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Pf ȘANTIERELE DE AMLSIAJARE COMPLEXA
A RÎURILOR DÎMBOVIȚA Și ARGEȘ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, joi, 19 mai, o vizită 
dc lucru pe șantierele de ame
najare complexă a rîurilor Dîm
bovița și Argeș.

Noul dialog cu proîectanțiî șî 
constructorii acestor lucrări de 
mare anvergură, inițiate de 
secretarul general al partidului, 
a avut ca obiectiv examinarea, 
Ia fața locului, a stadiului de 
îndeplinire a principalelor o- 
biective prevăzute și stabilirea 
măsurilor necesare în vederea 
terminării lor intr-un timp cît 
mai scurt.

Vizita a început în Capitală, 
în apropierea podului Vitan, dat 
recent în folosință, cu care se 
încheie practic lucrările de a- 
menajare a rîului Dîmbovița 
pe raza municipiului Bucu
rești. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost informat în 
legătură cu stadiul celorlalte 
lucrări din această zonă a Ca
pitalei, unde se află în con
strucție două noduri hidro
tehnice.

In discuția purtată cu facto
rii de răspundere prezenți, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat necesitatea intensifică
rii ritmului de execuție a lu
crărilor la toate obiectivele sta
bilite, în vederea finalizării lor 
la termenele prevăzute.

în continuare, a fost parcurs 
traseul cuprins între podul Vi
tan și localitatea Glina, unde 
activitatea constructorilor este 
concentrată asupra realizării 
canalelor colectoare în sistem 
paralel cu traseul cuvei de apă 
curată. Se lucrează intens la 
excavații, Ia turnarea betoane- 
lor, la amenajarea rîului Dîmbo
vița corespunzător cerințelor 
prevăzute în viitor.

Secretarul general al partidu
lui a analizat, în continuare, o 
serie de aspecte legate de a- 
menajarea rîului Argeș pentru 
navigație, irigații și alte folo
sințe. Au fost puse în eviden
ță, pe parcursul vizitei, amploa
rea și complexitatea lucrărilor 
ce se execută,, soluțiile con
structive adoptate. La nodurile 
hidrotehnice de la Budești și 
Oltenița, prevăzute cu ecluze 
pentru tranzitarea navelor și 
centrale hidroelectrice, precum 
și în sectorul încredințat mili
tarilor, se raportează asupra 
stadiului lucrărilor, subliniin- 
du-se că se acționează cu ho- 
tărire pentru îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a sarci
nilor stabilite.

Secretarul general aî partidu
lui s-a oprit pe șantierul por-

REZULTATELE CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE IN DOMENIUL
SPORTULUI, CIT MAI RAPID VALORIFICATE I
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‘ Recent a avut 
roului Comisiei 
a activității 
C.N.E.F.S., care 
dezbătut într-un 
tă responsabilitate și exigență 
munca de cercetare științifică 
a domeniului.

Mobilizați de 
tovarășului 
CEAUȘESCU cu privire Ia 
unele probleme ale conducerii 
activității economico-sociale, ale 
muncii ideologice și politico-e
ducative, precum și ale situa
ției internaționale, document 
de o inestimabilă valoare teo
retică și practică, activiștii, teh
nicienii din cadrul C.N.E.F.S. și 
ai unităților specializate — 
I.E-F.S., Centrul de medicină 
sportivă și Centrul de cerce
tări — au dat o înaltă apreci
ere tezelor și orientărilor cu
prinse în acest mobilizator do
cument.

Secretarul general al par
tidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sublinia în Expune
re: „Va trebui să acordăm mai 
multă atenție înfăptuirii pro
gramelor de cercetare și, mai 
cu seamă, introducerii mal ra
pide în producție a cuceririlor 
științei și tehnicii moderne îu 
toate domeniile". Aceste impor
tante indicații sînt întru 
totul valabile și pentru activi
tatea de cercetare din sfera 
educației fizice și a sportului.

Informările prezentate Birou
lui Comisiei privind activitatea 
de cercetare pe anul 1987 de 
către I.E.F.S., Centrul de me
dicină sportivă și Centrul de 

tuiui „București — 30 Decem
brie", unde, dc asemenea, a fost 
informat în legătură cu situația 
lucrărilor, cu modul în care se 
muncește pentru finalizarea tu
turor lucrărilor Ia termenele 
prevăzute. în amonte de port 
se lucrează intens Ia îndiguiri 
și protecții de maluri prin fo
losirea materialelor locale, ex
trase chiar din albia Argeșului- 

Pornind de la constatările fă
cute în timpul vizitei pe șan
tierele de amenajare complexă 
a rîurilor Dîmbovița și Argeș, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut conducerilor Ministerului 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor, Consiliului Național al 
Apelor, celorlalți factori dc 
răspundere prezenți să ia toate 
măsurile care se impun pentru 
a asigura creșterea ritmului dc 
lucru printr-o mai bună orga
nizare a muncii, realizarea la 
timp și de cea mai bună cali
tate a tuturor lucrărilor pre
văzute.

A fost subliniată impor
tanța deosebită pe care o pre
zintă finalizarea proiectului de 
amenajare a rîului Argeș, res
pectarea întocmai a termenelor 
stabilite. în legătură cu aceasta 
s-a indicat ca în următoarele zile 
să se procedeze Ia constituirea 
unor brigăzi complexe care să 
preia, în acord global, lucră
rile de amenajare a Argeșului, 
fiecare pe un anumit sector, 
avînd în dotare utilajele ne
cesare, astfel îneît să fie rezol
vate în cele mai bune condiții 
problemele legate dc realizarea 
obiectivelor propuse.

S-a cerut, de asemenea, să fie 
respectată cu strictețe preve
derea de a se evita scoaterea 
nejustificată a unor terenuri 
din circuitul agricol, folosindu- 
se peste tot unde este posibil 
albia naturală a rîului.

Noul dialog de lucru cu spe
cialiștii, constructorii, proiee- 
tanții, cu toți factorii de răs
pundere prezenți a pus în evi
dență soluții constructive me
nite să conducă la reducerea 
volumului de lucrări, la inten
sificarea ritmului de muncă pe 
șantiere, în vederea finalizării 
într-un ritm intens a acestor o- 
biective de o deosebită impor
tanță economică și socială.

In numele tuturor colective
lor, reprezentanții constructori
lor și proiectanților care parti
cipă la realizarea acestor obiec- ; 
tive de investiții l-au asigurat ■ 
pe secretarul general al parti- ■ 
dului că se va acționa la 
velul exigențelor cerute în 
derea efectuării exemplare 
sarcinilor încredințate.
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cercetări al C.N.E.F.S-, ca și 
intervențiile participanților au 
scos în evidență progresul evi
dent al cercetării în domeniul 
sportului. Comisia de coordo
nare a activității . științifice 
a alcătuit o tematică unitară, 
legată strîns de practică și care 
a angajat ferm unitățile cola
boratoare în realizarea planului 
tematic pe anul 1987. Efectele 
bune ale asistenței științifice și 
metodologice asigurate la lo
turile olimpice și naționale 
n-au întîrziat să apară. Astfel, 
performanțele sportive la înot, 
gimnastică, canotaj, haltere, tir.

Elena DOBINCA

(Continuare în pag 2—3)
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MUREȘUL TG. MURES

3 f
PENTRU PRIMA OARĂ CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ

I
Ieri s-a încheiat cea de a 

XXX-a ediție a Campionatului 
Diviziei feminine A de hand
bal. După 22 de etape, timp în 
care s-a menținut — cu foarte 
puține excepții — pe primul 
loc în clasament, Mureșul Tg. 
Mures (antrenor principal Gh.

lonescu, secund Valentin Pop) 
a intrat pentru prima oară în 
posesia titlului dc campioană, 
deși a pierdut, la Iași, disputa 
din ultima etapă cu handbalis
tele de la TEROM. Felicitări 
clubului Mureșul, celor doi an
trenori, precum și admirabile
lor sportive care au reușit să 
mențină un ritm ridicat de loc 
dc-a lungul a multor luni, 
practic de la sfîrșitul lunii au
gust 1987. Pe locurile următoa
re; 2. Știința Bacău, 3. Chimistul 
Rm. Vîlcea. Deși Dorobanțul, 
CSM Independența Sibiu și O- 
țelul Galați au înregistrat vic
torii în ultima etapă, doar plo- 
icștcncele s-au salvat de la re
trogradare. CSM Independența 
Sibiu și Oțelul vor activa, în 
ediția viitoare a campionatului, 
în eșalonul secund. Relatări de 
la desfășurarea ultimei etape.

grăitoa- 
de pre- 
discipli-

box, judo și altele sînt 
re. S-au creat modele 
gătire pentru fiecare

•nă sportivă, cu metodologii și 
tehnologii moderne (unele din
tre ele priorități originale ro
mânești) și care, folosite cu pri
cepere au darul să devină ade
vărate pîrghii de progres pen

tru înalta performanță. Munca 
de artizani a antrenorilor și 
tehnicienilor este ușurată și
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DOROBANȚUL PLOIEȘTI — 
CHIMISTUL RM. VÎLCEA 
23—22 (9—11). Timp de 55 de 
minute nici cei mai înfocați 
suporteri ai ploieștencelor nu 
sperau în victoria acestora, 
pentru că handbalistele vîloene 
au dominat copios. conducînd 

permanent la două-trei goluri 
diferență și uneori chiar lu 
patru 
acest 
unor
făcut _  ______ ... ... _____
scor să nu se mărească sub-

la 
(9—5, min. 20). în tot 
interval de timp, ratarea 
contraatacuri ideale a 

ca diferența pe tabela de

La „Electromotor" Timișoara

SPORT DE MASĂ SAU PERFORMANȚĂ,

TOTUL ÎNCEPE CU ȘAHUL...
Cu inginerul Dorin Cotea 

oricum o dai tot la șah a- 
jungi; Vrei să știi cum mer
ge sportul de masă la „Elec
tromotor" Timișoara ? Iți dă 
citeva repere, apoi iți vorbeș
te despre campionatul asocia
ției la... șah. în clubul ‘între
prinderii, vara în aer liber. în . 
excursii. ...întrebi de perfor
manță. Performanță ? Da, la 
noi avem în primul rînd hal
terele... dar trebuie să știți 
că șahul e puterea. Echipa e 
în Divizia A, Margareta Mu- 
reșan, mare maeștri interna
țională — campioana en titre 
— de aici a plecat, de la noi, 
și Gertrude Baumstark, maes- 
tră internațională, este tot a 
noastră, ea si Cristina Radu
lescu — tnaestră internaționa
lă, Otilia Ganț — maestră 
FIDE, junioară, Tanoș Kocșis, 
junior și el pe locul IV în 

' campionat. Echipa noastră de 
juniori e campioană pe 1988, 
iar antrenor este maestrul in
ternațional Emil Ungureanu. 
Acesta tocmai intră pe ușă. 
în halatul de lucru, cu ecuso-

O dată cu primăvara, 
velierele și-au intrat 
în drepturi, iar instan
taneul surprins. de foto
reporterul nostru Aurel 
D. Neagu pe lacul 
Siutghiol — Mamaia 
prezintă ambarcatii din 
clasa Finn cu „pînzele 
sus", așa cum le dorim 
Si - în viitoarele compe

tiții ale sezonului

I Vineri 20 mai 1988 |

stanțial. Dar, în ultimele cinci 
minute de joc, după ce gazde
le au egalat (21—21, min. 55), 
au urmat unele faze cel puțin 
curioase, în care experimentata 
Maria Verigeanu a greșit copi
lărește, oferind pase ideale ad
versarelor și. după contraatacuri

Lotul echipei Mu
reșul Tg. Mures, 
tn picioare (de la 
stingă) : Bela Koos
— vicepreședintele 
clubului Mureșul, 
Emese Kiss. Eva 
Mozsi, Esztera Ma- 
tefi, Gheorghe Io- 
nescu — antrenor 
principal, Valentin 
Pop — antrenor 
secund. Tiinde 
Kozma, Erika Par- 
di. Elena Stroia, 
dr. Rodica Sarchiz
— medicul echipei.
Rindul din fată 3 
Maria Avram. Co
rina Mușat. Angela 
Bloj. Gabriela Flo- 
rea, Adriana Băr
bat, Zita Biro 
(lipsește din foto
grafie 
Biro) ___ _
Aurel D. NEAGH

Andreea 
Foto :

simple, scorul a devenit 23—21 
pentru Dorobanțul în ultimul 

• minut de joc ! La numai 10 
secunde înainte de fluierul fi
nal al arbitrilor bucureșteni Al.

(Continuare în pag 2-3)
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de
care tocmai tre-

prietenii 
o vorbă :

timi- 
Cum 
ieri,

nul regulamentar si solicită un 
aviz in legătură cu lotul 
electromotoare 
buie să plece.

Prevenit de 
șofeni, arunc 
s-a încheiat meciul de 
cu președintele Consiliului 
judefean 1 Fața-i mereu suri- 
zătoare, chiar și clnd secretara 
îl cheamă pentru a zecea 
ră la telefon, ii ride de-a bi- 
nelea și ochii săi pătrunzători 
cată să afle de unde știm că 
ieri a avut una din întâlnirile

Mircea COSTEA

(Continuare tn pag 2—3)
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ÎH TU3MEUL DE L\ HULE

la Halle 
respectiv 
din zece 
de vîrstă 
de 20 de

în cadrul pregătirilor pe care 
le efectuează in vederea parti
cipării la Campionatele Mondi
ale de juniori (Austria, 11—18 
iulie) și C.E. de tineret (Polo
nia, 19—25 august), tinerii noș
tri luptători au participat la 
ttn turneu de lupte libere, dis
putat zilele trecute, 
(R.D.G.). La turneul 
au concurat sportivi 
țări, limita superioară 
a concurent ilor fiind 
ani. Delegația țării noastre a 
cuprins mulți juniori în vîrstă 
de 16—17 ani. Dintre aceștia, 
Ștefan Demeter (C.S.Ș. Voința 
Reghin), component al Centru
lui de pregătire olimpică de la 
Tg. Jiu. a avut o comportare 
remarcabilă, clasîndu-se pe pri
mul loc la categoria 48 kg El 
este în vîrstă de numai 16 ani. 
Viorel Moisache (Constructorul 
Hunedoara) s-a clasat pe locul 
3 la categoria 82 kg. iar Florin 
Drăgoi (C.S.Ș. Dinamo Brașov) 
s-a clasat pe locul 4 (cat. 100 
kg).



La încheierea Diviziei A — grupa a ll-a la hochei

SEMIMARATON FĂRĂ HANDICAP
O batale discretă la ușa bi

roului, ușă împinsă apoi ti
mid șl...Șl gîndul a zburat instanta
nei spre o scrisoare primită 
cu mai multe zile in urmă și 
p» care o oarcursesem in 
grabă, dar mesajul ei scurt, 
schematic, nu mă Îndemnase 
să pun mina pe pix... Pe pli
cul care încă aștepta pe un 
colt de birou, numele expe
ditorului — Nlcoiae Popcov, 
tehnician ia Institutul Poli
tehnic. un performer în lupta 
cu ha.ndica.nul fizic, cu polio
mielita, despre care mai scri
sesem anul trecut — cel ce 
tocmai intra pe ușă finind 
în mină un teanc de alte scri
sori vechi. îl invit să se a- 
șeze. Iar ei — ca între vechi 
cunoștințe — mă Întreabă 
direct : „Ați primit scrisoa
rea mea 7“ • Desigur si o 
scot numaidecît dintre hîrtll, 
recitind-o. în timp ce oaspe
tele aștepta răbdător : „Luni
— scări 15 minute, bicicletă 
medicală 15 minute ; marți — 
stadion Voința 7,5 ture (3000 
m) alergare, sprinturi (zece) 
pe 20 m în ritm mediu, 10 mi
nute gimnastică, 500 m aler
gare ca încheiere ; miercuri
— pauză completă ; joi — bi
cicletă medicală 40 de mi
nute, ritm mediu, circa 14 km; 
vlnerj — idem ca marți ; 
sîmbătă — gimnastică 25 de 
minute, duminică — baie de 
aburi sau scări 15 minute..." 
Șl. mai jos, promisiunea de 
a parcurge pe jos un semi- 
maraton (demonstrativ) si de 
a repeta testul Cooper In 
mai... în fine, explicarea ros
tului acelui program sportiv 
săptămînal din martie : „Do
rința mea cea mai mare este 
ca prin exemplul meu să ajut 
cît mai m -lți semeni aflați 
în impas și să le ofer modele 
de lucru...".

Cînd observă că am. sfîrșlt 
cu recit; tu! epistolei, îmi în
tinde teancul de scrisori. O 
Corespondență emoționantă 
cu semeni de-al săi, suferinzi 
de n— leasi deficiente locomo
torii. Tineri și tinere, dornici 
de viață, de integrare socială, 
hotărîți să lupte pînă la ca
păt eu boala, cerînd sfaturi 
de la cei despre care citiseră 
în ziare că șl-a Învins infir
mitatea.

tn toate scrisorile subiectul 
il constituie sportul, practica 
recuperatorie. Și tot sportul 
est- singura speranță de În
dreptare a deficientelor loco
motorii, iar problema de re
zolvat rămîne pentru toți 
doar „rețeta magică". Apoi

vin visele de a ajunge chiar 
sportivi : „Să știți că iubesc 
foarte mult sportul Și tare 
mi-ar place să-l practic...". 
(lTorică Raicu, săceni — Te
leorman) ; „Aș vrea să joc 
fotbal, să devin fotbalist (So
rin Brindușan — Petroșani) : 
„Credeți că aș putea deveni 
șl cu un atlet 7“ (Ion Găină, 
Nlstoreștl — Vrancea). îndu
ioșătoare. această probă de 
voință a unui tlnăr vrincean 
care, deocamdată. consideră 
că. dacă ar putea măcar să 
meargă in cîrje (după o pa
ralizie cauzată de fractura 
coloanei vertebrale), „ar fi o 
marc performanță". înduioșă
toare, dar mai ales tonică...
• Ce le recomandați cores
pondenților dv. 1 — îl întreb 
pe N. Popcov e Să nu ezite 
în practicarea exercițiilor fizice recuperatorii ! și eu am 
avut, adesea, ezitări. și 
m!-am dat seama la timp că 
greșeam. Important este să 
n.u întrerupă practica începu
tă. Progresele vin, uneori, 
greu, dar vin. Firește, este 
nevoie de conlucrare șl cu 
medicul (șl aș vrea să subli
niez meritele deosebite ale 
școlii românești de ortopedie) 
și de aplicarea rețetelor spor
tive potrivite fiecărui caz • 
Apropo, ulaul din corespon
denți afirmă că „nu ne vom 
lăsa pînă nu vă vom vedea 
’a catedra de instructor al 
nostru". Ce vrea să spună 7
• Că au nevoie de un Îndru
mător. Mi se pare o treabă 
de suflet și sînt gata să le 
fiu instructor, dacă, dincolo 
de cunoștințele căpătate prin 
propria-mi experiență, mi se 
va da posibilitatea urmării 
unui curs obișnuit pentru in
structori sportivi • Care vă 
mai sînt performanțele 7 •
Cea mai importantă este că 
fac sport fără încetare. Alta: 
11 ture de stadion la Voința. 
Dar intenționez să realizez o 
performanță mai notabilă la 
începutul verii, un semimara- 
ton, adică 21,1 km, pe șosea, 
în mai puțin de 3 ore. Să do
vedesc prin aceasta că pot 
parcurge traseul „fără" handi
cap, nu „cu."... Aș vrea ca acest 
lucru să se întîmple pe 23 iu-- 
nle, în „Ziua olimpică". Dar 
tare mi-ar place să aierg și 
un 3 009 metri, demonstrativ, 
pe un stadion în pauza unui 
meci de fotbal... Cea mai 
mare performanță as socoti-o 
însă pe aceea de a putea 
spune cîndva că am fost util 
cu sfatul dat unor oameni 
aflați în suferință.

Aurelian BREBEANU

BUN NIVEL TEHNIC Șl CÎȚIVA ȚINERI DE PERSPECTIVĂ
Ediția 1987/1988 a Campiona

tului Național al Diviziei A — 
grupa valorică secundă la ho
chei pe gheață a reunit la start, 
pentru promovarea în primul 
eșalon valoric, patru formații: 
Progresul Miercurea Ciuc, 
C.S.M. Viitorul Gheorgheni (re
trogradate în toamna anului 
trecut din grupa I), Sportul Stu
dențesc T.M.U.C. București și 
C.S.M. Electromureș Tg. Mureș.

După o luptă dîrz disputată 
și în urma unor jocuri de un 
bun nivel tehnic și spectacular, 
competiția (desfășurată pe par
cursul a trei turnee, la Tg. 
Mureș, Gheorgheni și Miercurea 
Ciuc) a dat cîștig de cauză e- 
chipelor Progresul M. Ciuc și 
C.S.M. Viitorul Gheorgheni, 
care reușesc să revină, după 
numai un an, în primul eșalon 
al hocheiului nostru.

Conduși de cuplul Elod Antal, 
antrenor-jucător, și Imre Kelc- 
men, sportivii din M. Ciuc 
și-au dominat net adversarii (în 
cele 13 meciuri — 11 victorii, 
un „egal" și doar o singură în- 
frîngere) datorită unei valori 
de ansamblu și unei omogeni
tăți superioare. Progresul dis
pune la ora actuală de un lot 
de jucători cu multă experien
ță, dar cu o medie de vîrstă ri
dicată (peste 30 de ani!), ceea 
ce pune — în continuare — 
problema... viitorului (și efici
enței finale) la această grupa
re sportivă. Pe parcursul celor 
trei turnee s-au remarcat prin 
evoluțiile lor E. Antal — an- 
trenorul-jucător, a cărui pre
zență s-a făcut simțită de cîte 
ori a intrat pe gheață —, L. 
Nagy, A. Csiki și portarul 
Szigeii.

Cealaltă promovată din grupa 
a Il-a valorică, C.S.M. Viitorul 
Gheorgheni (antrenori Blaziu 
Kelemen și Gyorgy Laszio), a 
dat dovadă de constanță, reu-

șind să se impună în fata con
curentelor la promovare din 
Tg. Mureș și București. Viito
rul este 0 formație ceva mai 
echilibrată, în care experiența 
unora dintre componenți se îm
bină cu elanul și dorința de a- 
1‘i.rmarc ale celor tineri. Dintre 
remarcați îi notăm pe S. An
dras, Cs. Gal (un atacant cu 
o evoluție promițătoare, care 
s-a evidențiat și la C.M. de ti
neret din Japonia) și portarul 
Kiraly. O mențiune în plus 
pentru Progresul și Viitorul, și 
în același timp felicitări,, pen
tru felul cum s-au prezentat la 
turneul pentru „Cupa Români
ei" de la Galați: jocuri bune și 
foarte bune, disciplină.

Sportul Studențesc T.M.U.C. 
București (antrenor, prof. Vir
gil Crihan) s-a clasat pe locul 
3 în clasamentul final el gru
pei, la o diferență de 8 puncte 
de a doua clasată. Cu o medie 
de vîrstă de 24—25 de ani, e- 
chipa bucureșteană, din care 
s-au remarcat Gh. Alexc, Gh. 
Jinga, D. Radu și St. Ncagu, 
nu și-a putut îndeplini obiecti
vul de promovare.

Deși clasată pe ultimul loc, 
C.S.M. Electromureș Tg. Mureș 
(antrenori Augustin Cormoșiu 
și Ernest Toth) a reușit să le 
administreze cite o înfrîngere 
primelor două clasate și a pier
dut poziția a treia în ultimul 
joc al competiției, cu Sportul 
Studențesc, cu trei secunde îna
inte de final! Hocheiștii din Tg. 
Mureș alcătuiesc o formație se
rioasă și harnică, beneficiază 
de condiții bune de pregătire 
și de numeroși suporteri (între 
1 000 și 2 000 de spectatori la 
partidele disputate pe propriul 
patinoar). Intre evidențiați: A. 
Szvillak, A. Tibor, A. Marlon, 
A. Makszem.

în încheiere, o mențiune pen
tru modul sportiv în care s-au

m———n1 îrewwr ir» —

desfășurat cele trei turnee ale 
grupei a II-a valorice.

★
După clasamentul etapei fina

le a Concursului Republican al 
speranțelor, grupa I valorică la 
hochei, care a constituit și fi
nala Cupei unităților sportive 
școlare organizată de M.E.I., 
desfășurată la Galați, iată și 
clasamentul final al competiți
ei: 1. C.S.Ș. Miercurea Ciue 15 
p — cîșligătoarea concursului 
(antrenor Pavel Rusz), 2. C.S.$. 
2 Galați 14 p, 3. C.S.Ș. Triumf 
București 11 p, 4. C.S.Ș. Gheor
gheni 8 p.

. Marian NEGOIȚA

CAMPIONATUL
(Urmare din pag. 1)
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DIVIZIEI

BASCHET SENTIMENTAL
A patra lucraire publicată 

de-a lungul anilor de acest pa
sionat al baschetului caro este 
Valentin Albulescu, se intitu
lează „Baschet românesc" și a 
apărut, de curînd, în vitrinele 
librăriilor. Departe de a se 
mărgini la „fumul nostalgiei" 
(care se simte totuși de ia pri
ma șl pînă la ultima pagină), 
lucrarea respectivă se consti
tuie într-un real documentar, 
in mare măsură sentimental, 
dar perfect valabil și pentru 
amatorii de statistici. Biografii 
ale figurilor ilustre din lumea 
baschetului românesc, recor
duri, palmarese individuale, a- 
mlntlrl turistice, curiozități, 
întimplări inedite, altele hazlii, 
totul se înlănțuie într-un au
tentic și atractiv panoramic al 
snortului cu mingea la coș, de

la apariția lui pe meleagurile 
noastre șl pînă în zilele de 
fată. Un plus de interes este 
dait de imaginile fotografice de 
arhivă, prima datîrud din anul 
1931 și înfățișînd două dintre 
primele echilpe feminine din 
țara noastră. Iar ultima ilus- 
trînd o spectaculoasă aruncare 
la coș a iul Dan Niculescu, cel 
mai bun jucător român la ora 
actuală.

„Baschet românesc", o carte 
scrisă eu mult suflet pentru 
iubitorii acestui joc, da,r care 
avem convingerea că va fi ci
tită cu interes de orice om de 
sport.

Dumitru STĂNCULESCU

„CUPA RAPID»
Timp de două zile s-a desfă

șurat la București „Cupa Rapid" 
la culturism, competiție care are 
o tradiție de peste două decenii. 
Programat cu două 6ăptămînl

Valentin Albulescu : „Baschet 
românesc", editura Sport-Tu- ’ 

risim, București, 1988.

LA „ELECTROMOTOR” TIMIȘOARA
(Urmare din pag. 1)

sate strașnice tu Ion Bușe, e- 
tern rival, ca și el un împă
timit al „sportului minții".

Cu toate că ne-ar putea 
vorbi despre toată activitatea 
asociației „Electromotor", nu 
o face. Inginerul Goțea nu e 
președintele ei, e directorul 
întreprinderii. Așa că ne lasă 
în tovărășia economistului Va- 
sile Rotărescu, vicepreședinte
le asociației si a Aurorei Mezo, 
vicepreședinta sindicatului, cu 
propunerea de a face un tur 
prin citeva secții, să cunoaș
tem oamenii și produsul mun
cii lor

De acord, începem cu expo
ziția. un tirg de mostre in 
miniatură, cu toată gama de 
motoare electrice mici și 
mari, destinate economiei na
ționale și exportului, rod al 
acestei întreprinderi, cel mai 
mare producător de motoare 
electrice din țară. Vedem o 
serie de masini-unelte cu a- 
plicație in producția de aici 
și din alte domenii, create 
prin autodotare, de mare pre
cizie și eficiență. Aflăm că, 
veche din anul 1900 (in 1948 
avea 153 de muncitori), uni
tatea ți-a inceput dezvoltarea 
tn 1965, cu hale noi și Unii 
tehnologice moderne, în care 
automatizarea are un loe de 
frunte. Primul robot pus in 
funcțiune iu România — ni te

spune — a fost făcut aici, 
în colaborare cu Institutul 
Politehnic, iar producția a 
crescut de zece ori față de a- 
nul 1965. Cantitativ, pentru că 
o substanțială creștere S-a fă
cut și în calitate. întregul 
progres este urmarea orientă
rilor secretarului general al 
partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU, a indicațiilor 
date in frecventele vizite de 
lucru făcute și in această în
treprindere.

Trecem prin citeva secții și 
ne minunăm de indemînarea oa
menilor, de complexa tehnică pe 
care o mînuiesc, de migala 
cu care se verifică produsul 
pe fiecare fază a fluxului 
tehnologic.

Firul lung al unui stator 
este făcut „scul* în citeva se
cunde pe o mașină, este 
transferat alături ți insertat 
la fix, cît ai clipi din ochi, în 
carcasa cu șănțulețe. Treabă 
care lua ceasuri bune cind 
totul se făcea „eu mina".

Pentru cei peste 5000 de oa
meni ai muncii, dintre care o 
treime sînt femei, asociația 
„Electromotor* asigură o bo
gată activitate de masă, în 
care handbalul, șahul, fotbalul 
și minifotbalul, tenisul ți te
nisul de masă au campionate 
cu caracter permanent, de la 
atelier la nivelul întreprinde
rii. Turismul, cu excursii la 
cabana sindicatului la Șag. pe 
malul Timișului, la Muntele

Mic. Semenic, Peștera Urșilor, 
Herculane sau Moneasa a an
grenat in anul trecut 3560 de 
participanți și solicitările sînt 
în creștere, de unde nevoia li
nei riguroase șl echitabile 
planificări pe ateliere. Gim
nastica la locul de muncă are 
tot mai mulți adepți, mai ales 
femei, iar orientarea turistică, 
asemenea șahului, a făcut pa
sul de la masă la perfoifi- 
manță.

Dacă șahul e consacrat, hal
terele, cu o generație nouă, 
încep să se reafirme, profe
sorul Milan Costică avînd în 
pregătire copii și juniori care 
promit. La „naționalele" de co
pii au obținut 3 medalii de aur și 
două recorduri, prin Constantin 
Marușca și Gelu Stănilă. E- 
chipa de handbal feminin e în 
Divizia B, recent promovată, 
ți prof. Mircea Mirescu iji 
propune menținerea deocam
dată aci, pentru acumulări și 
rodaje.

Asociația are o bună și di
versă bază materială și un 
activ de oameni inimoși, pen
tru a căror pasiune și price
pere este de datoria noastră 
să-i menționăm măcar pe eiți- 
va : Francisc Dupța. secretarul 
Comitetului de partid (halte
re), Emil Szabo, Emeric Lo
rentz și Maria Szabo (hand
bal), Viorel Roman (fotbal), 
loan Tarău (turism), Hari 
Lucaci (orientare turistică).

Și si nu uităm... șahul, 
sportul de suflet al ingineru
lui Goțea, sufletul sportului 
la „Electromotor" Timișoara.

LA CULTURISM
înaintea Campionatelor Naționale 
pentru juniori (27—25 mal, Bucu
rești, Casa de cultură „înfrăți
rea între popoare") și cu o lună 
înaintea celor pentru seniori 
(11—12 iunie. Iași), concursul a 
constituit un bun prilej pentru 
verificarea stadiului de pregătire 
a sportivilor. La cele trei cate
gorii de vîrstă s-au înscris a- 
proape 200 de concurenți. Cîști- 
gătoril: juniori mici — 55 kg — 
V. Trif, 60 kg: A. Varga (ambii 
de la CUPBOM Baia Mare), 65 
kg: E. Ullczal (Electromotor Ti
mișoara), 70 kg: G. Tănase (Ra
pid București), peste 70 kg: G. 
Dragomir (Lie. ind. „Spiru Haret" 
București), echipe — Lîc. Ind. 
„Spiru Haret" București (în to
tal 16 echipe au primit puncte); 
Juniori mari — 65 kg ; V. Ardei 
(Aurul Bala Mare), 70 kg: R.
Ariton (Rapid București), 75 kg: 
M. Popa (Lie. ind. „Spiru Haret" 
București), 80 kg: FI. Lupu 
(C.F.R. Iași), peste 80 kg: N. Al
ba (Avicola Sibiu), echipe 
— Lie. ind. „Spiru Haret" 
București (18 echipe au primit 
puncte); seniori — 70 kg: FL
Moldovan, 76 kg: Al. Costaehe 
(ambii de la Rapid București), 
82 kg: N. Giurgi (CUPROM Ba
ia Mare), 88 kg: E. Kantor (F.Z. 
Tricolor Arad), peste 88 kg: P. 
Ciorbă (C.F.R. Iași), echipe — 
Farul Constanța (16 echipe au 
primit puncte).

Vîrtopcanu și Șt. Georgescu, 
care au condus bine, aceeași 
Verigeanu avea să stabilească 
scorul final, nefiresc după des
fășurarea partidei în cea mai 
mare parte a ei. Astfel, e- 
levele antrenorilor Mircca 
Anton și Ion Gh. Nicolae s-au 
salvat in extremis de la re
trogradare, dar „problemele" 
legate de lotul și mai ales de 
prestația echipei ploieștene nu 
s-au încheiat. Dimpotrivă. 
Marcatoare : Tudor 11, Seărlă- 
tescu 4, Anton 3, Barbu 2, 
Petre, Stoencscu și Marineac 
cîte un gol, pentru Dorobanțul, 
respectiv Bloja 6, Tor8k 5, Ve
rigeanu 4, Lazăr 3, Romele 2, 
Nedelcu și Păunescu cîte 
un gol.

Mihail VESA

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
RULMENTUL BRAȘOV 21—21 
(10—11). De-a lungul celor 60 
de minute de joc au fost puține 
momente de handbal autentic, 
aceasta și datorită, probabil, 
mizei de... palmares. Meciul a 
avut o desfășurare, am numi-o, 
uniformă, ambele formații suc- 
cedîndu-se la conducere, dar 
nici una nereușind să se des
prindă în final. Au înscris : S. 
Arvatii 9, Croitoru 6, Preoțcs- 
cu 4, Mincu 1, M. Arvatu 1 — 
pentru Confecția ; Demeter 9, 
Boriceanu 5, Ion 3, Marian 2, 
Bioian 1, Bcschi 1 — pentru

FINAL IN TURNEUL INTERNAȚIONAL 

DE VOLEI (f) DE LA DINAMO
In ultimele două zile ale 

Turneului internațional de vo
lei feminin desfășurat în sala 
Dinamo din Capitală s-au în
registrat rezultatele: Dinamo
București — Calculatorul Bucu
rești 3—1 (7, —11, 8, 1), Dyna
mo Berlin (tineret) — România 
(junioare) 3—0 (11, 2, 6), Dina- 
m- București — Dynamo Ber
lin (tineret) 3—2 (—13, —13, 13, 
6. 3), Calculatorul — România
(junioare) 3—0 (2. 14, 6). Cla
samentul final dună trei zile 
de întreceri : 1. Dinamo Bucu
rești, neînvinsă. 6 puncte, 2. 
Calculatorul 5 p. 3. Dynamo Ber
lin (tineret) * p, 4. România 
(junioare) 3 p, (Nicolae MATE- 
ESCU, coresp ),

„CUPA PROGRESUL
„Cupa Progresul", concurs 

menit să completeze activita
tea oom-petitională a săritori
lor în apă din țara noastră, se 
desfășoară azi. mîine și dumi
nică la bazinul „23 August" 
din Capitală și este deschisă 
copiilor, juniorilor și seniori
lor. Fiind ultimul concurs al 
sezonului găzduit de un bazin 
acoperit. „Cupa Progresul" va 
prilejui și un bilanț al reali-

“ LA SĂRITURI
zărilor tehnice din ultimele 
luni.

Programul competiției — vi
neri. de la ora 9: trambulină 
1 m copii, I, II și III : de la 
ora 15,30 : trambulină 3 m ju
niori și seniori : sîmbătă. de 
la ora 9 : trambulină 3 m co
pii ; de la ora 15,30 : platformă 
juniori și seniori ; duminică, 
de la ora 9 : platformă copii.

LOTURILE NOASTRE PENTRU C M. DE ȘAH (copii și juniori)
In unna concursurilor de se

lecție desfășurate la începutul a- 
cestei luni au fost completate lo
turile noastre pentru apropiatele 
Campionate Mondiale de șah (co
pil și juniori), care se vor des
fășura la Timișoara, Intre 24 iu
lie șl 7 august. Alături de cam
pionii naționali, în cadrul fiecă
rei categorii de vîrstă au fost in
cluși cite un al doilea titular șl 
o rezervă. Iată, așadar, cum ara
tă aceste loturi (feminin și mas
culin) : .

Cat. 16 ani; Ruxandra Ignă- 
tescu (Oțelul Galați), Luminița 
Radu (Calculatorul București), 
Alina Crețu (C.S.Ș. Unirea Iași)— 
Levente Kocsis (C.S.Ș. Tg. Mu
reș), Marius Coteraș (Porțelanul 
Alba Julia), Marius Manolache 
(Oțelul Galați),

Cat. 14 ani : Simona Tufă

(Voința Galați), Ioana Morariu 
(C.S.Ș. Unirea Iași), Andreea 
Sasu Ducșoara (C.S.Ș. Timișoara), 
— Ranko Szuhanek (C.S.Ș. Ti
mișoara), Iulian Sofronie (C.S.Ș. 
Unirea Iași), Andrei Istrățescu 
(Politehnica București).

Cat. 12 ani : Lucia Cernea, 
Cristina Nicolcea (ambele C.S.Ș. 
1 București), Ana Maria Osiceanu 
(I.T. București) — Gabriel Sch- 
wartzman (Calculatorul Bucu
rești), Dteter Nisipeanu (C.S.Ș. 
Brașovia Brașov), valentin Poru- 
bin (Dacia Constanța).

Cat. 10 ani : Adela Frățilă 
(C.S.Ș. Rm. vîlcea), Corina Piep
tăn (Metalurgistul Sadu), Irina 
Pușcariu (C.S.Ș. 1 București) — 
Marius Zainea (Cimentul Medgi
dia), Alexandru Munteanu (Co
merțul Brăila), Francisc Nemeth 
(Academicus Fregata Constanța).

Rulmentul 
dea și A. 
IONESCU

TEROM 
TG. MUR! 
fondul un 
tunci, TEI 
ducerea c
pe care a
36 (18—16) 
că mureșe 
joc foarte 
care în d
39 șl 41) £ 
cătoare dt 
șencele c< 
dar au f 
24—24. în 
tru TERO
lor, Angel 
gazdele “J 
ultimi) 
să cîșt.„_ 
runcare d

■tel

tă. De mi
re.șcnce E 
iat campi 
la capitol 
de goluri 
Chelaru t
Alexescu
2, Covalit
15, Mozsi
Avram 1,
Gh. ^SjWia 
(BuzW. (

CONST!
SOARA - 
28—25 (11 
venit la ■ 
cătoare ș 
portar. G 
merit, pei

■

RE
(U rn 

—< 

cbiixiiona 
ințifică n 
nară, pu: 
curente,

Cerceta 
truns de 
sportivă, 
ganizat < 
trebuie — 
recentele 
— valori 
către be 
timpul, ( 
nu-și ati:

Din in 
dința la

1

• IN C 
tru Camj 
juniori ș 
vară la 
cițiva di r 
rizarea p 
vor lua 
la o nou: 
Internațio 
competițl 
Bratislava 
Emilia C 
Călin Cyț 
beriu Iței 
norii Gh.
• BUC 

nat jucăt 
palele ini 
telor Naț 
vor avea 
iunie), in 
se, în or 
niclpale, 
— juniori 
mclor pa 
Bădescu, 
Năstase, 
vor mai 
(Unirea 7 
(Mecanică 
(I.M.G.), 
peanu (U 
nescu (P 
(Juventus 
Spartac ( 
Enescu (.1 
(Stirom S 
în aceasti 
treceri di 
sul, intr- 
oferită d< 
rențl și...



II DECI, SE POATE!

calitățile „tricolorilor44, învingători cu 3-2

repetatele 
e ziarului 
îalați, care 
rui artifi- 
aătsuri pen- 
eflciențeior 
i conducă 
matură a 
șl moderne 
ățene. Dar 

— re-

In acest disputat final de campionat

natul suprafeței de gheață, au 
fost reparate 260 de scaune, 
care se degradaseră, au fost 
zugrăvite. vopsite și puse la 
punct vestiarele, s-a repus în 
funcțiune una din cele două 
saune, a fost reparată „Hol
ba". în patinoar a fost mon
tat un ceas electronic care in
dică ora. data și temperatura, 

exterior 
compie-

îpetent al
S.P.I.A.C.T. 
ilel CFR (șl 
dențlem pe 
m si elec- 
ln Ganea)
■ fost ire- 
functâune, 

riale lndl- 
i a fost re- 
te. a-a revl- 
entru iîuml-

iar spațiile verzi din 
au fost refăcute și 
tale.

Așa duipă nim ne 
șeful patinoarului, 
Bologa, urmează să

spunea 
ing. C. 

___ o, __  ... fie vop
sită mantinela șl refăcute Pa
nourile șl afișajul de propa
gandă.

lată, deci, că se poate ! Pa
tinoarul artificial din Galați 
poartă acum amprenta unei 
lăudabile gospodăriri.
Telemac SIRIOPOL, coresp-

LA HANDBAL FEMININ
rat D. Dor- 
iibiu). (ION 
•)•
MUREȘUL 

(15—15). Pe 
ru pînă a- 
eluat con- 
1 min. 21, 
o șl în min. 
a faptului 

ticticat tin 
pentru 

(minutele 
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iln. 45 ie- 

24—21, 
în 48:

—25 pen- 
oaspete- 

îliminată, 
eatru ca In 
șUL'dei ele 
^Bntr-o a- 
transforma- 

ă de la mu- 
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prlmul Ioc 
Late, cu 201 
Au înscris: 

Cozma 5, 
2, Nisipeanu 
sctlv Matcfi 
3, Bărbat 2, 
Au arbitrat 

Iancu 
! -«coresp.). 
L TIMI- 
A BACAU 
ăuancele au 
cu nouă ju- 
i un singur 

cîștîgat pe 
i muncit mal

4,
1,
6,
4,
1.

A.

mult și au luptat pentru fie
care minge. Au înscris: Stan- 
cov 10, Pălici 6. Torjoc 
Ghcorghe 4, Doici 2, Trucă 
lonescu 1, respectiv Luca 
Lunca 5, Darvaș 5, Tîrcă 
Popa 3, Ciubolaru 1, Petrea 
Au arbitrat Gh. Șandor și 
Mărieș (Oradea). (C. CREȚU 
coresp.).

CSM INDEPENDENȚA SI
BIU — HIDROTEHNICA 
CONSTANȚA 17—14 (11—5).
Deși în min. 38 condu
ceau cu 13—6, sibiencele au ce
dat ritmul, permițînd constăn- 
țencelor să marcheze de cinci 
ori consecutiv, pentru ca din 
nou, în final, CSM să se des
prindă, cîștigînd pe merit. Au 
înscris : Paștiu 10, Enescu 3, 
St roia 2, Rău 1, Nagy 1, res
pectiv Diaconu 8, Carapetru 2, 
Terzi 2, Iovăncscu 1, Motoșcă 
1. Au arbitrat H. Marzavan 
(București) si M. Tănăsescu 
(Pitești).' (ILIE IONESCU — 
coresp.).

OȚELUL GALAȚI — RAPID 
BUCUREȘTI 25—19 (12—9). Ti
nerele și talentatele handbalis
te gălățene au fost superioare 
de-a lungul întregii partide, 
dar această victorie... târzie nu 
le-a putut salva de 
dare. Au marcat: 
prea 6, Antoneanu 
Ungureanu 2, Borș 
Mirea-Dobre 10,
Ivan 3, Dincă 1, Țurcanu 1. 
Au arbitrat Tr. Apostol si R. 
Mahler (Brașov). (T. SIRIOPOL 
— coresp.).

I 
I
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Ila retrogra-

Ivan 7, O-
5, Stoica 3,
2, respectiv
Lefter 4, I

I

ELE CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
oag. I)

cetarea ștl- 
nultidiscipli- 
t>a practicii

fică a pă- 
n activitatea 
it cadrul or
are, dar ea 
se arată și în 
e de partid 
L rapid de 
Dacă trece 
alorizează și

făcute în șe- 
referim, a

reieșit — ca un lait motiv — 
necesitatea accelerării aplicării 
tot mai intensive a cercetării în 
practica sportivă, ea trebuind 
să nu rămînă în dosarele comi
siei, ci să prindă viață acolo, 
pe stadion, unde se realizează 
performanța. De asemenea, s-a 
acreditat ideea necesității pre
gătirii cadrelor proprii pentru 
cercetare, din rîndul antrenori
lor cu aptitudini sau înclinație 
pentru acest domeniu, apți să 
devină metodologi la cabinete
le metodice din asociații, clu
buri și județe.

Revitalizarea cabinetelor me
todice în mod real este o ce
rință de primă necesitate, nu 
numai sub aspectul regulamen
tului de funcționare nou difu
zat. Acesta este bun, chiar 
foarte bun, dar activitatea pro- 
priu-zisă este slabă în majori
tatea județelor. Simpozioane,

sgătirilor pen- 
Euro-pene de 
ogramate în 
> (Iugoslavia), 
ații la titula
rele naționale 
pînd de azi, 
Campionatelor 
Cehoslovaciei, 
avea loc la 
it deplasarea 
•ia Bogosiov, 
el Cloca, Ti- 
țiți de antre- 
V. Filimon. 
și-au desem- 

îți pentru fi
le Campiona- 
luniori, care 
îtrița CO—12
desfășurîndu- 
Comisiel mu. 
ui individual 
i, deci, a pri- 
ștene (Otilia 
su, Adriana 
Revisz etc.) 
I. pantellmon 
). Prunescu 
. Marinescu 
non, T. Tîm- 
>lor), M.. Mă- 
Oana Radu 
i Rus (Stirom 
Ana Maria 

l Mihaela Rus 
.S. 1), situați 
recentele în- 

sala Progre
să deosebită 
70 de concu- 

r.

ii

ANUNJ
Centrul de perfecționare a cadrelor din mișcarea sportivă, 

Centrul de cercetări, împreună cu Consiliul municipal pentru 
educație fizică si sport București, organizează sub auspiciile 
Universității cultural-ștlințifice luni. 23 mai, orele 12,30, la s-ala 
Dalles, o masă rotundă cu tema : „Potențialul olimpic al Clu
bului sportiv Dinamo București". Masa rotundă va fi susținuta 
de antrenorii care au sportivi selecționați în loturile pentru 
Jocurile Olimpice din acest an.
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DUMINICA, 22 MAI, 
A DOUA TRAGERE 

LOTO 2 
DIN ACEASTA LUNA

3 EXTRAGERI 
A CITE 4 NUMERE 

DIN 75
Participanții au posibi

litatea obținerii 
importante cîștiguri
• AUTOTURISME 
CIA 1300"
• MARI SUME DE

Se ciștigă ți cu 2 nu
mere din 4 la fiecare 
extragere.

unor 
in : „da.

BANI

I
I
I
I

românii au cîștîgat pe merit“
apreciază unanim presa elenă, subliniind

la 
ce

ATENA, 19 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru special). Nu 
prea s-a înghesuit lumea, 
miercuri, să vadă meciul dintre 
reprezentativele olimpice ale 
României și Greciei. Să fi fost 
în tribunele de la „Karaiska- 
kis“ în jur de trei mii de spec
tatori, fotbalul pierzînd în ziua 
respectivă rivalitatea cu bas
chetul, care a făcut (cam la 
aceeași oră) rețetă maximă vi
zavi, sub cupola Sălii Păcii, 
unde s-a desfășurat, cu casele 
închise, unul dintre derbyurile 
tradiționale ale campionatului 
elen, AEK Atena — Aris Salo
nic. Cei care n-au venit 
Karaiskakis au avut însă 
regreta. Disputată într-o atmos
feră de deplină sportivitate 
(nici un cartonaș!), deschisă, 
fără precauții și strategii exa
gerate, firește și din cauza lip
sei unei alte mize in afara 
palmaresului, partida a prile
juit un spectacol antrenant, 
plăcut și, ca o consecință logi
că, aplaudat uneori la scenă 
deschisă. Spre satisfacția noas- 
tră, cei care au dat tonul și — 
simplificînd datele întâlnirii — 
au impus legea au fost fotba
liștii tricolori, care au ținut 
foarte mult să se reabiliteze, 
prin joc și rezultat, după sla
bele prestații din ultima vreme. 
Ei au reușit, (cîștigînd, reamin
tim, cu 3—2). credem, din două 
motive. Pe de o parte, datorită 
valorii superioare și, pe de alta, 
datorită unei ambiții, unei mo
bilizări deosebite, care s-a ma
nifestat cu precădere după „co
lapsul* 11 dintre minutele 24 și 26, 
interval în care, reamintim, 
gazdele au revenit — pe fondul 
automulțumirii defensivei noas
tre, dar și al unei călduri de 
etuvă, greu de suportat (de 
către Mirea și Goanță mai ales) 
— de la 0—1 la 2—1! Văzîn- 
du-se conduși împotriva cursu
lui jocului, elevii antrenorilor 
Mircea Radulescu și Tănase 
Dima au apăsat deciși pe ac- 

CIȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 13 MAI 1988

Categoria 1: 7 variante 25% 
a 18.517 lei; cat 2: 6 variante 
100% a 5.761 lei $1 30 variante 
25% a 1.440 lei; cat 3 : 29,50 a 
2.636 lei; cat. 4: 40,25 a 1.932 
lei; cat. 5 : 224,75 a 346 lei; cat
6: 297,50 a 261 lei; cat Xs 
1.876,25 a 100 lei.

41 Tragerea săptămîn.ală LOTO 
de astăzi, vineri, 20 mal, va 
avea loo în București. în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
începîind de la ora 15,50. As
pecte de la desfășurarea opera
țiunilor de tragere vor fi trans
mise la radio, oe programul I,

sesiuni, mese rotunde, schim
buri de experiență sînt forme 
de activitate care dau conținut 
și substanță menirii unui cabi
net metodic.

în acest sens Biroul Comisiei 
de Coordonare științifică va ac
ționa pentru valorificarea mai 
bună a materialelor- de cerce
tare, care să ajungă la lucrătorii 
practicieni — antrenori, meto- 
diști — de la loturi, cluburi, 
județe, pentru a le fi de un 
real folos.

S-au evidențiat multe lucruri 
interesante la ședința Biroului 
Comisiei, de coordonare a acti
vității științifice a C.N.E.F-S., 
care a vizat multiplele aspecte 
ale rolului determinant al cer
cetării ca forță motrică ta 
impulsionarea procesului de 
pregătire a sportivilor de înaltă 
performanță, pentru a ne re
prezenta cu demnitate ta în
trecerile internaționale, ca și 
valorificarea rezultatelor el cît 
mai rapidă și eficientă.

> DUMINICA
TRAGERE

«LOTO»:*
participați cu cit mal 

multe bilete!

ULTIMA ZI DE PARTI
CIPARE : sîmbâtd, 21 mai.

ederator și au găsit soluții și 
resurse să tranșeze rapid, pînă 
la sfirșitul reprizei, soarta în
tregului meci.

A doua jumătate a întâlnirii, 
și mai atractivă — chiar dacă 
fără goluri — a fost practic la 
discreția „tricolorilor". Travaliul 
depus de Bălan, cel mai bun 
jucător de pe teren (inclusiv 
după opinia Iui Mircea R&du- 
lescu), și de Balint, precum și 
impetuozitatea vîrfurilor Vai- 
școvici și Antohi au reprezen
tat „cărțile cîștigătoare" ale 
unei echipe care a lăsat aici 
impresia unei garnituri solide, 
competitive. De altfel, ziarele 
ateniene de joi au recunoscut, 
cu obiectivitate, calitățile for- 
—----- «Athletiki Iho»,

” au
a 

un

mației noastre, -nnueum 
de pildă, titrînd „Românii 
ciștigat pe merit", pentru 
continua: „Ei au practicat 
fotbal cu multe pase, într-un 
ritm accelerat și, tocmai de 
aceea, dificil de contracarat", 
în aceeași notă scria, in «Phos 
Ton Spor», și M. Gavathiotis: 
„Românii au fost mai buni și 
se cuvine să spunem că, dacă 
n-ar fi ratat atît, diferența ar 
fi putut fi mai clară". Sublini
ind experiența competițională 
mai amplă a oaspeților, comen
tariul din «'Philatoulos» a ex
plicat cititorilor că secretul 
succesului echipei române e 
constat „într-o circulație a ba
lonului riguroasă și precisă, o- 
perată cu virtuozitate, invaria
bil către omul cel mai bine 
plasat".

Sigur că această victorie, 
care a marcat, nădăjduim, de
pășirea impasului (echipa olim
pică n-a mai ciștigat de cinci 
meciuri), ne bucură și 
mai descrețit frunțile. __ ,
dacă ar fi o eroare s-o mini
malizăm (deși mai. tînără, for
mația elenă s-a arătat foarte 
dotată și, incă mai mult, s-a 
bătut din răsputeri), la fel de 
greșit ar fi s-o supralicităm. 
Ih partida următoare — de alt
fel și ultima dintr-o campanie 
în general dezamăgitoare — „o- 
limpicii" noștri vor avea la 
Dortmund, în 31 mai, o misi
une infinit mai dificilă. Acolo 
se va da adevăratul examen, 
în măsură să pună notă aces
tei formule de echipă. Dar des
pre această chestiune va mai 
ii vorba în paginile ziarului 
nostru.

ne-a 
Dar,

Ovidiu IOANIȚOAIA

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• SAPTAMINA viitoare in 

CAMPIONATUL INTERN. In ca
drul Diviziei A este programată, 
in ziua de miercuri 25 mai, eta
pa a 30-a ; în cadrul Diviziilor B 
și C se va disputa o etapă inter
mediară in ziua de joi, 26 mal. 
Meciurile vor începe la ora 18. 
In deschidere, la partidele de „C“, 
de la ora 16, vor avea loc jocu
rile din Campionatul Republican 
al juniorilor.
• MECI RESTANT IN DIVIZIA

B. La Turda s-a disputat partida 
restanță din etapa a 26-a a Divi
ziei B — seria a m-a dintre 
Sticla Arieșul și u.T. Arad. întâl
nirea s-a încheiat cu scorul de 
3—0 (3—0) în favoarea echipei 
locale, prin golurile înscrise de 
O. Rus (min. 1), V. Rus (min. 
36) șl Sonica (min. 42), (P. La- 
zăr, coresp.)
• BRIGADA DE ARBITRI 

ROMANI I.A FINALA C.E. (TI
NERET). Partlda-tur a finalei
C. E., competiție rezervată selec
ționatelor de tineret, care va avea 
loc marți 24 mal, la Atena, în
tre reprezentativele Grecie! și 
Franței, va fi condusă de arbi
tri din țara noastră : I. Crăciu- 
ncscu — la centru, ajutat de D. 
Petrescu șl I. Coț.

ATENTIE LA EVIDENTA
Așa cum am mai scris, în a- 

ccsit fin-ai de campionat atît do 
disputat, mai ales pentru echi
pele din Darboa a doua a cla
samentului, acolo unde se de
cide retrogradarea, în multe 
partdde abundă cartonașele gal
bene (ba, mai apar și roșii), 
pentru că unii dintre jucători 
comit abateri de La regula
ment prin intrări dure, pro
teste la deciziile arbitrilor, tra
geri de timp sau gesturi ne
sportive fată de partenerul de 
întrecere. Și cum, ia două car
tonașe galbene, jucătorii sînt 
AUTOMAT SUSPENDAȚI O E- 
TAPÂ, multe echipe de Divizia 
A se văd cu efectivele descom
pletate, ceea ce le diminuează 
serios potențialul pentru meciul 
care urmează.

Lucrunle, din păcate, nu se 
opresc aici. Din cauza unei 
greșite, a un.ei superficiale e- 
vidente. m.aț ales la eșa,ioanele 
inferioare, apar justificate con
testații și omologări de rezul
tate cu scorul de 3—0. Cel mal 
recent caz — și încă la Divizia 
A — ni i-a oferit Corvinul 
Hunedoara. Deși pe teren sco
rnii a fost 1—3, Corvinul a 
pierdut meciul cu Sportul Stu
dențesc cu 0—3.

La apariția știrii în ziarul 
nositru. V. Tătar, președintele 
dubit Lui huned orean, ne-a spus 
că e vorba de o eroare șl, cum 
fiecare are dreptul la replică, 
i-am dat cu vin tul și am cerut 
clari fi car ea cazului jucătorului

IONUȚ LUPESCU: „SPER SÂ JOC
Șl EU ODATA CONTRA LUI GULLIT"
— Cîți ani ai, Ionuț ?
— împlinesc 20 la 9 decembrie.
—- Ce legătură este între inter

naționalul Nicolae Lupescu și 
tine ?

— Credeam că se știe. E tatăl 
meu. A— Am pus întrebarea ca sa 
aflu ceva despre rolul lui in 
orientarea ta spre fotbal.

— Tata nu m-a îndemnat nici
odată să joc fotbal. Era prea 
ocupat. Ca să vă spun drept, 
m-a văzuit jucînd prima oară la 
1® ani. Unii spun că e mai bine 
așa : să lași copilul să se 
descurce.

— Cine te-a îndreptat, totuși, 
spre Dinamo ?

— Mama. Ea m-a sfătuit să mă 
duc la un club mare. Pînă la 12 
ani, cînd am ajuns la Dinamo, 
am făcut ceva fotbal la Mecanică 
Fină, cu nea Mișu Țapu. Porni
sem de unul singur, că locuiam 
în Pantelimon.

— Dar la Dinamo ?
— Am lucrat cu nea Piți Varga.
— Spune-mi, te rog, cu ce vine 

un copil pe teren și cît primeș
te de la antrenor ?

— De venit trebuie să vină cu 
ceva. Dar și rolul antrenorului e 
foarte mare. Mai ales cînd ai de-a 
face cu un antrenor ca nea Piți. 
Eu cred, însă, că la bază e tot 
felul î-n care știi să furi de la un 
antrenor sau altul.

— Ai fi crezut vreodată că la 
19 ani și ceva ai să ai 30 de 
jocuri la Dinamo, în echipa întîi?

— Cu gîndul ăsta am și pornit 
la drum. Iar gîndul a prins viață Stelian TRANDAFIRESCU

SELECȚIE LA VIITORUL CRAIOVA...
I CENTRUL OLIMPIC DE FOTBAL VIITORUL CRAIOVA 

organizează ta zilele de 26, 27 și 28 mai a.c., zilnic înce-

Ipînd de la ora 9. pe Stadionul Tineretului, o selecție pen
tru jucătorii născuți între 1 august 1971 și 31 iulie 1974.

Cei admiși vor fi școlarizați la liceu! „Frații Buzești" 
Idin Craiova, beneficiind de cazare și masă.

Informații suplimentare la telefonul 941 313'”'

I „Șl LA VIITORUL TIMIȘOARA I

I CENTRUL OLIMPIC DE PREGĂTIRE A JUNIORILOR 1
LA FOTBAL DIN TIMIȘOARA organizează, în perioada ‘ 
24—26 mai a.c., o acțiune de selecție, după cum urmează : 

[Marți 24 mai — juniori născuți în anii 1971 (după 1 I 
august) și 1972.

Miercuri 24 mai — juniori născuți în anii 1973, 1974 și * 
11975. • |

Joi 26 mai — finalizarea acțiunii de selecție.
Selecția se va desfășura pe stadionul C.S.S. Politehnica ’ 

I Timișoara, din zona stadionului „1 Mai", zilnic între orele .
9—18. Candidații se vor prezenta cu echipament sportiv I 
corespunzător. •

I Sportivii admiși vor beneficia de școlarizare în munici- .
piui Timișoara, cazare și masă gratuite.

Informații suplimentare la telefoanele 961/6.69.26 sau • 
6.49.96. ,

I ILOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
la ora 16,35. Numerele extrase 
vor fi radiodifuzate si ta relua
re, t>e aceiași program, la Ora 
13.05 si miine. simbăă. la ora 
8,55. După desfășurarea tragerii, 
va rula un film artistic.- Intra
rea liberă.
• Așa cum ați mai fost In

formați ia sfîrsitut săptămînil, 
respectiv, duminică, 22 mai, pe 
Mngă concursul PRONOSPORT 
programat în această zi (ce 
vine dup? recentele „surprize", 
dar și după substanțialele cîstl- 
guri omologate la etapa din 
J5 mai), este planificată să ai
bă 1OC Și TRAGEREA LOTO 2, 
ultima ce se va organiza to

CARTONAȘELOR GALBENE
Prlgorc. Si miercuri, in prezenta 
iui V. Tătar, cu documentele pe 
masă, la comisia de corn petiții a 
F.R.F. s-a demonstrat temeiul 
deciziei luate. Serie negru pe alb 
în foile de arbitraj : Prigore a 
primit cartonaș galben în meciul 
de Divizia A, cu F.C. Argeș — 
diin 18.X.1987 —. apoi al doilea, în 
partida de speranțe, cu F.C’.M. 
Brașov — la 17.IV. 1988 — șl,
normal, nu avea drept <le foc in 
etapa următoare de la Divizia A. 
ța 24.IVJ988 — cu Sportul. Dar 
în evidentn clubului hunedorcan, 
a antrenorul jI de la speranțe, 
Carol Gal, nu există cartonașul 
primit în meciul cu F.C.M.. deși 
foaia de arbitraj — tn care « 
trecut cartonașul galben și mo
tivul pentru lare a fost acordat 
— e semnată chiar de antrenorul 
C. Gal. Să :ezi și să nu crezi ! 
Superficialitatea antrenorului (dar 
jucătorul, el nu știa că are două 
cartonașe ?) a pus clubul într-o 
situație jenantă.

Iată de ce, mai ales acum, în 
acest final de camipionat atît de 
încins, antrenorii (ei, în primul, 
rînd), conducerile secțiilor Și 
cluburilor trebuie să trateze cu 
toată răspunderea problema car
tonașelor. Mal întîi să le prevină 
și ano» să.. nu le Încurce. Ce 
s-ar fl făcut Corvinu.i dacă cîș- 
tiga meciul cu Sportul ș! dacă 
de cele două puncte ar fi depins 
răminerea în Divizia A ?

Constantin ALEXE

datorită lud nea Mircea Luces cu.
— Cum stai cu școala ?
— Am terminat liceul, mi-am 

luat bacalaureatul și acum mă 
pregătesc să dau la Drept.

— Știi că e greu de intrat ?
— Știu. La fotbal sînt doi pe 

un loc, Steaua și Dinamo. La 
Drept sînt 20 pe un loc.

— Joci cu fentă. Așa-mi place. 
Spune-mi ce aveți comun în joc, 
tu și tata ?

— Eu nu l-am văzut pe tata 
jucînd.

— E o nouă fentă ?
— Nu- Asta-i adevărul. Eram 

prea mio. Am apucat vreo două 
meciuri de ale iul cu bătrîndi. 
Ceea ce e-altceva.

— Ce zici de faptul că îl ur
mezi pe Hagi în clasamentul me
diilor notelor ?

— Cred că e cel- mai mare suc
ces al meuț Hagi e de departe 
cel mai bun, jucător al nostru.

— Aveți ceva comun ?
— Nu prea. El este jucătorul 

care poate să rezolve singur. Eu 
sînt mai preocupat de jocul co
lectiv. Mai am mult pînă la Hagi.

— Ce-ți lipsește în joc, Ionuț ?
— Forța, în prim.uil rînd. Aici, la 

noi, mai merge. Dar cum sper să 
joc și eu odată contra lui Gullit, 
e nevoie...

— Ce zici de apropiatul derby 
Steaua — Dinamo ?

— Cei mai mari din echipă spun 
că e foarte greu, dar nu impo
sibil. Eu, pentru că nu am îm
plinit 20, zic că o să cîștigăm.

această lună. Așadar, pentru 
participarea dv. la aceste două 
acțiuni, astăzi $1 miine. ulti
mele zile 1 <
• Revenim ou apelul adresat 

beneficiarilor de cîștâguirt In 
bani că sînt tovitati Ia casieri
ile Plătitoare, potrivit adrese
lor și perioadelor însorise pe 
adeverințele eliberate de agen
ții, pentru a-și ridica sumele 
cuvenite. In ceea oe privește 
cîstisătorll de autoturisme și 
t-’evizoare color (acestea din 
urmă obținute la Loz în Plic), 
aoeștâa stot rugați să sc con
formeze programărilor ce li se 
comunică, respectând datec în 
care trebuie să se prezinte la 
sediul central al A. S. Loto- 
Pronosport.



Campionatele Mc di ale de popice

REZULTATE MODESTE Și LA PERECHI
Antonesei 818 (384-1 434)... 22. Ma
ria Zsizsik, Viorica Botezatu 761 
(383 +378); masculin; 1. Boris 
Urbak, Nikola Dragas (Iugosla
via) 1851 (937+914) — campioni
mondiali, 2. Gerhardt Pracser, 
Andreas Datias (Austria) 1827 
(915+912), 3. Ralf Koch, Ludwig 
Keller (R.F.G.) 1823 (915+908), 4. 
Pal Madak, Laszlo Nagy (Unga
ria) 1821 (896 +925), 5. Stelian Bo
ariu, Iile Hosu 1818 (927+891)...
10. Costică Frigea, Erno Gergely 
1760 (863+ 897), ...18. Silviu Beliva- 
că, Sandor Szekely 1662 (855+ 
807).

Pentru turneul 
de vineri, s-au 
Țăgean, Stelian 
Antonesei, Elena 
Ilie Hosu, primii 
la podium. Hie Hosu a fost oprit 
de medic.

BUDAPESTA, 19 (prin telefon, 
dc la trimisul nostru special). 
Proba de perechi din cadrul C.M. 
de popice a luat sfîrșit, dar fără 
rezultate deosebite pentru spor
tivii noștri. Dacă în confruntările 
masculine liderii după prima zi, 
iugoslavii Boris Urbak și Nikola 
Dragas, au rezistat pînă în final, 
cîștigînd titlul mondial cu 1.851 
p d, la fete victoria a revenit, în 
ultimul schimb, din cele 33, du
blului Nadejda Dobesova, Danie
la zdarkova (Cehoslovacia) 881 p d.

Dubiul stelian Boariu (care azi 
a dat randamentul scontat) și Iile 
Hosu a fost despărțit de po
dium de doar 3 puncte șl numai 
accidentarea ultimului, la jumă
tatea concursului, l-a situat pe 
locul al 5-lea în ierarhia mon
dială. In evidentă revenire de 
formă a fost și Elena Andreescu 
(de la 408 p d In proba pe echi
pe, la 428), dar partenera Doina 
Țăgean a fost de nerecunoscut 
exact pe aceleași piste pe care; 
cu o zi în urmă, obținuse cea 
mai bună performanță individua
lă — 462 p d.

Cu rezultate modeste au fost 
notate și cuplurile Maria Zsizslic, 
Viorica Botezatu și Costică Fri- 
gea, Erno Gergely.

CLASAMENTE, feminin s 1. 
Nadejda Dobesova, Daniela Zdar
kova (Cehoslovacia) 881 
— campioane mondiale, 
miet Ferencne, Agata 
(Ungaria) 875 (439+436), 
Zunek, Olivera Busija 
via) 855 («0+415)... 9. Doina Ță- 
gean.. Elena Andreescu 822 (394 4- 
428)... 11. Elena Bîrnaz. Adriana

individual final, 
calificat Doina 

Boariu, Adriana 
Andreescu, și 
doi avînd șanse

Traian IOANIȚESCU

(439+442)
2. Hudo- 
Kovacsne
?. Vesna 
(Iugosla-

„CURSA PĂCII"
VARȘOVIA. 19 (Agcrpres). — 

Participanțil la cea de-a 41-a e- 
diție a competiției cicliste Inter
naționale „Cursa Păcii" au avut 
joi o zi de re. rus, la Legnica 
după ce au străbătut peste 1300 
km, in 9 etape, pe teritoriile 
pehoslovaciei și Poloniei. In pri
mele sale două treimi, întrecerea 
a fost dominată de cicliștii din 
R.D. Germană și U.R.S.S. care 
dețin primele locuri în clasa
mente. La individual conduce 
Uwe Ampler (R.D.G.), urmat de 
sovieticii Pulnlkov la 23 sec. și 
Ugrumov la 35 sec. Dintre con- 
curenții românii oel mal bine 
clasat este Valentin Constantl- 
nescu, pe locul 21, la 4:43. Pe e- 
chipe locul întîi este ocupat de 
formația U.R.S.S. Pînă la sfîr- 
șilul cursei au mai rămas de 
disputat 4 etape, însumînd 678 
km. Astăzi are loc etapa a 10-a, 
Legnica — Dresda (190 km).

AU început „europenele- de judo
PAMPLONA, 19 (prin tele

fon, de la trimisul nostru spe
cial). După tragerea la sorți de 
miercuri seara, la sala Artosa- 
dia din localitate au început, 
joi dimineața, întrecerile ac
tualei ediții a Campionatelor 
Europene de judo. Trebuie să 
spunem de Ia început că pen
tru cei doi reprezentanți ai ță
rii noastre care au intrat în 
concurs încă din prima zi — 
Florin Lascău și Petre Anițoa- 
îe —, sorții n-au fost favora
bili, ei fiind obligați să întâl
nească încă din primele parti
de pe unii dintre cei mai va
loroși adversari.

TURNEUL DE ȘAH
încă două victorii românești 

în Turneul internațional de șah, 
care continuă la Eforie Nord. 
Ovidiu Foișor l-a învins pe ce
hoslovacul Petr Haba, iar Mi- 
hall Marin a cîștigat la iugosla
vul Dragan Kosici. în schimb, 
deși a avut avantaj apreciabil 
de-a lungul partidei. Parik Ște
fanov a greșit în 
pierzînd în fața 
Evgheni Vasiukov. 
partide au fost remize: Stoica

DE LA EFORIE

Florin Lascău (semimijloeie) 
a fost liber în primul tur, dar 
în cel de al doilea l-a avut ca 
partener de întrecere pe Bașîr 
Varaev (U.R.S.S.), campion eu
ropean și vicecampion mondial 
în anul 1987. în secunda 26, 
Varaev a încercat un uchi-mata 
și a luat conducerea la puncte: 
koka. în min. 1,04, avantajul a 
trecut de partea sportivului 
român, care a reușit o acțiune 
răsplătită cu yuko. în min. 2,31, 
Varaev încearcă o acțiune a- 
semănătoare cu prima, dar în- 
tr-o poziție periculoasă și în 
afara spațiului de luptă. Arbi
trul principal, în loc să-l pena
lizeze pe Varaev, consemnează 
victoria sa prin ippon. 
vuî sovietic cîștigînd 
urmează ca Lascău să 
sîmbătă, în recalificări.

Sporti- 
grupa, 
lupte,

Petre Anițoaie (mijlocie' a 
fost și el liber în primul tur, 
iar în secundul l-a întîlnit pe 
olandezul Pen Spikers, 
at cu 
Lupta 
peste 
dintre 
tizeze 
amîndoi au fost atenționați an
ticipat, în min. 4,10, în loc să 
fie amîndoi penalizați cu sliido, 
arbitrii l-au sancționat numai 
pe Anițoaie, acesta fiind astfel 
declarat învins. Pentru că Spi
kers a cîștigat întrecerile din 
grupă, l-a „tras" și pe Anițoaie 
în recalificări, ale căror me
ciuri sînt programate sîmbătă.

Vineri (n.r, azi), Dragoș Bol-
Renato 
Ștefan 

J. Vohl-

>, medaîi- 
argint la C.E. din 1986. 
lor a fost egală timp de 

4 minute, dar nici unul 
ei n-a reușit să concre- 
o acțiune de atac. Deșt

bose îl întîlnește pe 
Santos (Portugalia) și 
Nagy îl va înfrunta pe 
weld (Liechtenstein).

Costin CHIRIAC

încheiere, 
sovieticului 
Alte trei

— Ghindă, Ubilava — Gheor
ghiu. și Grunberg — Ionescu.

După disputarea a 10 runde, 
clasamentul arată astfel: " 
Ubilava 6,5 p, V. Stoica și 
Grunberg 5,5 p, M. Ghindă, 
Ionescu și D. Kosici 5 p, 
Gheorghiu, E. Vasiukov și 
Unzicker 4,5 p, M. Marin 4 p, 
O. Foișor și P. Haba 3,5 p, P. 
Ștefanov 3 p. Stoica, Ionescu 
și Kosici au cîte o partidă ju
cată în plus.

E. 
H. 
C. 
FI. 
W.

CU VALORILE PROPRII...

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA
runda a V-a a de la Baku, următoarele 

— Babaeva 
Alieva re- 

— E. Peice- 
■ V. Peiceva

Partidei, dir . .. 
Turneului feminin 
s-au încheiat cu 
rezultate : stanciu 
1—0 ; Velihanli — 
miză : Maximovici 
va 1—0 ; Lelciuk • .. _
1—0 ; Litinskaia — Trabert 1—0. 
în clasament conduce Velihanli 
(U.R.S.S.I cu 4,5 p.

« tn turneul masculin de la 
Erevan, după 9 runde se men
ține lider Lputian (U.R.S.S.) cu 
6 p (1). urmat de Psahis 5,5 
p, Dohoian — 5 p etc.
• In runda a 4-a a meciu- 

lui-turneu, ce se desfășoară la 
Amsterdam, Van dor Wiel a 
remizat cu Kasparov, egalitatea 
fiind consemnată șl în partida 
Karoov'— Timman. Pînă in 
prezent au acumulat cîte 2,5 p 
Kasparov, Karpov șl Timman, 
iar Van dor Wiel are 0,5 P>

• In runda a 7-a a turneu
lui „Open" de la Pola (Iugosla
via) au fost înregistrate urmă
toarele rezultate : Timoscenko — 
Blagocvici 1—0 ; Ahmîlovskaia — 
Dimitrievicl 0—1 : Aleksandria — 
Flgușov o—l ; Razuvaev — Belov 
remiză • Bareev — Cernin 1—0; 
Moskalenko — . Malesevlci 1—0; 
Vukici -■ Kociev 0—1. In clasa
ment conduce Timoscenko 6,5 
p, urmat de Moskalenko și Ba
reev cu cîte 6 o.

• PE SCURT «

SOSIRI LA FOTOGRAFIE I
14 februarie, ta celebra cursă 
de maraton de la Tokio, so
sirea primilor clasați a fost 
ca înbr-o veritabilă cursă de 
viteză ; 1. Mekonnen (Etiopia) 
2.08:33, 2. Ilcangaa (Tanzania) 
2.08:42, 3. Feter ('R.D. Germa
nă) 2.08:47, ’
(Australia) 2.08. :49. Precum se 
vede, în decurs de 16 secunde, 
au trecut linia de sosire pa
tru alergători, “
fiind și ei ta 
piere...

DOUĂ MANȘE
Nu de mult, .. 

că franceză de la Moisson — - - 
Lavacourt, în Welfares, s-a des- • - 
fășurat un dublu „maraton" ■ ■ 
pe planșe cu velă. Traseul ' ‘ 
disputei pe crestele valurilor '; 
a măsurat exact 42,195 km, ,. 
întrecerea desfășurîndu-se în . . 
două manșe.

IN PROIECT: O TRAVERSARE ISTORICA ! "

tn mod absolut cert proba
■ ’ care, la această oră, a căpă- 
'' tat, pe plan mondial, cel mai 
"" larg caracter de masă este 
; cursa de maraton. La startul

’ principalelor competiții in- 
.. ternaționale — și numărul a-
- • cestora este șl el într-o conti-
- - nuă creștere i — iau parte as-
■ ■ tăzi mii și mii de alergători.
■ ■ Este firesc deci ca șl sosirile 
■■ să înceapă a fi tot mai dispu- 
“ tate. aproape la „fotografie". 
' ’ Anul acesta spre exemplu, la

MARATON IN 
" Dar, apropo de maraton. 
.. Denumirea acestei curse a- 
.. tletice, al cărei traseu mă- 
-- soară 42 195 km, a devenit si-
- ■ nonimă cu toate întrecerile de
- ■ lungă durată, indiferent dacă
■ ’ este vorba de vreo cursă oa- 
' ’ recare sau doar de o partidă 
" ’ de. să zicem, ... tenis.

4. De Castella

alți concurenți 
Imediata apro-

la baza nautl- . -

.. Ați auzit, desigur, de mult 

.. trîmbițata poveste a „mon- 
• ■ sțrului" care trăiește în ape-
- ■ le lacului Loch Ness din co-
- ■ mitatul scoțian Iverness. Au
■ ‘ existat unii care, chipurile ar 
' ‘ fi zărit această legendară crea- 
j' tură, dar părerile sînt atît de 
.. contrare că pînă la urmă s-a 
.. ajuns la concluzia că, ta fapt, 
.. nu este vorba decit de O sim-
- - plă poveste, cu larg caracter
■ ■ publicitar. Totuși, oameni de
- - știință, echipați cu fel de fel
■ ■ de aparate, 
' “ decît altul, 
'" faimosului

Legenda a

unul mai sofisticat 
au răscolit fundul 
lac, dar în van... 
rămas însă legen-

„SPORTURI” DE MARE FORȚĂ 
sudul Franței, în 
„Țară a bascilor", 

oa-

dă și se mal găsesc unii ere- • - 
dull care mal cred tn exlsten- ' ' 
ța monstrului. ‘'

Iată însă că nu peste multă - - 
vreme, în luna iulie, un tao- - ■ 
tător de mare fond, Leardo ■ ■ 
Callone, de 42 de ani, șl-a " ’ 
propus să traverseze, înotînd, " ’ 
Loch Ness-ul. Este prima ta- ' ' 
cercare de acest fel din isto- .. 
ria lacului. în ceea ce-1 prl- .. 
vește pe sportivul italian Ca- .. 
Hone, acesta are în palmares • ■ 
traversarea Canalului Mînecii, ■ - 
a slrîmtorii Messina șl a la- • • 
cuiul Como, din Nordul Ita- «’ 
llei.

"" Există în 
așa numită

„, nu unul-doi, ci mii de
.. meni cu o forță, cu adevărat, 
.. herculeană, demonstrată, în-
- ■ tre altele, prin practicarea — 
• - ca întrecere — a unor, să le
■ - zicem, sporturi de mare for- 
" ță. De pildă, tineri bine elă- 
‘; di ți sînt capabili să miște, 
.. fiecare, din loc o șaretă grea 
.. dc 350 kg, alții duc în fie- 
.. care mînă bidoane de lapte,
■ ■ de cîte 40 kg ; aruncă pietre
- ■ de... 300 kg sau participă Ia
■ • curse de ștafetă, flecare eon- 
' ■ curent ducînd pe umeri cîta

un sac, cu cereale, de cîte 85 ' ’ 
kg etc. ’ ‘

Aceste jocuri de forță, care • ■ 
se bucură de o foarte mare «■ 
popularitate, își au explicația ■ ■ 
în faptul că majoritatea bas- ' ‘ 
oilor sînt agricultori șl că în ' ’ 
timpul muncilor, pe cîmp sau “ ‘ 
în gospodărie, sînt nevolți .. 
să-și rezolve stoguri fel de .. 
fel de situații pe care le întâi- .. 
nesc... Fără glumă, se pare că «- 
ceea ce fac acești Hercule- ■ ■ 
basci nu pot face mulțl chiar • ■ 
dintre cei mai valoroși hal- 
terofili ! • •

Rubrică realizată de Romeo VILARA < ■

baschet * In continuarea 
turneului pe care 11 întreprinde 
în s.u.A., echipa de juniori a 
U.R.S.S. a întHnit în orașul Co
lumbia selecționata statelor Ca
rolina de Nord si Carolina de 
Sud. Victoria a revenit tinerilor 
baschetbalist! sovietici, cu scorul 
de 96—95, obținînd al șaselea 
succes din cele opt jocuri dis
putate • Intr-un meci amical 
masculin disputat la Buenos 
Aires, selecționata Argentinei a 
învins ou scorul de 93—74 (41—38) 
echipa Venezuelei a Antrenorul 
reprezentativei masculine a 
U.R.S.S. a -declarat că la apro
piatul turneu de calificare pen
tru Jocurile Olimpice (în luna 
iunie în Olanda), formația sovie
tică va fi lipsită de aportul celor 
mai buni pivoți al săi, Sabonis 
și Tkacenko, ambii accidentați. 
Se speră. însă, că în eventuali
tatea calificării, pînă în luna 
septembrie, clnd va începe O- 
limpiada. cei do! jucători să fie 
recuperați, reprezentativa U.R.S.S. 
propunîndu-șl să cucerească me
dalia de aur a acestei ediții.

HANDBAL * Selecționata mas
culină a Japoniei si-a început 
turneul în Iugoslavia jucînd cu 
formația Borae Ban.ja Lulea. 
Handbalist!! Iugoslavi au obți
nut victoria cu scorul de 28—26 
fl 5—18).

MOTOCROS • Campionatul 
Mondial de motoeros la clasa 
500 cmc a programat în localita
tea finlandeză Vantaa un concurs, 
în care pe primul loc s-a situat 
sportivul belgian Eric Geboers 
(„Hon da").

POLO • în penultima zi a 
Turneului preollmpic de la 
Perth (Australia) s-au înregis
trat următoarele rezultate : ~ 
Chineză .... ' - - -
lia — Japonia Nou, Zeelandă 
Bulgaria 10—8 : g_ g

SĂRITURI a ________ __
Boca Raton (Florida) s-a încheiat 
cu proba masculină de platfor
mă, ta care victoria a revenit 
lui Xiong Ni (R.P. Chineză! 644.58 
p, urmat de Matt Scoggln 
(S.U.A.) 63T.rt D și Vladimir Ti- 
moslnln (U.R.S.S.) 610.29 p.

TENIS • In Primul tur al Tur
neului feminin de ia Strasbourg, 
jucătoarea sovietică Natalia 
Zverevs a învins-o cu 6—2. 7—5 
pe cehoslovaca Olga Votavova, 
austriaca Judith Wiesner a dis
pus cu 8—2. 4—8 6—2 de ame
ricanca Michele Torres, iar Da
na Krajkovikova (Cehoslovacia) 
s cîștigat cu a—3. 6—1 partida 
ou Melisa Gurney (S.U.A.).

Tir • La Minsk, sportivul 
sovietic Serghei MarUno-v a 
cîștigat proba de pușcă 10 m cu 
aer comprimat eu un rezultat 
Se 600 puncte din 600 . posibile, 
performantă superioară cu 4 
puncte recordului mondial ofi
cial După cum se știe, însă, 
ta tir recordurile continentale 
s! mondiale nu stat omologate 
decît dacă sînt obținute la cele 
mai importante competiții.

Trei dintre cei dare alcă
tuiesc tradiționalul „Cel mai 
bun 5" ai ultimei ediții a Cu
pei Campionilor Europeni la 
bas diet masculin, Mo Adoo, 
Brown (ambii de la Tracer 
Milano, cîștigătoarea competi
ției) și Mo Gee (Maccabi Tel 
Aviv, finalista) stnt nord-a- 
mericani. In primii 8 mai ur
că șf Barlow (tot de la Mac
cabi). așa că proporția dc in
fuzie americană, la cel mal 
înalt nivel al baschetului de 
club european, este clară pen
tru oricine. Ca urmare, c la 
fel de evident lanțul logic 
care urmează ; cine vizează 
Cupa Campionilor Europeni 
la baschet are nevoie de jucători profes’oniști americani 
în formație șl cine vrea ju
cători americani tn formație 
are nevoie de foarte mulțt 
dolari. Pentru că șl basche
tul de înaltă performanță a 
devenit o chestiune de bani, 
nu . puțini, așa cum sînt de 
multă vreme schiul, tenisul, 
automobilismul, motociclismul, 
toate sporturi spectaculoase, 
telegenice, căutate de specta
tori, sponsori, companii de 
publicitate, canale de televi
ziune. Deci : mal toate for
mațiile de club care acum 
cîtăvc vreme și-au disputat 
mult doritul trofeu au tn e- 
fectiv cei doi americani, ca o 
condiție sine qua non de a 
accede la nivelul unui turneu 
final european. Barcelona. 
Orthez, Saturn Koln, Den 
Bosch, Aris, Tracer șl Macca
bi, Dar, ca o lege în afara 
căreia nimic nu se petrece, 
poate, nici în sportul actual 
de performanță, legea celei
lalte fețe monezii, în a-

ceeaș< fază ultimi a competi
ției a mal fost prezentă o e- 
chipi, Partizan Belgrad. Fără 
nord-americani, firi jucători 
străini. E adevărat că iugosla
vii au capotat intr-una din 
semifinale, la mare luptă 
Insă, in fața lui Maccabi. Toți 
specialiștii prezenți au fost 
însă de părere că doar tine
rețea șt lipsa de experiență a 
membrilor lotului belgrădean 
l-au împiedicat să dispute fi
nala și poate chiar s-o cîștige. 
Oricum — relevă cu simpatie 
aceiași comentatori, apreci
ind spectaculozitatea jocului 
șt splrltu’ le ’uptă ale belgră- 
denllo, — nu-i departe timpul 
in care pentru Drazen Pe- 
trovici și coechipierii săi roa
ta se va învîrti. arătindu-le 
fața victoriei.

Conctuzla se impune : se 
poate face mult (Partizan a 
ocupat In final locul 3 al po
diumului) șl fără existența 
masivelor contracte pecuniare, 
de sute de mii de dolari plă
tiți anual unor vedete trans
port. ,.e dc aiurea. Baschetul 
iugoslav a jucat șt va mai 
juca, e sigur, un rol uriaș 
pe scena mondială a acestui 
sport, tn primul rînd pentru 
că se bazează pe propriile 
forțe, pe propriile sale valori, 
pe propriile sale principii, 
cultivate de-a lungul anilor. 
Pe scurt, baschetul iugoslav 
este apărătorul unei tendințe, 
contrare Importului cu orice 
preț la orice prețuri. O cale 
proprie, demnă de urmărit 
și, de ce nu. de urmărit cu 
simpatie I. .

Radu TIMOFTE

Finala Cupei U.E.F.A.
DECIS LOVITURILE DE LA 11 METRI !AU

Incredibil, 
Așa cum se 
în fotbal, 
este posibil, 
șa a doua 
U.E.F.A. dintre 
kusen și Espanol _ .... ___
După ce ta prima manșă, de Ia 
Barcelona, echipa spaniolă a 
cîștigat cu 3—0, puțini puteau 
crede că Bayer va cîștiga totuși 
trofeul. Dar calculul hîrtiei nu 
a corespuns cu rezultatul de pe 
teren. Bayer a reușit du,pă 90 de 
minute să refacă diferența 
pauză scorul a

dar adevărat !... 
poate Intimpla doar 
unde orice rezultat 
Ne referim la man- 

a finalei Cupe!
Bayer Lever- 

Barceiona.

____  ________  R.P.
Canada 9—7 ; Austra- 

14—8 ; Ungaria — 
20—5 ; Franța — 
Brazilia — Mexic
Concursul de la

țărilor alternative, Rolff, 
și Taub> ■ au transformat, 
timp ne Urehiaga, Zuniga și 
Losada au ratat ii Deci 3—2 pen
tru Bayer (scor general al aces
tei partide: 6—2) care cucerește 
pentru prima oară trofeul. Să 
mal notăm că în cele 2° de edi
ții ale finalelor de pînă acum 
doar o singură dată învingătoa- 
rea a mai fost desemnată după 
loviturile de la 11 m (în 1984, 
Tottenham în fața lui Ajâx). Ini
țial această finală, a 30-a, a fost 
programată la Koln, dar antreno
rul Erich Ribbeck a cerut ca me
ciul să se joace pe micul lor te
ren din Leverkusen. Ș! a avut 
dreptate... Arbitrul Jan Kaiser 
(Olanda) a condus echipele : Ba
yer : Vollborn — Seckier, Rolff, 
A. Reinhardt — K. Reinhardt, 
Buncol, Falkenmayer Tita CGO 
Tauber). Cha Bum — Schreler (46 
Waas), G6‘z. Espanol: N’Kono- 
Job, Miguel Angel. Gallard—Golo- 
bart (72 Zuniga), Inaki, Orejuela 
(66 Zuslllaga), Soler, Urehiaga — 
Picht Alonso,

IN PRELIMINARIILE OLIMPICE

_____  „ _____ _______ (la 
pauză scorul a fost egal. 0—0), 
prin golurile lui Tita (min. 57). 
Gbtz (mim. 63) și Cha Bum (min- 
82). La scorul general de 3—3 
(după (Sotuă
prelungirile. în care n.u s-a mai 
întâmplat j"—

3—3 
manșe) au urmat

întâmplat nimic. Departajarea 
s-a făcut în urma loviturilor de 
la 11 metri. Momente de mare 
suspensie pentru ambele forma
ții șl cel 22 000 de spectatori din 
Leverkusen. Spaniolii au condus 
cu 2—0 1 Pielii Alonso a trans
format. iar Falkenmayer a 
ratat ; Job înscrie și 2—0 pentru 
Espanol ! In continuarea execu-

In grupa I, la Aarhus : Dane
marca — Polonia 3—0 (1—0). Ul
tima tntîlnire, R. F. Germania— 
România, este programată ia 31 
mai, la Dortmund. In fruntea 
clasamentului se află Danemarca 
cu 11 p, urmată de R.F. Germa
nia și Polonia cu cîte 10 p.

MARE SURPRIZA
în meci amical, desfășurat la 

Budapesta, echipa Austriei a fur
nizat o mare surpriză. Ea a dls. 
pus de reprezentativa Ungariei 
cu 4—0 ! învingătorii au prezen
tat o formație tînără. viguroasă, .

SE CUNOSC FINALISTELE C.E.
în Spania s-au desfășurat semi

finalele C.E. de juniori II (sub 16 
ani) 1 Spania — R. F. Germania 
3—0 (1—0) și Portugalia — R. D.

Rubrică

Losada.

Iugoslavia este calificată pen
tru turneul final al J.O., după 
ce a cîștigat partida cu Finlanda 
(2—1), desfășurată la Mikkeli. tn 
clasament, Iugoslavia a totalizat 
13 p, urmată de Cehoslovacia — 
12 p.
LA BUDAPESTA
care s-a impus net In fața gaz
delor. După cum menționează 
Agenția A.P.A.—Viena aceasta 
este cea mal grea înfrîngere su
ferită de selecționata Ungariei 
pe teren propriu 1

JUNIORI II
Germană 4—0. Prin urinare. O 
finală iberică : Spania — Portu
galia, programată sîmbătă la 
Madrid.

realizată de Ion OCHSENFELD


