
IERI S AU ÎNCHEIAT

TOVARĂȘII NICOLAE CEAUȘESCU

I / ProtetaH foafe țartte, nnlR-pd>

portul
Ig

Vineri, 13 mai, la Palatul Con
siliului de Stat s-au încheiat 
aonvorbirile oficiale dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Andrei Gromîko, 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al Uniu
nii Republicilor Sovietice So
cialiste.

In cadrul acestei runde de 
convorbiri, a fost examinată 
evoluția situației internaționale. 
O atenție deosebită s-a acordat 
problemelor privind înfăptuirea 
dezarmării, în primul rînd a 
dezarmării nucleare, soluționa
rea tuturor conflictelor și stă
rilor litigioase dintre state pe 
cale pașnică, prin tratative, a- 
sigurarea unei păci trainice pe 
planeta noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Andrei Gromîko au 
subliniat importanța concluziilor 
Ia care s-a ajuns, în timpul 
convorbirilor, privind dezvol
tarea pe mai departe a relațiilor, 
pe multiple planuri, dintre 
România și Uniunea Sovietică, 
în folosul țărilor și popoarelor 
noastre, al cauzei generale a 
socialismului și păcii.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, 
de caldă prietenie.

S-a hotărît ca rezultatele vi
zitei, ale convorbirilor care au 
avut loc să fie consemnate în- 
tr-un Comunicat comun, care 
se va da publicității.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Andrei Gromiko, 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste, 
au semnat, în cadrul unei cere
monii desfășurate, vineri, 13 
mai, Ia Palatul Consiliului de 
Stat, Comunicatul comun.

Erau prezenți ambasadorul 
României la Moscova și amba
sadorul Uniunii Sovietice la 
București.

convorbirile și înțelegerile din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Mihail Gorbaciov, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice.

★
Tovarășul Andrei Gromîko a 

vizitat, vineri dimineața, în
treprinderea de Mașini Unelte ți 
Agregate din București.

Oaspetele a fost însoțit de 
tovarășul Ion Stoian, membru 
supleant al Comitetului Politie 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

La sosire, tovarășul Andrei 
Gromiko a fost salutat de 
tovarășii Constantin Olteanu, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei, 
Nicolae Vaidescu, ministrul in
dustriei electrotehnice, de re
prezentanți ai conducerii cen
tralei industriale de profil și 
ai întreprinderii.

Pe parcursul vizitei, înaltului 
oaspete i-au fost înfățișate 
preocupările pentru lărgirea și 
diversificarea exportului de 
mașini-unelte, de realizare a 
unor tipuri noi, în colaborare 
cu întreprinderi din alte țări, 
sublinlindu-se, în acest context, *" ........................... cu

din 
----  ------------------  ex

tindere a acestora în viilor.
înaltul oaspete a exprimat a- 

precieri Ia adresa realizărilor 
colectivului de la IMUAB, că
ruia l-a urat noi succese în 
activitatea sa. Sintetizînd im
presiile despre vizita efectuată 
aici, tovarășul Andrei Gromîko 
a 
a

bunele relații statornicite 
întreprinderi de profil 
U.R.S.S., posibilitățile de

de onoare
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Turneul internațional de box „Centura de aur4*

IMIINE, 12 FINALE DEOSEBIT DE
Maratonul pugilistic prilejuit 

ș ta această săptămînă de in- 
șj trecerile Turneului internațio- 
" nai „Centura de aur" se apro

pie de finiș. Mîine dimineață, 
de 1* era 10, la Palatul Sportu
rilor st Culturii 
cum ae spune, < 
pe masă. Cei ‘ 
care pină acum 
înfrîngerea ta 
competiție vor 
timul asalt, a.
de ® binemeritată zi de odihnă, 
zi de refacere a forțelor pentru 
ultima încercare.

Pentru a rămîne în progra
mul finalelor de mîine, o parte 
dintre sportivi au luptat vineri 
seara în ultimele semifinale. 
Au urcat pe ring, în... deschi
dere, pugiliștii de categorie 
muscă Vedat Tutuk (Turcia) și 
Andrea Mannai (Italia). Lau
reat al „Centurii" anul trecut, 
Tutuk a promovat în finala de 
mîine, întrecîndu-1 destul de 

la puncte pe sportivul 
Dezavantajat categoric 

l euro- 
, ,___ ___ „___________ La To-

dorov (Bulgaria), Adrian Amzăr 
ă a trebuit să mizeze totul pe 
g cartea atacului. Dar, ea să fim 
g sinceri, nu a avut pe cine a- 
g taca. Todorov, frizînd refuzul 

de luptă, s-a mulțumit să se 
retragă tot timpul și să punc- 

S; teze, destul de rar, cu directe. 
Acest... stil a impresionat ju- 
riul (care i-a și acordat vic- 
torta), dar nu si spectatorii.

ATRACTIVE

★
Andrei Gromîko, 

Biroului Politic al 
președintele

Tovarășul 
membru al 
C.C. al P.C.U.S., 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., împreună cu mem
bri ai delegației care îl înso
țesc, a făcut, în cursul dimineții 
de vineri, o vizită la Marea 
Adunare Națională, unde s-a 
întilnit cu tovarășul Nicolae 
Giosan, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C-C. al P.C.R., președintele 
M.A.N., și un grup de deputați 
români.

In timpul intîlnirii au fost 
evocate relațiile tradiționale de 
prietenie și colaborare româno- 
sovietice, evidențiindu-se rolul 
hotăritor pe care l-au avut. In 
dezvoltarea acestor raporturi,

semnat în Cartea 
întreprinderii.

★
Tovarășul Nicolae 

secretar general al 
Comunist 
Republicii 
împreună 
Ceaușescu 
dineu în 
Andrei Gromîko, membru _
Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, și a tovară
șei Lidia Gromiko.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Andrei Gromîko au conti
nuat și în acest cadru schim
bul de păreri privind dezvol
tarea conlucrării dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică și 
și-au exprimat satisfacția față 

convorbirilor 
zile.

Ceaușescu, 
Partidului 

Român, președintele 
Socialiste România, 
cu tovarășa Elena 
au oferit, vineri, un 
onoarea tovarășului 

i ai

de rezultatele 
purtate in aceste

★
Tovarășa LIdia Gromîko a 

vizitat, vineri. Muzeul cerami
cii sl sticlei din Capitală.

Au fost parcurse sălile in 
care sînt expuse lucrări de 
artă veohe si contemporană 
românească din diferite zone 
ale tării, piese din porțelan și 
faianță europeană si orientală, 
creații de o deosebită valoare 
artistică.

se va boxa, 
cu... „centurile" 
24 de sportivi 
nu au cunoscut 
această dură 

da mîine ul- 
azi bucurîndu-se

Senrimuscă j 
Muscă : 
Cocos s
Pană : 
Semlusoară : 
Ușoară : 
Seunimljlocle : 
Mijlocie mică 
Mijlocie s 
Semigrea 1 
Grea : 
SUDergrea s

PROGRAMUL ULTIMEI
I. Marlnov (Bulgaria) 
V. Tutuk (Turcia) 
S. Ufimțev (U.R.S.S.) 
R. Ledon (Cuba) 
D. MAeran 
G. Gogol 
A. Hernandez (Cuba) 

Obreja 
Marlcescu 
Damian

R.
D.
V. _____
V. Aksonov (U.R.S.S.) 

P. Stoimenov (Bulgaria)

GALE
— K. Clolakov (Bulgaria* 
— S. Todorov (Bulgaria) 
— N. lancu
— D. Dumitrescu
— M. Yribarren (Cuba)
— E. Hakimov (U.R.S.S.) 
—>Fr. Vaștag
— V. Nardiello (Italia) 
— V. Karpuhin (U.R.S.S.) 
— J. Gonzales (Cuba) 
_ R. ----- ------------
— M.

Sabicv (U.R.S.S.) 
Paizs

8

g ușor
italian. ________ .... .
de alonja campionului 
pean de juniori Serafim

„Penele" Kirkor Kirkorov 
(Bulgaria) și Ramon Ledon 
(Cuba) au oferit un meci aprig, 
cu lovituri dure, cîștigat la 
puncte de sportivul cubanez. 
Demonstrație de scrimă pu- 
gilistică ta partida Daniel Du
mitrescu — Serghei Artemiev 
(U.R.S.S.). A fost un duel între 
doi tehnicieni, care timp de 
două reprize s-au înfruntat de 
la egal La egal, cu schimburi 
frumoase de directe și serii 
scurte. în ultima repriză, Du
mitrescu a avut resurse sufi
ciente ca să accelereze ritmul 
de luptă, fapt care i-a adus 
astfel victoria. El a punctat 
mult, cu serii rapide, prin sur
prindere, marea majoritate din
tre ele fiind recepționate, cu o 
replică... neglijabilă, de sporti
vul sovietic. Dumitrescu cîștigă 
clar la puncte (4—1).

Sportivul nostru de categorie 
ușoară Giani Gogol a avut în

Quartey 
cu care

(Ghana) un adver- 
nu s-a acomodat 

încîl-

Ike
sar
și a rezultat o partidă 
cită, cu foarte multe lovituri, 
dar puține clare. Tot timpul în 
atac, Giani Gogol reușește, to
tuși, să acumuleze punctele ne
cesare unei decizii la limită 
(3—2). Cu o gardă ermetică, cu 
un stil de luptă extrem de e- 
conomicos și eficace, sovieti'eul 
Erik Hakimov a obținut victoria 
pe toate buletinele judecători
lor, deși sportivul nostru Vio
rel Mihăilă i-a opus o rezis
tență dîrză în tot cursul me
ciului. Cei peste 6 000 
tatori au urmărit cu... 
meciul Rudei Obreja 
Timirglatov (U.R.S.S.). 
„mijlocii mied* s-au

de spec- 
puls 200 
— Gadj 
Cei doi 
angajat

Petre HENȚ 
Mihai TRANCA

(Continuare In pag a 4-a)
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Astăzi, la Kaunas, in cadrul finalei „Cupei I.H.F."

H.C. MINAUR BAIA MARE SUSȚINE MECIUL TUR
KAUNAS, 13 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special), 
în cursul după-amiezii de 
mîine (n.r. azi, ora 16 la 
București), handbaliștii de la 
Minaur Baia Mare se vor afla 
în fața celui mai dificil exa
men din actuala ediție a „Cu
pei I.H.F.". urmînd să întâl
nească pe terenul acesteia, pe 
Granitas Kaunas în prima 
manșă a finalei competiției. 
Puternica echipă sovietică are 
în vitrina cu trofee frumoasa 
cupă. cîștigată anul trecuit 
cind, ta finală, a făcut două 
„egaluri" cu Atletico Madrid 
(23—23 șl 18—18). dar a intrat 
in posesia „Cupei I.H.F." ta- 
trucît a înscris în deplasare 
mai muite goluri.

Minaur, după o cursă de pa
tru întîlnâri tur-retur. adică 
opt partide (32—21 și 26—21 cu 
Tatran Preșov. 19—29 și 28—18 
cu H.K.K. Drott Halmstad dita 
Suedia. 20—25 și 24—16 cu 
Hellerup Club Copenhaga, și

A 
tradictoril. dar toate stînd sub 
semnul unei aprige dorințe de 
a urca, treaptă cu treaptă, a 

din nou în 
tot 
de 

1984/ 
. cîști- 
presti-

ajuns — iată 
finala „Cupei I.H.F." și 
cu o formație sovietică 
primă mină. Atunci. In 
1985, Minaur a triumfat, 
gînd ediția a IV-a a 
gloasei competiții europene in- 
terctuburi, lnvlngînd într-o 
dramatică finală pe S.I.I. Za- 
poroje. meciul care a decis 
câștigătoarea — a se reține —

avind loc pe terenul formației 
sovietice. Judecind după evo
luția de pină acum a handba- 
liștfflor pregătiți de antrenorul 
emerit Lascăr Pană si 
Petre Avramescu. Minaur 
putea emite pretenții să reedi
teze victoria din 1985, argu
mentul nr. 1 fiind partidele de 
un mare dramatism cu F.C.

de
ar

„............................. .......................

ăoelona). unele cu evoluții con-

Azi, in etapa a 28-a a Diviziei A de fotbal

PARTIDE IMPORTANTE PENTRU ZONA RETROGRADĂRII
CLASAMENT

1. STEAUA 27 25 2 0 95-14 52
2. Dinamo 27 24 2 1 72-17 50
3. Otelul 27 15 3 9 38-30 33
4. victoria 27 15 2 10 44-32 32
5. Unlv. Cv. 27 12 4 11 37-38 28
6. Corvinul 27 11 4 12 41-42 26
7. Flacăra 27 10 6 H 27-34 26
8. F.C. Olt 27 11 3 13 35-45 25
9. F.C.M. Bv. 27 9 5 13 37-37 23

10. „U“ Cluj-N. 27 8 7 12 32-40 23
11. A.S.A. 27 11 1 15 41-51 23
12. Rapid 27 7 9 11 23-39 23
13. S.C. Bacău 27 8 6 13 26-44 22
11. ,.Poli“ Tim. 27 8 5 14 27-36 21
15. Sp. Stud 27 7 6 14 31-42 80
16. F.C. Argeș 27 7 6 14 28-40 20
17. Petrolul 27 7 6 14 17-39 80
18. C.S.M. Sv. 27 7 5 15 25-56 19

In preliminariile C.E. de juniori
TURCIA - ROMÂNIA

Amănunte despre această ul
timă partidă a tinerilor noștri 
„tricolori", programată astăzi, 
în pag. 2—3.

In campionatul de rugby

TOATE ECHIPELE UEȘIENE
JOACĂ ÎN DEPL4SÂRE

--------------__ PROGRAMUL Șl ARBITRII----------------
București : DINAMO - „POLI" TIMIȘOARA
V. Antohl — Gh. Sildon (ambii din Iași) și R. Petrescu (Bv.)

Craiova :
O. Ștreng

(stadionul Dinamo)
UNIVERSITATEA - RAPID

(Oradea) — S. Necșulescu (Tîrgoviște) si C. Olteanu 
(Dr. Tr. Severin)

S.C. BACĂU ------------ STEAUABacău *.
M. Salomir (Oluj-N.) — I. Cot (Ploiești) și I. T4na.se (T-vlște)
București: SPORTUL STUD. --------
Gh. Constantin (Rm. V.) — V. Curt șt M. Georgescu (ambii C-ța) 

(stadionul Sportul Studențesc)
Suceava : C.S.M. - „U" CLUJ-NAPOCA
L Igna (Tim.) — I. Crăciunescu (Rm. V.) șl D. Petrescu (Buc.)
Pitești : F.C. ARGEȘ - F.C. OLT
V. Anghelolu (Buc.) — M. Axente (Arad) si C. Manda (Reșița) 
București : VICTORIA - OȚELUL
L Vele» (Craiova) — Ad. Moroianu (PI.) și I. Năltan (Predeal) 

(stadionul Victoria din complexul Dinamo)
Tg. Mureș : A.S.A. - CORVINUL
N. Voinea — D. Vasile (ambii Buc.) șl A. Gheorghe (P. Neamț)
Moreni : FLACÂRA - PETROLUL
N. Dlnescu (Rm. V.) — J. Grama șl D. Avrigeanu (ambii Buc.) 

Toate partidele vor începe la ora 18.

- F.C.M. BRAȘOV

Dacă Steau. este lideră deta
șată, lupta pentru locul doi se 
anunță deschisă, la ea partici
pând, cu șanse egale, Știința 
Bala Mare șl Dinamo, In timp 
ce echipele situate pe locurile 
4—9, înșiruite pe distanța a doar 
3 puncte, pot oricînd schimba 
locuiL..

Programul etapei de mîine, a 
xvn-a : politehnica iași — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
(Tineretului ora 10, arbitru M. 
Galanda — Buc.) ; CSM IMU 
SUCEAVA — CSM SIBIU (Uni
rea ora 10, M. vătui — buc) 5 
CONTACTOARE BUZĂU — 
SPORTUL STUDENȚESC TMUCB 
'■uioria ora 13, P. Soare — Buc.); 
ȘTUNTA PETROȘANI — STEAUA 
(Știința ora 10 Gh. Prisăcaru — 
iași) ; FARUL — DINAMO (Fa
rul ora 9, P. Barbu — Buc.) ț 
ȘTUNTA CEMIN baia MARE
— GRIVITA ROȘIE (Complex 
sportiv ora 10, M. paraschivescu
— Buc.).

CL.'.“
STEAUA 
șt. Baia M. 
Dinamo 
Grlvlta R. 
Poli iași 
Farul C-ța

(Continuări In pag. a 4-a)

DINAMO
BUCUREȘTI

Ion GAVRILESCU

PATRU
DECENII

5 de prestigioase
PERFORMANTE

L
2.
3.
4.
5.
6. ____ _
7. Unlv. Tmș.
8. Contact. Bz.
9. CSM Sibiu

10. Șt. Petroș.
11. CSM Sv. 
IS. Sp. Stud.

CLASAMENTUL
‘‘21

3 :
4
7 :
7 :
7
8
7
9 .
8 207-324 28

11 237-324 26
16 196-462 16

16
16 
1G
16 
1«
1G
16
16 
ÎS
16
16 
1«

547-295 
306-243 
350-214 
257-226 
255-243 
261-250 
315-316 
232-233 
273-306

44
39
38
33
33
33
32
32
30

SPORTIVE

• „TROFEUL SPORTUL". în
scriind sl mtereuri (de două

ALE 
CLUBULUI 
DINAMO

In pag. 2-3

iț

(Continuare in pag. a 4-a)
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1948 - PATRU DECENT -1988BUCUREȘTI

1

DINAMO

DE PRESTIGIOASE PERFORMANTE SPUHTIVE
ALE CLUBULUI DINAMO BUCUREȘTI

la 14 mai 1948 ți-a deschis porțile clubul Dinamo București. De 
sportivii dinamoviști s-au afirmat cu pregnanță, alcătuind 

‘ j ale sportului românesc, o veritabilă școală a înaltei 
performanțe, bilanțul celor 40 de ani cuprinzind rezultate remarcabile la toate marile competiții, 
cele peste 7 000 de medalii olimpice, mondiale, europene, balcanice, naționale, demonstrind pa
siune, muncă, dăruire, patriotism, puse toate in slujba sportului românesc.

In urmă cu patru decenii, 
atunci, zi de zi, an de an, 
unul din cele mai puternice nuclee

EZ3

ÎN „CARTEA DE AUR" AIZBÎNZILOR OLIMPICE
Să deschidem „cartea de 

aur” a prezențelor olimpice 
dînamoviste. O carte ale cărei 
coperți închid un univers li
man, cu pagini de neuitat. O 
cronică olimpică scrisă cu fap
te de laudă, cu sudoarea mun
cii, Inteligența minții, măies
trie șl cutezanță sportivă. O 
retrospectivă a prezenței „alb- 
roșilor” la Jocurile Olimpice 
se confundă cu însăși istoria 
nouă a sportului românesc, cu 
victoriile sale. Marile succese 
— și nu numai cele olimpice — 
au tost realizate în perioada 
celor mai mari înfăptuiri ale 
poporului nostru, perioadă de
numită cu legitimă mîndrie și 
aleasă recunoștință „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU".

în acele încleștări tenace 
din bătăliile temerare din are
na olimpică, de la Melbourne 1956 
la Los Angeles 1984, s-au aflat 
și dinamoviștil Leon Rotman — 
primul sportiv român dublu 
campion olimpic —, Nicolae 
Linca, Ștefan Petrescu, Simion 
Ismaiîciuc, Dumitra Alexe, Ion 
Dumitrescu, Mihaela Peneș, 
Ivan Patzaichin — de patru ori 
—, Serghei Covaliov, Nicolae 
Martinescu, Vasiîe Dîba, Ștefan 
Marfa. Olga Homeghi. Ecaterf- 
na Oancia. Vaier Toma. Petra 
Iosub, Simona Păuca, Laura 
Cutina, despre ale căror vic
torii s-a vorbit și se vorbește 
încă elogios. Celor 19 me
dalii de aur, li se adaugă 22 
de argint și 29 de bronz. Fie
care medalie are povestea sa. 
Flecare sportiv care a urcat 
pe podiumul olimpic a muncit

ore șl ore pentru a cuno iste 
gustul victoriei. Și Ion Tripșa 
(tir), și Francisc Horvath, Vic
tor Dolipschi, Ion Țăran u. Ion 
Cernea (lupte), și Aurel Ver- 
nescu, Atanase Sciotnic. Victo
ria Dumitru. Mihai Turcas (ca-

Un laureat al marilor competi
ții : Andrei Socad

iac-canoe), și Ion Monea, Ion 
Alexe, Simion Cuțov (box), și 
Argentina Menis (atletism), și 
Anca Grigoraș, Dan Grecu 
(gimnastică), și Anca Pătrășcoiu 
(înot), șl Cornel Penu, GhițS 
Licu, Valentin Samungi (hand
bal), șl Cornel Oros, Laurențiu 
Dnmănofu (voltei) g.a.

PE PODIUMUL „MONDIALELOR"
Sportul românesc a parcurs 

om drum spectaculos, a devenit 
o forță reală, stimată în lume. 
Printre cei care i-au dus faima 
s-au aflat și sportivii dinamo- 
viști, care și-au înscris numele 
printre cei mai buni din iume, 
cucerind laurii victoriilor la 
Campionatele Mondiale, In acest 
„club” de elită aflindu-se nu
me sonore ale sportului româ
nesc și internațional. Iar dacă 
am urma firul statisticii 
vom afla că dintre cei 229 mai 
mult de un sfert au făcut să 
fluture steagul tricolor pe cel 
mai înalt catarg, pentru că de 
59 de ori au urcat sportivii 
dinamoviști pe treapta de sus 
a podiumului de premiere, a- 
cestor minunate succese alătn- 
rîndu-li-se, nu mai puțin pre
țioase, 77 medalii de argint și 
93 de bronz.

E lungă, foarte lungă lista
campionilor mondiali care s-au
pregătit la „școala din Șos.
Ștefan cel Mare”. Este greu
să-i numești pe toți. Iar a- 
mlntindu-i pe unii i-am nedrep
tăți pe ceilalți. Și, totuși, un 
nume se impune. cel al

Aureliei Dobre, care la Rotterdam 
a devenit starul nr. 1 al gim
nasticii mondiale, ea cucerind 
ceea ce nici una dintre gim
nastele noastre nu reușise încă: 
titlul de campioană mondială 
absolută. In competiție cu alte 
celebrități ale acestui sport 
care ne-a adus în decursul a- 
nilor mari bucurii. Aurelia 
Dobre a țîșnit spre cununa de 
lauri înscriindu-și în „catalog" 
un buchet de note de 10 ca o 
firească răsplată a unor evo
luții egale cu perfecțiunea. Și 
tot ca o firească răsplată, ea 
a fost declarată anul trecut, 
de Asociația presei spaniole, 
cea mai bună sportivă a lumii, 
fiind, desigur, în același timp, 
și sportiva nr. 1 a României.

De altfel, succesul Aureliei 
Dobre a însemnat pentru clu
bul dinamovist o confirmare a 
faptului că nimic nu apare 
peste noapte, ci este urmarea 
unor multiple acumulări, a u- 
nui proces instructiv-educativ 
care-și găsește expresia și în 
cele 229 de medalii cucerite la 
Campionatele Mondiale.
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Șl în acest an olimpic, Olga 
Homeghi, Rodica Arba, Adriana 
Bazon, Ecaterina Oancia, Vasi- 
le Tomoioagă, Dragoș Neagu 
(canotaj), Petre Andriev, Lu
minița Munteanu, Marilena Bi- 
tuleanu (caiac-canoe), Georgeta 
Beca (scrimă), Rudei Obreja 
(box), Andrei Socaci, Constan
tin Urdaș (haltere), ei și încă 
mulți alții depunînd intense 
strădanii pentru a se afla nu 
numai printre componenții de
legației noastre, ci și printre 
viitorii medaliați ai celei de-a 
24-a Olimpiade.

VITRINA CU TROFEE
Tabloul performanțelor de 

prestigiu realizate de sportivii 
dinamoviști la întrecerile des
fășurate sub semnul celor 
„cinci cercuri Înfrățite” sau 
pe meridianele ți paralelele 
lumii n-ar fi complet, dacă nu 
le-am adăuga ți pe cele obți
nute la alte mari competiții: 
Campionate Europene, Jocuri

portantă la această frumoasă re
coltă de medalii se află cele 
de lupte, gimnastică, polo, vo
lei, baschet, fotbal, handbal, 
rugby, hochei ș.a„ aportul unor 
antrenori ca Radu Huțanu, 
Constantin Nour, Constantin 
Dumitrescu, Nicolae Voicu, 
Ștefan Petrescu, Oprea Vlase, 
Gheorghe Constaniinescu, Geor-

Aurelia Dobre, campioa
nă abolută a gimnasti

cii mondiale

Activitatea desfășurată de 
clubului relevă drumul 
de ia doar trei secții și 
Înființării, pentru a ajunge 

de astăzi, cu 91 de secții «1_______ ___ _______ ____ _________
arc de bolită pe care strălucesc salbele medaliilor cucerite ta 
diferite întreceri din țară și de peste hotare, ca un simbol al 
prestigiului de care se bucură tn arena sportivă clubuj nos
tru.

Scrllndu-și cele mal frumoase pagini șl obținind cele mai 
taialte performanțe din 1965 încoace, de dnd a fost inaugurată 
cea mai rodnică perioadă din istoria patriei, niumită cu legi
timă mîndrie „Epoca Nicolae Ceaușescu”, Întregul colectiv de
pune intense strădanii — beneficiind sl de permamentui spri
jin al Ministerului de Interne — pentru a-și taserie rezulta
tele muncii la cote cit mai Înalte. Din această perspectivă, În
tregul proces instructiv-educativ cunoaște noi dimensiuni, ca 
volum, intensitate și calitate, de angajare plenară a tuturor for
țelor pentru realiză, ea de noi șl noi performanțe internațio
nale, astfel ea si ta viitor bilanțul sportivilor dinamoviști să 
rae tot mal rodnic, mai valoros, răspunzînd astfel grijii per
manente a partidului, a secretarului său general, pentru dez
voltarea pe toate planurile a societății noastre socialiste.

Doina IVĂNESCU 
maestră emerită ia sportului

sportivii, tehnicienii *1 activiștii 
mereu ascendent parcurs de noi, 
o precară bază materială ta. anul 
la puternica școală de campioni 
un complex sportiv modern. Un

Mondiale Universitare, Campio
nate Balcanice, cupe europene. 
Campionate Naționale.

Bilanțul celor patra decenii 
este deosebit de grăitor : 105
medalii (45 — 29 — 31) la 
J.Î1.U. ; 329 medalii (86 — 110 
— 133) la „europene” ; peste 
800 de titluri balcanice ; 6 tro
fee In C.C.E. și Cupa Cupelor la 
volei, handbal, rugby ; 5563 de 
titluri naționale. Printre secțiile 
rare și-au adus o contribuție im-

ge Eremia sa.. fiind remarca
bil prin muncă si competență.

Dște. deci, firesc că. răspla
tă a strădaniilor depuse. în 
cadrul fiecărei secții, In pre
zent clubul Dinamo numără 184 
de maeștri emeriți și maeștri 
internaționali ai sportului, pes
te 900 de maeștri ai sportului, 
iar la 31 de tehnicieni 11 s-a 
acordat titlul de „antrenor 
emerit”.

În cadrul clubului nos
tru au crescut nu numai 
performeri, cd s-au for

mat oameni, caractere, care 
s-au Integrat ou întreaga ca
pacitate șl energie ta proce
sul de edificare socialistă a 
patriei, marea majoritate a 
foștilor si actualilor sportivi 
dinamoviști fiind muncitori 
si tehnicieni eu taaită califi
care. ingineri, juriști, medici, 
economiști, profesori, antre
nori etc. Cu sprijinul organi
zațiilor de partid și U.T.C. 
se desfășoară o intensă mun
că de educație patriotică și 
revoluționară a sportivilor, 
prin procesul de pregătire șl 
educație cultivînd și dezvol- 
tînd trăsăturile omului nou 
ai soc'etătli noastre. De alt
fel decorarea clubului, tn anii 
trecuți, cu Ordinul Muncii, 
clasa a Ht-a. și Ordinul Me
ritul «-ortiv, clasa I, precum 
si ordinele Si medaliile acor
date la peste 400 de sportivi, 
tehnicieni si antrenori vădesc 
nu numai realizările pe pla
nul -er for mante lor, ci șl pe 
acela deosebit de important al 
educației patriotice, revoluțio
nare. lată, de ce, șl In con
tinuare, vom depune o bogată 
muncă politică. In spiritul 
cerințelor formulate de secre
tarul generai al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
astfel ca pretutindeni spor
tivii dinamoviști să fie soli 
demn’ ai ■’-mâniei Socialiste.

Gheorghe GRIGORESCU 
secretarul Comitetului 

de partid

COORDONATELE
Ce înseamnă Dinamo In fot

balul românesc ? 
această întrebare 
gazonul din Șos. 
Mare, dar și pe 
unde „alb-roșii“ 
prețioase victorii.

Răspunsul la 
îl aflăm pe...

Ștefan cel 
alte terenuri 

au obținut
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României, în 1964, 1982 și 1984 
ei reușind să intre în posesia 
ambelor trofee, dovedindu-se a 
fi unul din cluburile-fanion ale 
fotbalului românesc. Fotbaliștii 
dinamoviști și-au adus, totoda
tă, o importantă contribuție și 
la formarea loturilor naționale, 
la obținerea unor aplaudate 
succese. La aceste reușite tre
buie, de asemenea, să mențio
năm și obținerea de către Dudu 
Georgescu (1975, 1977) și Rodion 
Cămătaru (1987) a trofeului 
care răsplătește golgeterul Eu
ropei : „Gheata de aur”.

Așadar, fotbalul dinamovist 
Înseamnă un șir de succese, 
care se adaugă succeselor rea
lizate de ceilalți performeri ai 
clubului, cu toții prezentîn- 
du-se la această zi de bilanț 
cu hotărîrea fermă de a con
tribui și mai departe la spo
rirea prestigiului sportiv al 
României socialiste.

De la primele contacte inter
naționale și pînă astăzi, numă
rul șl valoarea adversarilor 
fotbaliștilor dinamoviști a cu
noscut o cotă crescîndă, intre 
echipele Intîlnite aflîndu-se 
Real Madrid, Dukla Praga, As
ton Villa, Levski-Spartak Sofia 
A.C. Milan, I.F.K. Goteborg. 
Atletico Madrid, Eintracht 
Frankfurt. Liverpool. S.V. Ham
burg. F.C. Malines, s.a. în 
compania cărora bucureștenii 
au susținut partide de neuitat. 
Vîrful unei comportări mereu 
ascendente — să nea uităm a 
spune că dinamoviștil au fost 
prezenți de 21 de ori în cupele 
europene — avea să fie atins în 
1984, o dată cu calificarea în se
mifinalele C.C.E., Dinamo deve
nind, astfel, 
mânească de 
această fază 
tiiientale.

Alături de 
țlonaie. fotbaliștii dinamoviști. 
în cele 39 de prezențe pe prima 
scenă fotbalistică a țării, și-au 
adjudecat 12 titluri de cam
pioni, precum și 6 Cupe

prima echipă ro- 
fotbal ajunsă In 
a competiției ton-

Paginâ realizată de : /
Emanuel FANTANEANU J

succesele interna-

i

*

Foto: Aurel D. NEAGU
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Duminică, în Divizia A la 
handbal (masculin și feminin) 
stat programate penultimele «.ta
pe, ta care accentul cade pe 
disputa acerbă pentru evitarea 
retrogradării. In Întrecerea mas
culină doar partida de la Brașov 
nu se desfășoară sub spectrul... 
Diviziei B; în rest, se anunță 
luptă șl risipă de energie. A.S.A. 
Electromureș primește vizita for
mației Relonul, meci 
gazdele dețin prima 
dențil craiovenl vor 
guranță, clipe grele 
lor piteșteni, deși se 
situația de oaspeți ;____________
Bistrița, localnicii îșl vor încer
ca ultima șansă, misiunea lor fi
ind însă deosebit de grea, parte
nerii de tatreoere fiind dinamo- 
viștil bucureștenl. Programul e- 
tapei cuprinde meciurile: META
LUL BISTRIȚA — DINAMO 
BUCUREȘTI (partida va fi con
dusă de Gh. Șandor și N. lancu), 
DACIA PITEȘTI — UNIVERSI
TATEA CRAIOVA (R. lamandi 
— Tr. Ene), ȘTIINȚA BACAU — 
UNIVERSITATEA C.U.G. CLUJ- 
NAPOCA (T. Curelea — I. Pău- 
nescu), A.S.A. ELECTROMUREȘ 
TG. MUREȘ — RELONUL SA- 
VINEȘTI (Al. Boier — E. lavor- 
schi) șl DINAMO BRAȘOV — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA (Al. 
Vîrtopeanu — șt. Georgescu). 
Meciul STEAUA — H C. MINAU R

tn care 
șansă; stu- 
faoe, cu si- 
handbaliști- 
vor afla In 

tn siîrșlt, la

baia mare se va disputa 
miercuri 18 mai a.c.

Șl in campionatul feminin cele 
mai importante partide vor a- 
vea ca protagoniste formațiile 
amenințate cu retrogradarea. Si
tuație deosebit de grea au echi
pele C.S.M. Independența Sibiu 
șl Dorobanțul Ploiești, care sus
țin meciuri ta deplasare. Oțelul 
— favorizată de șansa susține
rii ultimelor două partide pe 
teren propriu — mal speră, to
tuși, tn special prin... jocul re
zultatelor. In fruntea clasamen
tului, Mureșul va face, cu sigu
ranță, totul să nu rateze șansa 
obținerii punctelor atlt de nece
sare pentru a se considera cam
pioană înaintea ultimei etape. 
Așadar, etapa a XXI-a cuprinde 
meciurile : OȚELUL GALAȚI — 
CONFECȚIA (C. Cristea — Gh. 
Dumitrescu), RAPID — C.S.M. 
INDEPENDENȚA SIBIU (Sala 
Rapid, ora 10, Al. Isop — Gh. 
Mihalașcu) HIDROTEHNICA
CONSTANȚA — DOROBANȚUL 
PLOIEȘTI (J. Mateescu — V. 
Dăncescu), CHIMISTUL RM. 
VÎLCEA — CONSTRUCTORUL 
TIMIȘOARA (Gr. Bolocan — St. 
Sticea), ȘTIINȚA BACAU — 
TEROM LAȘI (H. Marzavan — 
M. Tănăsescu) șl MUREȘUL TG. 
MUREȘ — RULMENTUL BRA
ȘOV (D. Dordea — A. Kentzel).

NOI CURSE DE DIRT-TRACK, 
MOTOCROS Șl VITEZĂ PE ȘOSEA

• Dumă o întrerupere cauzată 
de participarea alergătorilor noș
tri La cîteva concursuri peste no
tare, Campionatul Republican de 
dirt-track pe perechi se va relua 
astăzi la Sibiu, cu etapa a 2-a, 
care va fi găzduită (cu începere 
de la ora 117) de pista Stadionu
lui Voința din localitate. Marți, 
este programată, de la aceeași 
oră, pe stadionuil I.P.A. din Sibiu, 
etapa a 3-a. întrecerile se vor 
desfășura în formula de 20 de 
manșe. Reamintim clasamentul 
după prima etapă : 1. I. Ghibu 
— M. Agrișan (Steaua) 27 p, 2.

D. Stoica — M. Șoaltă (IPA Si
biu I) 26 p, 3. M. Gheorghe — N. 
Dobre (Metalul Buc.) 23 p.

In deschiderea concursurilor 
menționate se vor desfășura 
curse In cadrul campionatului in
dividual de juniori.

Divizia A, etapa a 28-a

DE LA UN MECI LA ALTUL,
lO MARE COTĂ DE INTERES
I cele trei restanțe de

IN DIVIZIA A DE VOLEI (masculin) 
din ca- 
ilin de 
le de 
de evo- 
ididate- 
progra- 
rsitatca

• Campionatul National indi
vidual de motocros va continua 
duminică pe traseul de la Tg. 
Mureș. In program figurează cla
se pentru seniori, tineret și ju
niori. Participă concurențl din 
București, Cîmpina, Brașov, Zăr- 
nești, Sf. Gheorghe, Morenl și 
alte centre moto. Primul start, 
la ora 9,30.

Cu
miercuri, clasamentul Diviziei A 
a fost adus... la zl. Toate for- 

Imațille au cite 27 de partide. Șl 
de aici, s-a intrat în linia dreap
tă, spre un final palpitant (privit 
tot prin prisma clasamentului), 
cu lupta pentru titlu — în care 
Steaua are acum un avantaj de 
două puncte și un golaveraj de 
excepție —, cu dramatica lntre- 

Icere din partea Inferioară a Ie
rarhiei, unde nimeni nu a reușit 
să se desprindă din „plutonul a- 
menlnțatelor".

I. Astăzi se dispută meciurile e- 
tapel a 28-a. Pe stadionul Dina
mo, echipa gazdă intră cu dorin
ța (fie ea și nemărturisită) de 

Ia-șl lua revanșa ta fața formației 
— „Poli" Timișoara — «sare l-a 
adus singura tafrîngere în cele 
27. de jocuri de până acum. La 
Craiova, localnicii, care au pier
dut destul teren în ultimele 
jocuri, întâlnesc o formație care 
își vinde scump pielea în acest 
retur, pentru că Rapid este, par
că, mal ambițioasă ca niciodată. 
Meci greu pentru gazde la Ba
cău, unde, cu siguranță, un sta. 
dion plin va veni să-i urmăreas
că pe campioni în cursa tar de 
regularitate. In „Regie", după 

Ialte două înirîngerl ta 4 zile, 
Sportul Studențesc — pentru că 
și-a făcut-o singură (altfel nu se 
poate explica ușor comportarea 

Ifață de valoarea lotului) — are 
din nou o misiune dificilă, de
oarece așa se întîmplă cînd a- 
junge... cuțitul la os. Suceava 
trece printr-un moment greu. 
Luni s-a despărțit de antrenorul 
cu care a promovat în „A" (Va-

I

I
I
I

I

Brașov 
rplorări 
tare — 
1 Săvi- 
reș Tg. 
mișoara 
sa (in 
a fete

C.F.R. șl Farul Constanța. In 
prima partidă, oaspetele au făcut 
simplă figurație, campioanele 
cîștlgînd cu 3—0 (3, 1, 3), remar- 
cîndu-se din rlndul lor Monica 
Șușman, Mlrela Zanfir șl Euge
nia Cotescu. tn meciul al doilea: 

3—0 (8. 8, 8). A arbitrat briga
da: C. Pitaru — N. Constantin 
(V. POPOVICI, coresp.).

D. Arșin, T. Dră- 
125 cmc, T. Trola, 
M. Crețu șl B. Ga-

• Vitezlștil 
ghici, la el. 
O. Vrăjitoru, 
bor, la d. 250 cmc, vor participa 
la prima etapă a „Cupei Priete
nia", găzduită mâine de orașul 
polonez Poznan. Plloțll noștri 
stat Însoțiți de antrenorii P. Pa- 
xlno șl Tr. Mihăllescu.
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, Să Începem, de această dată, 
două la 

. i ta curs
' de desfășurare : prima, lnce- 
I pută de mal multe zile și
■ găzduită la Constanța — Con-
■ cursurile sportive și aplica-

_ _____ ____ 1 .___J liceele
< militare ; cealaltă, cu primele 
£ starturi date tocă de Ieri și 
5 deschisă atlt începătorilor, cit 
C șl avansațllor (bineînțeles, se- 
ț parat), reuniți la Focșani In 
£ Concursul de fndemînare la 
> automobilism.
£ Sîmbătă șl duminică au loc C dteva mari acțiuni sportive 
C șl ta Capitală. Sectorul 1 or- 
£ ganizează, ta ambele zile, pe 
? Stadionul Tineretului, un 
£ „Festival al jocurilor sporti- 
Ji ve“, cu prezența elevilor, dar 
5 șl a unor membri din clubu- 
■" rile din această zonă bucu- 
£ reșteanâ. Milne, pe arena de 
£ la Progresul este programat 

„Festivalul primăverii", cu ta-

“■ cu finalele pe țară,
J» număr și amîndouâ

LU13U1111C SpULUlVU ț.
? tive de vară pentru

treceri șl demonstrații ale re
prezentanților asociațiilor
sportive școlare șl sindicale 
de pe raza sectorului 5, ma
nifestarea avînd și multe mo
mente cultural-artlstice, cu... 
performeri ai ctatecuM și 
ai umorului. Intr-o altă loca
lizare șl Intr-o altă organiza
re, tot milne urmează să se 
deruleze „Festivalul sportiv al 
tineretului din "sectorul 6“ — 
reuniune a sportului de masă 
— combinat, șl acesta, cu 
„puncte" (de program) cultu
rale. Șl în Sectorul Agricol 
Ilfov, duminică se va desfă
șura, pe stadionul I.U.P.S. 
Chitiia, un „Festival al pri
măverii", ta fapt, un amplu 
spectacol cultural-sportlv, în 
ouprtasul căruia este prevă
zut șl un meci de fotbal al 
fostelor glorii a două cluburi 
buouireștene, Rapid și Pro
gresul.

.’.V.V/.V.’.’.'.W.W.’.V.’.W.V.’.’.’.’.’.’.W.’.’./.V.’.’A
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izl este 
tru a 
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■mă de 
„Dacia 

Germa- 
e bani 
e.
tlma zl 
rtinelor 
IT ce 
into 13
Italian

ria a fost publicată valoarea 
de 14.159 lei ta tac de 41.159 lei, 
cum de altfel a apărut corect la 
nominalizarea cîstigătorllor.
• Informăm pe partlci-panțl 

că, taceptad de luni, 16 mal, în
cepe vânzarea biletelor șl la 
TRAGEREA LOTO 2, programată 
pentru duminică, 22 mal. a doua 
ac*’ ie de acest fel în cursul 
acest”’ lv"l

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 13 MAI 1988

Tragere multiplă

>to de 
«a avea 
alcel, ta 
oamnel 
l 16.30. 
le de 
:ate pe 
Nume- 
trans- 
la ora 

le Pro- 
aceeașl 
nai. la

de co- 
rrageril 
tn ru- 
catego-

Extragerea I: 13 56 5 41 50 25 
16 69 80; Extragerea a Il-a: 
38 84 68 24 20 54 77 87 22.
Fond total de cîștiguri: 706.095 
lei.

<« atribuie cbwourt m>

BANI, AUTOTURISME. EXCURSII
n.n.i3ERMANA

MULTIPLE EXTRAGERI, 
MARI AVANTAJE !

• 72 de numere, echiva
lentul a 4 extrageri o- 
bișnuite !

• ULTIMA ZI pentru va
lorificarea șanselor cu 
numerele favorite, SÎM- 
BĂTĂ, 14 mai !

sile Simionaș) șl este afectată de 
ultimele rezultate. Rămfoe de vă
zut dacă își poate mobiliza for
țele de care (credem) tacă este 
capabilă. F.C. Argeș vine după 
„marele" punct de la Galați, dar 
Oltul a pierdut meciul cu Steaua 
și privește îngrijorată spre „par
terul" clasamentului. Confruntă
rile dintre aceste două echipe au 
fost mad mereu disputate șl echi
librate. Un meci frumos anunță 
Victoria și Oțelul, ta interesantul 
lor dialog pentru treapta a treia 
a clasamentului. La Tg. Mureș, 
alt joc promițător, cu A.S.A. ta 
continua-i ofensivă șl cu Corvi
nul capabilă de... orice. Iar ia 
Moreni, între vecinii petroliști, 
un meci al ambițiilor, în «sare 
mica distanță dintre cele două 
localități atenuează ta bună mă
sură avantajul terenului propriu 
și diferența locurilor din cla
sament.

Multe se pot spune despre o e- 
tapă pe care o așteptăm cu in
teres, dar de la care... sperăm 
un fotbal mal bun, fără durități 
șl acte nesportive, așa cum o 
cerea joi și Federația la întâlni
rea cu președinții șl antrenorii 
divizionarelor A. (AL. C.).

„TROFEUL FAIR-PLAY 
SPORTUL"

Și competiția sportivității divi- 
zion-anelor A se află în centrul 
atenției, „Trofeul fair-play Spor
tul" continuîrid să aibă ca lideră 
echipa Politehnica Timișoara. 
Apropierea de linia de sosire se 
anunță însă extrem de intere
santă, replicile formațiilor de re 
celelalte trepte ale podiumului, 
Victoria și Dinamo, ridicînd, evi
dent, cota de atractivi ta te.

După 27 de etape situația în 
„Trofeul fair-play Sportul" este 
următoarea:

In preliminariile C E. de juniori

TURCIA - ROMÂNIA, 
ULTIMUL JOC...

KARAKKALE, 13 (prin telefon, 
de ba trimisul nostru special). 
De miercuri, prima selecționată 
de juniori a țării se află aici, 
in pitorescul oraș al Turciei, a- 
șezat lingă Dardanele și vizitat 
anual de sute de mii de turiști, 
pentru că, nu departe, La numai 
cîțiva kilometri, se află ruinele 
faimoasei cetăți Trola. Și juniorii 
români au ajuns aici pentru a 
susține ultimul joc din prelimi
nariile Campionatului European 
A, ediția 1988, în compania selec
ționatei similare a Turciei. Si
gur, e greu de anticipat cum va 
fi jocul, care va fi rezultatul lui, 
dar regretul e foarte, foarte mare, 
după ce am aflat că miercuri, 
în Austria, echipa Uniunii So
vietice a terminat la egalitate. 
Oricine își poate da seama acum 
cît de mult cîntă-rește în balarța 
calificării acel gol primit cu u- 
șurință. în ultimele secunde, pe 
stadionul din Prater. Cu o vic
torie la Viena — atît de posibilă 
—, aid la Karakkale, misiunea

Clasamentul grupei a 6-a

1. U.R.S.S.
2. România
3. Austria
4. Turcia

6 4 1 1 15- 6 9
5 3 1 1 10- 6 7
6033 6-11 3
5113 6-14 3

juniorilor „tricolori" ar fi fost 
mult mai ușoară, lor fiindu-le 
necesar doar un succes ia Limi
tă. pentru a se califica, însă, ei 
au nevoie de o victorie la scor, 
cel puțin 5—0, ceea ce nd se pare 
a fi extrem de greu de realizat. 
Dar, dincolo * obișnuitele calcule 
vizînd clasamentul, jucătorii noș
tri fac... ultimele antrenamente 
o®-*- .. ultimul meci din grupă. 
Nu silit indisponibilități în 
lot. Este regretat doar faptul că 
ceil mad bun jucător al echipei, 
Stănici, nu se află aid, el ră- 
mînînd acasă pentru a juca în 
campionat. Și cită nevoie ar fi 
fost de el ! Iată, de altfel, echipa 
pe care antrenorii Nicolae Pantea 
și Vasile Craila intenționează s-o 
alinieze : Arcanu — Cristescu, 
Stan, Bucur, Aprodu — Moldo
van, Ștefănlcă, Minea — S. Mihai 
(Petruș), Răducioiu, Hanganu.

în privința echipei Turdei, ni 
s-a comunicat că antrenorul ei. 
Tinaz Tirpan, are probleme cu 
alcătuirea lotului, dar, în mod 
sigur, printre cei care vor a- 
părea pe gazon vor fi și mulți 
jucători care evoluează în prima 
divizie a țării.

Meciul este programat pe sta
dionul „13 Mai", începînd de la 
ora 16 și va fi condus la centru 
de I. Stigler (Cehoslovada).

Să sperăm că prlntr-o mobili
zare exemplară, jucătorii noștri 
vor izbuti să realizeze un rezul
tat de excepție.

suspendare P — punctaj.

c R S P*)
1. „POLk* TIM . 19 — 205

2— 3. Victoria 20 — — 200
Dinamo 16 2 4 200

4. Flacăra 21 —> — 135
5. S.C. Bacău 19 1 3 190
8. Steaua 21 8 4 175

7— 8. F.CJrt. îv. 23 1 3 145
F.C. Olt 26 8 2 145

». Univ. Cv. 28 2 8 140
18—11. A.S.A. 31 1 1 135

„U« dtlj-N. 27 1 6 135
12. C.SJW. Sv. 24 ■a- — 130

13—14. Rapid 33 1 3 120
Petrolul 23 3 13 120

15. Oțelul 34 1 4 105
16. Corvinul 36 2 3 100
17 F.C. Argeș 36 3 1 80
18. Sp. Stud. 39 5 16 50

•) C cartonașe galbene, R _
cartonase roșii, S — etape de

înaintea partidei-derby a cam_
— Victoria, 
dintre cele 
a propria ce- 
în joc. A- 

foarte bun

ptaaatulul, Dinamo 
afirmam că oricare 
două echipe îșî poate 
le trei puncte puse 
tunel, după un meci_____  ___I făcut de ambele formații, a cîști-
gat echipa pregătită de Constan
tin Frățilă. cu 2—0. Tot atunci am 
făcut o afirmație : că Dinamo, 

Idesi a câștigat partiida directă 
și a trecut pe primul loc. „due
lul" nu e încheiat, cL el se va dis
puta șl în conttnuare, cu același 
interes. Și iată că între timp 
s-a produs una dintre marile 
surprize ale întrecerii, Dinamo 
pierztad la Tg. Mureș, în fața 
ultimei clasate, în timp ce echi
pa Iul Gheorghe Timar, revenin- 
du-și imediat după eșecul din 
confruntarea directă cu Dinamo, 
a cules succes după succes, con
tinuând să se mențină ta frunte.

Duminica trecută și miercuri 
am urmărit două meciuri. Dina
mo a întrecut net pe C.S.M. Su
ceava cu 6—2, unul dintre cei 
mai buni jucători fiind libero-ul 
Bogdan Bucur. La Slatina, F.C. 
Olt — Steaua. Cit timp cele două 
echipe au avut efective complete, 
s-a jucat de la egal la egal.

I

I
I
I
I
I

PROGRAMUL Șl
DE MÎINE A

Mihai CIUCA

ARBITRII ETAPEI

I Curios și surprinzător, insă, după 
ce unul dintre jucătorii gazdelor 
a fost eliminat, balanța s-a în
clinat în favoarea echipei cu un 
jucător mai puțin pe teren 1 F.C. 
Olt a contraatacat tăios și a în
scris golul victoriei spre final. 
Acest fapt a vrut parcă să de
monstreze ceea ce afirma recent 
un bun cunoscător al realităților 
fotbalului nostru, și anume : la 
noi, în partidele cu miză mare, 

depinde de strîngerea rîn- 
t. de ambiție, și nimic mai

• (L. “
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27
27
27
27
27

I
I
I totul ri

durilor, de amt 
mult. întocmai.1.-----------
2.
3.

l{
I

I

DIVIZIEI B
— Inter Sibiu: A. Mustățea (Pi
tești), Jiul — Autobuzul Bucu
rești : D. Vătran (Arad). Gaz 
Metan Mediaș — Mecanica Fină 
București : I. Piștea (Baia
Mare).

SERIA A IH-A : Gloria Reșița
— Sticla Arieșul Turda: I. Roșu
(Tg. Neamț). U.T. Arad — 
A.S.A. Progresul Timișoara: C. 
Deculescu (Călăr șl) Minerul 
Bala Sprle — Gloria Bistrița : 
Șt. Rotărescu (Iași). A.S. Paro- 
șenl-Vulcan — Strungul Arad e 
șt. Catană (Drobeta Tr. Severin). 
Chimiz-a Tîrnăvenl — C.S.M. Re
șița: Cr. Teodorescu (Buzău), 
Metalul Bocșa — F.C. Maramu
reș : V. Mlhăilă (Sibiu). C.I.L. 
Sighet — Armătura Zalău: C.
Gheorghe (Suceava), Victoria 
F.I.U.T. Cărei — Dacia Meca
nica Orăștle : A. Mlțaru (Rm. 
Vîlcea) F.C. Bihor — Olimpia 
I.U.M. Satu Mare: N. Bădică 
(«Caracal).

Toate partidele vor Începe la) 
ora 11.
• In meci restant : C.S. BO

TOȘANI — STEAUA MIZIL 2—1 
(1—1) : Epure (mta. 4 șl 64), res-, 
pectiv Stanciu (mln. 2). (T. Un-* 
gureanu. coresp.).

SERIA I: FEPA '74 BîrLad — 
Prahova C.S.U. Ploiești: Gh. Pop 
(Tg. Mureș), Unirea Focșani — 
Steaua Mizll : T. Badea (Bucu
rești), F.C. Constanța — F.C.M. 
Progresul Brăila: Gr. Macavei 
(Deva). Petrolul Ianca — Inter 
Vaslui : E. Munteanu (Deva). 
Politehnica Iași — Metalul Plo- 
penl : L. Ciucu (București), Și
retul Pașcani — F.C.M. Dinamo 
Delta Tulcea : Gh. Toth (Alud), 
Ceahlăul P. Neamț — Olimpia 
Rm. Sărat : E. Mustață (Bucu
rești), Gloria Buzău — Unirea 
Slobozia : D. Bolintiș (București), 
C.S. Botoșani — C.F.R. Pașcani: 
E. Oțelea (Brașov).

SERIA A H-A: C.S. Tîrgovlște 
— A.S. Drobeta Tr. Severin : I. 
Popa (Timișoara). Metalul Bucu
rești — Sportul „30 Decembrie": 
V. Banu (Ploiești), — stadionul 
Metalul, Progresul Voința Bucu
rești — Sportul Muncitoresc Ca
racal : N. Gogoașe (Buzău) — 
stadionul Voința, Electroputene 
Craiova — I.CJ.M. Brasov : L 
Nicullțov (Focșani). Sportul Mun
citoresc Slatina — Electromureș 
Tg. Mureș : Fl. Popescu «Plo
iești), Chimia Rm. Vîlcea — 
Pandurii Tg. Jiu: F. 8coicaru
(Alexandria). Tractorul Brasov

D.)
S3 0
21 4 
L4 6 
L4 4
L4 3 
13 6 
L2 7
L2 4
L0 5
L0 4
8 9
9 5 

L0 2 
L0 0
7 5
7 4
6 5
6 3

69
67
48
46
45
45
43
40
35
34
33
32
32
30
26
25
23
21

55-21
74-29
44-34
48-30
62-35
33- 26
58-38
51-51
35- 40
41-50
40-46
50-46
36- 63
43-63
34- 47
25- 56
26- 55
27- 52

VICTORIA 
Dinamo 
Petrolul 
F.c. Argeș 
Univ. Cv. 
F.C. Olt 
Steaua 
Flacăra 
„Poli" Ttm. 
F.CJW. BV 
Sportul Stud. 
Oțelul 

13. C.S.M. Sv.
Rapid 
Corvinul 
S.C. Bacău 
,.U« CIuj-N. 
A.S A.

9.
£
12.

IH.
15.
16. 

I17’|t«.I
?DIW DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ

Trei minute... Doi ani..,

IG Un meci care va dura doar... 
3 minute va fi cel ce urmează 
să se dispute, în zilele ce vin, 
între divizionarele C Metalul 

I Buzău șl A.S.A. din același oraș.
De fapt, e vorba de continuarea 
meciului de acum două săptă- 
mîni, dintre aceste echipe, Intre- 

Irupt în minutul 88, nu pentru 
că așa cerea situația din terenul 
de joc, ci pentru că asa a vrut 
arbitrul constănțean Ion Con- 

Idruț, crezînd, probabil, că nu
mai jucătorii sînt obligați să 
respecte regulamentul, nu și ar
bitrii. Noroc că echipele dint 

Icum spuneam, din același oraș.
Altfel, organizarea acestui wmeci“ 
de 3 minute ar fi. fost legată și

Și o admonestare
de niște cheltuieli. Cine le-ar fi 
suportat?
• Pentru o serie de abateri 

comise de Ernest Szekely, clubul 
Jiul Petroșani a hotărtt suspen
darea acestui jucător pe 2 ani, 
hotârîre ratificată de Comisia de 
disciplină a F.R.F., ta baza ac
telor de la dosar. Nu putem, fi
rește. decît să regretăm acest 
episod din viața clubului din 
Petroșani, știind ce înseamnă ti
nerea departe de activitatea 
competlțlonală a unui fotbalist, 
vreme atît de îndelungată. dar 
știind la fel de bine câ indisci
plina este un rău împotriva că
ruia trebuie luptat cu toate mij

loacele. Și din momen ce cele 
educative n-au dat nici un re
zultat...
• înțelegem zbuciumul sufle

tesc a. antrenorului în timp ce 
urmărește meciurile echipei sa
le, mal ales atunci cînd campio
natul se apropie de sfîrșit și sînt 
în joc atîtea perspective bune 
și... rele. De aici însă șl pînă 
la pătrunderea antrenorului în 
terenul de joc — fie și pentru < 
da anumite indicații jucătorilor, 
așa cum a făcut-o Nicolae Zam
fir, antrenorul secund al Univer
sității Craiova, ta meciul cu U- 
niversitatea Cluj-Napoca — este o 
distantă pe care regulamentul 
n-o permite. „Admonestarea" pe 
care a primit-o sperăm că-i va 
aduce aminte acest lucru lui 
Nicolae Zamfir. Șl... altora!

Jack BERAR1U



SPORTIVI DIN 13 ȚĂRI ÎȘI VOR DISPUTA
TITLURILE MONDIALE LA POPICE

BUDAPESTA. 13 (prin tele
fon. de la trimisul nostru spe
cial). Ajunse la a 17-a ediție. 
Campionatele Mondiale de po
pice vor avea loc. aici. într-o 
nouă sală cu 6 piste. între 
15—20 mai. Și-au anunțat par» 
tidparea jucătoare si jucători 
din Austria, Bulgaria. Ceho
slovacia. Danemarca. Norvegia, 
Franța. R.F. Germania. Iugo
slavia. Italia, Polonia. Româ
nia, Suedia si Ungaria. Cele 6 
titluri puse în joc sînt deținute 
de 1 Iosif Tismănar — Stelian 
Boariu (România), Iolant 
Lorincz — Erjebet Hudometh 
(Ungaria), la perechi. Marija 
Nagy (Iugoslavia) și Bela Csa- 
nyi (Ungaria) — la individual. 
Ungaria — echipe (m+f).

Reprezentanții noștri au pre
gătit cu sîrguință startul la 
actualele C.M. tinînd seama de 
valoarea gazdelor (care v<xr 
beneficia în plus și de avan
tajul arenei proprii), de cea a 
reprezentanților Iugoslaviei. 
Cehoslovaciei. R.F. Germania, 
Austriei Si Italiei. în rîndurile 
cărora se află vedete de pri
mă mărime, precum si de fap
tul că trebuie luați in calcul și 
outsider!!, care au început să 
remonteze din handicap. înRUGBY

(Urmare din pag. I)

ori), stelistui Daniel Bolder s-a 
desprins In ierarhia realizatori
lor de eseuri, ou 15 reușite. Ur
mează M. Paraschiv (Dinamo) 
18. O. Becheș (CSM Sibiu) 9, Al. 
R&dulescu (Steaua), C. Popescu 
(Dinamo) 8, Ad. Mltocaru, Flat 
(„U“ Timișoara) 7. I-'-'at, C. Fie
rea. Vărzaru (Steaua). Răceau 
(Timișoara), Vasiliu (Polit. Iași), 
Amarte sibiu). Fulina (Ști
ința CE1IIN) cite fi ș.a. In clasa
mentul pe echine. Steaua a mar
cat 74 de eseuri. Dinamo 54, „U“ 
Timișoara 40, Farul 37. Știința 
CEMIN 36, Politehnica Iași 34. 
C.S.M. Sibiu 31 oto-
• In SERIA secundă a Divi

ziei A : Rulmentul Bîrlad — Ma
șini Grele Bucuros*' 32—9 (17—6), 
Hidrotehnica Focșani — URA 
Tecuci 63U2 (41—7), TC IND.
Constanța — Constructorul Con
stanta 16—12 (10—6), Chimia CFA 
Brăila — Gloria București 11—9 
(4—0) — grupa I : Metalurgistul 
Cugir — IAMT CSU Oradea 15—6 
(9—6) Carpați Mîrsa — Olimpia 
PTT Arad 6-25 (3—22). Univer
sitatea 16 Febr. Cluj-Napoea — 
Energia București 45—4 (1.3—0). 
1OB Bals — Rapid Buc. 12—3 — 
grupa a n-a. în orogramul de 
mîine, grupa I : Constructorul 
Constanța — URA Tecuci : Glo
ria Buc. — Hidrotehnica Focșani 
(Mecanică Fină nrs 10), Mașini 
Grele — Chimia CFA Brăila (O- 
llmnia ora 10). TC ! D. Con
stanța — Rulmentul Bîrlad ; 
grupa > rr-a : Energia Buc. — 
Rapid Buc. (Tineretului TV. ora 
10). Olimpia PTT Arad — IOB 
Balș. UAMT Oradea — Carpați 
Mirșa, Universitatea 16 Febr. 
CluJ-Napoca — Metalurgistul Cugir.

locul unor sportivi din vechea 
gardă (Margareta Cătineanu. 
Ana Petresou, Iosif Tismănar. 
Iuliu Bice și Gheorghe Sil
vestru) au fost promovate în 
loturile republicane de seniori, 
pe temeiul ascensiunii lor va
lorice, elemente tinere, remar
cate in Campionatul divizionar. 
Preparativele au ajuns în sta
diul final, antrenorii Constan
tin Neguțoiu (la fete) și Tu- 
dorache Buzea (la băieți) sta
bilind următoarele loturi 
oare vor fi formate oele două 
reprezentative : Elena Andre- 
escu. Doina Țăgean, Maria 
Zsizsik, Adriana Anlonesei. 
Elena Bîrnaz. Viorica Botezatu, 
Liliana Băjcnaru, Elisabeta 
Albert, Stelian Boariu. Ilie 
Hosu, Vasîa Donos. Erno Ger- 
gely. Costică Frigea, Silviu 
Belivacă, Sandor Szekely și 
Leontin Pop. Liderul incontes
tabil al sextetului masculin, 
băimăreanul Stelian Boariu, 
de la care se așteaptă perfor
mante superioare, ne mărturi
sea după ultimul antrenament: 
„Deși echipele noastre trec 
printr-o perioadă de recon
strucție. selecția s-a făcut du
pă criterii bine definite. Tine
rii promovați au dovedit că 
Știu să se mobilizeze exemplar 
în întreceri cu miză mare, fă- 
cînd abstracție de faima ad
versarilor. Vom face totul pen
tru a mări prestigiul de care 
se bucură școala românească de 
popice în arena internaționa
lă".

într-adevăr, multe motive ne 
fac să privim cu încredere evo
luțiile popicarilor noștri, chiar 
dacă concurenta va fi mai pu
ternică ca orieînd. în încheie
re, iată programul jocurilor : 
duminică, luni si marți — pro
ba pe echipe ; miercuri si joi 
— întrecerile de dublu ; vi
neri — turneul final individual. 
Arbitrul principal al actuale
lor „mondiale" va fi orădeanul 
Emil Scherbauer.

Mi
■

ACTUALITATEA CICLISTA • PE SCURT •

din

Troian IOANIȚESCU

TURUL FINALEI
(Urmare din pag. 1)

Barcelona, din semifinale. la 
capătul cărora .Barca" a tre
buit să încline steagul. Spu
nem aceasta cunoscînd si for
ța de joc a echipei Granitas 
Kaunas, care a ajuns acum în 
finală la capătul a trei duble 
întîlniri (primul tur nu a ju
cat. fiind deținătoarea trofeu-„CENTURA

(Urmare din pag. I)

încă din primul rund într-un 
schimb de lovituri puternice, 
viteza de execuție a sportivului 
nostru fiind evidentă, ca și 
forța de lovire a oaspetelui. 
O dată „posibilitățile" dezvălui
te, ambii boxeri devin mai pru
denți, încercînd să cîstige cu 
armele tehnicii. Și acest im
portant atu l-a avut Rudei O- 
breja. El a punctat mult cu di
recte de stingă și „un-doi“-uri 
la figură, obligîndu-1 pe adver
sar să atace periculos cu capul 
pentru a putea replica. Timir- 
glatov primește un avertis
ment pentru box nereg ”lamen
tat în rundul secund iar O- 
breja, la sfîrșitul meciului o 
meritată decizie de învingător 
la puncte (5—0).

După 6 partidă spectaculoasă 
tot Ia „mijlocie mică" italianul 
Viccnzo Nardicllo l-a în*remit 
la puncte (4—1) pe Kaman c'i- 
kret (Turcia).

PRAGA, 13 (Agerpres). — 
Cea de-a 41-a ediție a competi
ției cicliste internaționale 
„Cursa Păcii" a continuat vi
neri cu etapa a 4-a, Dubnica 
— Zilina, cîștigatâ de Olaf Lud- 
wing (R.D.G.), cronometrat pe 
distanța de 135 km în 3hl5:17. 
Cu primul pluton, în același timp 
cu învingătorul, au sosit și ci
cliștii românii Valentin Con
stantinescu, Constantin Căruța- 
șu, Ionel Gancea și Ludo
vic Covaci. Pe echipe etapa a 
revenit formației R.F. Germa
nia, urmată de U.R.S.S., R. D. 
Germană, Polonia și România. 
Lider al clasamentului general 
se menține concurentul bulgar

PARTIDĂ AMICALĂ

DE VOLEI (juniori II)

LA BAIA MARE

CU

La Baia Mare s-a desfășurat 
partida amicală internațională 
de volei dintre selecționatele de 
juniori II ale României și 
U.R.S.S. în urma unui joc di
namic, cu faze palpitante, ju
niorii sovietici au cîștigat
3—0 (3, 6, 9). Noua noastră e- 
chipă a acuzat, însă, lipsa de 0- 
mogenitate, precum și de ex
periență a meciurilor interna
ționale. în formația română au 
fost folosiți : Bodea, Bucureștea- 
nn, Lazăr, Hali, Iancu, Bodo, 
Szilagyi, Dumitrescu, Gherghe, 
Nagy și Penteleu. (Andrei CRI- 
ȘAN, coresp.)

Stancio Stancev. Primul dintre 
rutierii români este Valentin 
Constantinescu, pe locul 21, la 
2:05.

în clasamentul general pe e- 
chipe conduce reprezentativa 
Cehoslovaciei. Astăzi se desfă
șoară etapa a 5-a Zilina — 
Zakopane (180 km), în cursul 
căreia caravana cicliștilor va 
intra pe teritoriul Poloniei.

CEA DE-A 22-A EDIȚIE a 
Cursei cicliste internaționale 
„AIpi-Adriatica" a revenit ru
tierului italian Gianluca Tonet- 
ti, urmat de iugoslavul Polanc, 
ia 18 s și sovieticul Koșevoi la 
58 s. Pe echipe a cîștigat 
U.R.S.S., urmată de formația 
iugoslavă Krica, Inter Bratisla
va și reprezentativa Varșoviei. 
Ultima etapă, încheiată la Liu- 
bliana, după 152 km, a revenit 
iugoslavului Cubrci în 3.28:28.

„MARELE PREMIU" CICLIST 
al orașului Frankfurt pe Main 
a fost cîștigat la actuala ediție 
de rutierul belgian Michel Der- 
nles, înregistrat pe distanța de 
252 km cu timpul de 6.37:54. 
L-au urmat danezul Rolf So
rensen la 31 s și italianul Gio
vanni Mantovani la 57 s.

ETAPA A 18-A a Turului 
ciclist al Spaniei, încheiată la 
Avila după 212 km, a revenit 
rutierului spaniol Juan Marti
nez în 6h37:34. în clasamentul 
general conduce Anselmo Fuer
te, urmat de irlandezul Sean 
Kelly la 21 sec.

ATLETISM n La Pittsburg 
(Pennsylvania) s-a desfășurat 
ooncuraul de selecție ai atletelor 
americane pentru proba de ma
raton din cadrul Jocurilor Olim
pice de vară Cursa a fost cîș» 
tigată de Margareth Gross, care 
a parcurs 42,195 km In 2.29:50, urmau de Nancy Ditz 2.30:14 «1 
Cathy O’Brien 2.30:18.

BASCHET a Selecționata femi
nină a R.P. Chineze șl-a încheiat 
turneul ta U.R.S.S. lucind la Mos
cova cu echipa Dinamo. Baschet
balistele chineze au terminat în
vingătoare Cu scorul de 85—74 
(39—37) a Intr-un meci amical 
masculin, disputat la Montpellier, 
selecționata Franței a învins cu 
scorul de 97—95 (41—37) echipa
Universității Michigan (S.U.A.)

BOX • Englezul Tom Collins șl-a păstrat titlul de campion eu
ropean la categoria semigrea, în- 
vingtadu-1 Prin k.o. ta repriza a 
9-a pe compatriotul să>u Marls 
Kaylor. Meciul a avut loo la 
Londra.

SCRIMA a Concursul interna
țional de sabie desfășurat la 
Parle a fost cîștigat de Jean- 
Franoois Lamour (Franța) care 
l-a întrecut în finală pe Laszlo 
Csongradi (Ungaria). Pe locul 
trei s-a clasat scrimerul sovietic 
Andrei Alșan.
TENIS a Primele partide din 

optimile de finală ale turneului 
feminin din Berlinul Occidental 
s-au Încheiat cu următoarele re
zultate e Radka Zrubakova — 
Arantxa Sanchez 7—6. 6—1 ; Sa
brina Goles — Michelle Torres
6— 0, 8—2 ; Sylvia Hanika — Heidi 
Sprung 6—2. 6—2 ; Patricia Ta- 
barini — Claire Wood 6—3, 5—7,
7— 8.

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE ȘAH
în a cincea rundă a Turneului 

internațional de șah. singura 
partidă decisă a fost cea în 
care Parik Ștefanov (cu pie
sele negre) a reușit să-1 în
vingă pe Mihail Marin, unul 
din fruntașii de pînă acum ai 
întrecerii. Remiza a fost con
semnată în înitîlnirile Gheor
ghiu — Vasiukov. Haba — 
Ghindă. Ionescu — Unzicker si 
Grfinberg — Ubilava.

Conduc în clasament E. Va
siukov (U.R.S.S.) și VV. Un
zicker (R.F.G.), cu cîle 3 p, 
urmați de P. Ștefanov (Româ
nia), E. Ubilava (U.R.S.S.) șî 
D. Kosici (Iugoslavia) cu 2.5 p 
și o partidă mai puțin.

Turneul continuă după-amia- 
za de la ora 15. la hotelul Eu
ropa din Eforie Nord.

0 în runda a 5-a a turneului 
internațional de șah de la Erevan 
Lputian a cîștigat la Smaghin, 
iar partidele H. Olafsson — Ne- 
gulescu, Anastasian — Ago- 
pian, Romanișin — Psahis s-au 
încheiat 
conduce 
tian cu 
gules cu
puncte (1).

remiză. în clasament 
maestrul sovietic Lpu- 

4,5 puncte, Adrian Ne- 
ocupă locul 5 cu 2

„CUPEI I. H. F.“
BOXERUL ION DUDAU - PE 
LOCUL 2 LA TURNEUL INTER
NAȚIONAL DE LA KAUNAS 

(U.R.S.S.)
lui și. deci, favorită) : 14—10 
și 18—18 cu VfL Gummers
bach. 22—22 și 25—18 cu USAM 
Nîmes si 20—20 și 32—21 ou 
St. Otmar din St. Gallen.

Meciul va avea loc în Pa
latul Sporturilor 
și va fi condus de o brigadă de 
arbitri
Erhard 
Prause.
I-H-F.:

din Kaunas

din R.F. Germania : 
Hofmann și Manfred 
Observator din partea 

Theo Kielhorn (Olanda).DE AUR“
Marele interes cu care au 

fost așteptate partidele „super- 
greilor" a fost satisfăcut nu
mai pe jumătate, deoarece din 
cele două semifinale progra
mate s-a disputat doar una sin
gură. Cea dintre Petar Ștoime- 
nov (Bulgaria) și Alexei Pria- 
nicinikov (U.R.S.S.). Campionul 
bulgar ți-a reamintit, se pare 
de marea satisfacție pe care a 
cunoscut-o în 1985, cînd și-a 
înscris în palmares o „Centură

La 
box 
unde 
xerl ___  ..___ __ ______
Ion Dudău a avut o comportare 
bună, clasîndu-se pe locul 2. în 
finală, el a fost învins discuta
bil (decizie 3—2) de boxerul so
vietic A. Mîrktcian. în partidele 
anterioare. I. Dudău a obținut 
trei victorii la puncte, în fața 
reprezentanților țării gazdă : E. 
Ijekenov. C. Kasper și Z. Ismai
lov.

turneul internațional de 
dr la Kaunas (U.R.S.S.), 

au fost prezențl și șase bo- 
români, sportivul nostru
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JUMATATEA DE MĂSURĂ
Americanul de culoare Cari 

Lewis aproape că nu mai are 
nevoie de vreo prezentare, 
fiind unul dintre „monștrii 
sacri" ai atletismului, al spor
tului contemporan. Pînă la 27 
de ani, pe care îl va împlini 
la 1 iulie, el a adunat o „vi
trină" de trofee strălucitoare, 
între care 5 titluri mondiale 
(trei la Helsinki 1983, două la 
Roma 1986) și 4 olimpice (Los 
Angeles 1984), ba încă în pro
be diferite, de la sprint (190 
m, 200 m, ștafeta de 
4X100 m), la lun
gime, unde a sărit 
8,79 m în 1983, la 
numai 11 cm de
istoricul record al lui Beamon.

Izbînzile lui de la Los An
geles au însemnat o ispravă 
mal puțin obișnuită în tim
purile moderne, unii comen
tatori nesflindu-se s-o nu
mească chiar „legendară". Așa 
stînd lucrurile, n-a mirat pe 
nimeni faptul că, apropiin- 
du-se ediția a 24-a a J.O., 
Lewis șl-a mărturisit intenția 
de a-șl apăra toate cele 4 ti
tluri dobîndite în 1984. Se pare 
însă că nu va avea ocazia, 
orarul întrecerilor atletice de 
la Seul, anunțat recent de 
I.A.A.F. (după consultarea or
ganizatorilor) , llpsi.ndu-1 prac
tic de această posibilitate. A- 
lertată de Tom Tellez, antre
norul campionului, Federația 
americană a făcut, imediat, 
un apel la I.A.A.F., șollcitîn- 
du-1 să decaleze „sferturile" 
probei de 200 m de finala la 
lungime, programate să se 
desfășoare,' în aceeași zi, la 
distanță de 5 minute. Demer
sul a fost șl n-a fost ascul
tat. I.A.A.F. a operat o modl-

floare (a devansat „sferturile" 
cu o oră), dar a refuzat sâ 
dea curs propunerii america
ne de a programa calificările 
la 200 m în altă zi sau (mă- 
car) în dimineața finalei de 
lungime, prevăzută să înceapă 
la ora 15.

„Nu ni s-a oferit, a inter
venit în discuție Tellez, decît 
o jumătate de măsură. 
văd cum și cit ne va servi 
ea, fiind aproape imposibil ca, 
in 55 de minute, Cart să re

cupereze după efor
tul de la 200 m, 
spre a se prezenta, 
pe deplin com
petitiv, în finala de 

lungime". După care n-a 
scăpat prilejul să toarne gaz 
peste foc, menționîind că „sînt 
destui aceia, șl lumea 11 știe, 
care n-au nici un interes ca 
elevul meu să-și execute 
showul" 7 ! Simțindu-se leza
tă, I.A.A.F. a reacționat 
prompt, criticând cu asprime 
poziția lui Tellez șl subliniind 
că „nici o altă schimbare nu 
va mai fi acceptată, progra
mul anunțat fiind definitiv". 
A urmat — cine s-ar fi aș
teptat la altceva ? — replica 
lui Lewis : „Dacă nu mă vor 
la 200 m, poate că nu mă vor 
deloc 1 Așa că am să-mi revi
zuiesc planurile și n-ar fi ex
clus să merg la Seul doar ca 
spectator" 7 ! Greu ' 
că se va totîmpla 
rația americană își 
probabil punctul 
determinîndu-1 pe 
participe, dar chestiunea me
rită să fie urmărită in con
tinuare.

Ovîdîu IOANIȚOAIA

Nu

de crezut 
așa, fede- 
va impune 
de vedere, 
Lewis să

REZULTATE TEHNICE
MUSCA : V. Tutuk (Turcia) b.p. A. Mannai (Italia), S. Todorov 
(Bulgaria) b.p. A. Amzăr ; PANA : R. Ledon (Cuba) b.p. K. Kirko

rov (Bulgaria), D. Dumitrescu b.p. S. Arteniev (U.R.S.S.); UȘOARA: G. 
Gogol b.p. I. Quartey (Ghana), E. Akimov (U.R.S.S.) b.p. V. Mihăilă ; 
MIJLOCIE MICA : R. Obreja b.p. G. Timlrglatov (U.R.S.S.), V. Nar- 
diello (Italia' b.p. K. Fikret (Turcia) ; SEMIGREA : v. Damlan b.p. 
M. Vasilache, J. Gonzales (Cuba) b.p. D. Kirilov (Bulgaria) ; SUPEB- 
GREA : P. Stoimenov (Bulgaria) b.p. A. Prîaniclnikov (U.R.S.S.), 
M. Paizs b. neprez. A. Ramirez (Cuba).

de aur", și a abordat partida cu 
sportivul sovietic cu mult curaj 
și o dîrzenie exemplară pentru a 
avea posibilitatea să figureze în 
finalele de mîine dimineață.

Surpriză plăcută si, totodată. emoționantă pentru întreaga 
asistentă. Intr-un cadru festiv a fost prezentată, ca să spunem 
asa. elita pugilatului din tara noastră, marii campioni a! 
sportului cu mănuși care, de-a lungul anilor, au fost meda
liat! la Jocurile Olimpice. Pri'eiul : înmînarea insignelor ono
rifice trimise lor de către Comitetul International Olimpic. 
Tubitori! boxului l-au putut -ov“dea (cei mai tineri !-au cu
noscut acum) pe Vacii» Tită Mircea Dobrescu constantin 
Dumitrescu, Gheorchc Fiat. Ton Alexe. Calistrat Cuțov, Dumi
tru Cîpere si alti nu<»!’!*H ~ore au urcat ne podiumul de pre
miere ia Jocurile OH’mnino. Pronunțarea fiecărui nume a rea
mintit desișuri ce’o- m” mn’t> -iintre cei prezent!, meciuri 
d» mare frumusețe si «nerto~n>nzirnte care au intrat în fru
moasa legendă a sportului cu mănuși.

Eforturile sale au fost încunu
nate de succes, el obținînd de
cizia Ia puncte (4—1), după un 
meci în care s-au schimbat lo
vituri ca între... coloși. Cea mal 
ușoară calificare a avut-o. fără 
îndoială, „supergreul" nostru 
Mikloș Paizs, al cărui adversar, 
cubanezul A. Ramirez, a fost 
oprit de medic să boxeze.

în finalele celei de a XVII-a 
ediții a „Centurii de aur" s-au 
calificat șl 9 sportivi români. 
Ei vor încerca mîine dimineață, 
pe ringul de la Palatul Sportu
rilor si Culturii, să transforme 
„argintul" în „aur" să cuce
rească mult doritele „Centuri". 
Le urăm tuturor mult succes !

F-otbalmeriauwte
• „Cupa Greciei" a fost cu

cerită de echipa Panathinaikos 
Atena, care a întrecut, în finală, 
cu 4—3 (după executarea lovitu
rilor de la 11 ml formația Olym- 
piakos Pireu • Finala „Ca
pei Poloniei" se va disputa la 23 Iu
nie între echipele Legla Varșo
via si Lech Poznan. Rezultate 
înregistrate ta manșa a doua a 
semifinalelor : Lech Poznan — 
Gomlk Walbrzych 3—0 (în tur 
2—1), Gornik Zabrze — Legi» 
Varșovia 2—2 (în tur 0—1) • La 
Buenos Aires, în meci pentru 
.Supercupa Americii de Sud“ 

echipa argentiniană River Plata 
a învins ou 3—1 formația brazi
liană Gremio Porto Alegre. în 
urma acestei victori! River Plata 
s-a calificat în semifinale • La 
Varșovia, ta meci pentru preli
minariile Campionatului European 
rezervat echipelor de juniori, 
selecționata Belgiei a întrecut cu 
scorul de 2—1 (2—1) formația 
Polonie! • în cadrul aceleiași 
competiții echipa R.F. Germania 
a dispus, pe teren propriu, cil 
scorul de 3—0 (0—0) de reprezen
tativa Elveției.
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