiu și Alexandru 
Zdrentu. • IMPRESIONANTĂ Încrederea 
localnicilor, care nu au conceput tnfrîn- 
gerea. Deși sfîrsitul " săptămînă a fost 
bogat In manifestări sportive, timișorenii 
au umplut pînă ia refuz tribunele centra
lului (circa 1200 de locnrii inclusiv du
minică, crezînd cu ardoare pînă în ulti
mul moment în șansa echipei noastre. Șl 
din 
atît ___ _____ _ ___
plet al meciului Adrian Marcu
Marques : 7—5. 6—1.

• Campionatul Universitar s-a 
desfășurat, în acest an. la Ga
lați, pe terenurile complexului de 
tenis „Constructorul". întreceri
le s-au bucurat de o organizare 
excelentă (asigurată de CSU Ga
lați șl Comisia Jude eană de re
sort) și de o participare nume
roasă: studenți si studente din 
10 centre universitare, care au 
oferit partide interesante și de 
un bun nivel tehnic. Iată cîștl- 
gătorii. simplu: Gabriela Popa 
(Galați) și Traian Badin (Bucu

rești) ; dublu feminin: Gabriela 
Popa, Corina Chirvasluc (Galați): 
dublu masculin: Traian Badin, 
Oviiliu Biciușcă (București); du
blu mixt: Pușa Dobreanu, Ga
briel Opiceag (București); în cla
samentul general, ordinea a fost 
următoarea: 1. București, 2. Ga
lati. 3. Timișoara. (Telcmac 
SIRIOPOL, coresp.).

ADMINISTRAȚIA DE
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4—6. 1—6 6—1. (D. S.),

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 6 MAI 1988. Cat. 1 : 
5 variante 25% a cîte 14.159 lei; 
cat. 2 : 10 variante 25% a 7.628 
lei ; cat. 3: 4 100% a 3.317 lei 
și 76 25% a 829 lei ; cat. 4: 
60,50 a 1261 lei ; cat. 5 : 172 a 
444 lei ; cat. 6 : 380,25 a 201 lei; 
cat. X : 1.870 a 100 lei. Cîști- 
gurile a cîte 41.159 lei de la 
cat. 1 au revenit participanți- 
lor Ponescu Ion din Pitești, 
Țarălungă Costică din Galați. 
Csepci Magdalena din Bais 
Mare. Dumitru Cristian și Dinu 
I Dumitru din București.

S Tragerea săptăminală LOTO 
de astăzi, vineri, 13 mai va avea 
loc în București. în sala clubului 
din str. Doamnei nr. 2. începind 
de la ora 15,50. Aspecte de la 
desfășurarea operațiunilor de
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$i antrenorii cluburilor divizionare ;X

! strinse pentru Intîietate

'i J&Cll- 
: in prin-

3 poziții 
> virstâ. 
istre con- 
senioare- 

item con- 
grup ma
lt peste o 
ată depă- 
nei valori 
! 8 spor- 

s-au si
tar fap- 

grup al 
int capa- 
ipecialiste 
tandard 3 

punctaje 
fost tare- 
•opriu zis 
5! Simona 
putat. de 
□bel pînă 
ă ultimul 
î, care a 
un calm 
mai bu- 

it a fost 
a Danie- 

•e. de P« 
opriu zis

a urcat pînă oe poziția a treia.
Șl pușcașii seniori continuă să 

ne ofere semne bune. în con
curs-! oroprlu zis, de pușcă li
beră 3 X 49 f, ordinea a fost 
următoarei e 1. C. Stan — 1168 
o : 2. E. Antonescu 1167 p 5 3. I. 
Joldea 1161 p. In afara faptului 
că punctajele au fost bune, pe 
traiectoria pozitivă înregistrată 
în ultima vreme de pușcașii noș
tri, ele ofereau șl 
unei lupt- încleștate 
Așa s-au și petrecut 
ordinea s-a păstrat. 
Primii doi trăgători

perspectiva 
tn finală, 

lucrurile, 
iar între 

..... ........ .................... s-a păstrat 
șl diferența de aproximativ un 
punct La -■ bgoria juniorilor e 
de semnalat......................***
acest harnic 
re- Focșani, 
tn creșterea 
probelor de 
„argumentul1 
Elena Burghiu, .........„_____
nroba de duw standard 3 X 20 f.

Radu TIMOFTE

continuitatea pe care 
antrenor de la Unl- 
Adrian Ataci, o are 
tinerelor talente ale 
pușcă, de astă dată. 

‘ său numindu-se 
învingătoare în

I
I
I

CORVINUL HUNEDOARA ClȘTIGĂTOARE
A UNEI GRUPE BALCANICE

Miercuri, Ia Hunedoara, s-a 
disputat meciul hotărîtor pen
tru desemnarea câștigătorului I acestei serii. Spre bucuria ini
moșilor săi suporteri, Corvinul 
a încheiat jocul cu un succes 

Imeritat, la un scor net (5—2), în 
fața unei echipe tinere șl am
bițioasă — Eschișehir (Turcia). 

Iîn ansamblu, hunedorenll au 
desfășurat un joo de bună ca
litate, cu multe faze spectacu
loase și au finalizat de cinci 

Iori. Pe parcursul întîlniril. a- 
tunci cînd ei au luat un avans 
consistent (în minutul 45 scorul 

Iera de 3—0) au cedat Inițiativa 
partenerei de Întrecere, care a 
redus handicapul la un gol. în I final însă Corvinul, cu doi ti
neri în teren (îi inlocuiseră pe 
Gabor în min. 46 șl pe Klein

! an re- 
te poate 
upă o zi 
posibili- 

șl tn alt 
nd FITA. 
bțlne un 
gure ca
te, în fa- 
,uri“. se- 
Rstre- 

a văT 
it

REZULTATE TEHNICE. pușcă 
standard. 3 X 20 f, senioare ț 1. 
Aurora ștefan (Olimpia) 669,9 p; 
2. Roxana Cretu (ASA Metalica 
Oradea) 668.9 » ț 3. Daniela Io- 
nercu (Dinamo) 665 p ; 4. Danie
la Toader (D'namo) 664.3 p ț 5. 
Simon Bistrloeanu (Steaua) 
654,8 p ; 6. Monica Ioniță (Dina
mo) 663,8 p ; juniori I 1. F. Pău- 
ncscu (Dinamo) 574 p ; 2. C. Cioo 
(Metalul) 573 p ț 3. C. Tudor (Di
namo) 572 p : Junioare : 1. Elena 
Burghiu (Unirea Focșani) 563 p ț 
2. Mirel- Rusu (Dinamo) 558 p ; 
3 Corina Neacșu (IEFS) 552 p î 
Dușcă liberă 3 X 40 11 t. C. 
Stan (Steaua) 1268 p ; 9. E. An
tonescu (Dinamo) 1266,5 p ; “ ’ 
Joldea (Dinamo) 1257,2 p ;
Opris (CSU Oradea) 1246,7 
S. Buicliu 1245,3 p ț 6. P. I 
IC. T. Alexandria) 1243.8

• 3. I. 
s. c. 
P 5 5. 
Gruia
P.

: LA DINAMO BUCUREȘTI
■ i)

jțseoerii ? 
>35 toți 
din șos. 

put rolul 
)au în- 
i Siraion 
eseu sau 
tfoiceanu 
iii con- 
i. Rădu- 
1 urmă 
„ cu o 
169 punc- 
Lu mai 
1. Zaha- 
'r. Toth. 
-se A.
doar 17 
divizii, 

kă s-a 
■1 ulti- 
nnu Po- 
interna- 
jutat de 

perfor- 
a Dina- 
rțită de 
lei (pre- 
lănescu). 
lui club

suporterii Crișului așteaptă a- 
cum o „schimbare la față". Posibilă f

O figură aparte a făcut Steaua, 
formație oe a demonstrat că 
poate evolua de la egal 
egal cu < ' ' . ____
reprezentîndu-1 un joc în per
manentă mișcare, adaptat la

tn min. 70) — Ilaș șl, respectiv, 
ICostăchescu, a acționat rapid 

și Petcu a mai punctat de 
două ori.

I Victoria Corvinului este pre
țioasă, deoarece formația hune- 
doreană traversează o perioadă I destul de dificilă, datorită de
selor accidentări. Astfel, tn zi-

I

ua partidei erau nerefăcuți Du- 
binciuc, Nicșa, Mezaroș, Stroia, 
Bulgaru șl Prîgore, iar vîrful 
Hanganu este plecat cu națio
nala de juniori în Turcia. De 
aceea, antrenorul C. Ardeleanu 
a trebuit să găsească soluții a- 
decvate pentru alcătuirea for
mației. tn acest 
post dificil. __
libero, a evoluat 
părerea noastră, Suciu, 
noveanu a apărut ca 
plus,. Gabor, cu toate 
rește să prindă forma 
consacrat, a acuzat din 
rerl la piciorul operat, motiv 
pentru care a fost înlocuit

Ultimul meci din cadrul aces
tei grupe a Cupei Balcanice 
(sint trei) va avea loo la Ti
rana, între formația locală Di
namo și Corvinul Hunedoara, 
probabil, la 9 Iunie.

Pompiliu VINTILA

meci, pe un 
cum este cel de 

bine, după 
iar Tîr- 
vîrl 
că

care 
nou

CLASAMENTUL
1. CORVINUL
2. Eschișehir

DE CAMPIONAT Șl VIITORUL SEZON COMPETIȚIONAL

In 
do- 
1-a 

du-

3 2 1 0 9-4
______ ___ 4 112 9-10
3. Dinamo Tirana 3 1 0 2 3-7

5
3
2

Luni, pc Stadionul DinamoI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -—
| PROGRAM DE ATRACȚIE Șl... ADUCERI
| AMINTE PENTRU IUBITORII FOTBALULUI

Iavea prilejul 
ani jucători

'olua de la egal la • 
oricine, manele ei atu I 
tîndu-1 un ioc în per- •

podiu- 
i. Crișul 
re nu 
lihorenii 
ontesta- 
— Gor- 
ă clasă 
inu, ul- 
—. mai 
ascen- 

au ape-
Bonca 

;i expe- 
pare că 

atunci 
ivenite- 

rocade 
oartide.

fost, 
timului

Dar

posibilitățile concrete ale jucă- I 
torilor. dintre care doar țGh. | 
Popescu are cu adevărat ma
re experiență (și un substan
țial aport între buturi). în 
fapt, chiar tinerețea Iui Ange- 
lescu și a coechipierilor poate 
oferi explicația unei anume 
inconstante, alăturată progra
mului încărcat al studenților 
Duculeț. Ragea. Fruth, Nufu, 
Grancerof. însuși antrenorul, 
centrul de recunoscută valoare 
de pînă mat* ieri, Viorel Rus, 
e Ia începuturile dificilei me
serii și „crește o dată cu echi
pa". cum inspirat remarca an
trenorul federal A. Grințescu.

Dacă Steaua a dat nota de 
culoare întrecerii, nu-i mai 
puțin adevărat că C.S.U. Con
strucții T.M.U.C.B. s-a aflat... 
pe aproape. Gheorghe Zamfi- 
rescu reușind într-o măsură să 
ordoneze iocuî unei garnituri 
în care cunoscutii Ciobăniuc. 
Geambașu sau Mușat caută să 
găsească „traseele ideale", îm
preună cu jucători fără firmă, 
însă cu posibilități, 
contradictorii a avut 
echipă fără forța de 
aflată. în schimb, la 
promițătoare înnoiri 
tiv (mai cu seamă pr 
creșterii etalate la 
turneu). într-o situație 
mănătoare se găsește 
Cluj-Napoca. pe malul 
șului vorbindu-se 
opțiunea pentru „i 
reții".

Cît despre alte probleme ale 
campionatului de polo, ne pro
punem să revenim.

Un foarte interesant program I fotbalistic va avea loc luni, pe 
Stadionul Dinamo in cadrul 
manifestărilor prilejuite de I împlinirea a 40 de ani de la 
înființarea puternicului club 
bucureștean din Șoseaua Ște
fan cel Mare. Spectatorii vor 

prilejul să revadă peste 
„ " l de renume de

altădată. Astfel, în Selecționata 
divizionară a anilor ’50—’60 
vor putea fi revăzuți. printre 
alții. Voinescu. Toma, Grcavu. 
Motroc. Jenei, Vătafu, Lereter, 
Ciosescu. Biikiissi. Tătaru I, în 
timp ce echipa dinamovistă a 

Ia aceleiași perioade îi cuprinde 
pe U(u. Popa. Nunweilier III 
și IV, Ivan, Petru Emil, Ște
fan. Pîrcălab, Varga. Ene I Si 

III. Frățilă. Ozon etc.
O ai'tă partidă de reală atrac-

tie va opune o formație Mexic 
'70 unui lot divizionar al ani
lor ’70—'80, între fotbaliștii in
vitat! numărîndu-se Răducanu, 
Sătmăreanu, Cornel Dinu. Boc, 
Al. Neagu, Mocanu. 
Anca. Dembrovschi. 
Dumitracbe, Lucesc u, 
Tătaru II, Domide, 
M. Constantincscu.
Cheran. Sames. Vigu, Deselni- 
cu. Beldeanu. Donose. Bălăci, 
lordăncscu. Dudu Georgescu. 
Tăinar. Augustin. Dragnca. 
Custov. Marcu. Crișan ș.a.

Programul complet de luni : 
ora 16: Selecționata presei 
sportive — Sel. presei centra
le : ora 17.15 : Dinamo old- 
boys — Sel. divizionară old- 
boys; ora 18,30: Mexic ’70 — 
Sel. divizionară ’70—’80.

Dumitru. 
Dobrin. 

Pescaru, 
respectiv. 
Iordache.

I
I CAMPIONATUL CflOR 192 DL fCHIPE

® Noile promovate comportări modeste • Multe
| meciuri pierdute la „masa verde" • Cum arată un

I clasament al liderilor

Evoluții 
Rapid 

altădată, 
ora unor 
de efec- 

irin prisma 
ultimul

ase- 
Voința 

____ Some- 
deschis de 

.cartea tine-
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a radio

16,35. 
radiodi- 
aeelași 
mîlne 

pă des- 
la un 
ară.
ia dis- 
pentru 

TRAGE- 
ee va 
d. Rea- 
mentele 
eri: 8
cu un 
xtrase : 
)Uă cu 
ere din 
liate la 

de 25
să ob

1300“
Si su-

me de bani de valori fixe și va
riabile.
• Nu uitați nici de Lozul în 

Plici tn aceste zile, continuă vîn- 
zarea la „LOZUL PRIMĂVERII" 
— recenta emisiune specială li
mitată de sezon cu cîșttgurl tn 
bani (56.000 lei, 20.000 iei. 10.000 
lei 5.000 lei etc.), autoturisme 
„Dacia 1300“ și TELEVIZOARE 
COLOR.
• Participant!) beneficiari de 

cîștiguri în bani sînt invitați la 
casieriile plătitoare potrivit adre
selor si perioadelor înscrise pe 
adeverințele eliberate de agenții 
pentru a-și ridica sumele cuve
nite. tn ceea ce privește cîștigă- 
torii de autoturisme ji televizoa
re color aceștia sînt rugați să 
se conformeze 
li se comunică, 
în care trebuie 
sediul central 
Pronosport.

programărilor ce 
respectin') datele 
să se orezlnte la 
al A.S. Loto —

I
I

I Returul campionatului Diviziei
C, ediția 1987/88, a trecut de ju
mătate, rămînînd de disputat în
că șapte etape. După cele 23 de 
confruntări de pînă acum (15 în 
tur, 8 In retur) întrecerea celor 
192 de echipe ne oferă o «erie 
de aspecte nelipsite, credem, de 
interes :
• Dintre cele 12 echipe frun

tașe, situate pe locul I ta clasa-I mente, majoritatea au o superio
ritate care le dă siguranța pro
movării tn eșalonul doi. •
A.s.A. Explorări CîmpulungI Moldovenesc, de pildă, are 19
p (!) avans fată de a doua cla
sată; Unirea Alba Iulia — 17 p; 
Metalul Mangalia — lj p; Dună- 

Irea Călărași, Aripile Bacău și
Minerul Motru — cîte 8 p, a Un 
clasament al liderilor arată ast
fel : 1. Unirea Alba Iulia 59 p. 

12. Explorări Cîmpulung 58 p, 3.
Dunărea Călărași 56 p (74—181), 
4. Minerul Cavnlc 56 p (55—22), 
5. Aripile Bacău 55 p, 6. Metalul 
Mangalia 54 p. 7. Dacia Fitești 
52 p. 8. Minerul Motru 51 p. 9. 
C.F.R. Timișoara 50 p, 10. Poiana 
Cîmpina 49 p, 11 Avîntul Reghin 

148 p. 12. Metalul Mija 47 p (în 
sistemul de 3 p pentru victorie 
în clasametfl. • Dintre cele 12 
foste dlvlztsnare B. trei se află 
în fruntea clasamentului seriei 
respective (Aripile Bacău, Mi
nerul Cavnlc, Dunărea Călărași) 
și alte trei sînt pe poziția se
cundă (Automatica București. 
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca si 
Mureșul Deva). Tn partea de jos 
a Ierarhiei seriilor se găsesc Mi
nerul Gura Humorului (locul 11 
‘1 seria I), ROVA Roșiori (13 — 
seria VI) șl Carpatl Mlrșa (13 — 
seria X). • Noile promovate, ta 
număr de 24. se prezintă la un 
nivel modest, doar patru forma
ții se află pe locuri mai de frun- 

•te (Utilaje Grele Giurgiu — pozi
ția a 3-a din seria respectivă)

I Lacul Ursu Sovata (4). Montana 
sinaia (5> si Auto Vulcan Timi
soara (5). Nu au reușit ntnă a-

. cum să facă fată dificultăților 
• competiției Unirea Cîmpina (15).

I

I
I
I D<=hi
I

Unirea Pitești (15). Celuloza 
ITA Piatra Neamț (14) etc. • 
Dintre cele 37 de echipe aparțl- 
nînd asociațiilor sportive dta 
„metalurgie", pe locuri de frun
te se situează Metalul Mija. Me
canica Vaslui. Automatica Ale
xandria. Mecanica Bistrița Auto
matica București șl Poiana C’m- 
plna. • Din cele 25 de formații 
„miniere", s-au evidențiat în cele 
23 de etape. în mod special. Ex
plorări Cîmpulung Moldovenesc. 
Minerul Motru, Minerul ~ 
Aurul Brad și Minerul 
Dornel. • Sancțiunile 
te de F.R.F. sînt destul 
meroase, deși față de _____
precedente situația s-a îmbună
tățit, numărul abaterilor de ia 
sportivitate s-a redus simțitor. 
Printre echipele sancționate cu 
cîte trei meciuri pierdute cu 0—3 
s-au numărat Minerul Băiut. U- 
nirea Valea lui Mihai ș.a. a Une
le formații continuă să piardă la 
„masa verde" datorită folosirii 
jucătorilor cu două cartonase 
galbene (o lipsă condamnabilă a 
antrenorilor respectivi). Aseme
nea cazuri se repetă aproape în 
fiecare etapă. (T.R.).

Cavnlc. 
Vatra 
dicta- 

de r.u- 
editiile

*

l

Ierl, la sediul F.R. Fotbal, in 
prezența conducerii federației 
și a membrilor Biroului fede
ral. a avut loc o ședință la 
care au luat parte conducă
torii și antrenorii cluburilor de 
Divizia A. prilej cu care au 
fost dezbătute o serie de pro
bleme legate de finalul actua
lului sezon competițional șl de 
pregătirea campionatului viitor, 
inclusiv activitatea echipei na
ționale care, tn toamnă, va 
debuta tn preliminariile C.M. 
din 1990.

S-a cerut conducătorilor de 
cluburi și antrenorilor să în
tărească munca de educație, 
pentiu ca acest disputat fi
nal de campionat să se desfă
șoare intr-un climat de totală 
sportivitate, făcîndu-se cunos
cut faptul că forul de specia
litate va fi intransigent față de 
orice încălcare a regulamentu
lui, iar comisia de disciplină 
va sancționa cu maximum de 
exigență abaterile unor jucători 
ca și ale antrenorilor care pă
răsesc banca tehnică, intră în 
incinta terenului 
ințarca arbitrilor 
în cabina acestora 
ză. Tot legat de 
se atrage atenția 
masorilor care pătrund pe ga
zon. tot fără aprobare, fapt ce 
fragmentează cursivitatea mul
tor partide.

F.R. Fotbal a făcut cunoscut 
că datele de disputare a etape
lor care au măi rămas vor fi 
RESPECTATE CU STRICTEȚE.

fără încuvl- 
sau pătrund 
și protestea- 
acest aspect 
medicilor și

astfel ca sezonul competițional 
să se încheie la 26 iunie, o dată 
cu disputarea finalei Cupei 
României.

Pentru o bună > pregătire a 
divizionarelor A și, în primul 
rînd. a lotului reprezentativ, 
s-a precizat de pe acum că 
noul sezon compcti(ional va 
începe la 20 august 1988. E de 
datoria tuturor cluburilor de a 
întocmi un riguros program de 
pregătire (care va fi prezentat 
In cel mal scurt termen toru
lui de specialitate) program ce 
se cere a fi întocmit intr-o 
perfectă corelare cu acțiunile 
de pregătire centralizată, de 
jocuri — amicale și oficiale — 
ale lotului reprezentativ, care, 
în toamnă, are de susținut 
două partide extrem de impor
tante în preliminariile C.M., cu 
Bulgaria. în deplasare, și Gre
cia. pe teren propriu.

Tot pentru o el» mai bună 
reprezentare a fotbalului nostru 
pe plan internațional. »-a fă
cut cunoscută hotărîrea federa
ției de a înscrie echipele de 
club tn cupele europene pe 
baza solicitării în scris a aces
tora. tnsoțită de un angajament 
tn care să fie inclus obiectivul 
urmărit, adică o participare cit 
mai onorabilă, cît șl respecta
rea calendarului compctitiona) 
intern, perturbat pînă acum de 
prea multe cereri de schimba
re a datelor unor jocuri din 
campionat ,

INSPIRATE SOLUȚII TACTICE
aportul ambilor s-a arătat foar
te important. (Coroborat cu ac
tivitatea de „decantare" a ac
țiunilor efectuate de veritabi
lul specialist ta materie. Bur- 
cea. bine secondat de Han- 
gbiuc). Rolul psihologic al go
lului egalizator al lui Antohi 
a apărut ca decisiv pentru des
fășurarea, în continuare, a dis
putei. Sportul Studențesc a re
simțit puternic șocul șl, ta con
secință, a acționat tot mai lip
sită de convingere, combativi
tatea tuturor liniilor scăzînd 
vizibil. în acest „peisaj" al 
partidei. Oțelul. Îndelung apos
trofată de tribune la începutul 
întîlniril a declanșat atacuri 
de mare spectaculozitate (două 
dintre ele fructificate, altul 
terminat cu o „bară") care a 
făcut ca miile de Iubitori ai 
fotbalului de pe arena Dunărea 
să-i ierte foarte repede pe fa
vorit» lor și să-i aplaude la 
„scenă deschisă". Prin jocul ei 
din „actul al doilea", formația 
gălățeană a reconfirmat bunele 
aprecieri Ia adresa ei și în- 
dreptățitele aspirații la un „loc 
european** în clasamentul final# 
Sportul Studențesc a marcat, 
credem noi. o vizibilă revenire, 
care poate constitui un punct 
de sprijin în tentativa pentru 
părăsirea poziției actuale atit 
de incomode...

Eftimie IONESCU

Cîteva interesante momente 
tactice în partida de la Galați 
Privind formația Sportului Stu
dențesc. am remarcat o mutare 
nouă a antrenorilor P. Cazan 
și G. lorgulescu: utilizarea lui 
Munteanu II în centrul liniei 
de mijloc, cu scopul de a com
pleta travaliul celorlalți doi 
fundași centrali, Bucico și 
Pană. Numai că experimentatul 
nostru internațional nu s-a li
mitat la acest aspect al misiu
nii sale. El a atacat viguros, 
susținîndu-1 tn cîteva faze „tă
ioase" pe Stănici. Atacul din 
care oaspeții au deschis scorul 
(mln. 5) a reprezentat unul 
dintre „modelele* de care vor
bim. Dar și alte acțiuni ofen
sive ale _alb-negrilor" au avut 
contribuția lui Munteanu 11. 
oaspeții realizînd, cum se men
ționa și în cronică, două alte 
mari situații de marcare. Fruo- 
tificate. probabil că balanța ar 
fi înclinăt pînă la urmă de 
partea bucurestenilor.

Replica tandemului C. Rădu- 
lescu — L Sdrobiș a venit prin 
schimbarea ocupanților postu
rilor de fundași laterali. G. Po
pescu a trecut pe flancul drept, 
inloculndu-1 pe Nicoară, nesi
gur pînă atunci, iar fundaș 
stînga a devenit Oprea, adus 
de pe banca de rezerve. Pe 
fondul viguroasei reveniri a 
gălătenilor din repriza secundă.

IIIIUI OLIMPIC PENEOII
In vederea partidei oficiate 

pe care selecționata noastră 
olim-ică o va susține miercuri. 
18 mai. la Atena. în compania 
reprezentativei similare a Gre
ciei antrenorii Mjrcea Rădu- 
lescu si Tănase Dima s-au fi
xat asupra următorilor 16 lu- 
cători • Stîngaciu Spcrlatu. Ad. 
Popescu. Ciucă. Mîrea. SăndoL 
C. Solomon. Sabău. Goantă.

DE LA I. D. M. S.

MECIUL CU (CHIM GlIICIfl
Bălan. Gh Popescu. Cristea, 
Rotariu. Vaiscovicl. Balint. An- 
tohi. După cum se poate con
stata. in lotul, olimpic reapar 
componentli echipei Steaua, 
care si-a încheiat. cu elogii, 
prezenta în C.C.E. Cei 16 sînt 
convocat! pentru duminică, de
plasarea către Atena urmînd 
să se efectueze a doua zi.

I.D.M.S. București informează publicul in
teresat că înscrierile pentru autoturismele 
DACIA 1300 se fac la magazinele auto 
I.D.M.S. în 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 centru cumpă
rări cu plata în rate.

Orice alt tip de autoturism ce se comer
cializează prin I.D.M.S. se oferă spre vîn- 
zare cumpărătorilor înscriși pentru autotu
rismul DACIA, la opțiunea acestora, tn func
ție de vechimea depunerii banilor ia C-E.C. 
ta cont pentru autoturism

Pentru nici an tip de autoturism nu se 
primesc înscrieri pe bază de cerere, nici In 
prezent si nici ta viitor iar cererile trimise 
la I.D.M.S. ta acest an nu se iau ta evidentă.



SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
COMPORTĂRI REMARCABILE ALE TRĂGĂTORILOR 

ÎN „CUPA MONDIALĂ" DE LA PLSEN
p. și re- 
eoncursul 
finală —

Vlasov (U.R.S.S.), 1177 
zultatul cumulat din 
propriu-zis cu cel din 
1274,3 p — al lui Antonescu con
stituie un nou record național, 
ordinea primilor doi clasați ră- 
rinînd aoeeași. cu Vlasov învin
gător (1276,9 p). Șl Sorin Babll 
â avut o comportare remarcabi
lă, el reușind să cîștige întrece
rea de pistol cu aer comprimat, 
cu un total competitiv, 687,4 p, 
nou record național (locul 5: I. 
Petru 684,1 p). La pistol viteză :

B. Putna (Cehoslovacia) 695 
4. C. Ion 693 p; la pistol li- 
I. U. Potteck (R.D.G.) 665,5 
3. L Petru 660,8 p; la pușcă

Maxlmovlci
4. P. Gruia

Recenta participare a trăgăto
rilor noștri fruntași la concursul 
de Cupă Mondială de la PIsen 
(Cehoslovacia) s-a soldat cu une
le rezultase valoroase, intre ca-e 
cîteva noi recorduri naționale. 
In prim-plan s-au situat (plăcută 
surpriză!) pușcașii noștri. tn 
formația E. Antonescu (386 p), C. 
Stan (385 p), J. Joldea (374 p) 
ei au stabilit un nou record na
țional pe echipe, la poziția pi
cioare, cu 1145 p. Cei trei au 
repetat isprava și in proba „ma
raton", cea mai bună performan
ță națională la echipe fiind ri
dicată acum la 3495 p. Eugen 
Antonescu își continuă și pro
gresul individual, de astă dată 
reallzînd un nou record național 
la pușcă 3X40 f, cu 1176 p (v.r. 
îi aparținea de... 10 zile și era 
de 1175 p), rezultat cu care, în 
concursul proprlu-ziș de la PIsen, 
dihamovistul s-a clasat pe locul 
secund după reputatul Victor 
VICTORII ALE JUNIORILOR

DE TENIS DE MASA ALE U.R.S.S

î. i
p,..< 
beri
P,.~
liberă 60 f.c.: 1.
(Iugoslavia) 703,3
702,4 p. Au fost 
tori din 12 țări.
garia, R.D.G., Iugoslavia, Unga
ria, Polonia, R.F.G., U.R.S.S. etc.
LA „INTERNAȚIONALELE"

G.
p...
prezenți trăgă- 
întra care Bul-

„CURSA PĂCII"
Bulgarul Stancev, 

lider după trei etape

Participînd la Campionatele 
Internaționale de tenis de masă 
(juniori) ale U.R.S.S., care au a- 
vut loo la Lvov, in compania ju
cătorilor reprezentativelor Bulga
riei, Cehoslovaciei. Poloniei, Un
gariei, U.R.S.S. (5 echipe) și 
R.S.S. Ucrainene (5 echipe), re
prezentanții noștri Emilia Ciosu, 
Maria Bogoslov, Călin Creangă, 
Romulus Revlsz (antrenori Geta 
Pitică și Gh. Bozga) au avut O

foarte frumoasă comportare, ter- 
minînd victorioși la simplu fete 
(Emilia Ciosu) șl dublu mixt (C. 
Creangă, Maria Bogoslov), sltu- 
îndu-se de trei ori pe locul se
cund: simplu masculin (Crean
gă), dublii fete (Ciosu, Bogoslov) 
și echipe masculin și de două ori 
pe locul 3: simplu fete (Bogos
lov) șl dublu masculin (Creangă. 
Revisz).

TURNEUL DE ȘAH DE LA EREVAN
MOSCOVA, 12 (Agerpres). — tn 

runda a treia a Turneului inter
național de șah de la Erevan au 
fost consemnate următoarele re
zultate: Pavlovlci — A. Petrosian 
0—1; Knaak — Negulescu remi
ză: Romanisin — Elvest 1—0 ț

Dolmatov — Smaghtn 0—1 ; 
Lputian — Agoplan 1—0: Anasta- 
sian — Semkov remiză. In cla
sament conduce marele maestru 
sovietic Lputian, cu 2,5 p urmat 
do psahis — 2 p ; Negulescu — 
1,5 p.

PRAGA, 12 (Agerpres). Dis
putată pe traseul Banska Bys
trica — Dubnica, etapa a 3-a a 
„Cursei Păcii" a revenit ciclis
tului polonez Zbigniew Spruch, 
înregistrat pe 162 km cu timpul 
de 3h 45:49. Cu 'plutonul frun
taș. la 30 secunde față de în
vingător, au sosit și cicliștii 
români Constantin Căruțașu, 
Valentin Constantinescu, Ludo
vic Covaci șl Costică Paraschiv. 
Pe echipe, etapa a fost cîștigată 
de formația Poloniei, urmată 
de Olanda, R.F. Germania, R.D. 
Germană șl România. în clasa
mentul general Individual pe 
primul loc a trecut bulgarul 
Stancev, urmat de cehoslovacul 
Regec la 32 s și olandezul Cor
des, la 1:30. în clasamentul ge
neral pe echipe se menține li
deră reprezentativa Cehoslova
ciei. Astăzi se desfășoară etapa 
a 4-a: Dubnica — Zilina (135 
km) cu un profil muntos ac
centuat, comportînd escalada
rea a trei vîrfuri de catego
ria I.

„CENTURA DE AUR“
(Urmare din pag. 1)

tate. de asistență, tn prima, 
bulgarul Hristo Furnikov $1 
cubanezul Alfonso Hernandez 
s-au contrat fără menajamente 
timp de trei reprize, la stîrșt- 
tul cărora judecătorii l-au in
dicat învingător la puncte, cu 
o decizie de 3—2, pe Hernan
dez. Cu sportivul cubanez so 
va întîlni campionul nostru 
mondial de juniori Francîsc 
Vaștag, care a obținut aseară 
o victorie rapidă în fața Iul 
Aydîn Kadîr (Turcia). Două 
serii plasate de Vaștag au în
semnat tot atîtea k.d.-url pen
tru sportivul turc, abandonat

REZULTATE TEHNICE
SHMIMUSCA : L Marlnov (Bulgaria) b.p. M. Glndac, K. Cloiakov 

(Bulgaria) b.p. M. Popa ; COCOȘ ; 8. Ufimtev (U.R.S.S.) b.p. I. 
Guzganu, N, lancu b.p, a. Hvicea (U.R.S.S.) ; SEMIUȘOArA : D. 
Măeran btab.l K. Tatar (Turcia) M. Yribarren (Cuba) b.ab.l M. 
Dumitrescu ; SEMIMI.TLOCIE s A. Hernandez (Cuba) b.p. H. Furni
kov (Bulgaria), Fr. Vaștag b.ab.I A. Kadîr (Turcia) ; MIJLOCIE l 
D. Maricescu b.p. W. Martinez (Cuba), V, Karpuhin (U.R.S.S.) b.ab.2 
C. Grecu; GREA: V. Axonov (U.R.S.S.) b.p. I. Simina. R. Sabiev 
(U.R.S.S.) b.ab.2 P. r----------

de arbitru înainte să
O repriză..

Avînd un categoric 
al aionjei, ne așteptam 
Maricescu să cîștige 
fața puternicului, dar 
lui său adversar, 
Wilfredo Martinez. Este drept, 
a obținut decizia fără dubii 
(4—1), dar nu înainte de a fi 
scos, cum se spune, sufletul 
din antrenorul său Ion Marco-

Grecu; GREA: V. Axonov (U.R.S.S.) b.p. 
" " " ) b.ab.2 P. Bornescu.

fi trecut
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PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •

DUET SAU DUEL ? Er&zIgS
Pentru McLaren, una dintre cele mai titrate echipe angajate 

in Campionatul Mondial al mașinilor de Formula 1 (298 de par
ticipări, 55 de victorii de etapă, 8 titluri mondiale) anul 1988 a 
fost unul al radicalelor transformări : din McLaren TAG Por
sche a devenit McLaren Honda, firma renuntlnd la „prea aris
tocraticul Porsche" (declarație publică a patronului Ron Dennis) 
tn favoarea mult mal competitivului motor japonez. Asta ar fl 
una la mină. A doua — a fost angajat Ayrton Senna, un pilot 
cu mină fină.

Așadar, două mutări teoretic mal mult decît Inspirate. șt 
care, practic, au șl oferit tot atitea mari confirmări: McLaren 
a cîștigat primele etape din CM-88, prin Alain Prost la Jaca- 
repagua, în Brazilia, apoi prin Senna (urmat de Prost) la 
Imola — San Marino. Spunînd toate acestea, am intrat Insă pe 
tărimul unei întrebări des vehiculate tn elita automobilismului 
— tandemul Prost-Senna va conduce spre o serie de răsu
nătoare tzblnzi, spre o conlucrare fructuoasă tn folosul echi
pei, cum lasă să se întrevadă acest start, sau va încheia cursa In
tr-un aprig conflict, într-un înverșunat duel al orgoliilor, așa 
cum au stat lucrurile în cazul altor plloți de mare valoare, 
Piquet șl Mansell, reuniți anul trecut de Williams Honda ? O 
întrebare ațițată nu doar de acest precedent de notorietate, cl 
șl de declarația belicoasă a lui „Magic" Senna în momentul 
semnării contractului : „Să fie clar pentru toată lumea, eu nu 
vin la McLaren pentru a fi pilotul nr. 2 1“ Afirmație mai mult 
decît îndrăzneață, chiar dacă al la activ 6 victorii tn F 1, șl 
un talent incontestabil, fiindcă toate 
de victorii ale lui Prost, ca să nu 
tttluri mondiale deținute de francez, 
promisiune decît un palmares.

Intuind primejdia, juristul firmei

acestea, alăturate celor 28 
mal vorbim de cele două 
reprezintă mai degrabă o

______  r......____ , ,_____  ,...... a măsurat de mat multe 
ori pînă să taie o dată, contractul fiind de o remarcabilă di
plomație : primele de victorie ale celor doi vor fl absolut egale, 
mașinile șl asistența tehnică identice, mat mult, șl „muletul". 
mașina de rezervă — una singură pentru fiecare firmă, potri
vit regulamentului — va fi la dispoziția fiecărui pilot, alterna
tiv, cite o etapă. ,.Va acționa legea priorității pentru pilotul din 
frunte — a simplificat problema același Ron Dennis. La început., 
aplicată la nivel de cursă, iar apoi, pe măsură ce clasamentul 
general va detașa pe unul sau altul, pentru cel ce are cele 
mal multe șanse de a deveni campion al lumii. Fiindcă, e lim
pede, asta țintim după atîtea eforturi materiale". Pentru ~~ 
după o clipă de gtndire, să adauge : „Si. la urma-urmei. 
va fi duet sau duel, îi privește. Important e să cîștige. cum 
făcut-o, chiar certatl. Piquet și Mansell...".

Deci, cheltuleli-cheltuiell, duel-duel, bani să lasă I .
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ni, căruia nu i-a ascultat sfa
turile decît după ce a trecut 
prin momente dificile. Aștep
tăm să-l vedem pe Maricescu 
luptînd cu calm și luciditate în 
viitoarele 
în finala 
duminică 
nia lui 
(U.R.S.S.). 
calificat 
petiției, 
bandon 
sportiv
riență pentru o competiție âtît 
de tare cum este „Centura de 
aur".

în partidele „greilor", cu 
care s-a încheiat prima gală 
semifinală am văzut multă for
ță dar puțin box de calitate. 
Dacă Ion Simina, deși învins, 
a luptat cu toate posibilitățile 
sale cu sovieticul Viktor Axo- 
nov, în schimb Petre Bornescu 
a fost de-a dreptul penibil în 
confruntarea cu Ramazan Sa- 
biev (U.R.S.S.), abandonînd 
fără să fi încercat cît de cît 
să-și apere șansele, să dea o 
replică onorabilă.

Azi, la ora 18 ne vom reîn- 
tîlni în jurul ringului „Centurii 
de aur" pentru a asista la cea 
de a doua semifinală.

partide și, mai ales, 
pe care o va susține 
dimineața în compa- 

Viktor Karpuhin 
Acesta din urmă s-a 

în ultima fază a com- 
învingîndu-1 prin a- 

pe Costică Grecu, un 
cu prea puțină expe-

ATLETIS-.» • Cursa interna
țională desfășurată la San Jose 
(Costa Rica) a fost cîștigată de 
mexicanul Nautilio Castillo, oare 
a parcurs distanța de 27,800 km 
în 1.22:45. L-au urmat compatrio
tul său Gerardo Albarran 1.24:45 
șl Jose Molina (Costa Rica) 
1.25:35.

manșa a doua a finalei campio
natului unional echipa Dinamo 
Riga a întrecut cu scorul de 2—1 
(0—0, 1—0. 1—1) formația Ț.S.K.A, 
Moscova. In primul joc. hocheiș- 
tii de la T.S.K.A. au cîștigat cu 
7—3. Cele două echipe vor mai 
susține încă trei partide.

masculin 
fost cîș- 
Braziliel, 
final de 
și R. F. 

al

TENIS n tn turneul Interna
tional de tenis de la Salzburg 
(Austria), jucătorul francez Je
rome Potler l-a invlns cu 6—1,.
6— 4 pe australianul Cari Llm- 
berger. iar mexicanul Leonardo 
Lavalle a dispus cu 7—5, 6—2 de 
austriacul Michael Bauer • Pri
mele partide din turui doi al 
Turneului feminin din Berlinul 
Occidental s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Helena Su- 
kova — Bettina Fulco 7—6, 6—1 : 
Sandra Cecchlnl — Tine Larsen 
2—6, 7—5, 6—1; Beverly Bowes — 
Kathleen Horvath 6—3, 6—3 ; Sa
brina Goles — Brenda Schulz
7— 6, 7—5 : Celine Cohen — Pas
cale Paradis 4—6. 6—3, 6—1.

BASCHET * Turneul 
desfășurat la Brasilia a 
tigat de selecționata 
urmată în clasamentul 
formațiile Porto Rico _ 
Germania. In ultimul meci 
competiției, baschetbaliștil brazii 
Uenl au întrecut cu scoruî de 
105—75 (54—35) echipa R. F. Ger
mania. • Selecționata de ju
niori a U.R.S.S. și-a început tur
neul în S.U.A. jucînd 1a NCw 
York cu o formație similară lo
cală. Tinerii baschetbalist! sovie
tici au obținut victoria cu scorul 
de 99—82 (42—40).

O „PLIMBARE" DE

cum

TURNEUL FINALcert fotbalul este

De 
a obosit 
tel 
de DIN 

ROMANIA

de
a tl
CAMPIONAT DE FOTBAL IN ARCTICA

LA C.E. DE JUNIORI 
SPANIA, 
- R.D.G. 1-1

Există in Franța o așa nu
mită „Asociație autonomadă" 
de automobilism. Sub patro
najul Ministerului Tineretu
lui șl al Sporturilor, respecti
va Asociație organizează o 
mare „plimbare" auto de la 
Paris la Beijing. Traseul mă
soară 17 000 kilometri șl va 
trece prin Franța. Elveția. Iu
goslavia, Grecia Turcia. Si
ria, Iordania, Arabia Saudită, 
Qatar, Emiratele Arabe Unite, 
Oman. Pakistan și R.P. Chi
neză. 6000 de.................
traseului vor 
R.P Chineză.

17 000 KILOMETRI
doar două tipuri de automo
bile : Renault 5 șl Peugeot 205. 
Clasamentul va fi stabilit în 
funcție de trei criterii: re
gularitate (etapele vor măsu
ra zilnic circa 400 km), 
rea mașinii ia controlul 
nio, care va fi efectuat 
frontiera R.P. Chineze 
reportajele reatizate pc 
curs! '’ursa, care nu 
totuși un raliu, ci. așa _ 
am arătat, doar o „plimbare" 
de anvergură, va fi realizată 
— se propune — în decursul 
a 45 de zile.

DE BOX !
tru-judecător la box. Com
petenta ei, obiectivitatea de
plină au ajutat-o să devină 
arbitru chiar la... campiona
te mondiale. Mai mult chiar, 
se spune, atunci cînd craini
cul unei reuniuni anunță nu
mele juriului, cînd n pro
nunță pe cel al Patriciel 
Jarman, spectatorii, ta picioa
re, o aplaudă cu căldură...

CICLISM A Etapa a 17-a a 
Turului Spaniei, încheiată la 
Toledo după 244 Icm.- a revenit 
rutierului englez Malcolm Elliot 
în 6.01:30. tn clasamentul gene
ral continuă să conducă spanio
lul Anselmo Fuerte 0 Etapa 
„prolog" a Turului ciclist al 
Romandlei, desfășurată contra- 
cronometru individual pe distan
ta de 7.900 km, a revenit rutie
rului elvețian Tony Rominger. 
înregistrat cu timpul de 10:35.44.

HOCHEI PE GHEATA • In

VOLEI • tn continuarea Tur
neului pe care îl întreprinde în 
U.R.S.S., echipa feminină a Pe
rului a jucat la Sverdlovsk în 
compania selecționatei tării gaz
dă. Partida s-a încheiat cu sco
rul de 3—1 in favoarea sportive
lor sovietice « Intr-un med in
ternațional amical masculin dis
putat în localitatea italiană Sa.n 
Minninto. selecționata Italiei a 
învins cu scorul de 3—0 (15—3, 
15—7, 15—4) echipa Finlandei.

kllometrl al 
fi parcurși tn 
Sini admise

ARBITRĂ
O americancă, oe nume Pa

triei.'. Jarman, fostă Infir
mieră. in prezent ziaristă la 
un post de radio se arată a 
fl îndrăgostită de „nobila ar
tă". care este boxul. Șl cînd 
Iubești. '«a, 
orice sacrificiu 
neînsemnat, 
cia nu 
fel de 
înainte

cu adevărat, 
d se nare 
aceea Patrl- 
tn a solicita 

aprobări, mai 
devenit arbl-

♦

Tn mod ___ _______ ___
astăzi unul dintre sporturile 
cele mai populare de pe glob. 
El este jucat, cu aceeași în
suflețire. pretutindeni, pe sta
dioane gazonate «au pe sim
ple maidane. pe străzi. în 
lungi» si lat» că. si ne ghețu-

în Istoria de decanii a ma
relui turneu de tenis de la 
Wimbledon nu și-au prea tă
cut loc noutățile (îl). Britanicii 
au fost șl rămtn niște tradi
ționaliști. Ei bine anu! aces
ta... spectatorii care și-au

CONCURENȚA
tn anul 1996 se Împlinește 

un secol de la desfășurarea 
primei ediții a Jocurilor O- 
llmpice de la Atena. Evident, 
această aniversare nu este 
trecută cu vederea, astfel că 
autoritățile ateniene doresc cu 
tot dinadinsul ca cea de a 
XXVI-a ediție a Jocurilor O- 
limpioe să fie organizată de 
capitala Greciei, tn acest sens. 
Comitetul Olimpie Elen «l-a 
făcut cunoscută intenția ca 
Atena «» găzduiască OHmpla-

rile eterne. Recent, 
stațiune sovietică de ____
țări științifice. în Arctica, tn 
timpul zilelor de vară polară 
a fost organizat un campionat 
de fotbal tn toată regula, la 
care participă nu mai puțin 
de 18 echipe!

INOVAȚIE LA WIMBLEDON I

într-o ceree-

luat bilete pentru meciuri pe 
terenul central și pe care, din 
cauza ploii, nu le vor putea 
folosi, meciurile nejucîndu-se 
le vor putea reutiliza anul vi
itor, în aceeași ’ 1 '
tițleit...

PENTRU ATENA...
da anului 1996. 
sentimental, se 
bileul celor 100 
pici va fi celebrat la Atena... 
Dar, nimio nu este încă si
gur, căci. iată. Atena va avea 
pentru 1996 alte aîteva con
tracandidate. Acestea sînt 
(pînă la această oră 1): Toron
to (Canada). Atalanta sau 
Minneapolis (S.U A.) Bir
mingham sau Manchester 
(Anglia). Melbourne Sydney 
sau Perth (Australia)...

Rub ’că redactată de Romeo VILARA

A ÎNCEPUT 
al C.E. de juniori B (16 ani), in 
mal multe orașe din Spania. E- 
chipa României a terminat la 
egalitate 1—1, cu selecționata R.D. 
Germane. Ce.elalte rezultate ! 
Suedia — Iugoslavia 1—0 Finlan
da Austria 1—0. R.F. Germania
— Norvegia 1—1. Franța — Tur
cia 1—0. Spania — Ungaria 0—0, 
Portugalia — irlanda 0—9. Belgia
— Elveția 2—1.

zi a compe-

Șl, cel puțin, 
para eă ju
de ani olim-

F.C. MALINES IN PREMIERĂ...

Cea de a 28-a ediție a Cupei 
Cupelor a fost cîștigată deci de 
F.C. l"alincs. Agențiile de pre
să subliniază că „victoria echipei 
belgiene, puțin cunoscută pînă în 
această ediție, a fost meritată în 
fața multiplei laureate de pe 
continent, Ajax Amsterdam. Nu 
este mai puțin adevărat că olan
dezii au jucat in 10 oameni din 
min. 17, cînd arbitru) vest-ger- 
man Dieter Pauli t-a eliminat pe 
fundașul Danny Blind" — scrie 
de n'ldjț A.p.A. Vlena. Rămas 
tn inferioritate numerică Ajax a 
continuat jocul cu orudență dar 
a și atacat de multe ori cu vi
goare. în special dup» primirea 
golului, cînd antrenorul Hulshof 
a Introdus în formație Jucători

ofensivi. Singurul gol a fost În
scris tn mln. 53 de către Den 
Boer, eu capul, care a reluat, din 
apropiere, o centrare Impecabilă 
a lui Ohana. Spre sfîrșltu! tntîl- 
nlrii. Winter și Bosman au ratat 
mari ocazii pentru Ajax. Se mal 
precizează că F.C. Malines, care 
a cîștigat Cupa, nu a suferit nici 
o infrîngere In această ediție a 
competiției. Arbitrul Dleter Pauli 
a condus. în fața celor 40 000 de 
spectatori, formațiile. F. c. MA
LINES : Preud’homme — San
ders, Clisters, Rutjes, Deferni — 
Enimers, Erwin Koeman, De Wil
de (min. 57 De Wesmakers), Hof- 
gens (min. 55 Phettnis) — Ohana. 
Den Boer. AJAX: Menzo—Blind, 
Larsson, Wauters, Verlaat (min. 
72 Meijer) — Scholten, Winter, 
Muhren — Van t' Schip (min. 
55 Bergkamp), Bosman, Witschge.

primul ioc, calificindu-sc pentru 
turneul final. Intr-o altă g.-upă. 
Polonia — Belgia ‘ * - -
S-a calificat, însă, 
grupă Danemarca.

(1—2)1—2 ...
din această

Finala In

ALTE COMPETIȚII OFICIALE

IN C.E. DE JUNIORI (18 anl). 
la Kuehl (Austria). în cadrul 
grupei a 6-a : Austria — U.R.S.S. 
1—1 (0—1). Au înscris Tlmoșenko 
(mln. 24) pentru oaspeți, respec
tiv Quantschnlgg (min 77). îna
intea ultimului meci (Turcia — 
România, 14 mai), clasamentul se 
prezintă astfel: U.R.S.S. 9 p (go
laveraj 15—6), România 7 o (10—6). 
Austria 3 p. Turcia 3 o. tn ace
eași competiție: R.F. Germania — 
Elveția 3—0 (0—01. tn această 
grupă, Portugalia s-a clasat pe

MECIURI DE CUPA.
BULGARIA : Sredeț — Vitoșă 
4—1 (2—1). Au înscris Iliev l’e- 
nev (din 11 m) și Vitanov <"). 
respectiv Sarkov. Surpriză în fina
la din IUGOSLAVIA. La Belgrad, 
formația Borăc Banja Luka din 
liga secundă a dispus 1e Steaua 
Roșie Belgrad cu 1—0 (0—0). prin 
punctul înscris de Lupici (mln. 
60). pînă acum. Steaua Roșie a 
cîștigat de 11 ori trofeul Jocuri- 
tur din „sferturile" de finală în 
FRANȚA: Nisa — Lllle 3-0 Lens
— Sochaux 2—2. Qulmper — Metz 
1—0. Reims — Chatellraut 3—0. 
Marile favorite, Monaco echipele 
din liga tatii din Paris, dețină
toarea titlului. Bordeaux Nantes 
etc. au fost eliminate în fazele 
anterioare! In „sferturi" în POR
TUGALIA: Benfica Lisabona — 
Fafe (liga a doua) 1—0 Portimo- 
nense — Penafiel 4—1. Guimaraes
— Gil Vicente 1—1 (se va rejuca). 
Urmează partida dintre F.C. Por
to șl Boavista.

IN PRELIMINARIILE 
(ultimul mec! din grupa 
U.R.S.S. — Elveția 0—0. 
sovietică era calificată 
turneul final înaintea 
joc. Pe primele locuri: 
14 p Bulgaria 0 o.

olimpice 
a 4-a): 
Echipa 
pentru 
acestui 

U.R.S.S.
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