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Sub președinfia tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECOTIV AL C.C. AL P.C.R ZIAR AL

fie

portul
TroWarl tin loate tSrite. uniți-vt)

CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, vineri 20 
mai, ședința Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. ai P.C.R.

În cadrul ședinței. Comitetul 
Politic Executiv a analizat RA
PORTUL PRIVIND REALIZA
REA, ÎN TRIMESTRUL I 1988, 
A PRINCIPALILOR INDICA
TORI TEHNICO-ECONOMICI 
APROBAȚI LA CAPACITĂȚI
LE DE PRODUCȚIE INDUS
TRIALE PUSE IN FUNCȚI
UNE.

In raport se subliniază că în 
această perioadă și, îndeosebi în 
luna martie, s-a acționat cu 
mai multă hotărire pentru a- 
tingerea parametrilor stabiliți 
la noile obiective intrate in cir
cuitul productiv. Cu toate aces
tea, la o serie de capacități nu 
s-au obfinut parametrii proiec
tați, fapt ce a determinat ne- 
realizarea producției planifica
te și depășirea costurilor față 
de nivelurile prevăzute în do
cumentații.

Pornind dc Ia această situa
ție, Comitetul Politic Executiv 
a arătat că se impune să fie 
luate măsuri ferme pentru eli
minarea neîntîrziată a nejunsu- 
rilor manifestate, pentru mai 
buna organizare.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat, de asemenea, RA
PORTUL PRIVIND ÎNCADRA
REA IN CONSUMURILE NOR
MATE DE MATERII PRIME, 
MATERIALE, COMBUSTIBILI 
ȘI ENERGIE ELECTRICA IN 
TRIMESTRUL I 1988, COMPA
RATIV CU TRIMESTRUL I 
1987, ȘI RAPORTUL PRIVIND 
MODUL IN CARE S-A AC
ȚIONAT, ÎN PRIMUL TRI
MESTRU AL ACESTUI AN, 
PENTRU REDUCEREA CHEL
TUIELILOR TOTALE ȘI MA
TERIALE.

Din datele raportate de mi
nistere, centrale și întreprinderi 
rezultă că, in primele trei luni 
ale acestui an, s-au înregistrat, 
în unele ramuri industriale, e- 
conomii față de consumurile 
normate și au fost obținute re
duceri la anumite materii prime 
și materiale importante pentru 
economia națională, comparativ 
cu aceeași perioadă din 1987. Pe 
ansamblul economiei, insă, con
sumurile au fost mai mari față 
de prevederile planului.

tn ce privește cheltuielile ma
teriale totale, Comitetul Politic 
Executiv a atras atenția Minis
terului Minelor, Ministerului 
Agriculturii și Ministerului Con
tractării șl Achiziționării Pro
duselor Agricole că aceste chel
tuieli, în loc să scadă, au cres
cut față de anul precedent șl 
a cerut guvernului să analizeze 
această situație și să prezinte, 
in termen de 10 zile, programe 
de măsuri concrete pentru a se 
pune capăt acestei stări de lu
cruri și a se intra în normal.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut si aprobat PROPUNE
RII,E PRIVIND STABILIREA

!•
FRUNTAȘILOR ÎN ÎNTRECE
REA SOCIALISTA PENTRU 
DEPĂȘIREA PLANULUI NA
ȚIONAL UNIC DE DEZVOL
TARE ECONOMICO-SOCIALA 
A ROMÂNIEI ÎN ANUL 1987.

în continuare, Comitetul Po
litic Executiv a aprobat PRO
PUNERILE PRIVIND PARTI
CIPAREA REPUBLICII SOCIA
LISTE ROMANIA LA CEA 
DE-A TREIA SESIUNE SPE
CIALA A ADUNĂRII GENE. 
KALE A ORGANIZAȚIEI NA
ȚIUNILOR UNITE CONSA
CRATA DEZARMĂRII.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit ca, pe baza mandatului 
încredințat, delegația română 
să promoveze activ poziția ță
rii noastre, concepția și iniția
tivele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, cu privire la opri
rea cursei înarmărilor, în pri
mul rind a celor nucleare, și 
trecerea la dezarmare, preîn- 
tîmpinarea militarizării Cosmo
sului șl încetarea experiențelor 
cu arma nucleară, 
armelor chimice și 
substanțială a armamentelor 
conventionale, a efectivelor și 
cheltuielilor militare, înlătura
rea primejdiei de război și a- 
sigurarea dreptului suprem al 
popoarelor, al oamenilor, la 
existență, Ia libertate și inde
pendență, la viață, Ia pace.

în cadrul ședinței, a fost pre
zentată, în continuare, O IN
FORMARE ÎN LEGĂTURĂ CU 
VIZITA OFICIALA DE PRIE
TENIE EFECTUATA ÎN ȚARA 
NOASTRĂ, ÎN PERIOADA 10- 
14 MAI, DE TOVARĂȘUL 
ANDREI ANDREEVICI GRO- 
MIKO, MEMBRU AL BIROU
LUI POLITIC AL C.C. AL 
P.C.U.S., PREȘEDINTELE PRE
ZIDIULUI SOVIETULUI SU
PREM AL UNIUNII REPUBLI
CILOR SOVIETICE SOCIA
LISTE.

Comitelui Politic Executiv a 
apreciat că vizita se înscrie, 
prin rezultatele sale, ca o nouă 
și importantă contribuție la în
tărirea continuă a prieteniei și 
a colaborării româno-sovietice.

Comitetul Politic Executiv a 
relevat, totodată, semnificația 
schimbului de vederi pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Andrei Gromîko l-au 
avut cu privire la evoluția si
tuației internaționale.

Aprobind in unanimitate re
zultatele vizitei, Comitetul Po
litic Executiv a cerut guvernu
lui, ministerelor, celorlalte or
gane și instituții centrale să ia 
toate măsurile ee se impun 
pentru înfăptuirea in cele mai 
bune condiții a înțelegerilor și 
acordurilor convenite la nivel 
Înalt.

Comitetul Politic Executiv a 
discutat, de asemenea, și alte 
probleme internaționale și a 
soluționai unele probleme or
ganizatorice și ale activității 
curente de partid și de stat.
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Duminica, hi Duiti Nare, in Inuiiui mini maruton UiiiidlHiliM ic

MECIUL DECISIV PENTRU CIȘTIGAREA „CUPEI I.H.F.
H.C. Minaur intilnește pe Granitas Kaunas

MULT SUCCES ECHIPEI NOASTRE I
BAIA MARE, 20 (prin tele

fon). Nu există. termen dc 
comparație cu vreun alt eve
niment sportiv, aici. în orașul 
unde duminică se dispută 
manșa decisivă a unei compe
tiții europene de marcă: fi
nala „Cupei I.H.F.“. Poate cea 
din 1985. când Minaur a cîști- 
gat trofeul. întâlnirea care i-a 
desemnat victorioși pe elevii 
antrenorului emerit Lascăr Pa
nă consumîndu-se în Palatul 
Sporturilor din Zaporoje. Mîi- 
ne. însă, băimărenii vor fi 
conectați în toate cele 60 mi
nute ale întâlnirii. la ceea ce 
se întâmplă în sala „Dacia" : 
dacă Mircea Petran sau cole
gul său Nicolae Neșovici (sau 
dacă și unul și celălalt) vor 
înălța un zid de nepătruns în 
fata porții lor, astfel ca Dum- 
blauskas, Kaucikas ori Valuts- 
kas să nu înscrie atât cît ar 
dori ei ; dacă Măricel Voinea, 
Gheorghe Covaciu, dacă toti 
băieții de la Minaur vor avea 
aoeeași evoluție de excepție ca 
la Kaunas chiar la parametri 
si mai înalț!.

La ora 11, la fluierul arbitrilor 
Peter Raushfuss — Rudolf 
Buchda. din R.D. Germană, an
trenorii Lascăr Pană și Petre

Avramescu. pe de o parte, 
Antanas Skarbalius și Modes- 
taș Prakapas, pe de alta, vor 
trece la confruntare directă, 
mai mult pe plan psihologic și 
tehnico-tactic, între el Iar 
echipele lor. aflate pe teren, 
se vor întrece în a înscrie cît 
mai multe 
după cum 
la Kaunas 
mai multă

goluri. Băimăronii, 
se știe, au pierdut 
cu 20—21. dar cu 
atenție și concen-

nt

trare în finalul partidei ar £1 
putut încheia victorioși. între
barea care se pune acum este 
aceasta: pe propriul teren în 
fata propriilor suporteri. vor 
reuși băieții de Ia Minaur 
să-și încheie cu un trimf mar
șul din actuala ediție a „Cupei 
I.H.F." î

Meciul este — fără nici o 
discuție — deosebit de greu.

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pan. 2—3)

în finala „Cupei României" la handbal feminin

ȘTIINȚA BACAU-MUREȘUL TG. MUREȘ
București, Rulmentul Brașov, 
Chimistul Rm. Viicea, TEROM 
Iași și Mureșul Tg. Mureș în 
ediția anterioară. Astăzi și mîi
ne se desfășoară prima manșă, 
dominată de partida de la Ba
cău, în care handbalistele de 
la Știința primesc vizita proas
petei campioane naționale Mu
reșul Tg. Mureș, deținătoarea 
trofeului. Așadar, un meci de 
mare atracție, care va face, cu 
siguranță, neîncăpătoare Sala 
Sporturilor din Bacău. Partida 
va fi condusă de cuplul inter
național M. Marin — Șt. Șer- 
ban. Pentru locurile 3—4, în 
primul med de la Xasi vor ju
ca TEROM și Chimistul Rm. 
Viicea. avînd ca arbitri pe 
bucureștenii Șt. Georgescu și 
Al. Vîrtopeanu. La Brașov ur
mează să fie stabilită ordinea 
locurilor 5—6 între Rulmentul 
șl Hidrotehnica Constanța (pri
mul meci a avut loc vineri, scor 
18—16 (9—8), iar oel de-al doi
lea — astăzi (ora 15 30), partide 
arbitrate de bucureștenii I. Șer- 
bu și V. Dobre). În fine, pen
tru locurile 7—8 astăzi se întîl- 
nesc (în prima manșă — Sala 
Rapid, ora 16) echipele Rapid 
șl Oțelul Galați, joc care va £1 
arbitrat de brașovenii R. An- 
tochi si I. Boschner.

■> i
Ediția a Xl-a a populare, 

competiții feminine de handbal 
dotată cu trofeul „Cupa Româ
niei" a ajuns în etapa finală, 
la care participă opt diviziona
re A. Competiția a fost domi
nată pînă acum de Știința Ba
cău, de patru ori cîștigătoare 
(din șase prezențe în finală, 
fără a socoti șl pe cea de anul 
acesta). Și-au mai înscris nu
mele printre cîștigătoare Uni
versitatea Timișoara, Confecția

în campionatul de rugby, etapa a 18-a

SUB SEMNUL DISPUTEI PENTRU PUNCTE.
Mîine. Parcul Copilului va 

găzdui' un foarte interesant 
cuplaj, cu „cap de afiș" Gri- 
vita Roșie — Farul, urmat de 
un întotdeauna disputat meci 
Dinamo — Știința Petroșani, 
Steaua va întâlni pe recenta 
cîștigătoare a „Cupei F.R.R.", 
Contactoare Buzău, o echipă 
pe deplin maturizată, iar Spor
tul Studențesc (la aceeași oră) 
pe C.S.M. Suceava, care dacă 
vrea să nu fie distanțată de 
pluton, nu are voie să... piar
dă! Așadar, meciuri de „1x2“,

tă, are o deplasare grea. la 
Timișoara, studenții bănățeni 
înregistrînd în ultimele două 
săptămîni trei succese conse
cutive I

Program : UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA — ȘTIINȚA CE- 
MIN BAIA MARE (în tur, 
6—14). Stadion „1 Mai“ II ora 
10. arbitru M. Vătui — Bucu-

(Continuare în pag 2-3)

Și mai puțin locul de pe stadio- 
g nul din Ghencea. unde Steaua 
g — campioana en titre — ră- 
g mine, totuși, favorită. Revelația 
g acestui campionat. Știința Ce- 
g min Baia Mare, a doua clasa-

I
Mîine, etapa a 29-a a Diviziei A la fotbal

Temeinic fundamentată științific

GIMNASTICA LA LOCUL DE MUNCĂ POATE FACE 
NOI PAȘI PE CĂLEA GENERALIZĂRII

Recenta consfătuire pe fără a reliefat unele reușite, 
dar și neajunsurile care amină concretizarea acestui deziderat 

Gimnastica la locul de mun
că, mijloc de reconfortare fizi
că și psihică, totodată factor 
cu o contribuție majoră la 
creșterea productivității unități
lor economice din țara noastră 
se înscrie permanent în atenția 
organelor și organizațiilor sin
dicale din întreprinderi și in
stituții, precum și ale celor 
sportive. Firesc, pentru că prin 
conlucrarea acestora, acțiunea 
de introducere și consolidare a 
gimnasticii la locul de muncă 
s-a bucurat de mult interes, în 
plan teritorial, ajungîndu-se as
tăzi ca ea să fie prezentă in 
peste 1 700 de unități economi
ce cu circa 2,5 milioane de 
practicanți, femei cu precădere.

Tiberiu STAMA 
Modesto FERRARINI

(Continuare tn pag. 2-3)

• La Hunedoara, Corvinul în- 
tilnește performera etapei tre
cute I * La Slatina vine ocu
panta locului 3 • In Giulești, 
un meci in care Rapid are 
prima șansă • Pe stadionul 
Steaua, unul 
tradiționalele 
șovenii - în 
important • 
derby studențesc sub imperiul 
nevoii de puncte • La 
Napoca, o partidă grea și 
tru... pronosportiști • La 
iești, o altă intîlnire cu 
implicații pentru „zona 
lăți, două echipe care joacă cu... garda deschisă, la atac

PROGRAMUL MECIURILOR------------------

din frumoasele și 
derbyuri • Bra- 
fața unui test 

La Timișoara, un

București :

Hunedoara : 
Slatina : 
București :

Cui- \\ 
pen- ic
Plo- 17 
mari 18 
fierbinte"

cu...

CORVINUL
F.C. OLT 
RAPID

(Stadionul
STEAUA

(Stadionul
F.C.M.
„POLI" 
UNIVERSITATEA 
PETROLUL 
OTELUL

Brașov :
Timișoara :
Cluj-Napoca :
Ploiești :
Galați :

Toate partidele vor Începe la

CLASAMENTUL LA ZI
STEAUA 28 25 3 0 95-14 53
Dinamo 28 25 2 1 78-17 52
Victoria 28 16 2 10 48-33 34
Oțelul 28 15 3 10 39-34 33
„U“ Craiova 28 13 4 11 41-40 30
Flacăra 28 11 6 11 29-34 28
Corvinul 28 11 4 13 42-44 26
ASA Tg.M. 28 12 1 15 43-52 25
FC Olt 28 11 3 14 35-46 25
FCM Brașov 28 9 5 14 37-38 23
„U“ Cj.-N. 28 8 7 13 33-43 23
SC Bacău 28 8 7 13 26-44 23
Rapid 28 7 9 12 25-43 23
Sportul Stud. 28 8 6 14 32-12 22
FC Argeș 28 8 6 14 29-40 22
„Poli* Tim. 28 8 5 15 27-12 21
CSM Suceava 28 8 5 15 28-57 21
Petrolul 28 7 6 15 17-41 20
a clasamentului e> La Ga-

- S.C. BACĂU
- VICTORIA
- C.S.M. SUCEAVA

Giulești)
- UNIV. CRAIOVA

Steaua)
- FLACĂRA
- SPORTUL STUD.
- DINAMO
- F.C. ARGEȘ
- A.S.A. TG. MUREȘ

ora 18.



In ultima etapă a Diviziei A la handbal masculin

ȘCOLARII IN ALTE FINALEw
U n foarte frumos final de 

săiptămînă. cane, meteorolo
gic vorbind, pare luat de-a 
dreptul din... vacanta mare, 
cel mai deplin „anotimp" al 
sporturilor. Va fi frumos, 
in primul rînd. pentru cei 
peste 600 de școlari din 
toată țara — și. desigur, 
pentru spectatorii mult mai 
numeroși, mai mici. mai 
mari și foarte mari — care 
sînt adunați la Alba Iulia 
spre a da curs la 4 finale : 
„Cupa Pionierul" la înot 
(categoria 9 ani). „Cupa 
Pionierul" și. în paralel, la 
prima ediție. „Cupa caselor 
pionierilor si șoimilor pa
triei" la orientare turistică 
(ambele la categoriile 11—12 
și 13—14 ani) precum și 
Crosul pionierilor (11—12 și 
13—14 ani). încă de ieri, 
pînă duminică, au început 
alte două finale : una la 
Iași, aceea a Campionatului

UN IMPORTANT

Ca de obicei tn ultimii am. 
la sfirșitul unui tur (și, de 
data aceasta este vorba de în
cheierea primei părți din cadrul 
fazei a doua, pe grupe valori
ce. în campionatul masculin), 
este programat derbyul candi
datelor la titlul național. Toate 
privirile se îndreaptă, firește, 
spre el. Mai precis, in 
sistem cu jocuri duble, 
ele. Deci, astăzi și mîine, sala 
Agronomia din Capitală va fi 
populată de numeroșii iubitori 
de sport dornici să vadă oe 
argumente prezintă candidatele 
Steaua și Dinamo, pentru a-și 
justifica pretențiile la tricouri 
le cuvenite campioanei. Sigur, 
Steaua are un avantaj de trei 
puncte și un lot mai larg de 
sportivi cu valoare și experien
ță apropiate, dar adversara ei 
știe că și cu un sextet bine pus 
la punct se poate câștiga. Așa 
cum a fost, de altfel, cel al lui 
Dinamo, în prima confruntare 
cu campionii, in acest campio
nat. Pentru a nu pierde cursa 
cu mult înainte de finiș, elevii 
Iui C. Oros și M. Păușescu știu 
că singura soluție este să ob
țină 4 puncte. Miza celor două 
jocuri va fi, deci, mult mai a- 
păsătoare pentru ei decît pen
tru „trupa" lui G. Bartha și 
V. Dumitrescu. O dublă victo
rie stelistă ar pune, practic, 
capăt luptei pentru titlu...

Un meci de mare interes, in- 
terbucureștean, și la fete (pe
nultima etapă din tur), Flacăra 
Roșie sperînd și ea la un salt 
pe locul doi. Nu mai puțin in- 
teresant va fi dublul meci de 
la Pitești, unde descinde cam
pioana... Iată programul acestei 
foarte atractive etape:

MASCULIN, locurile
Steaua — Dinamo (sala Agro
nomia, azi, ora 17 și mîine, ora 
10,30), Universitatea C.F.R. Cra
iova - Elcond Dinamo Zalău. 
Tractorul Brașov — Viitorul Di
namo Bacău; locurile 7—12: 
C.S.M.U. Suceava — Relonul 
Săvinești, A.S.A. Electromureș

STEAUA-DINAMO BUCUREȘTI, DERBYUL CAMPIONATULUI1
I• Meciul va avea loc duminică, Je la ora 11,30, In Sala Fioreasca

Volei

EPISOD

AL LUPTEI

PENTRU TITLU

și de această 
eter- 

DI-
noastre

MINAUR -
(Urmare din pag. l)

Republican școlar la gim
nastică. alta la Piatra-Ncamț, 
reunindu-i pe animatorii del- 
taplanismului în cadrul ..Cu
pei U.T.C.". De astăzi și pînă 
duminica viitoare, la Pitești, 
o amplă întrecere : Concursu
rile sportive și aplicative de 
vară pentru școlile militare 
si Institutul de Marină.

Va fi frumos, ca de atî- 
tea alte ori, și în Capitală. 
Pentru cei care vor fi pre- 
zenti la „Festivalul primă
verii". organizat pe Stadio
nul Tineretului de Clubul 
Sportiv Școlar „Triumf", cu 
prilejul celor trei decenii 
de activitate a acestei mari 
pepiniere a talentelor spor
tului românesc ca si pen
tru cei care vor merge pe 
Stadionul Automccanica, un
de este programat „Festiva
lul tinereții", destinat 
tătenilor din Sectorul 4,

Campionatul Național de 
handbal masculin, ediția a 
XXX-a programează mîine 
ultima etapă. Așa cum ne-am 
obișnuit de multă vreme, cor
tina va cădea țl 
dată după desfășurarea 
nulul derby STEAUA - 
NAMO BUCUREȘTI, singurele 
dintre competitoarele 
care și-au înscris în palmares 
titluri de campioane : s teii șt. ii 
— de 20 de ori, record abso
lut, care va dăinui (cel puțin 
teoretic) încă un deceniu, iar 
dinamoviștii de 9 ori. Ultima 
intilnire dintre elevii maeștri
lor emeriti ai sportului Radu 
Voina și Ștefan Birtalan (Stea
ua). pe de o parte Gliiță Licu 
și Valentin Samungi (Dinamo), 
pe de alta, va avea cu sigu
ranță și de această dată în
cărcătura emoțională dintot- 
dcauna creată de frumoasa ri
valitate sportivă dintre frunta-

șele handbalului nostru. Steaua 
pornește favorită, de partea sa 
fiind un punct avans și gola
verajul excelent, plus o par
tidă mai puțin disputată. în 
timp ce Dinamo mai speră atît 
în rezultatul direct, cît și în 
cel indirect, al restanței Steaua 
— Minaur. în mare măsură, 
soarta titlului o vom afla du
minică la prinz. după ultimul 
fluier al arbitrilor Gh. Sandor 
(Oradea) — N. lancu (Buzău) 
cărora le-a fost încredințată 
conducerea jocului din Sala 
Horească, începînd de la ora 
11,30. Partide interesante și 
importante pentru zona retro
gradării se anunță cele de la

Craiova și Cluj-Napoca. jocuri 
în care formațiile studențești 
pornesc favorite. în afara der- 
byului Steaua — Dinamo, ul
tima etapă mai programează 
meciurile : POLITEHNICA TI
MISOARA — A.S.A. ELEC
TROMUREȘ TG. MUREȘ (Al. 
Mărieș — I. Istrăoan. din Satu 
Mare). RELONUL SĂVINEȘTI
— ȘTIINȚA BACAU (D. Ghcr- 
ghișan — C. Drăgan, din Iași), 
UNIVERSITATEA C.U.G. CLUJ- 
NAPOCA — DACIA PITEȘTI 
(V. Dănccscu — J. Mateescu. 
din București) șl UNIVERSI
TATEA CRAIOVA — META
LUL BISTRIȚA (Tr. Șchiopu
— D. Laub. din Timișoara). 
Meciul H.C. Minaur Baia Mare
— Dinamo Brașov s-a disputat 
in devans. scor : 29—23 (16—13).

I
I
I
I
I
I

Mi

in Di

LA Tll
pe!

noul 
spre

1—6:

GRANITAS
care

Fază din ultima intilnire dintre 
campionat. Atacă dinamovistul 

Pentelescu si Dascălu...
Tg. Mureș — Politehnica Timi
șoara și C.S.U. Sănătatea Ora
dea — Explorări Motorul CSS 2 
Baia Mare.

FEMININ, locurile 1—6: Fla
căra Roșie București — Dina
mo București (Sala Lie. ind. 
M.I.U., azi, ora 16, mîine, ora 
10), Dacia Pitești — Universi
tatea C.F.R. Craiova și C.SU 
Rapid Galați — Farul Constan
ța; locurile 7—12: Știința Ba-

Steaua si Dinamo, în actualul 
Vrîncuț, se opun la blocaj 

Foto : Aurel D. NEAGU
cău — Chimia Rm. Vîlcea, Pe
nicilina Iași — Oltcit Craiova 
și Rapid București — 
Libertatea Sibiu (sala 
orele 17,30 și, respectiv, 

Rezultate din ultima
C.P.B. — Calculatorul 0—3 (din 
seria a III-a feminină bucu- 
reșteană) și Silvania Șiimleu Sil- 
vaniei — Explorări Motorul II 
Baia Mare 3—1 (din seria a 
IV-a masculină).

C.S.M. 
Rapid, 
12).
etapă:

CAMPIONATUL DE RUGBY
(Urmare din pag. 1)

rești ; GRIVITA ROȘIE - 
FARUL CONSTANTA (4—24). 
Stadion Parcul Copilului, ora 
10. Gh. Prisacaru — Iași ; 
DINAMO — ȘTIINȚA PETRO
ȘANI (12—12) ora 11,30, M. 
Popa — Iași ; STEAUA — 
CONTACTOARE BUZĂU (23— 
18). Stadion Steaua, ora 10, 
Gh. Stoica — Cc- înța ; SPOR
TUL STUDENȚESC T.M.U.C.B. 
— C.S.M. I.M.U. SUCEAVA 
(6—15). Stadion Tei. ora 10. 
FI. Dudu — București ; C.S.M. 
SIBIU — POLITEHNICA IAȘI 
(3—25) Stadion ..Valea Aurie", 
ora 9.30. E. 
rești.

Reamintim 
melor șase :

2. Știința
p. 3. Dinamo 39 p, 4. Farul 
p, 5.-6. Contactoare Buzău 
Universitatea Timișoara cî- 

- 35 p.
în seria a Il-a Grupa I se 

vor juca partidele : RULMEN
TUL BÎRLAD — CONSTRUC
TORUL CONSTANȚA (M. Pa- 
raschivescu — București) ;

Stoica Bucu-

I

P.
42
36 
și 
te

clasamenitul pri-
1. STEAUA 46 

Ccmin Baia Mare

CHIMIA C.F.A. BRĂILA — 
T.C. IND. CONSTANȚA (P. 
Barbu — București) ; HIDRO
TEHNICA FOCȘANI — MA
ȘINI GRELE BUC. (C. Stanca
— Constanta) ; U.R.A. TECUCI
— GLORIA BUC. (V. Chiron- 
dojan — Constanta) ; Grupa a 
Il-a : METALURGISTUL CU- 
GIR — ENERGIA BUC. (I. 
Vasilică — București) ; CAR- 
PAȚI MÎRȘA — UNIVERSI
TATEA 16 FEBR. CLUJ-NA
POCA (M. Galanda — Bucu
rești) ; I.O.B. BALȘ — U.A.M.T. 
C.S.U. ORADEA (N. Chiciu — 
București) ; RAPID BUC. — 
OLIMPIA P.T.T. ARAD (Sta
dion Tineretului IV ora 10,30. 
G. Petrescu — București).

BASPUNDE>^te^
PETRICĂ ROGOJANU, BUCU

REȘTI. „Sînt din Bala Mare, str. 
Barajului nr. 12, Iar momentan 
mă găsesc in București, în cali
tate de student al A.S.S.P. Vă 
gog să transmiteți bravilor băieți 
de la Minaur urările mele de 
succes în dubla confruntare, la 
handbal, eu Granltas Kaunas", 
(n.r. între timp, handbaUștii băi- 
mărenl, disputând prima manșă, 
au fost Intrecuți, la mare luptă, 
cu 21—20, de către echipa sovie
tică). Vă asigur că Inimile tutu
ror Iubitorilor de sport din țara 
noastră bat la fel de puternic 
pentru MInaur, ca șl inima dv... 
băimăreană. Concret...

Iată ce dorim nespus t 
La sfirșit, un gol... in plus I 
MIRCEA BENA, CRAIOVA. A- 

preciem faptul efi acordați atâta 
Menite notelor pe care le obțin 
fotbaliștii In Divizia A, din par
tea cronicarilor ziarului nostru. 
Măcar de-ar face același lucru șl 
Jucătorii în cauză 1 In ceea ce

privește modul cum sînt acor
date notele respective, singur vă 
datl răspunsul, in rîndurile dv. 
introductive : „Notarea jucători
lor fn cronicile meciurilor e un 
lucru bun și, desigur, nu putem 
pretinde o viziune unitară, căci 
am fost eu Însumi cadru didac
tic și știu că un student care v» 
da același răspuns, în fața a 
două comisii, ar putea să fie no
tat diferit". Dar ..răspunsurile" 
bune nu pot primi decît note 
bune, cu o mică și neimportan
tă diferență între ele.

ANGHEL ION, BUCUREȘTI. 
„Vă rog să-ml răspundeți dacă 
este gol numai atunci cînd min
gea depășește linia porții cu în
treaga el circumferință sau se 
mal consideră gol și atisncl cfnd 
ea a depășit linia porții cu 3/4 
din circumferința ei?" Regula
mentul nu face nici un... rabat, 
balonul trebuind să depășească 
linia porții cu întreaga lui cir
cumferință.

Un singur gol de recuperat, 
apoi minimum încă unul pes
te ceea ce vor înscrie handba- 
liștii din Kaunas 
trofeului) și Cupa 
la BAIA MARE I

Imediat după ce 
de la Kaunas, adică luni. 16 
mai, băimărenii au reluat pre
gătirile. S-au făcut eforturi în
semnate și din partea dr. Co- 
riolan Pop, medicul echipei, ca 
toti cei 12 ce vor fi înscriși pe 
foaia de arbitrai să se afle

(deținătorii 
va rămîne
s-au întors

intr-o stare de sănătate 
să le permită eforturi oricît de 
mari. La rîndul său. antreno
rul Lascăr Pană a elaborat — 
ne baza celor văzute de 20—23 
de ori pe caseta video cu me
ciul de la Kaunas — mai mul
te scheme tactice. Nu ne ră- 

decit să așteptăm.
mai notăm. în încheiere, 
această aprigă 
international al handba- 
si-a trimis ca observa-

mine
Să

■ă la 
forul 
lului __  ___ _ _ ________
tori doi emisari : pe Bernhard 
Thieiie (R.F. Germania) și pe 
Istvan Madaras (Ungaria).

In cadrul Daciadei

dispută

SUCCES AL BUCUREȘTENILOR

IN FINALA DE INDEMÎNARE AUTO
s-a

Da-
în municipiul Focșani 

desfășurat — în cadrul 
ciadei — o întrecere care stîr- 
nește din ce în ce mai mult 
interes în rîndurile conducăto
rilor auto: Finala Campionatu
lui Național de îndcmînare. Tn 
competiție, ajunsă la cea de-a 
7-a ediție, s-au prezentat, la 
start 90 concurențl din majori
tatea județelor țării dintre care 
55 au fost începători (și începă
toare!) și 35 de avansați. Pre- 
cizînd că în disputa de la Foc
șani autoturismele au concurat 
la clase diferite, în funcție de 
gabarit și capacitate, iată pri
mii clasați :

ÎNCEPĂTORI.
C. Radu (Jud.
Răuță (Brăila), 
(Brăila); cl. „3“

CI. „1" - 1.
Neamț), 2. C- 
3. P. Bănică 
— 1. N. Stoica

I
I
I
I 
I
I
I 
I
I

(Bacău), 2. C. Kemeneș (Har
ghita), 3. Gh. Stanciu (Ialomi
ța); femei — 1. Rada Catova- 
nn (Galați), 2. Rozalia Buta 
(Mureș), 3. Irenne Lacatos (Mu
reș). AVANSAȚI. CI. „1“ — 1. 
T. Ghcorghe (București); 2. M. 
Coltea (București), 3. A. Teodo- 
rescu (Teleorman); cl. „2“ — 
1. N. Bale» (Brașov), 2. F. Si- 
mionescu (București), 3. S. Mi- 
hălchioiu (Brașov); cl. „3“ — 
1. C. Caranicola (Galați), 2. R. 
Roșu (Galați), 3. G. Dărăhan 
(Vrancea).

în întrecerea pe echipe, suc
ces al Clubului 
automobilism și 
rești (președinte, 
1, C.M.AK.
C.J.A.K. Brăila, 
Vrancea. (M. FERR.).

municipal de 
karting Bucu- 
Radu Donciu): 
București 2.

3. C.J.A.K

S-A ÎNCHEIAT DIVIZIA B DE BASCHET
Ediția 1387—1908 a Diviziei B 
tineret la baschet masculin ade ______ —

luat sfârșit o dată cu încheierea 
turneului final al grupei valorice 
7—12, desfășurat la Arad.* Clasa
mentul final 
II A.C.M. 6 
23 p (91—88 
Gloria, 85—36 
cu OHm.pia.

al grupei: 7.1.C.E.D. 
C.s.ș. 4 București 

eu Urbls, 72—30 cu 
cu Mecanica, 81—56 

„„ __  79—40 cu Sodistul),
8. Urbls București 23 p (102—43

ou G.lbria, 75—71 cu Mecanica, 
97—63 cu Olimpia, 95—85 cu So
distul), 9. Mecanica C.S.Ș. Me
diaș 21 p (86—61 cu Gloria. 76—73 
cu Olimpia, 65—60 cu Sodistul), 
10. Olimpia C.S.Ș. Arad 18 p 
(09—71 ou Gloria, 69—63 eu Sodis
tul). 11. Gloria Pandurii C.S.Ș. 
Tg. Jiu 17 p (95—100 cu Sodistul), 
12. Sodistul C.S.Ș. Rm. vîlcea 
15 p.
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I

O prezenta» 
mîine, chiar î: 
au fost stabil 
oficial. Corvin 
gazdă a întîli 
cău (12). întrt 
alternat mecii 
prestații sub 
valorii ei și t 
zat egalul în 
etapa precede 
loc o partidă 
cu seamă daci 
perează pe Șc 
ie, jucători de 
ocupantele po 
ria (3), se de; 
na, unde F.C. 
ză partide bu: 
fel că există 
întreceri spec 
dintre cele rr 
ale primei div 
Universitatea 
avea loc pe st. 
cea- Experim 
campioană va

I

CRAIO
Două sublini 

meciurile etaj 
cerii echipedoi 
venirea foarte 
cralovenl (în 
tate juniori a 
Viitorul) pe , 
tlțieî șl ascet 
clubului F.C. 
patru etape. ! 
tigînd și parti 
ua, din -4 
miercuri 11 m 

în rest, nin 
Victoria — D 
aceleași coord 
tre echipe aș 
greșită a cele

PROGRA
DIN EI
SERIA 1: 1

Șiretul Pașca: 
F.C.M. Delta 
Ceahlăul P. 1 
(București), < 
— Gloria Buz 
Mureș), Unire 
Botoșani: A. I 
Pașcani — FI 
Nlcolescu ( 
C.S.U. Ploiești 

Radu (Buc 
— F.C.M.

Alexandru 
Brăila —

A. 
zll 
V.
Iul
Igna (Timișoai 
Poli tehnica 
(Deva).

SERIA A II- 
— Jiul Petroș. 
stanța), Autot 
Gaz Metan fr

GIMNASTICA LA LOCUL DE MUNCA POATE FACE NOI PAȘI PE CALEA GENi
G'.-mris lin pag 1)

tn sprijinul reușitei activează 
nu mai puțin de 12 000 de in
structori sportivi voluntari, cei 
mai mulți școlarizați cu con
cursul C.J.E.F.S.-urilor și 
C-M.E.F.S. București, al unor 
cadre didactice de specialitate.

Realitățile atestă că acolo 
unde comitetele sindicale și 
consiliile asociaților sportive au 
abordat cu multă seriozitate 
problema gimnasticii la locul 
de muncă și au fost preocupate 
să găsească modalități pentru 
a face această activitate cit mai 
atractivă, rezultatele s-au situat 
peste așteptări. La eficienta 
gimnasticii la locul de muncă 
și-au adus contribuția a-tît con
ducerile administrative și teh
nice ale unor întreprinderi și 
instituții, comitetele 
ceilalți factori care 
importanța acestei 
pentru sănătatea 
muncii și asigurarea 
metri cît mai înalți ai procesu
lui de producție. Este cazul în
treprinderii de confecții din 
Oradea (acolo unde gimnastica 
la locul de muncă este practi
cată încă din anul 1957), între
prinderii de ciorapi din Sebeș- 
Aiba (cu peste 20 de ani de 
rodnică activitate în acest do

de partid, 
au înțeles 

activități 
oamenilor 

unor para-

meniu). Tricotajul Roșu din 
Arad, „Someșul" Cluj-Napoca, 
Electronica și „23 August" din 
București, Autocamioane Bra
șov, toate cu recunoscută tradi
ție în materie, precum și ale al
tora pe cale de a și-o forma, 
cum sînt unitățile economice 
din județul Neamț („8 Martie", 
Confecții — Roman, Volvatir — 
Tg. Neamț etc.).

Totuși, în pofida multor îm
pliniri, gimnastica la locul de 
muncă n-a ajuns — cum foarte 
bine s-a subliniat la lucrările 
recentei consfătuiri pe țară or
ganizată de Consiliul Central al 
U.G.S.R. și Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
— la rezultatele care se doresc, 
dată fiind importanța socială și 
economică a acestei acțiuni. 
Reușitele înregistrate în unele 
întreprinderi și instituții nu pot 
compensa, în plan teritorial, 
neîmplinirile. Se apreciază fap
tul că nu peste tot acțiunea s-a 
bucurat de o fundamentare ști
ințifică, astfel ca să fie cunos
cute utilitatea și eficiența 
în multe unități economice 
dragul de a raporta cifre și 
tuații statistice — de multe 
fictive — 
muncă a 
ră a fi 
condițiile

ei- 
de 
si- 
orl 
degimnastica la locul 

demarat în pripă, fă- 
analizate și pregătite 

material -organizato-

s
rice (adesea în secții sau sec
toare care nu întruneau crite
rii în aoest sens). In consecință, 
beneficiarii acțiunii au fost 
luați prin surprindere, in loc 
de a fi. inițial, conștientizați cu 
privire la necesitatea practică — 
rii exercițiilor fizice. cîteva 
minute pe zi (4—7), în cadru: 
fiecărui schimb de producție. 
Chiar și selectarea programelor 
n-a fost întotdeauna cea mai 
inspirată. în concordanță cu pro
filul sectoarelor și secțiilor de 
muncă, cu vîrsta participante
lor. cu deficiențele fizice ce pot 
fi corectate (cifoze, scolioze, 
lordoze etc.) sau prevenite. în 
pripă a fost efectuată și instru
irea celor care au condus pro
gramele ; cîteodată chiar si ale
gerea acestora. în alte cazuri 
nici conducerile unităților eco
nomice n-au dovedit solicitu 
dinea cuvenită, neajuns care s-a 
reflectat pe întreaga filieră de 
producție la nivelul șefilor de 
secții și sectore, ingineri sau 
maiștri. De un nivel necores
punzător a fost și populariza
rea gimnasticii la locul de mun
că, n-au fost căutate cu sufi
cient interes sau nu s-au găsit 
modalitățile cele mai eficace 
care să reliefeze valoarea prac
tică a acestei acțiuni (prezen- 
tînd, de pildă, reușitele unor

întreprinderi, 
cestea un sc 
etc.). De aici, 
nastica la loc 
încă departe 
chiar și acolo 
oferă acest lu 
șoară disconti 

Consfătuirea 
un accent ma; 
unei revigorăr 
locu. de mun 
un sprijin mi 
care această 
să o aibă în | 
tic (presă, rac 
organizatoric 
de schimburi 
ducînd în pr 
existente, prin 
să selecție a 
conduc progr; 
ții și o temei 
acestora etc.) 
remarca, gimn 
muncă este îi 
că o importa 
plan social - 
gradului de : 
ce o practică — 
vcdită fiind c 
vității acolo 
desfășoară di 
ințifice, respe 
gie proprie.

Ceea ce — 
un deziderat.

C.SU


o
-------- Cărți noi ____________

VALOROASĂ ENCICLOPEDIE

A FOTBALULUI INTERNATIONAL

Șl PLOIEȘTI, PARTIDE IMPORTANTE 
IN/i INFERIOARA A CLASAMENTULUI
de noii garnituri din „Bănie", a-

are flată pe calea afirmării. La
nul Brașov, F.C.M. (10) are o par

ii tidă grea în fata Flaeărci Mo
li- reni (6), care luptă pentru re-

! a cuperarea terenului pierdut în
cu ultima perioadă de timp. Unu

a dintre întîlnirile în care sini
li- angajate două dintre concuren-
în tele din „zona nisipurilor miș-

rea cătoare" este programată la Ti-
ia' mișoara. „Poli" (16) — Sportul
:u- Studențesc (14) — un meci de
te- pronunțat echilibru și cu miză
tre pentru cursa de evadare d:n
to- zona inferioară a clasamentu-
ti- lui. Gazdele, după startul atît
a- de infructuos, au marcat o re
st- venire. Bucureștenii se află si
iei ei într-un „crescendo", demon-
iuI strat de prima repriză a întîl-
îri nirii de la Galați și de jocul
— cu F.C.M. Brașov. Să sperăm
va că miza partidei nu va „asfixia"
n- elementul fotbal. Deși animate
ie- de obiective contrare, atît pen-
ca tru „U“ Cluj Napoca (11), cit

ul speranțelor

și pentru Dinamo (2) jocul de 
mîine este important. Gazdele 
urmăresc rămînerea în afara 
zonei emoțiilor, bucureștenii 
doresc continuarea cursei cu 
Steaua. Dacă la Cluj-Napoca o- 
biectivele formațiilor în între
cere sînt diferite, la Ploiești 
Petrolul (18) și F.C. Argeș (15) 
fac parte din grupul concuren
telor direct angajate în lupta 
pentru evitarea retrogradării. O 
partidă asemănătoare celei d? 
Ia Timișoara, de un pronunțai 
echilibru, în care, tot așa, ar 
fi tare bine ca „cifrele clasa
mentului" să nu impieteze asu
pra calității jocului. La Galati, 
Otelul (4) — A.S.A. Tg. Mureș 
(8) sau o partidă pentru un loc 
în Cupa U.E.F A. (din punct 
de vedere al gazdelor) sau de 
fortificare în zona mediană 
(pentru oaspeți). Anticipăm un 
meci ofensiv, date fiind resur
sele Oțelului, dar și partitura 
tactică preferată a oaspeților.

Peste calcule, situații, punct- 
averaj și golaveraj, sperăm ca 
etapa să fie una cu adevărat 
de „A", sub raportul valoric șl 
al corectitudinii disputelor.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• „CUPA 1 IUNIE" LA DRA- 

G Aș ANI. Una dintre cele mai 
active pepiniere din fotbalul 
nostru — dovadă fiind șl numă
rul mare de competiții pe care 
le organizează pentru micuții ju
cători —. C.S.Ș. Viitorul Drăgă- 
șani pregătește încă un turneu 
de minMotbal. ocazionat de Ziua 
internațională a copilului, tur
neu dotat cu „Cupa 1 Iunie", în
trecerea se va desfășura în ziua 
de 28 mal șl la ea vor participa 
— la două categorii de virată. 
11—12 și 13—14 ani — echipele 
cluburilor Chimia Hm. Vîlcea, 
F. C. Olt, C.S.Ș. Rm. Vîlcea șl 
C.S.Ș. Viitorul Drăgășani,

• CÎȘTIGATOARE, viitorul 
BACAU ȘI VIITORUL TIMIȘOA
RA. Una dintre „zonele" Crite
riului centrelor olimpice Viitorul, 
cea de la Bacău, a fost cîștdgată 
de echipa pregătită de Sorin A- 
vram și Mircea Pană, foștii ju
cători al Sport Cliubrutul. Iată re
zultatele înregistrate 1 Bacău — 
Buzău 3—1. Buzău — Galați 2—D, 
Galați — lași 1—2, Bacău — Ga
lați 1—0, Iași — Buzău 2—0. lin 
partida care a decis cîștigătoarea 
gru-pei. Bacău — Iași 2—0, golu
rile au fost înscrise de Axlnia 
și Firîcă (I. Nenltă — coresp.)

Foarte interesante și extrem de 
echilibrate au fost șl meciurile 
„zonei" de la Timișoara, unde a 
cîștigat echipa Centrului olimpici 
din localitate, fără să cunoască 
înfrîngerea. Pe locurile următoa
re s-au clasat Aradul, Hunedoara 
și Bihorul.

PODIUM"
1. VICTORIA 28 24 0 4 57-22 72

re 2. Dinamo 28 22 4 2 76-29 70
ne- 3. „U“ Craiova 28 15 3 10 63-35 48
ori 4. Petrolul 28 14 6 8 45-36 48
i-ri- 5. FC Argeș 28 14 5 9 49-31 47
pic 6. FC Olt 28 13 7 8 34-27 46
pe- 7. Steaua 28 12 7 9 59-40 <3
lor 8. Flacăra 28 13 4 11 53-52 43
de 9. „Poli“ Timiș. 28 10 5 13 35-4? 35
:îș- 10. CSM Suceava 28 11 2 15 40-64 35

11. FCM Brașov 27 10 4 13 41-50 34
12. Sportul Stud. 27 8 9 10 40-46 33
13. Otelul 28 9 5 14 51-48 32

Ul“ 14. Rapid 28 10 0 18 43-64 30
pe 15. Corvinul 28 8 5 15 35-47 29
in- 16. SC Bacău 28 8 4 16 27-57 28
?ea 17. „U“ Cj.-N. 28 6 5 17 27-59 23

18. ASA Tg.M. 28 6 3 19 27-53 21

ARBITRII MECIURILOR
MilNE A DIVIZIEI B
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(Reșița), Mecanică Fină Bucu
rești — C.S. Tîrgovlște: I. Spă- 
taru (Galați), A.S. Drobeta Tr. 
Severin — Metalul București: F. 
Marcu (Oradea). Sportul „30 De
cembrie" — Progresul Voința 
București: I. Vîrlan (Or. Gh. 
Gheorghiu-Dej), Sportul Munci
toresc Caracal — Electroputere 
Craiova: T. Demian (Zalău), 
I.C.I.M. Brașov — Sportul Mun
citoresc Slatina: I. Gherghcll 
(Baia Mare), Electromureș Tg. 
Mureș — Chimia Rm. Vîlcea: 
Abrudan 
Pandurii 
Brașov:

p.
(Cluj-Napoca), C.M.M. 
Tg. Jiu — Tractorul 

V. Cenușe (Constanța).
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DIN DBSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA
• In meciul cu Universitatea 

Cluj-Napoca, Ciobanu (C.S.M. 
Suceava) n-a putut opri un ad- 
vensar lansat 6pre poarta sa de- 
cît... trăgîndu-1 de tricou. Cum 
în același meci mal primise îna
inte un cartonaș galben, a fost 
eliminat din joc. Aflat la prima 
abatere, Ciobanu ar fi putut fi 
sancționat cu o „mustrare" sau 
un „avertisment", dar eum în 
regulamentul în vigoare nu exis
tă pentru jucătorii eliminați de 
pe teren decît sancțiuni care 
pornesc de la o etapă de sus
pendare, Ciobanu a fost suspen
dat pe o etapă. Orice regulament 
poate fi modificat, însă. Intr-o 
zi. Și nu s-ar greși, într-un caz 
ca acesta. Este o opinie...

• Desigur, este lăudabilă gri
ja doctorului Vasile Frlnculescu 
de la Universitatea Craiova ca 
jucătorii — în special cel tineri, 
de perspectivă, care activează în 
rîndul „speranțelor" să nu se lo
vească, să nu alunece pe panta 
brutalităților, să nu se acciden
teze unii pe alții. El nu avea 
insă voie să se adreseze arbitru
lui meciului de „speranțe" dln-
Universitatea Craiova’ 
să fie mai atent (n.r. 
a protest) în legătură

meciului de „speranțe1__
Universitatea Cluj-Napoca și 

oerîndu-1 
asta aduce 
cu manle-

I

ra de joc a fotbaliștilor. Pentru 
intervenția sa, doctorul Vasile 
Frlnculescu a primit un „avertis
ment".

• Tot un „avertisment" a pri
mit și Ion Munteanu, antrenorul 
lui S.C. Bacău, care, în meciul 
cu Steaua, și-a exprimat, prin 
gesturi, dezaprobarea sa față de 
o decizie a arbitrului clujean 
Mircea Salomir. Cum era normal, 
arbitrul n-a revenit asupra deci
ziei. Și atunci, ce sens au astfel 
de proteste?

• O abatere asemănătoare a 
comis șl Constantin Stan, antre
norul divizionarei C Chimia Bu
zău. El și-a necunoscut vina, fă
ră ca autocritica să-1 fie smulsă 
cu cleștele, ceea ce a lăsat o bu
nă impresie. Aceeași poziție a 
avut-o șl delegatul echipei buzo- 
iene, în legătură cu unele caren
țe organizatorice, la același meci, 
cu Dunăreană Giurgiu. Episodul 
s-a soldat cu un „avertisment" 
dat atît antrenorului Constantin 
Stan, cît și echipei Chimia Bu
zău. Formația din Buzău, a fost, 
totodată, amendată cu 1.000 lei.

După un prim 
volum apărut cu 
trei ani în urmă 
Si consacrat fru
moasei istorii — 
de peste opt de- 
oenii — a socce- 
rului românesc 
editura „Sport-Tu- 
rism" a scos re
cent de sub tipar 
ceil de-al doilea 
tom al amplei si 
valoroasei lucrări 
cu caracter enci
clopedic Intitulat 
„FOTBAL DE LA 
A Ia Z“. Acest nou 
volum — care 
constituie, ca si 
cel dinainte. o 
premieră editoria
lă în tara noastră 
— este dedicat, 
așa cum o indică 
si titlul său „Fot
balului mondial 
de-a lungul ani
lor". Autorul este 
aoelași prolific pu
blicist si cunoscut om de 
sport Mihai Ionescu, care, 
printr-o muncă perseverentă, 
neobosită, de ani si ani, de- 
monstrîndu-și cu prisosință 
realul său talent în mînui- 
rea condeiului, competenta 
în domeniul abordat, sobrie
tatea si rigurozitatea în cu
legerea. selectarea si ordo
narea datelor documentare, 
a reușit să-și ducă cu de
plin succes la capăt teme
rara sa acțiune, să-si înde
plinească ideea ce l-a că
lăuzit — după cum ei în
suși o mărturisește în pre
fața volumului — de a cu
prinde într-o operă unitară 
tot ceea ce s-ar fi putut 
spune despre sportul-rege. 
in timp și spațiu.

în mod firesc. recentul 
tom se deschide cu un ca
pitol de investigație istorică 
privind momentele cele mai 
importante ale apariției și 
dezvoltării Jocului cu balo
nul rotund în toate zonele 
mapamondului (inclusiv o 
trecere în revistă a modifi
cărilor intervenite în regu
lile jocului si a principale
lor idei tactice care au 
punctat ascensiunea socce- 
rului mondial).

în capitolele următoare ne 
sînt succint prezentate fo
rurile fotbalistice Interna
tionale. cele 150 de fede
rații naționale afiliate la 
F.I.F.A. (cu întreaga lor 
organizare si tabloul com
plet al campioanelor si cîs- 
tigătoarelor de cupe din 
fiecare tară), microbiografii
le celor mai cunoscute echi
pe Ia nivel international de 
pe glob și ale marilor „ste
le" care au dat strălucire 
acestui sport în lume.

Un capitol sugestiv intitu
lat „Fotbalul printre muze" 
(realizat de un alt cunoscut 
și# apreciat publicist sportiv. 
Victor Bănciulescu) comple
tează noul volum prin do
vezile concludente aduse 
privind reflectarea fenome
nului fotbalistic — care se 
bucură de o atît de mare 
audientă la public — în li
teratură, muzică, arte plas
tice. film etc.

Ultima parte a volumului 
cuprinde o completare — 
considerată ca necesară de 
autor — la capitolele ante
rioare „Echipe românești de 
frunte" si „Figuri repre
zentative ale fotbalului 
românesc" (din primul tom, 
apărut în 1985). precum si 
sublinierea cuvenită „mo
mentului Steaua 1986—’87", 
elogierea campioanei si 
supercampioanei Europei, 
care — asa cum spune 6i 
autorul — „prin perfor
mantele de excepție reali
zate ne oferă marea satis
facție de a întregi imagi
nea complexă a fotbalului 
international cu o reușită 
românească de răsunet".

Ca si cel care l-a prece
dat. noul volum al operei . 
enciclopedice ..Fotbal de la 
A la Z“ se înfățișează ast
fel ca o lucrare de refe
rință. deosebit de valoroasă 
și interesantă, utilă deopo
trivă specialiștilor, ca si 
oricărui iubitor al sportului. 
O lucrare pe care o reco
mandăm cu toată căldura.

Constantin FIRĂNESCU

Mihai Ionescu .* „Fotbal de 
Ia A Ia Z“, Editura „Sport- 
Turism", București, 1988.

Jack BERARII)
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SELECȚII LA CRAIOVA...

A IlI-a: u.T. Arad —
A.S. Paroșend: M. Lăzărescu
(București). Sticla Arleșul Tur
da — Minerul Baia Sprie: R. Mu
tat (București). A.S.A. Progresul 
Timișoara — Gloria Reșița: C. 
Drulă (Tg. Jiu). Gloria Bistrița 
— F.C. Bihor Oradea: Gh. Con
stantin (Rm. Vîlcea), Olimpia 
I.U.M. Satu Mare — Victoria Că
rei: P. Iliescu (București), Dacia 
Mecanică Orăștie — C.I.L. Sighet: 
Z. Erdeli (Slatina). Armătura Za
lău — Metalul Bocșa: I. Renghcl 
(Vaslui).

Meciurile C.S.M. Reșița — 
Strungul Arad (I. Busuioc — Cra
iova) și F.C. Maramureș Baia 
Mare — Chimica Tîrnăvenl <T. 
Badea — București) se dispută 
azi, de la ora 18.

Meciurile de mîine vor începe 
la ora 11.

I

I

I

CENTRUL OLIMPIC DE FOTBAL VIITORUL CRAIOVA 
organizează in zilele de 26, 27 și 28 mai a.C„ zilnic înce- 
pînd 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 liceul „Frații Buzești" 
din Craiova, beneficiind de cazare șl masă.

Informații suplimentare la telefonul 941/34326.

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

Sportivii admiși vor beneficia de școlarizare în munici
piul Timișoara, cazare și masă gratuite.

Informații suplimentare la telefoanele 961/6.69.26 
6.49.96.

sau

• ••LA TIMIȘOARA...
CENTRUL OLIMPIC DE PREGĂTIRE A JUNIORILOR 

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 
august) ți 1972.

Miercuri 24 mai
1975.

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

juniori născuti în anii 1973, 1974 și

£ MAI SI IUNIE
::

I.T.H.R. BUCUREȘTI 
toate stațiunile de pe 
sejur fi nd 15 iunie.

Plecări zilnice.

...Șl LA TG. MUREȘ
CENTRUL OLIMPIC VIITORUL TG. MUREȘ 

zează în zilele de 28 și 29 mai a.c., înoepînd 
10 pe terenul Hipodrom din Tg. Mureș, o 
selecție pentru elevii născuti în anii 1973 și 
1 august).

La această selecție pot participa si jucători

organi- 
de la ora 

acțiune de 
1974 (după

PE LITORAL
vă oferă vacanțe 
Litoral, ultima zi

«n 
de

a

Cazare și maso - 71 lei de persoană
Ș Insei ieri și informații la toate agențiile
i turism ole I.T.H.R. București.
‘"•VAV.V.W.WASVAVAV.V.V/AVAWAW.V.VAV.’ri'

de

La această selecție pot participa si jucători (elevi) le
gitimați la diferite cluburi și asociații din tară, fără dez
legare.

Elevii vor beneficia de condiții de școlarizare, cazare și 
masă gratuite la Liceul industrial nr. 2 din Tg. Mureș.

Informații suplimentare la telefoanele 954/1.50.11 sau 
1.45.83.. între orele 10—12.

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO-PRONOSPORT INTORMfATA
• ASTAZI este ULTIMA ZI 

pentru a vă juca numerele favo
rite la TRAGEREA LOTO i de 
mîine, duminică. 22 mai, aceasta 
fiind cea de a doua acțiune și 
ultima din cursul lunii mai.

ciuri din campionatul nostru 
(Div. A) și cel italian (Div. B). 
Vă reamintim că la acest con
curs suma reportată din etapa 
trecută este de 216.591 lei.

• TOT ASTAZI este și terme
nul limită pentru depunerea bu
letinelor la concursul PRONO
SPORT, in alcătuirea căruia in
tră cele mai interesante 13 me-

LOZ#
IN PUC

• Tragerea Loto 2 de mîine, 
duminică, 22 mal, va avea loc 
In București, în sala clubului 
din str. Doamnei nr. 2, îneepînd 
de la ora 16,39. Aspecte de la 
desfășurarea tragerii vor ti ra
diodifuzate pe programul I, în 
pauza transmisiilor sportive de 
la partidele campionatului națio
nal „A" de fotbal. Numerele ex
trase vor mai fi transmise. pe 
același program, la ora 22.30

I 
I f 
I 
I

o dată cu rezultatele Pronosport) 
la concursul din aceeași zi). preJ 
cum șl luni. 23 mai, la ora 8,53,

• Pentru Iubitorii LOZULUI IM 
PLICI Agențiile Loto-Pronosporț 
șl vînzătorii voianțl din întreaga 
țară continuă să ofere spre vin- 
zare „LOZUL PRIMĂVERII" — 
emisiune specială limitată, care 
atribuie din fond special autotu
risme, sume importante de ban) 
și TELEVIZOARE COLOR. Emisi
unea fiind limitată, se poate e- 
pulza în orice moment!
• Informăm pe participant! 

că, de luni, 23 mai, începe vîn- 
zanea biletelor de participare și 
la Tragerea excepțională Loto 
din 29

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA
mal.

LOTO DIN 20 MAI 1988

90
64 82 31

EXTRAGEREA I : 88 10 5 36 78 83 44 56
EXTRAGEREA a Iî-a : 6 26 34 29 87 41 
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 718.919 LEI,



POLOIȘTII DE U RAPID - 
ÎNVINGĂTORI U OSTROWIEC 

Luînd parte la un turneu 
international de polo desfășu- 
•at la Ostrowiec. în Polonia, 
echipa Rapid București a avut 
o bună comportare, cîștigînd 
partidele susținute șl clasîn- 
du-se, astfel, pe primul loc în 
clas. mentul competiției. Fero
viarii au dispus cu 11—8 de 
formația cehoslovacă Slavia, cu 

22—9 de Bankia (Bulgaria) și 
cu 13—10 de reprezentanta 
gazdelor, K.S.Z.O. Antrenorul 
C. Rusu aprecia în mod deose
bit comportarea lui B. Crețu, 
Totoîici și M. Stefănescu.

CINCI TINERI LUPTĂTORI ROMÂNI — 
PE PRIMUL LOC LA TURNEUL DIN POLONIA

Campionatele Mondiale de popice

TÎNĂRA ADRIANA ANÎONESEI -
LOCUL 4 LA INDIVIDUAL

„CURSA PĂC1I«
BERLIN, 20 (Agerpres). — 

«Cursa Păcii* a continuat, du
pă o zl de repaus, cu etapa a 
10-a Legnica — Dresda, ta 
cursul căreia caravana cicliști
lor a intrat pe teritoriul B.D. 
Germane. La capătul celor 190 
km, parcurși cu o medie orară 
de 40 km. primul a trecut linia 
de sosire Olaf Ludwig (R.D.G.), 
cronometrat cu timpul de 4 h 
48:07. Cu grosul plutonului. ia 
36 secunde f tă de învingător, 
au sosit șl V. Constantinescu, 
I. Gancea, C. Paraschlv, L. 
Covaci șl C. Căruțașii. Ia clasa
mente nu au survenit modificări 
Importante.'

La Individual conduce Uwe 
Ampler (R.D.G.), urmat de so
vieticul PuLnlkov, la 23 sec. V. 
Constantinescu se află pe lo
cul 21 la 4:43. Pe echipe se 
menține lideră formația U.R.S.S. 
Astăzi are loc etapa a 11-a, 
Dresda — Leipzig (176 km).

Concomitent cu turneul in
ternațional de lupte libere de 
la Halle, tot în cadrul pregă
tirilor (pentru marile competi
ții internaționale care urmea
ză. tinerii noștri reprezentanți 
Ia lupte greco-romane au par
ticipat cu succes la un con
curs internațional asemănător, 
organizat la Zeliona Gora (Po
lonia). La întreceri au fost 
prezenți 110 luptători din șap
te țări. Delegația tării noastre 
a cuprins zece tineri sportivi, 
opt dintre aceștia reușind să 
urce pe podiumul de premie-

re : Valentin Rebegea (46 kg), 
Adrian Munleanu (54 kg). 
Constantin Ozarchievici (63 kg) 
Laurențiu Iacob (81 kg) și 
Alexc Bacanov (88 kg) au ocu
pat primul loc la categoriile 
lor, iar Marian Sandu (46 kg), 
Gheorghe Zaharia (50 kg) și 
Florin Iacob (115 kg) s-au cla
sat pe locul 3. Este, trebuie să 
recunoaștem, o comportare re
marcabilă a tinerilor noștri 
reprezentanți, reușita lor dînd 
speranțe specialiștilor pentru 
apropiatele Campionate Mon
diale din Polonia.

TUHll INTimilllW
CONSTANȚA, 29 (Agerpres). 

— în runda a 11-a a Turneu
lui internațional de șah al 
României, oe se desfășoară la 
Eforie Nord, Gheorghiu a re
mizat cu Foișor rezultatul de 
egalitate fiind consemnat și în 
partidele Vasiukov — Ubilava, 
Ghindă — Ștefanov. Haba — 
Grunberg, Unzicker — Stoica 
și Ionescu — Marin.

DE ȘÂh AL ROMÂMIEI
Pe primul loc al clasamen

tului se află Elizbar Ubilava 
(U.R.S.S.). cu 7 puncte, urmat 
de Valentin Stoica. Hans Ul
rich Grunberg (R.D. Germană) 
— 6 puncte, Mihai Ghindă și 
Constantin Ionescu — 5,5 p.

BUDAPESTA, 20 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special), 
întrucît clasamentul probei in
dividuale se face prin adițio
narea punctelor realizate, de 
fiecare din cei 20 de concu- 
renți și 20 de concurente cali
ficate pentru întrecerile ultimei 
zile, în toate cele trei reuniuni 
(pe echipe, perechi și indivi
dual), așa cum era de așteptat, 
lupta pentru titluri s-a dat în
tre sportivii din Iugoslavia, 
Ungaria, Cehoslovacia și R. F. 
Germania, cu cea mai mare 
zestre după primele două pro
be. Așa Incit astăzi (n.r. vi
neri), în ultima zi a Campio
natelor Mondiale de popice, am 
asistat la o adevărată cursă de 
urmărire, fiecare bilă majorînd 
sau ținînd pe loc acumulările. 
Posedînd un plus de tehnică în 
condițiile efortului maxim, Ma
rianna Torok (Ungaria), în 
vîrstă de 28 de ani, și Boris 
Urbano (Iugoslavia), 31" de ani, 
au intrat în posesia titlurilor.

Printre animatorii întrecerii 
finale s-a aflat șl tînăra A- 
driana Antonesei, de 24 de ani, 
singura noastră jucătoare con

stantă, care a obținut rezultate 
superioare de la o reuniune la 
alta (417, 434 și 442), numai o 
ratare la ultima bilă la „izolate* 
coborînd-o de pe podium... De 
asemenea, în disputa finală 
Doina Țăgean și Stelian Boariu 
s-au dovedit mai lucizi în mo
mentele dificile, realizînd 434 și, 
respectiv, 938 p.d. Dar ei au 
plătit tribut evoluțiilor șterse 
din probele anterioare.

CLASAMENTE, feminin: 1. 
Marianna Torok (Ungaria) 
1 314 (437+437+440) — campi
oană mondială, 2. Erika Vec- 
seri (Ungaria) 1302 (447+ 412+ 
443), 3. Viserka Ferman (iugo
slavia) 1296 (435+432+429), 4. 
Adriana Antonesei 1293 (417 + 
434+442), 5. Doina Țăgean 1 290 
(462 + 394+ 434),... 19. Elena An- 
dreescu 1 239 (408 + 428 4 403); 
masculin: 1. Boris Urbane
(Iugoslavia) 2 792 (938+937 + 917) 
— campion mondial, 2. Bela 
Csanyi (Ungaria) 2 763 (944+
908+911), 3. Jozsef Meszaros
(Ungaria) 2 743 (932+904+907), 
4. Stelian Boariu 2 737 (872+, 
927+938)...

Troian IOANIȚESCU

Campionatele Europene de judo

TOTI CEI PATRU SPORTIVI ROMÂNI 
VOR LUPTA ÎN RECALIFICĂRI

PAMPLONA, iO (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
In sala Arrosadia din 1 calitate 
au continuat, vineri, întreceri
le Campionatelor Europene de 
judo, de data aceasta disputîn- 
du-se partidele eliminatorii la 
categoriile mici : superușoară, 
semiușoară și ușoară. în rîn- 
dul concurenților care au urcat 
pe tatami s-au aflat și doi re
prezentanți ai țării noastre : 
Dragoș Bolbosc (superușoară), 
campionul continental de ju
niori din anul 1987 și Ștefan 
Nagy (ușoară).

Dragaș Bolbose l-a întîlnit în 
primul tur pe Renato Sanios 
(Portugalia), adversar care l-a 
surprins pe reprezentantul nos
tru, în secunda 21 a meciului 
și l-a condus cu koka. Un mi
nut mai tîrziu, sportivul român 
ia conducerea la puncte (yuko), 
în urma unui atac cu harai-go- 
shi, procedeu pe care îl mai 
reușește și în min. 3,15, cîști
gînd clar la puncte. în meciul 
următor, Bolbose l-a avut ca 
adversar pe Michaia Skoyrou- 
mouni (Cipru), sportiv pe care 
l-a dominat permanent, pînă în 
min. 1,35, cînd, cu sode-tzuri- 
komi-goshi l-a învins prin 
ippon.

In turul 3, reprezentantul nos
tru a avut o sarcină mult mai 
dificilă, întîlnind un sportiv din 
țara gazdă, Carlos Sotillo, Pri
mul atac reușit aparține lui 
Bolbose, care ia conducerea la 
puncte (koka) în min. 1,18. Ne

împăcat cu postura de învins, 
spaniolul atacă în permanență 
și în min. 3,05 reușește un pro
cedeu răsplătit cu yuko. Din 
acel moment a fost rîndul lui 
Bolbose să urmărească echili
brarea situației pe tabelele de 
punctaj, dar cel care reușește 
să puncteze din nou este tot 
Sotillo. Și spaniolul termină 
partida învingător. Bolbose mai 
păstrează, însă, șansa recalifi
cărilor.

Ștefan Nagy a fost liber în 
primul tur, iar în următorul 
l-a întîlnit pe Johannes Vohl- 
weld (Liechtenstein), Disputa a 
fost echilibrată pînă în min. 
2,30, cînd Nagy reușește un 
„ura nage“ și ia conducerea cu 
waza-ari. în continuare, Nagy 
își duce adversarul la sol și îl 
învinge prin ippon în min. 2,50.

în turul trei, Ștefan Nagy a 
avut un partener mult mai pu
ternic, pe Sven Loll (R.D.G.), 
partida lor fiind foarte dispu
tată și echilibrată în primele 
trei minute. în min. 3,20, repre
zentantul nostru evită un atac 
din picioare al adversarului și 
trece Ia sol cu intenția de a-1 
imobiliza pe Loll. Dar, ncgli- 
jînd apărarea, este prins în 
osae-koml și nu mai poate e- 
vita ipponuî. Cum și Sven Loll 
a continuat victorios concursul 
Ștefan Nagy va lupta și el în 
recalificări, așa cum o vor face 
și ceilalți trei sportivi români 
prezenți în competiție.

Costin CHIRIAC

MECIURI AMICALE. La Mila
no î A. C. Milan — Real Madrid 
2—1 (0—0). Pentru învingători au 
marcat Borghi (min. 77) și GulUt 
(min. 87), respectiv Michel (min. 
47). Au asistat peste 70 000 de 
spectatori. Li Helsinki : Finlan
da — Columbia 1—3 (1—1). Pen
tru gazde a înscris Rantanen, 
respectiv Arango. Higuita și 
Iguaran.

JOCURI OFICIALE. Sampdonia 
a cîștigat Cupa Italiei. Deși în
vinsă în partida retur, cu Tori

no. ou 2—1 (după prelungiri), for
mația din Genova, învingătoare 
cu scorul de 2—0 ta primul meci, 
a intrat în posesia trofeului. In 
jocul de la Torino au în
scris Gritti. Corni, respectiv 
Pellegrini. Finala Cupei Tarii 
Galilor : Cardiff — Wrexham 
2—0 (2—0). Autorii golurilor :
Curtis sl Gallighan. Prima 
manșă a finalei supercupci 
Amcricii de Sud : Nacional Mon
tevideo — Fiamengo 3—0 (1—Oi- 

Au marcat : Lemos și Olivera (2).

UN CLASAMENT AL
Cum turneul final ăl C.E, 

(10—25 iunie în R. F. Germa
nia) se apropie cu pași ra
pizi, n-ar fi lipsit de interes 
să publicăm un clasament mai 
puțin obișnuit, alcătuit pe 
baza par.ldelor amicale pe 
care cele opt finaliste le-au 
disputat pînă acum, cu ca
racter de pregătire în vede
rea celui mai mare eveni
ment fotbalistic european 11 
anului, lată ierarhia :

1. Maffli 3 2 1 0 8-2 5 P
2. B.F.G. 3 2 1 0 3-4 5 P
3. U.B.S.S. 5 2 t 2 10—9 5 P
4. Irlanda 2 2 0 0 4—0 4 P
5. Anglia 3 0 3 0 2—2 3 P
6. Spania 4 0 2 2 2—4 2 P
7. Olanda 1 0 1 0 2—2 1 P
8. Danemarca 2 0 1 1 2-3 1 P
Dintre multiplele sugestii pe 

care le oferă amatorilor de... 
comentarii. Iată cîteva : Ita
lia conduce plutonul ta urma 
unei partide jucate acasă cu 
U.R.S.S. (4—1), dar și s alte, 
la, ou Luxemburgul, a treia 
fiind singura, probabili, mai 
concludentă. 1—1, cu Iugosla
via. afară ; R. F. Germ Mila, 
echipa lui Beckenbauer nu 
convinge, dar... adună punc
te, așa culm a făcut — își a- 
mintesc comientatorii — și în

„AMICALELOR"...
ultimul turneu final al 
C.M., cînd, a ajuns „fără 
strălucire* în finală ; repre
zentativa Uniunii Sovietice 
alternează „durerile de cap‘* 
cu satisfacțiile, între ultimele 
numărindv-se. fără îndoială, 
partida cîștigată ta cadrul 
■turneului din Berlinul Occi
dental, cu Argentina, campi
oana mondială en titre (4—2); 
Anglia bate pasul pe loo 
(două goluri marcate în trei 
meciuri, ambele, acasă, cu 
Olanda. Și de două ori 0—0. 
cu Israelul și cu Ungaria, 
ambele în deplasare ; Spania 
marchează tot două goluri, 
dar în 4 amicale, două sco
ruri „albe* (cu R.D.G. și Sco
ția) si două înfrîngeri cu a- 
celași scor (1—2), una ta fa
ta Franței, ta deplasare, a 
doua mult mal usturătoare, 
acasă, cu Cehoslovacia ; ta 
fine, Olanda și Danemarca a- 
par întirziate, „portocala me
canică* rămînînd însă cu un 
mare grad de „credibilitate* 
(în echipă joacă Gulflit, Bos
man, Rijkaard, Van Baston, 
Koeman, tot nume și nu
me 1). danezii rezervlndu-șl, 
ca die obicei, roluî de „cutie 
a Pandorei*..,

Radu TIMOFTE

Sc cunosc echipele calificate în 
turneul final al campionatului A- 
mericii de Sud. centru echipe de 
tineret : Argentina, Paraguay, 
columbia Și Brazilia. Partidele 
preliminarii au avut loo în Ar
gentina. După 34 de etape, în 
campionatul Portugaliei se men
ține lideră echipa F. C. Porto, 
58 p (virtuală campioană), ur
mată de Benfica Lisabona 47 p 
și Boavista 42 p. Cîteva rezul
tate ! Belenens.es — Benfica 2—1 ; 
Boavista — Farense 2—0 ; F. c. 
Porto — Rio Ave 5—0 ; Porti- 
monense — Chaves 0—3 ; Setubal
— Salgueiros 0—2 ; Sporting — 
Ec. Braga 2—1. După șase etape, 
în campionatul Suediei oonduc 
echipele i.f.K. Gdteborg si 
SundSval, cu cîte 9 p, urmate de 
Djurg.aaird.en 8 p. cîteva rezulta
te : Dju.rgaarden — Gais 6—1 • 
Ftolunda - Malmo 0-2 ; Oster
— i.f.k. Goteboirg o—l ț Norr- 
koping — Drage 3—0, Orgiryte — 
Sundwal 1-2. Finala „Cupei R. 
D. Germane* se va disputa între 
Dynamo Berlin șl Cari Zeiss 
Jena. In semifinale, Dynamo Ber- 
Mn a învins ou 4-0 (2-0) pe 
Hansi Bostock, iar Jena a în
trecut cu 3-2 (după loviturile de 
la-*1,JR)„ne Lokomotive Leipzig. 
„ ?, ’.N CLASAMENTUL final al 
golgctșrillor campionatului italian 
Pe primul loc s-a situat Maradona (NapoH,). cu 13 p urmat 
d- coechipierul său Careca 14 g 
?'a,nninl ('A- S. Borna), Viirdis 
(Milin) cu cite 11 g.

lovituri de cuțit, iar 
nu chiar agresorii- l) au 
poliție. Unde ajungem,

I ® HAROUN TAZiEFF este, în mod cert, 
unul dintre cel mal cunoscuți vulcanoiogi 
din întreaga lume. Dar, iată, că francezul 
Tazieff, care este în vîrstă de 74 ani, între
prinde în aceste zile o călătorie de un fel 
aparte decît obișnuitele sale urcușuri șl 
co-borîșuri pe craterele zecilor de vulcani 
pe care l-a studiat. Acum ea urcă spre 
vîrfuil Khunjareab (4959 m), la granița pa- 
kis-tanezo-chlneză, ceea c-e, să recunoaștem, 
nu este chiar o bagatelă, avînd ta vedere, 
mai ales, vîrstă sa înaintată • FOȘ
TII CAMPIONI mondiali de box, ia 
categoria grea, Joe Frazier șl Larry 
Holmes s-au aflat din nou față în față, la 
Atlantic City. De data aceasta, însă, nu 
în postură de boxeri, ci de... cîntăreți, în 
cadrul unei emisiuni de radio. Decizia as
cultătorilor : egalitate ! * LA 21
septembrie va fî aniversată, în 
Franța, victoria lui Marcel Cerdan a- 
supra am.erioanului Tony Zale pentru 
titlul mondial de box al mijlociilor. La 
sărbătorire va fi prezent șl Zale, în vîrs
tă de 74 ani. Precum se știe. Cerdan a 
decedat ta 1949, într-un accident de a- 
vion « LA VERONA, ja meciul de fot
bal dintre echipa locală și Napoli (1—1), 
a avut loc șl un scandal între grupu
ri le de suporteri. Dintre aceștia 10 au

fost răniți ou... 
alți 10 (poate că 
fost arestați de , ... .
oare î • RANDY bARNES este nu
mele marii speranțe americane pentru a- 
runcareia greutății. S-a născut la 16 iunie 
1966 1-a Charleston (Virginia), are 195 cm 
șl 140 kg. Evoluția rezultatetor sale : 1984 
— 18,86 m, 1985 — 29,36 m, 1986 
1987 — 20,94 m, ‘ 
aruncător face parte d-ln olubul 
am, aceiași la care a fost sportiv ,. 
fostul recordman mondial Bindy Matson. 
Mal mult chiar, Barnes a aruncat 21,88 m 
cu care a doborît recordul școlar al 
S.U.A., pe care-i deținea chiar Matson 
• LA TOKIO s-a desfășurat o întrecere 
de judo între selecționatele școlare ale 
Japoniei și Uniunii Sovietice. Gazdele au 
obtin-ut victoria c-u scorul de 4—2 • UN 
REPUTAT alpinist chilian, 
Gonzales a reușit să escaladeze muntele 
vulcanic Ojos del Salado. cu o altitudine 
de 6893 m. Succesul său capătă cu totul 
alte contururi, cu mult mai mari, dacă 
precizăm că escaladarea s-a făcut pe o... 
bicicletă ! t A IN CAPITALA GRECIEI a 
avut loc recent o ouirsă de slergare pe 
distanta de 10 000 m la care au luat par
te 50 00o de tineri șl vîrs-tnicl. Startul a 
fost dat pe stadionul olimpic Panathînai- 
kon (gazda primei Olimpiade moderne, în 
1896) • INSTITUTUL DE AVIAȚIE din
Moscova a clștigat primul titlu de cam
pioană unională la baseball. In finală, 
moscovita au întrecut cu 23—4 selecțio
nata R.S.S. Lituaniene. în cursul acestei

___ __ 21,88 m,
1988 — 22,11 m. Tlnărul 

Texas
Și

Guillermo

luni, reprezentativa sovietică va evolua 
în Cuba, țară în care basebaMul se bucu
ră de o îndelungată tradiție șl este foar
te popular • MARTINA NAVRATILOVA, 
tenismană clasată pe locui secund ta bi
lanțul wita, a făcut unele propuneri 
pentru modificarea actualului sistem de 
acordare a punctelor ta diferitele turnee 
feminine. Reacția cea mal dură a avut-o 
Peter Graf, adică tatăl jucătoarei vest- 
germane Steffi Graf, ocupanta primului 
loc în acest clasament : „Poate că Na
vratilova să aibă dreptate. Dar de ce n-a 
zis nici un cuvinței despre vreo modifi
care a sistemului de punctaj atunci cînd 
ea se afla pe primul loc Greu de răs
puns, desigur m BILANȚUL PARTICIPĂ
RILOR echipei de fotbal olandeze PSV 
Eindhoven în competițiile continentale : 
CCE (7 participări) : 34 15 10 9 60—33 ; 
Cupa Culpelor (3 participări-) ; 20 13 2 5 
45—16 : Cupa UEFA (9 participări) : 
43 21 7 15 73—48. Pînă acum, PSV a fost 
cîștigătoare în 1978 a Cupei UEFA, iar 
anui acesta este finalistă a CCE • IN 
CADRUL CAMPIONATELOR de atletism 
ale Australiei, ia Perth pe 400 m, Miles 
Murphy a fost înregistrat cu 44.71 ilar 
Robert Stone în 44,98. Stat de luat în 
seamă șl rezultatele înregistrate pe 1500 
m de Hillari (3:34,06) și Scammell 
(3:34,61). Apropierea JO. se face tot mai 
mult simțită. De altfel, Federația de atle
tism din Australia a si reținut pentru 
J.O. un număr de 26 de sportivi.

Romeo VILARA

I
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• PE SCURT •
baschet o In prima zi a 

Turneului internațional feminin 
de ia Vama, selecționata Iugosla
viei a întrecut ou scorul de 101_
69 (511—41) formația Cehoslova
ciei, iar reprezentativa U.R.s S. 
a dispus cu 80—66 (36—30) de e- 
chipa locală Drujba.

handbal a în cel de-al 3-1 ea 
moci al turneului pe care !1 în
treprinde în s.u.a., selecționata 
feminină a U.R.S.S. a jucat, la 
Washington, cu reprezentativa 
tarii-gazdă. Partida s-a încheiat 
cu scorul de 18—17 în favoarea 
Ducătoarelor americane. în pri
mele două tatîlndri au clștigat 
sportivele sovietice cu 22—17, res
pectiv 25—17.

ÎNOT • La Sydney, în con
cursul de selecție pentru Jocuri
le Olimpice. John Siben a cîști- 
gat proba de 100 m fluture cu 
timpul de 54,17, ia.r Donna Proc
ter s-a situat pe primul loc în 
proba feminină de 400 m mixt cu 
4:45.12.

RUGBY • Echipa Irlandei șl-a 
început turneul în Franța evo- 
luînd la Lorient în compania ti
ne! selecționate a țării-gazdă. 
Rugbyștii francezi au obținut 
victoria eu scorul de 12—7 (0—3).

ȘAH • In runda a 11-a a Tur
neului internațional de ia Ere
van, Anastasian a cîștiigat la 
Pavlovlci, Semkov a pierdut la 
Psahls, iar partidele Neguiescu 
— Smachin, Olafsson — Roma- 
nișln și Dohoian — A. Petrosian 
s-au încheiat remiză. în clasa
ment pe primele locuri se află 
Psahis și Doholan, eu cîte 7 
puncte • In runda a 5-a a me- 
clului-tumeu ce se desfășoară la 
Amsterdam, campionul mondial 
Gări Kasparov l-a învins în 39 
de mutări pe fostul său șalanger 
Anatoli Karpov, iar Timman a 
cîștigat în 41 de mutări partida 
cu Van der Wiel. în clasament 
conduce Kasparov cu 3,5 puncte 
urmat de Timman și Karpov cu 
cîte 2,5 puncte. Van der Wiel 
1,5 puncte.
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