
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

IN JUDEȚUL VILCEA
Tovarășul Nicolae 

secretar general al 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a început, marți, o 
vizită de lucru în județul 
Vîlcea.

Secretarul general al parti
dului este însoțit de tovarășii 
Emil Bobu și Silviu Curticeanu.

Vizita în județ a început la 
DRĂGĂȘANI. Acest oraș vechi 
a cunoscut, asemenea atîtor 
așezări românești, o dezvoltare 
deosebită în anii construcției 
socialiste. Faima în viticultură 
a Drăgășanilor a fost întregită 
de cea de priceput producător 
în importante domenii indus
triale. După întreprinderea de 
produse din cauciuc — intrată 
în funcțiune în 1969, la Drăgă- 
șani au apărut — ca urmare a 
politicii partidului de indus
trializare socialistă a țării, a 
indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — încă șase unități 
de nivel republican, între care 
întreprinderile de mase plasti
ce, de jenți auto, de 
unde lucrează astăzi 
treime din populația

La coborîrea din 
care a aterizat pe 
industrială din sudul 
tovarășul Nicolae

Ceaușescu, 
Partidului

mecanică, 
circa o 
orașului, 

elicopter, 
platforma 
orașului, 

_____ ____________  Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întîmpinați de Venerica 
Patru, prim-secretar al Comi
tetului județean Vîlcea al 
P.C.R., Ion Ban, primarul ora
șului Drăgășani, de alti repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

Primul obiectiv vizitat Ia 
Drăgășani a fost ÎNTREPRIN
DEREA DE JENȚI AUTO crea
tă ca urmare a dezvoltării con
strucției de autovehicule in 
țara noastră.

Secretarul general al parti
dului a fost informat tie Gheor- 
ghe Sacerdoceanu. directorul 
unității, asupra dinamicii acti
vității productive înregistrate în 
cei 8 ani de existență a între
prinderii, a diversificării struc
turii sortimentale în stare să 
asigure întregul necesar de 
jenți și roți pentru autoturisme 
și autoutilitare și creînd, în ace
lași timp, disponibilități pentru 
export.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost invitați apoi să viziteze 
principalele linii tehnologice de 
fabricare a jenților 
de autoturisme.

Luîndu-și rămas 
oamenii muncii din 
treprindere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu i-a felicitat pentru 
rezultatele bune obținute și 
le-a adresat indemnul de a 
acționa în continuare cu pasi
une și dăruire pentru noi si 
importante succese, contribuind 
astfel într-o mai mare măsură 
la înfăptuirea obiectivelor Con
gresului al XIII-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului.

S-a vizitat, în continuare, ÎN
TREPRINDEREA MECANICA.

și roților

bun de la 
această in-

ELENA CEAUȘESCU ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

cea mai tinărâ unitate apărută 
in peisajul industrial al ora
șului Drăgășani. In drum spre 
acest obiectiv, străbătind o par
te din sudul orașului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salu
tați cu căldură de locuitorii 
Drăgășanilor, care, prin aplau
ze și urale, au dat expresie 
bucuriei de a-i avea ca oaspeți 
dragi.

în centrul dialogului de lucru 
al secretarului general al parti
dului eu oamenii muncii de la 
întreprinderea Mecanică, Ia care 
a fost de față ministrul indus
triei electrotehnice, Nicolae 
Vaidescu, s-au aflat probleme 
legate de modernizarea proce
selor de fabricație și a pro
ducției în vederea atingerii cit 
mai grabnice a parametrilor 
proiectați.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut conducerii ministerului 
și centralei industriale de re
sort, specialiștilor întreprinde
rii, întregului colectiv, să aibă 
în vedere mai buna folosire a 
spațiilor de producție, creșterea 
continuă a productivității mun
cii, precum și lărgirea profilu
lui unității.

La plecare, locuitorii orașului 
Drăgășani au salutat, din nou, 
cu deosebit entuziasm, pe con
ducătorul iubit și stimat al 
partidului și statului nostru.

Adresîndu-se celor prezenți 
pe platforma industrială a ora
șului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis tuturor 
oamenilor muncii din orașul 
Drăgășani calde felicitări pen
tru rezultatele obținute în ac
tivitatea lor și le-a urat noi 
succese în muncă, multă sănă
tate și fericire.

în aplauzele mulțimii, elicop
terul prezidențial s-a îndreptat 
spre obiectivul următor al vi
zitei — COOPERATIVA AGRI
COLA DE PRODUCȚIE OR- 
LEȘTI.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați cu deosebită sti
mă de Gheorghe David, mi
nistrul agriculturii, de repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

Pe terenurile fermei nr. 1 a 
unității vizitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut un 
dialog fructuos cu cadrele de 
conducere, cu specialiștii pre
zenți, privind dezvol'.area și 
modernizarea continuă a agri
culturii județului. în plin cîmp, 
la marginea unor lanuri dc 
grîu și orz, care anunță rod 
bogat, a fost amenajată o cu
prinzătoare expoziție in care, 
prin panouri și grafice sînt în
fățișate aspecte ale evoluției 

agriculturii județului.
Au fost înfățișate, apoi, reali

zările cooperativei agricole de 
producție din Orlești, unitate 
cunoscută pentru producțiile ri-

(Continuare in pag a 4-a)
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Un prim fi frumos succes românesc la C.M. și C.E. de haltere juniori

DOUA MEDALII DE AUR Șl UN NOU
RECORD MONDIAL DE

ATENA, 24 (Agerpres). în 
prima zi a Campionatelor Mon
diale și Europene de haltere 
pentru juniori, ce se desfășoa
ră la Atena, sportivul român 
Traian Cihărean a cucerit două 
medalii de aur (mondial și eu
ropean) la categoria 52 kg — 
stilul smuls, clasîndu-se pe lo
cul întîi cu 115 kg. La a patra 
încercare (în afară de concurs) 
Traian Cihărean a stabilit un 
nou record mondial de seniori, 
cu performanța de 118 kg. Ve
chiul record era de 117,5 kg și

SENIORI I
Iui He Zhuoqiangaparținea

(R.P. Chineză). Pe locurile ur
mătoare s-au situat Ivan Ivanov 
(Bulgaria) — 110 kg și Park 
Chang Choi (R.P.D. Coreeană) 
— 107 kg. La totalul celor două 
stiluri victoria a revenit lui 
Ivan Ivanov — 255 kg, urmat 
de Nikolai Tonian (U.R.S.S.) —
237.5 kg și Park Chang Choi —
227.5 kg. La categoria 56 kg 
pe primul loc s-a clasat Lu 
Fhoubin (R.P. Chineză) — 270 
kg. Traian Cihărean

DISCIPLINA TACTICĂ SUPERIOARĂ

ARGUMENTUL LUI MINAUR IN CIȘTIGAREA „CUPEI LH.F."
La Baia Mare, dar și printre 

iubitorii sportului în general, și 
ai handbalului în special, per
formanța obținută de Minaur 
— care a intrat pentru a doua 
oară în posesia „Cupei I.H.F."

presiune, incit Minaur a reușit 
doar în min. 2 (1—0), 33 (12—11) 
și 43 (15—14), exceptînd finalul, 
asupra căruia vom reveni, să 
aibă un avans minim. în res
tul timpului, pînă în min.

Echipa Minaur, la citeva minute după cucerirea trofeului 
Foto : Aurel D. NEAGU

să fie viu comenta- 
cei care nu au vă-

— continuă 
tă. Pentru 
zut acest meci de referință în 
istoria participării clubului la 
cupele europene, ne simțim da
tori cu o serie de detalii supli
mentare, notate de-a lungul ce
lor 60 de minute ale partidei. 
A fost nevoie de o răbdare și 
de o tenacitate, de o forță fi
zică și psihică impresionante 
pentru ca Minaur să cîștige în 
fața unei echipe care, timp de 
54 de minute, nu i-a îngăduit 
nici să respire! Granitas — 
dură și rezistentă ca granitul, al 
cărui nume îl poartă — cu 12 
jucători avînd o forță hercu- 
leană, cu un gabarit (în jur de 
1,97—2 m fiecare) ieșit din co
mun — a exercitat o asemenea

deținătorii trofeului au atacat 
cu o forță și o viteză extrem 
de greu de stăvilit, aruncările 
lor sunînd ca niște adevărate 
explozii cînd mingea se lovea 
de zidul din spatele porții lui

Petran și Neșovici (din min. 
21). Jonas Kaucikas, cel care și 
la Kaunas a fost creierul și ini
ma echipei sale, înscriind 9 
goluri, nu și-a dezmințit faima 
nici la Baia Mare, în meciul- 
retur al finalei fiind chiar mal 
lucid, mai inspirat, demonstrând 
o rapiditate a execuțiilor care, 
nu de puține ori, a surprins 
nepregătită apărarea băimărea- 
nă. Defensiva a fost însă punc
tul forte al echipei sovietice: o 
apărare avansată, care, combi
nată cu intervenții la atacantul 
băimărean cu mingea de o du
ritate depășind cu mult limite
le regulamentului, menite să 
înfricoșeze, a pus de multe ori 
in dificultate pe Minaur.

A venit însă pauza, Lascăr 
Pană a intrat în cabina băieți
lor săi și, cu perspicacitatea 
ce-1 caracterizează, cu un eșa
fodaj tactic dinainte elaborat, 
dar adaptat, pe loc, jocului 
prestat de Granitas în primele 
30 de minute, a stabilit modul 
cum va trebui să joace Minaur

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag a 4-a)

Patru victorii în Cupa Belgiei Ia înot

DE 200 m FLUTURE!

nas

Astăzi în Divizia A, la fotbal

0 ETAPA (a 30-a) CU MULTE PUNCTE DE ATRACȚIE
® în șoseaua Ștefan cel 

Mare, un meci care umple, 
întotdeauna, tribunele
• La Moreni, unul dintre 

jocurile „tari" ale rundei
• în Trivale, pasionant duel 

tactic Halagian — Ștefânescu

© Sub Dealul F.elsacului, 
examen sever pentru ambele... 
candidate

© 
între 
diurn și o alta undeva, la subsol

• La Bacău, griji îndreptă
țite : vine Oțelul !

Pe „Victoria", o dispută 
o echipă aflată pe po-

•>
9 La Craiova, față în față 

vecine (liniștite) de clasament
® Acasă, A.S.A. încearcă să 

schimbe locurile cu partenera 
de întrecere
• La Suceava, liderul cla

samentului net favorit în con
fruntarea cu... ultima clasată

CLASAMENT
PROGRAMUL JOCURILOR

București : DINAMO
(Stadionul 

FLACĂRA 
F.C. ARGEȘ 
„U“ 
VICTORIA

Moreni : 
Pitești : 
Cluj-Napoca 
București:

(Stadionul Victoria din
Bacău: 
Craiova : 
Tg. Mureș : 
Suceava :

- RAPID
Dinamo)
- SPORTUL STUD.
- F.C.M. BRASOV
- „POLI” TIMIȘOARA
- PETROLUL 

complexul Dinamo)-
- OȚELULS.C. BACAU 

UNIVERSITATEA - CORVINUL 
A.S.A. - F.C. OLT
C.S.M. - STEAUA

Toate meciurile vor începe la ora 18

1. Steaua 29 26 3 0 98-14 55
2. Dinamo 29 26 2 1 82-18 54
3. Victoria 29 16 3 10 48-33 35
4. Oțelul 29 16 3 10 42-34 35
5. Univ. Craiova 29 13 4 12 41-43 30
6. Corvinul 29 12 4 13 46-46 28
7. Flacăra 29 11 6 12 31-37 28
8. F.C. Olt 29 11 4 14 35-46 26
9. F.C.M. Brașov 29 10 5 14 40-40 25

10. A.S.A. Tg. M. 29 12 1 16 43-55 25
11. Rapid 29 8 9 12 27-43 25
12. Sportul Stud. 29 8 7 14 32-42 23
13. „U“ Cluj-Nap. 29 8 7 11 34-47 23
14. S.C. Bacău 29 8 7 14 28-48 23
15. F.C. Argeș 29 8 6 15 29-41 22
16. „Poli" Tim. 29 8 6 15 27-42 22
17. Petrolul 29 8 6 15 18-41 22
18. C.S.M. Sv. 29 8 5 16 28-59 21

la finele 
Anvers, 
a reunit 
inclusiv

săptămînii 
Cupa Bel- 
perf ormer i 
laureați a!

Disputată 
trecute la 
giei la înot 
de valoare, 
celor mai mari competiții, din 
11 țări europene. Pe bloc-star- 
l.uri au urcat și sportivi român 
de frunte, bilanțul delegației 
noastre fiind de patru victorii, 
plus alte poziții notabile, pe 
seama cărora merită să zăbo
vim, cu foile de concurs în față.

în prim-planul întrecerilor s-a 
aflat, între alții, băimăreanca 
Stela Pura. Iar dacă victoriile 
ei, două la număr, sînt remar
cabile în sine, una are o sem
nificație aparte, pentru simplul 
motiv că timpul elevei lui Gh. 
Dimeca Ia 200 m fluture con
stituie nu numai un exoelent 
record național — 2:09,73 —, dar 
prima româncă de „sub 2:10“ 
stabilește, totodată, cea mai 
bună performanță mondială a 
sezonului (în februarie, celebra 
Kathleen Nord, din R.D.G., reu
șise 2:10,71). Sigur, pînă la re
cordul lumii, 2:05,96, ce dăinuie 
de șapte ani, mai e destul... 
drum. Privim însă rezultatul 
Stelei Pura drept un start lan
sat spre marea finală olimpică! 
Și, alături de victoria atît de 
limpede — a doua clasată olan
deza Conny Van Bentum, a 
înregistrat 2:14,41 — în proba
în care maramureșeanca cuce
rea medalia de aur a C.E de 
juniori în urmă cu doi ani. a 
mai fost succesul aceleiași

sportive la 400 m liber, cu 
4:11,23, după ea sosind Antoa- 
neta Strumenlieva, din Bulga
ria, în 4:13,11.

Campioana mondială și euro
peană Tamara Costache s-a 
impus, de asemenea, în două 
curse. Ploieșteanca le-a devan
sat, la 50 m liber, cu 25.99. pe 
olandeza Muis — 26,58. vest- 
germanca Aizpors — 26.66 pe 
colega sa Livia Copariu — 26.68 
etc. în cealaltă probă de sprint, 
pe o sută de metri, eleva lui 

Gothe a fost cronometrată 
atingînd

M.
cu timpul de 56.85.
placa înaintea olandezei Br .e- 
nesse — 57,22, a acelorași Ma
rion Aizpors — 57,35 și Livia 
Copariu — 57,45. Nu e insă 
vreun secret pentru cineva: Ta
mara are resurse superioare (a- 
firmație valabilă și pentru Li
via), iar ascensiunea pe po
diumul olimpic impune sensibi
le coborâri pe scara timpului. 
Posibile !

Reintrată în concurs 
lungă, forțată absență 
cuitul competițional. 
Lung a sosit a treia 
mixt, cu 2:20,62 (a cîstigat Ma
rianne Muis — 2:17,18). Un re
zultat, sigur, sub posibilitățile 
reale ale băimărencei. Dar acest 
rezultat trebuie judecat în con-

după o 
din cir-

Noemi 
la 200

Geo RAETCHI

(Continuare in pag. a 4-a)



Î.E.F.S. FORMEAZĂ VIITORI SPORTIVI,

NU NUMAI DIN RINDUL STUDENȚILOR..,
„Prin toate eforturile, clubul 

Institutului de Educație Fizică 
și Sport caută să vină în spri
jinul performanței, 
viitori sportivi și 
toate cadrele didactice din in
stitut se dăruiesc implicit și ac
tivității de modelare a unor 
performeri în devenire..."

Opinia prof. Adrian Vintilă, 
aflat, iată, de 10 ani în colecti
vul de conducere al clubului 
I.E.F.S., este „acoperită" de fap
te. Să ne referim, de pildă, la 
scrimă, disciplină olimpică a- 
flată tot mai mult în atenția 
antrenorilor de aici, Marin 
Ghimpușan fiind unul dintre ei. 
Avînd sprijinul permanent al 
conducerii institutului, secția de 
scrimă este în măsură să bene
ficieze de o sală pentru pregă
tire, chiar în incinta I.E-F.S. 
Un argument pentru o muncă 
și mai avintată, pentru desco
perirea unor succesori ai spa
dasinului George Epurescu, cu 
frumoase promisiuni la Tur
neul Prietenia, format aici, 

la 
interesată să 

la î.E.F.S. un 
de 

■ de

Pregătind 
antrenori,

UA.S.C.R. 
evidențiat 

ales o ex- 
întelegcm

Federația de specialitate, 
rîndu-i, este 
statornicească 
puternic centru de pregă
tire a scrimeri'lor de per
formanță, astfel că și contribu
ția acesteia la asigurarea unor 
condiții bune de desfășurare a 
procesului de antrenament este 
demnă de luat în seamă.

Tirul este o altă disciplină cu 
o mare deschidere spre viitor, 
de vreme ce un poligon (pen
tru armă cu aer comprimat) se 
Înscrie la capitolul „noutăți". Se 
înțelege că altfel va lucra co
lectivul de tehnicieni ai acestei 
secții, acum cînd elementele de 
perspectivă vor putea fi pre- 

în institut, recuperîn- 
cu 
la

gătite 
du-se astfel ore pierdute 
deplasarea la poligonul de 
Dinamo...

în perspectivă lucrează 
secția de judo, care cuprinde 
grupe de copii între 7—13 ani. 
Recenta demonstrație pe care 
„elevii" antrenorului loan Han- 
tău au făcut-o la Complexul

Și

cultural-sportiv al 
de la Lacul Tei a 
multe reușite și mai 
celentă selecție. „Nu 
să promovăm în club elemente 
care nu întrunesc calități fizice 
de bază pentru o anumită dis
ciplină sportivă și nu dovedesc 
pasiune și responsabilitate în 
pregătire" ține să ne atragă a- 
tenția prof. Adrian Vintilă. Es
te un punct de vedere expri
mat cu o oarecare... vehemen
tă, apăsat chiar, fiindcă se știe, 
clubul î.E.F.S. (la fel ca și toa
te celelalte, de altfel!) au avut 
de suferit, f" 
calitate, în 
rînd. Acum, 
climat vine 
munca celor

Intervine și un 
care poate fi definitoriu pentru 
viitorii profesori și antrenori 
modelați la I-E.F.S. Și anume, 
prezența în procesul de instrui
re, ca secondanți ai antrenori
lor, a unor studenți. Titel Gră
dinara la scrimă și Romeo 
Boantă la judo ar fi doi dintre 
ei. I-am văzut lucrînd, cu gri
jă pentru fiecare detaliu, cu 
har pentru viitoarea lor profe
siune. Există temeiuri să-i ^ve
dem" mîine profesori-antrenori 
de nădejde de care cele două 
ramuri de sport au atîta ne
voie.

Se încearcă și în alte secții 
ale clubului formarea de spor
tivi, începînd cu primele trepte 
ale școlii, în atletism, cu ac
cent pe probele de aruncări 
(acolo unde clubul î.E.F.S. a 
înregistrat cîteva rezultate în
curajatoare, prin sulițașii N. 
Roată și C. Miclea) și chiar în 
disciplinele pe echipe, acolo 
unde se anunță cel puțin două 
viitoare titulare ale loturilor, 
handbalista Anca Pestrițu, a- 
cum în anul II și voleibalista 
Adriana Bălășoiu, care au por
nit în lungul drum spre deve
nire, încă de pe băncile școlii 
generale...

făcînd concesii la 
selecție, în primul 

, iată, un altfel de 
să statornicească 

■ de aici.
alt aspect,

Tiberiu STAMA

In paralel cu activitatea de creștere a viitorilor performeri, î.E.F.S. 
asigură și spectaculoase reprize de gimnastică pe stadioanele bucii- 

reștene și nu numai...
Foto : Nicolae PROFIR

• CIȘTIGURILE
LUI PRONOSPORT 
1988. Cat. 1 (12 rezultate) : 22 va
riante 25% 23.021 lei ; cat. 2
(11 rezultate) : 6 variante 100% a 
3.708 lei și 445 variante 25% a 
927 lei ; cat. 3 (IC rezultate) : 108 
variante 100% a 502 lei și 5.339 
variante 25% a 126 lei.
• Tragerea obișnuită PRON0- 

EXPRES de astăzi, miercuri, 25 
mai, va avea loc în București, 
în sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2, începând de la ora 15,50. 
Aspecte de la operațiunile de 
tragere vor fi difuzate pe progra
mul I, la ora 16,15. De asemenea, 
numerele extrase vor fi transmise 
șl în reluare, pe același program, 
la ora 23,05, și mâine, joi. 26 mai, 
la ora 8,55.
• Așa după cum am mai a- 

nunțat, săptămîna in curs oferă 
încă o bună ocazie pentru ca 
partlcipanții să-și valorifice șan
sele la una dintre cele mai îndră
gite trageri : TRAGEREA EXCEP
ȚIONALA LOTO, acțiune care 
este programată pentru duminică, 
29 mal. Reamintim că și câștigu
rile vor fi pe măsura așteptă
rilor, avînd în vedere că se atri
buie autoturisme, excursii peste 
hotare și însemnate sume de bani 
de valori fixe și variabile.

• Solicitați în aceste zile, la 
toate agențiile și vânzătorii vo
lan ți din rețeaua Loto-Pronosport, 
LOZUL PRIMĂVERII — emisiune 
specială limitată care încă se mai 
găsește spre vânzare. Alături de 
numeroasele câștiguri în bani 
(50.000 lei, 20.000 lei, 10.000 lei, 
5.000 lei etc. și autoturismele „Da
cia 1300“, se.impun TELEVIZOA
RELE COLOR.

CONCURSU- 
DIN 22 MAI

UMBRELELE

Florin GHEORGHIU

CALIFICĂRILE PENTRU 
DIVIZIA B DE TINERET

al României, 
Eforie Nord, 
cea mai pu- 
ani. Reunind 
internaționali

C. N. de automobilism

MARE MAESTRU...

Turneul international de șah
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DIVIZIA ȘCOLARĂ Șl DE 
JUNIORI ÎNAINTEA FAZEI 

DECISIVE

A 27-a ediție a Turneului in
ternațional de șah ' 
încheiată recent la 
a fost fără îndoială 
termică a ultimilor 
3 mari maeștri ___
(Vasiukov, Unzicker, Gheorghiu) 
șt 10 maeștri internaționali, turneul 
a atins categoria a 10-a pe sca
ra valorică FIDE, avînd un Elo 
internațional de 2480 puncte. Din 
păcate, regretabila neparticipare 
de ultimă oră a marelui maestru 
român Mihai Șubă a coborît pu
țin media concursului, care s-a 
disputat în numai 13 concurenți, 
fiecare din aceștia avînd periodic 
cite o zi liberă.

Așa după cum era de așteptat, 
datorită sensibilului echilibru va
loric dintre particlpânți (lotul 
de șahiști străini a fost omogen, 
tehnic și ambițios), desfășurarea 
turneului a fost destul de lentă 
și cu un număr ridicat de re
mize. Ritmul de joc fiind cel 
introdus recent de FIDE (6 ore 
de joc, cu primul control după 
l ore și 40 de mutări) s-a re
dus destul de mult numărul par
tidelor întrerupte, dar a și dus 
în unele cazuri la greșeli destul 
de grave în crize acute de timp, 
la ratarea unor poziții favorabile 
sau chiar câștigate. Așa s-a în- 
tîmplat de exemplu în partidele 
Foișor — Griinberg, Ștefanov — 
Vasiukov, Kosici — Ghindă, Griin- 
berg — Marin sau Kosici — 
Gheorghiu, încheiate toate eu ra
tări regretabile ale jucătorilor 
noștri în poziții foarte bune.

Primele runde au evidențiat o 
combativitate sporită a jucători
lor români în partidele cu com- 
n-atrioții. fiind evidentă și o

oarecare reținere nejustificată in 
partidele cu oaspeții. Profitând 
de circumspecția celorlalți partl- 
cipanți, maestrul internațional 
sovietic Elizbar Ubilava a punc
tat succesiv de trei ori la mij
locul turneului, devenind lider și 
apoi nemaicedînd practic această 
poziție. Apăsați parcă psihic în 
continuare de cele ,,+4“ necesare 
obținerii mult doritei norme de 
mare maestru internațional, jucă
torii români au manifestat o mai 
mare combativitate în ultimele 
runde, ei obținând cîteva frumoa
se victorii personale de prestigiu, 
cum ar fi cele ale lui M. Ghin
dă și P. Ș'efanov la marele ma
estru W. Unzicker, a. lui C. Io- 
nescu la D. Kosici, sau ale lui 
V. Stoica și M. Ghindă la ma
rele maestru E. Vasiukov. în ciu
da eforturilor depuse, nici unul 
dintre participanțl nu a realizat 
norma de mare maestru, cele 8 
puncte nefiind accesibile nici li
derului Ubilava, care a pierdut 
surprinzător în ultima rundă...

Clasarea pe locuirile 2—3 a ma
estrului internațional Valentin 
Stoica este meritată și îmbucu
rătoare, marcând o evidentă re
venire de formă a acestui talen
tat jucător. Mihai Ghindă și 
Const. Ionescu au avut evoluții 
tn general sigure, dar le-a lipsit 
un plus de decizie în momentele- 
cheie ale partidelor, intrând și 
prea des în criză de timp. Cei
lalți reprezentanți ai șahului nos
tru au evoluat sub valoarea Iot 
cunoscută, nemanifestînd în ge
neral cea mai bună formă.

Viteză pe circuit și pe... ploa
ie — așa ar trebui să se inti
tuleze întrecerea disputată du
minică la Reșița, pentru a fi 
definită cit mai exact, cit mai 
aproape de „fișa ei tehnică". 
Rafalele persistente i-au stîn- 
jenit vizibil pe concurenți, dar 
au avut și un merit: ne-au 
dovedit o dată în plus pasiunea 
pe care o au reșițenii pentru 
sportul pe patru roți, zeci de 
mii de „umbrele" înșiruindu-se 
de-a lungul celor patru kilome
tri ai traseului.

Concursul s-a disputat abso
lut în nota previzibilului ; da
că, să spunem, ar fi figurat în 
programul Pronosportului, am 
fi putut juca 1 pe linie și am 
fi cîștigat, toți cei patru ■ lideri 
ai grupelor învingind și de da
ta aceasta și distanțîndu-se în 
clasamentele generale. La C 1,
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rilor, Hirs 
fără drept 
tcanu a ac 
țiuni de or 
nat greu î
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Motorul lui Nicu Grigoraș „cțntind in ploaie* 
cu care se aborda spectaculoasa linie dreap

TURNEELE FINALE ALE 
„CUPEI FEDERAȚIEI"

S-a stabilit ca turneele finale 
ale competiției feminine „Cupa 
federației" să se desfășoare între 
8—1,2 iunie, la Rîmnicu Vilcea 
— grupa 1—6 și în Capitală — 
grupa 7—12.

Reghin 23 p ; SERIA A ni-a :
CSȘ 5 Rapid București 37 p, 2. 
CSȘ Rm. Vilcea .36 p, 3. CSȘ 2 
Voința București 29 p, 4. CSȘ Sf. 
Gheorghe 29 p, 5. CSȘ Sibiu 29 p, 
6. CSȘ Brașovia 28 p, 7. CSȘ 
Ploiești 27 p, 8. CSS Gheorgheni 
25 p.

Primele două echipe din fie
care serie vor lua parte la tur
neele finale care se vor desfășura 
între 1—5 iunie, la Tirgoviște.

Duipă cele trei tururi prelimi
nare, clasamentele Diviziei șco
lare și de juniori se prezintă ast
fel — MASCULIN, SERIA I : 1. 
CSȘ Cluj-Napoca 37 p, 2. CSȘ Me
diaș 35 p, 3. CSȘ Sibiu 32 p, 
4. CSȘ Brașovia 28 p, 5. CSȘ Arad 
28 p, 6. CSȘ Tg. Mureș 27 p,
7. CSȘ 1 Oradea 26 p, 8. CSȘ 
Satu Mare 21 p ; SERIA A H-a :
1. CSȘ 4 ICED București 35 p,
2. CSȘ Tirgoviște 29 p, 3. CSȘ
Pitești 27 p, 4. CSȘ 5 Rapid 
București 24 p, 5. CSȘ Găești 23 p, 
6. CSȘ Tg. Jiu 22 p, -------------
Vilcea 19 p ; SERIA 
CSȘ 1 Constanța 40 
Steaua București 38 
Dinamo București 36
Ploiești 31 p, 5. CSȘ iași 28 p,
6. CSȘ Bacău 27 », 7. CSȘ Boto
șani 25 p, 8. CSȘ Galați 21 p ; 
FEMININ, SERIA I ; 1. CSȘ 4
Politehnica Bueurești 42 p, 2. 
CSȘ Tulcea 38 p, 3. CSȘ Focșani
32 p, 4. CSȘ Tirgoviște 30 p, 5. 
CSȘ 1 Constanța 29 p, 6. CSȘ Bo
toșani 26 p, 7. CSȘ Bacău "
8. CSȘ Iași 24 p ; SERIA A 
1. CSȘ Mediaș 37 p, 2. CSȘ
33 p, 3. CSȘ Cluj-Napoca 
4. CSȘ 2 Oradea 28 p, 5. 
Dej 28 p, 6. CSȘ Satu Mare
7. CSȘ Timișoara 24 p, 8. CSȘ

7. CSȘ.Rm.
A Hl-a : 1.
P, 2. CSȘ 3
P, 3. CSȘ 2
P, 4. CSȘ

25 p,
II-a: 
Arad 
29 p,

CSȘ
26 p,

0 NOUTATE TURISTICA DE SEZON
Pînă la 12 iunie, puteți obține «locuri 

pe litoralul Mării Negre, cu plecări în 
dorită.

Cazarea se face în hoteluri, iar masa la restaurant.

REȚINEȚI
In această perioadă, beneficiari de tarife reduse la ca

zare și masă.
Bilete pentru o vacantă reconfortantă pe litoral vă pu

teți prooura de la toate agențiile oficiilor județene de tu
rism. precum și de la filialele I.T.H.R. București
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POIANA BRAȘOV VĂ AȘTEAPTĂ!
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM HOTELURI Șl RESTAURANTE 

BUCUREȘTI oferă bilete de odihnă tn luna mai si * ~ ‘ 
15 iunie a.c. in stațiunea Poiana Brașov

Plecări zilnice, sejur la alegere de minimum 3 zile.
Se bot organiza simpozioane, conferințe schimburi 

perientă. cantonamente, competiții sportive, vernisaje . - . 
poziții gale eu prezentări de filme excursii eu fruntașii în 
Întrecerea socialistă.

Turiștilor prezent! to stațiune li se pune la dispoziție în
treaga bază de sport și agrement : călărie, toot to piscine aco
perite și ta aer liber tenis de cîmp. minigolf, popice. _

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

Ritual șt specific românesc In unitățile reprezentative ț 
„Șura Dacilor". .Coliba Haiducilor", „Vînătorul" .Miorița". 
Seară medievală la „Cetate" și folclor la „Cerbul Carpatin".

înscrieri șl informații la toate agențiile de turism ale 
I.T.H.R București.
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Turneele de calificare pentru 
Divizia B de tineret se vor dis
puta între 10—ia iunie, în urmă
toarele localități 
seria I, —• •
lectrica 
Ploiești, Lumina

MASCULIN, 
la Fieni (iau parte : E- 

Fieni, ASA Progresul 
_____ a Botoșani, ICIM 
Brașov, Energia IAMRCT Bacău, 
Institutul de marină Constanța) ; 
seria a II-a, la Craiova (Con
structorul TAGCM Craiova, Voin
ța Tr. Severin, Transportul Tg. 
Mureș, Lie. matern.-fizică Pitești, 
Academia Militară Mecanică Fină 
II București) ; FEMININ, serie 
unică, la Tulcea (Confecția CSȘ 
I’ulcea, Voința n CSȘ 2 Bucu
rești, Rapid CSȘ 1 Oradea, Gaz 
Metan CSȘ Mediaș, Luceafărul 
Bomlux Tirgoviște).

Nicu Grigoraș a făcut o cursă 
de metronom, acumulînd uin a- 
vans egal în fiecare din ceie 
12 tururi efectuate, și terme 
nînd cursa cu brațele ridicate 
de pe ghidon, cum s-ar zice in 
lumea ciclismului. L-au urmat 
Gheorghe Ana și Nicolae Za- 
berca. Ana a avut în prima 
parte o evoluție curajoasă, dar 
a devenit vizibil incomodat de 
ploaie din clipa în care i s-a 
defectat... ștergătorul de par
briz, reducînd viteza. Oricum, 
out-siderul a arătat că are 
destule săgeți în tolbă, prorni- 
țînd în continuare o replică in
teresantă. La C 2 a cîștigat tot 
Victor Nicoară, tot detașat, cei 
sosiți după el fi nd C. Ciucă și 
M. Pîrvulescu. „Mină" fină, ta
lent aparte, Ciucă ni Se paie 
capabil de mult mai mult, eu 
condiția să-și ia mai în serios 
aceste calități, 
sporită atenție 
nii. Pirvuiescu 
pilot valoros, 
planul secund.

și să acorde o 
preparării mași- 

rămîne același 
același om din 

,_____ ____.. . capabil însă ori-
cînd să producă marea surpriză 
chiar pe linia de sosire.

In cea mai așteptată cursă, 
dat fiind faptul că protagoniștii

torilor (căr 
mai frumo 
modul 
desfă( 
pa A/^Bea 
fost progra 
pus Preote 
se apropie 
ceea ce se 
complet, u 
caru și Ma 
la această

Rezultate 
Grigoraș ( 
Ana (ITA 
ca (CJAK 
1. V. Nico
C. Ciucă ( 
M. Pîrvuil 
1. W. Hir 
limpia Reș 
(Motorul 
(IJTL
Preoteasa 
Co j ocara ( 
(Alfa 
Dacia Pite: 
Reșița, 3. 
Reșița.

După etapa de sâmbătă și du
minică, ierarhiile finale în cam
pionatele primei divizia de volei 
și-au întărit contururile în zo
nele importante. Pentru campioa
ne, al căror program în conti
nuare este avantajos, nu par să 
se ivească probleme dificile în 
adjudecarea, din nou, a titluri
lor. Atât Steaua (m), cît șl Uni
versitatea C.F.R. Craiova (f) au 
3 victorii tn fața urmăritoarelor, 
echipele dinamoviste. La mascu
lin, reține atenția doar cursa 
pentru treapta a treia a podiu
mului, pe care deocamdată există 
un adevărat carusel al preten
dentelor : Universitatea C.F.R.

Craiova, Viitorul Dinamo Bacău 
și Elcond Dinamo Zalău. Aici, 
problema retrogradării este prac
tic rezolvată, C.S.U. Sănătatea 
Oradea și politehnica Timișoara 
considerîndu-se deja în ,,B“. La

fete, în ser 
gradată, în 
uane, nu v 
la finele co 
pe această
torii di stan 
Sibiu are ș; 
potou pe CI 
mai dacă v 
oregătirea, 
văz ut-o la r 
se prezintă 
cest capitol 
tehnică a re 
nician, Mar 
ția acestei 
mult sub 
lotului său

MASCULIN
1. STEAUA BUC.
2. Dinamo Buc.
3. Univ. CFR Cv.
4. Viitorul Bc.
5. Elcoind Zalău
6. Tractorul Bv.
7. Explorări B.M.
8. Relonul Săv.
9. Electromuireș

10. C.S.M.U. Sv.
11. CSU Sânăt Or
12. „Poli" Timiș.

FEMININ 
i«
18 
18
18
18
18

20
20
20
20
20
20

52 :23 
50 :26 
37:39 
37:45
29 :39 
19:52

37
34
29
29
28
23

De cîtva timp am remarcat, la meciurile echi 
ginea terenului, 6—8 copii de mingi, impecabil 
mentul specific acestui club. Nu sînt alții decât 
cânți ai voleiului sub culorile roș-albastre, 
se ocupă prof. Nicolae Popa. Notăm această „n 
divers ce lasă, însă, o frumoasă impresie. Dar, 
vrem să subliniem mal ales frumosul gest al j 
seara, la meciul cu Dinamo. în sala Agronomi, 
de voleibaliști, la greu, au venit mai mulți 
celelalte secții (inclusiv de la fotbal !). A fost ș 
stimul pentru elevii lui G. Bartha și V. Dumi.tr 
o importantă victorie în drumul spre un no 
adevărată colegialitate...

20 10
20
20
20
20
20

1. UNIV. CER CV.
2. Dinamo Buc.
3. FI. Roșie Buc.
4. Dacia Pitești
5. CSU Rapid GH.
6. Farul C-ța

7. Penicilina Iași 18
8. Rapid Buc.
9. Oitdt Cv.

10. Chimia Rm. V. 18
11. C.S.M. Lib. Sb. 1’8
12. Știința Bacău 18

13
12
12

9
6
2

45:24 
46:27 
42:28 
34:35 
22:42
17 :50

31
30
30
27
24
$

încă de când a apărut pe sce
na primului eșalon, am avut cu
vinte de laudă la adresa tânăru
lui Teodor Rotar. Și nu socotim 
că am exagerat puinctîndu-i cali
tățile, reale. A sosit 
însă, să-l reamintim talentatului 
jucător dinamovist ' ’
spre consacrare nu este — și nu 
poate fi — presărat cu rabaturi 
de la o pregătire asiduă. Mare a 
fost surpriza noastră cînd, la me
ciurile decisive cu echipa campi
oană, Rotar nu a apărut în sală. 
Am aflat că, din cauza negli
jării programului de pregătire și 
recuperare (fără a se înțelege 
prin aceasta abateri de factură 
etică), Rotar a fost sancționat de 
conducerea tehnică a echipei. O 
sancțiune care, se știa din capul 
locului, greva asupra randamen
tului echipei în momentul cel nai 
Important pentru ea, fiind vor-

ba mai ale 
aport im pot 
O sancțiune 
principiu al 
mal imporți 
rezultat, șl 
numai un 
tiv, ci și un 
(confirmată) 
alt (mai) tî 
apectivă : 
Dar Rotar e 
național șl, 
trebuie să i 
sancțiune d 
privat colegi 
tat valoros) 
lalte calități 
nute cu mu 
ment...

Dumi.tr
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© Săptămîna trecută s-au dis
putat partidele celor patru „zo
ne" ale Criteriului centrelor o- 
limpice Viitorul. Pentru ultima 
fază a întrecerii ș-au calificat :

BACĂU — antrenori Sorin A- 
vram și Mircea Pană

PITEȘTI antrenori Mihai
Georgescu și Dan Silvășan

TG. MUREȘ — antrenori Teo
dor Mezaroș și Mircea Lepădă- 
tescu.

TIMIȘOARA -~ antrenori Tibe- 
riu Brîndescu și Ion Botescu

Turneul final va fi găzduit de 
Timișoara, meciurile fiind progra
mate în zilele de 26, 27 și 28 mai. 
Cu acest prilej, va avea loc și 
o consfătuire cu antrenorii din 
centrele olimpice, în cadrul că
reia vor fi dezbătute 
de metodica instruirii 
jucători.
• Duminica trecută 

cheiat și jocurile din cele 12 serii 
ale Campionatului republican de 
juniori I. Conform regulamentu
lui de desfășurare,. pentru fazii 

s-au calificat primele 
din fiecare serie, 

împărțite în șase 
cum urmează ;

Foresta Bistrița. 
C.S.S. Aripi

PIATRA NEAMȚ : C.S.S. Olim- 
oia Piatra Neamț, Rapid Bucu
rești, S.C. Bacău și Chimica Tir- 
năvend.

SATU MARE ; Olimpia Sat/u 
Mare, Petrolul Ploiești, Universi
tatea Craiova și Viitorul Tg. 
MureșSUBSOLUL44 CLASAMENTULUI-IN CENTRUL ATENȚIEI

dionul Victoria, din complexul 
Dinamo, Petrolul se lansează 
și ea într-o tentativă de îmbu
nătățire a acumulărilor „la ade
văr". O misiune foarte grea da
tă fiind valoarea adversarului, 
o echipă de pe podiumul cam
pionatului. Mereu, partidele 
dintre băcăuani și gălățeni au 
fost echilibrate, viu disputate. 
Nu va face excepție de la re
gulă (sîntem siguri) nici jocul 
de astăzi. Pe stadionul din Bă
nie o partidă, relaxată între 
două echipe (Universitatea și 
Corvinul) fără prea multe griji. 
Coordonate asemănătoare și 
pentru mecul de la Tg. Mureș 
(A.S.A. — F.C. Olt), coordonate 
care, sperăm, vor fi în folosul 
calității jocului, 
meciul „polilor"
(1—18) situația cifrică vorbind 
convingător despre favorita în
trecerii.

»»
Așadar, s-a ajuns ia etapa 

a 30-a din primul campionat al 
țării. Astăzi, la 72 de ore după 
precedenta „rundă", diviziona
rele A sînt chemate din nou în 
arenă. O probă a rezistenței 
lor psihice și fizice la care 
densul final de sezon le supu
ne de regulă în ultimii ani 
cînd, alături de obligațiile cam
pionatului intern, cele legate 
de tot mai numeroasele între
ceri internaționale oficiale fac 
tot mai grea găsirea de date 
libere pentru etapele diviziei.

Programul etapei se deschide 
cu vechiul derby, Dinamo — 
Rapid. Ca orice partidă inter- 
bucureșteană în care avantajul 
terenului nu mai contează așa 
de mult, și meciul de pe arena 
din șos. Ștefan cel Mare poate 
oferi o dispută echilibrată. 
Gazdele, în bună dispoziție de 
joc manifestată în ultimele eta
pe, întîlnesc, în „unsprezecele" 
feroviar, un adversar care a

iO km/oră

Inter Vaslui

marcat, în retur, o creștere evi
dentă. Să vedem ce ne va ofer 
duelul echipelor lui M. Lucescu 
și I. Dumitru. La Moreni, Spor
tul Studențesc, care începe 
să-și regăsească ritmul normal, 
se află în fața unei echipe re
dutabile pe teren propriu. A- 
părarea bucureștenilor, puternic 
solicitată la Timișoara, va avea 
un nou examen. Piteștenii pri
mesc vizita formației brașove
ne într-un meci foarte impor
tant al cursei lor pentru evita
rea locurilor periculoase 
clasamentului. Rezultatul 
p inele considerabil de randa
mentul ofensiv al formației-gaz- 
dă. La Cluj-Napoca, ambele 
combatante sînt angajate în 
această atît de complicată luptă 
pentru părăsirea zonei „nisipu
rilor mișcătoare". Și „U“, și 
„Poli" vor încerca să realizeze 
acumulări care să le ușureze 
situația în perspectiva progra
mului care urmează. Pe sta-

SIBIU : Inter Sibiu, F.C Ma
ramureș, Strungul Arad și Dina
mo București.

I

probleme 
tinerilor

ale 
de-

La Suceava, 
clasamentului

Priviri spre eșalonul secund

UN PORTAR ÎN MARE FORMĂ
Politehnica lași 0-0

s-au în-

„zonală" 
două echipe 
care au fost 
grupe, după

BISTRIȚA :
Metalul București,
Pitești și F.C.M. Brașov.

IAȘI : Politehnica Iași, Sportul 
Studențesc, Oțelul Galați și C.S.S. 
Sibiu.

REȘIȚA : C.S.M. Reșița, Steaua 
București, Viitorul 
C.S.Ș. Craiova.

Partidele din această 
campionatului sînt programate în 
zilele de 1, 2 și 3 iunie. Se vor 
califica pentru grupele semifinale 
(date de desfășurare 9—11 lume 
la Brașov și Piatra Neamț), echi
pele clasate pe primul loc. Șe- .—s_x avea loc la se- 

31 mai,
poate

care

Oradea șl

fază a

dința tehnică va 
dini C.J.E.F.S. în

După cum se 
printre echipele 
cursa se află campioana 
chipa

niști pe Răducioiu și Bucur), fi
nalista de anul trecut — Sportul 
Studențesc, precum și pe cele
lalte fruntașe ale edițiilor pre
cedente, cum sînt F.C.M. Brașov, 
Olimpia Satu Mare. Petrolul Plo
iești.

la ora 18.
observa, 
continuă 

_________________ ,_____ țării (e- 
pregătită de Constantin 

Frățilă, care îi are ca protago-
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Ieșenii au lăcuit o partidă toar
te bună în compania unui adver
sar ambițios și tenace și numai 
forma deosebită a portarului vas
luian, Anton, a făcut ca stu
denții să nu plece acasă cu am
bele puncte puise în joc. S-a ju
cat deschis, aerisit, în viteză, 
chiar dacă micile băltoace (în di
mineața jocului a plouat) au 
creat feste jucătorilor, fazele de 
poartă fiind nenumărate pe în
treg parcursul jocului, sipre deli
ciul celor aproximativ 8000 de 
spectatori. Primele 15 minute ale 
partidei au aparținut oaspeților 
care au avut de trei ori posibi
litatea de a 
(min. 5 și

înscrie prin Croitoru.
7) și Paveliuc (imin.

0 VICTORIE
Inter Sibiu — Jiul

15 — lovitură liberă de la 18 m) 
dar de fiecare dată Anton s-a 
opus miraculos. Inter echilibrea
ză jocul, dar Baeiu (min. 30) șl 
Ionescu (min. 38) nu-1 pot în
vinge pe Cîmpeanu. Cu un minut 
înainte de finalul primei reprize 
ieșeanul Tănase șutează de la 20 
m în bară. Prima parte a re
prizei secunde a aparținut din 
nou ieșenilor care nu reușesc să 
înscrie nici în min. W (ratare 
incredibilă a lui Paveliuc de la 
2 m !) și nici în min. 60, cînid 
Croitoru, scăpat singur spre 
poartă, este blocat în ultimă in
stanță de portarul gazdelor. Vas
luienii devin și ei periculoși, dar 
Pachițeainu» Baciu sau Ionescu

{deosebit de activi) nu reușesc 
să depășească apărarea studenți
lor. Fazele alternează cu repezi
ciune de la o poartă la alta și 
studenții mai ratează prin Henika 
(min. 76 — reluare cu capul de 
la 6 m pe lingă bară) o altă 
mare ocazie de a marca.

Arbitrul Gr. Macavel (Deva) a 
condus bine următoarele formații; 
INTER ; ANTON — SANDU, Ne- 
culal, Cliobanu (min. 69 Lupu) 
MINDRU — Tocariuc, Tibulcă, 
IONESCU — BACIU, PACHITEA- 
NU, Cioncu (min. 55 Stoica). 
POLITEHNICA: Cîmpeanu 
SACHE, 
FRtNCU 
veîiuc, 
(min. 63
nov (min. 71 Bambu)

Gloria Bistrița — F. C Bihor 3-0 (1-0)

IMPORTANTA
Petroșani 2-1 (2-0)

Jocul debutează cu o acțiune 
tăioasă a gazdelor, în min. 1, 
cînd Radu II îl lansează în dia
gonală pe C. Zamfir, fundașul 
advers încearcă să trimită min
gea Ia propriul portar. Mai iute 
este însă atacantul sibian care 
centrează în careu, de unde STA
NESCU, venit In plin fuleu, vela 
puternic în poarta lui Boitor ; 
1—0. Stadionul freamătă, Jurcă 
(min. 3 șl 6) în poziții ideate, se 
pripește și ratează majorarea sco
rului. Jucătorii Jiului se grupea
ză în propria treime șl Inițiază 
contraatacuri, în special prin Ti
mofte, dar care se „sting" la 
limita careului de 16 m al gazde
lor. în min. 13 scorul se modi
fică prin golul înscris de AR
MENEAN care, cu o lovitură 
precisă de cap, din mijlocul ca
reului de 16 m, catapultează min
gea în plasă : 2—0. Jocul place, 
are nerv, acțiunile alternează de 
la o poartă la alta. în min. 30

l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

mai bun jucător ai 
acest meci, irosește

Timofte, cel 
oaspeților în ____ _____ ______ _
o bună ocazie din apropierea ca-

. reulud de 6 m. în minutele 38 
(Armenean șut din 16 m, porta- 
ruil respinge), 39 (Radu II din 
10 m greșește de puțin ținta), 42 
(cursă C. Zamfir pe dreapta, cen
trare, dar... înainte se fluieră 
fault în atac al juicător-uluii sibian), 
astfel se încheie prima reipriză. 
Repriza a Il-a are același aspect, 
cu atacuri continue ale gazdelor 
și contraatacuri tăioase ale oas
peților, dar Radu II (min-, 46 și 
52), Jurcă (min. 50) ratează. în 
mim. 71 oasoeții au prin Cristea 
(foarfecă spectaculoasă în 16 m), 
o bună ocazie. Un minut mai 
tîrziu B. POPESCU este găsit cu 
o minge în adîncime de Timofte, 
intră în careu și înscrie pe lingă 
V. Marcel ieșit inoportun din 
poartă ; 2—1. în final consemnăm 
un gest urît al jucătorului B. Po
pescu (min. 84), care este sanc-

ÎNTRE VESTIAR...

UR
DU ȘM A NU, Balcea,

— CONSTANTIN, Pa- 
Tănase — CROITORU 
Henika), SERTOV, Iva-

Pavel PEANA

ționat cu cartonaș roșu (lovirea 
cu piciorul a lui Cotor® cînd 
jocul era oprit).

Arbitrul V. Curt (Constanța) a 
condus bine următoarele for
mații : INTER : v. Marcel
— Colora, Boar, M. Zam
fir, ARMENEAN (imin. 81 Mărgi- 
neanu) — Văsîi, STANESCU, 
ȘOARECE (min. 72 Ciobanu). 
JURCA ~ ------------ ~ • -
JIUL: BOITOR 
DECARU, 
Dodu) 
rache
— B.

Cele două candidate rămase, 
practic, în cursa pentru promo
vare s-au arătat a fi evident mar
cate de importanța meciului (F.C. 
Bihor, poate și de ...evoluția sco
rului) , jocul nefiind de o fac
tură deosebită. Dar, spre satis
facția marii majorități a specta- 
toriloir (peste 12 000), Gloria și-a 
atins scopul principal : a învins 
-» meritat — și, prin neta dife
rență finală, a detronat liderul, 
după o lungă urmărire contra 
...puncte. Pînă 1a primul gol, 
gazdele s-au găsit greu, pasele nu 
prea s-au legat în jumătatea ad
versă, doar Florea, cu un șut 
puternic, „deranjindu-l“ pe Lăză
reanu, care a boxat peste poartă 
(min. 8). In min. 17 însă, Roman 
a demarat pe dreapta, a centrat 
la semiînălțime, Soare a sărit 
peste minge, derutîndu-1 pe apă
rători, același FLOREA trimițînd 
în plasă ; 1—0. Echipa orădeană 
n-a cedat, în min. 31 Baba avînd 
o bună ocazie de egalare. în ur
mătoarele două '
faze ...simetrice : Ov. Lazăr, lan
sat în careu, pe dreapta, e blo
cat in extremis de Nalați, după 
care Lăzăreanu scoate o minge 
de gol la pătrunderea lu) Soare.

minute, două

și cu o linie de 
rezistentă la efort,

Mai mobili 
mijloc mai _ _ ,
oaspeții vor domina minute bune 
în repriza secundă, inițiativa lor 
dovedindu-se însă periculoasă (ca 
și înainte de pauză) numai la 
fazele fixe. Bistrițenii merg, în a- 
ceste condiții, pe „cartea" con
traatacului, care le va aduce și 
golurile desprinderii. în min. 70, 
Manea, dus de la centru, centrea
ză perfect, Soare reia din viteză, 
Lăzăreanu respinge, dar SIGMI- 
REAN înscrie : 2—0. Soare se va 
dezlipi, și el, de „umbra» lui, in 
min. 76, mingea abil trecută pe 
lingă portar, ieșit la blocaj, fiind 
deviată in proprie poartă d® 
CIOCAN : 3—0.

A arbitrat foarte bine Gh. Con
stantin (Rm. Vîlcea). Formațiile: 
GLORIA : Nalați — Roman, Ță- 
tăran, HURLOI, Bagiu — I. Ni
cola e, FLOREA <min. 85 Cerven- 
schi), MOGA — Trîmbițaș (min. 
61 SIGMIREAN), SOARE, Manea; 
F. C. BIHOR î Lăzăreanu — Bor
za, Brumam, Biszok, Baba — 
ILE, MANDOCA, N. Mureșan — 
C. Georgescu (min. 71 Strîmbei). 
KULCSAR, Ov. Lazăr (min. 76 
Ciocan).

George ROTARU

Alexandru POPESCU

Foto : Aurel D. NEAGU

Văsîi,
(amin.

C. ^ZAMFIR, Radu II. 
Floreseu, SE- 

Bălan, Stana (min. 46 
— CRISTEA, Săndoi, Tudo- 
(min. 70 Kroutil), TIMOFTF 
Popescu, Băltaru.

Min. 81 : Tulfcia (F. C. 
Maramureș) înscrie pri
mul dintre cele două 
goluri ale sale din par
tida cu Chimica Tirnă- 
veni.
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BEANU !

• ÎN CIUDA UNEI PLOI PERSISTENTE 
și a unei temperaturi destul de scăzute, 
peste 10 000 de timișoreni „s-au prezentat 
la datorie» cum spunea unul dintre ei, 
adică în tribunele stadionului „1 Mai» 
pentru meciul cu Sportul Studențesc. Bravo 
lor! © Studenții bucureșteni, pe care i-am 
urmărit și într-un alt meci în deplasare 
(la Galați), au făcut, la Timișoara, o parti
dă mult mai aproape de realele forțe ale 
echipei. Tactic, așa cum s-a subliniat, ei 
au ales cea mai potrivită variantă; în a- 
c-eastă idee, rolul „mijlocașilor închizători" 
a apărut determinant. Dintre ei, Cristea a 
avut o comportare meritorie, el fiind prin
tre cei mai utili oameni ai „alb-negrilor». 
® „Poli» a efectuat o masivă operație de 
renovare, prin forțe locale, a echipei. Si
gur, este ușor să o critici, cînd echipa 
trece prin perioade mai grele. Dar nu se 
poate trece cu vederea peste justețea ac
țiunii. Riscul este mare, se și vede, dar 
cite echipe de „A“ au îndrăznit să pur
ceadă la așa ceva? Dacă trece de ho pul 
actual, formația bănățeană a cîștigat un 
rnasiv grup de jucători pentru prima divi
zie. Acest lucru nu poate fi contestat ! • 
Pe un teren extrem de greu, Coraș a „pre
lucrat», cu capacitatea de a păstra balonul 
și de a da pase ideale, majoritatea acțiu
nilor ofensive ale bucureștenilor. (Ef. I.).
• LA DERBYUL DE PE GHENCEA, prin

tre aprigii susținători ai Stelei se aflau și 
voleibaliștii, și handbaliștii clubului mili
tar, cei care, la sfîrșitul săptămînii trecu
te, se pregăteau să intre în posesia titluri
lor de campioni naționali. Speranță care-i 
animă, desigur, și pe fotbaliști... • Belo- 
dedici, talentatul fundaș central al echipei 
campioane și al celei reprezentative, a îm
plinit, în săptămîna meciului cu Universi
tatea Craiova 24 de ani. O frumoasă vîrs-

tă pentru frumoase performanțe • Me
ciul speranțelor nu s-a disputat pe terenul 
central (așa cum ar fi dorit și miile de 
spectatori venlți cu mult înaintea meciului 
de A), așa îneît rezultatul de la speranțe 
ne-a fost doar anunțat. Din păcate greșit, 
echipa din Bănie, pregătită de P. Petcules- 
cu, nepărăsind terenul învinsă, ci reușind 
un egal : 1—1. (P. Sl.).
• FRUMOS GEST DE COLEGIALITATE.

Ducă meci, cînd jucătorii de la speranțe 
se îndreptau spre cabine, cîțiva hunedo- 
renl s-au oprit în fața tablei pe care erau 
scrise formațiile de Divizia A, iar unul 
dintre ei arăta cu degetul și spunea: „Bul
gara e titular». Da, colegul lor era titulari
zat pe postul de „libero» și comportarea 
sa n-a fost mai prejos decît a multor titu
lari cu vechi ștate de serviciu în prima c- 
chipă • Și tot la Corvinul. un nou debut 
în Divizia A, portarul Trică. © Rezervele 
lui S.C. Bacău s-au numit Ciudin, Penoff, 
Fulga, adică trei titulari, menajați la Hu
nedoara, unde oaspeții nu prea aveau san- 
se de succes, pentru greul meci de azi. 
cu Oțelul Galați, unde omul de gol, în 
mare vervă, este fostul ...băcăuan. Antohi. 
• Corvinul — S.C. Bacău a fost partida cu 
numărul 100 la „A« în care a oficiat ar
bitrul sucevean Constantin Gheorghe, iar 
pentru concitadiniul său., Stelică Ursu, a 
fost prima, un debut trecut cu bine ® 
Remarcabilă dăruirea cu 
ginean, cane la Corvinul 
de titular. Nu e la fel de 
dur. Nu 1 înitîmplător 
și în meciul 
duminică. Iar 
legul lui de linie, duminică foarte nervos, 
îl copiază, greșește foarte mult. • Golul 
marcat de Șoiman, din lovitură liberă, poa
te fi inclus în... cele mai frumoase goluri 
ale anului. Televiziunea ar trebui să îm
prumute de la una din echipe o casetă 
video pentru a-1 avea In documentarea 
proprie. (AI. C.)»

de la 
dacă

care joacă Măr- 
și-a găsit postul 
lăudabil jocul lui 
s-a accidentat 
Tg. Mureș, și 

Tîrnoveanu, co-

• PRIMELE APLAUZE de pe stadionul 
Giulești au fost cele adresate handbaliștilor 
de la Minaur Baia Mare, atunci cînd Radu 
Călin Cristea a comunicat la stația de am
plificare că elevii lui Lascăr Pană și Pe
tre Avramescu au intrat din nou în posc- 

Bozeșansia „Cupei I.H.F.» • Laurențiu ____ .
continuă să fie indisponibil, după acciden
tul suferit cu cîteva etape în urmă © 
Foarte bucuros era înainte de meci Necu- 
la Răducanu: „Venim de la Moreni, unde 
am cîștigat cu 3—0 și ne-am calificat pen
tru turneul final la republicani». Intr-ade
văr, după mulți ani, echipa de juniori a 
Rapidului, antrenată de fostul portar al 
naționalei, „urcă» din nou în ultima fază a 
întrecerii juniorilor a Cașuba rămîne ju
cătorul nr. 1 al sucevenilor. Și în partida 
cu Rapid a impresionat prin tehnică și pu
tere de pătrundere spre poarta adversă © 
Impresionant travaliul „bătrînului" 
Popa șl al mai tînărului său 
Cinstea, ultimul 
— pe care l-au 
tru și Greavu 
plină la meciul 
tinuă să atragă 
din cartierele învecinate stadionului. . _ 
cînd astfel de sectoare și pe celelalte sta
dioane ale tării? (L. D.).

© ÎN MECIUL DE LA PLOIEȘTI, dintre 
Petrolul și F.C. Argeș. în prima repriză, ele 
la gazde, cel mai bine au evoluat, în or
dine, llbero-ul Ștefan, mijlocașul Pitulice 
(primii doi și după pauză) și înaintașul 
Caciureac. Cu atît mai surprinzătoare, în
locuirea, în minutul 62, a Iui Caciureac cu 
Catlnca. Singura explicație ar fi, așa cum 
spunea cineva din anturajul echipei, că 
rezistența fizică a lui Caciureac este numai 
de maximum 60 minute. Așa să fie oare ? 
© Mocanu, considerat un bun șuier, care 
știe să lovească balonul cu forță și pre
cizie, n-a reușit să expedieze nici un șut 
periculos la poarta lui Speriatu © Meciul 
echipelor de speranțe a fost cîștigat cu 1—0 
de F.C. Argeș, cînd echipele se îndreptau

ștefan 
coechipier 

pe un post — de mijlocaș 
reprofilat antrenorii Dumi- 
© „Tribuna copiilor» — 
cu C.S.M. Suceava — con- 
ca un magnet pe micuții 

‘ pe

spre vestiare, Florin Halagian și-a trecui 
mina prin părul încărunțit, spunînd : „Ce 
bine ar fi, ca scorul să fie identic și la 
seniori». Scorul a fost identic, dar în fa
voarea Petrolului • Dacă pînă mal Ieri 
stadionul Petrolul devenea * “ *Z .
acum numărul spectatorilor este în vizi
bilă scădere. Dar supei terv.l adevărat 
greu se cunoaște ! (Gh. N.)
• CE SE ÎNTÎMPLA cu Henzcl ? „Ade

vărul este că nu prea înțelegem nici noi 
— ne spunea cu amărăciune înaintea parti
dei de la Slatina, dintre F.C. Olt și Victo
ria, antrenorul secund al bucureștenilor, 
Ștefan Feodot. Dispariția sa din „ll»-le 
standard este efectul lipsei de interes în 
procesul de pregătire și nerespectarea pro
gramului de antrenament». Regretabil! Se 
pare că lui Henze) — și exemplele din 
campionatul nostru nu se opresc, din pă
cate, aici — frumoasele aprecieri nu prea 
i-au priit. © Admirabile eforturile echipei 
de speranțe a lui F.C. Olt, care în fața li
derei întrecerii, Victoria București, a dat 
o replică foarte viguroasă. De altfel, suc
cesul elevilor lui Gheorghe Timar, conduși 
pînă spre finele partidei, s-a conturat cu 
multă greutate. (M. C.).

©MECIUL DE LA GALAȚI merita un 
premiu de fair-play. toți jucătorii fiind 
preocupați de a construi faze frumoase șl 
fără a folosi mijloace nereguLamentare. 
Totuși, gălățeanul G. Popescu a primit car
tonașul galben, dar nu pentru joc dur, cl 
pentru necunoașterea regulamentului. Cînd 
l-a înlocuit pe Oprea, G. Popescu nu a 
intrat pe la mijlocul terenului (așa cum 
precizează regulamentul) ci pe la circa 30 
metri de poartă © Din ambele formații 
au lipsit piese de bază: Ralea (la Oțeiul), 
Stoica și Szabo (la A.S.A. Tg. Mureș). în
locuitorii lor și-au făcut însă datoria (P. V.)

neîncăpător,
la

SI GAZON



VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU,
Împreună cu tovarășa 

ELENA CEAUȘESCU, 
iN JUDEȚUL ViLCEA

De azi, in Sala Spoiturilor din Constanța

(Urmare din pag. 1) 

dicate de griu, orz șl porumb, 
pentru realizările din zootehnie- 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a felicitat țăranii cooperatori 
din Orlești pentru rezultatele 
de pină acum și le-a urat să 
obfină producții și mai mari, 
astfel incit unitatea agricolă să 
poată fi distinsă cu înaltul 
titlu de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare".

In aplauzele și aclamațiile 
celor prezenți elicopterul prezi- 
iențial a decolat, îndrcptîn- 
iu-se spre Kîmnicu Vîlcca,

La aterizarea elicopterului 
prezidențial pe stadionul muni
cipiului Kîmnicu Vîlcea, miile 
de locuitori vcniți în întîmpi- 
nare au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu o primire 
deosebit de călduroasă, ovațio- 
nînd îndelung pentru partid și 
secretarul său general, pentru 
patria noastră socialistă, pentru 
pace în lume.

în aclamațiile celor prezenți, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
luat loc într-o mașină deschisă 
îndreptîndu-se spre centrul mu
nicipiului Kîmnicu Vîlcea.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, s-a întîlnit, marți 
seara, cu membrii biroului Co
mitetului județean Vîlcea al 
P.C.R.

în numele comuniștilor, al 
tuturor locuitorilor județului, 
primul secretar al Comitetului 
județean de partid a adresat.

PATRU VICTORII IN CUPA BELGIEI LA ÎNOT
(Urmare din pag. 1)’ 

textul dat și nu ne îndoim că 
pe deplin însănătoșită, Noemi 
va urca din nou spre fruntea 
topurilor. Au mai suit pe po
dium Andreea Sighiarto — 
2:18,19 și Anca Pătrășcoiu — 
2:18,40 într-o întrecere de 200 
m spate adjudecată de campi
oana olimpică, olandeza Iolan- 
da de Rover, în 2:16,60. Cum 
Pătrășcoiu nu a reușit nici pe 
sută decît 1:05,10, locul patru (a 
cîștigat Aizpors — 1:04,44), «e 
ridică întrebarea: pe cînd o 
reintrare în formă, un rezultat 
egal cu obținerea ... pașaportu
lui olimpic ?

Alte rezultate, feminin: 100 fi

CAMPIONATELE DE TENIS
DE MASĂ ALE ASIEI
TOKIO, 21 (Agerpres). In orașul 

japonez Niigata s-au încheiat în
trecerile campionatelor de tenis 
de masă ale Asiei. Proba femi
nină de simplu a fost cîștlgată 
de jucătoarea chineză He Zhili 
care a dispus în finală cu 3—1 
(21—12, -1'9—21, 21—13. 21—9) de co
echipiera sa Jiao Zhlmin. în fi
nala probei masculine, Chen 
Longcan (R.P. Chineză) l-a în
vins CU 3—0 <21—1'8, 21—13, 21—13) 
pe Yoo Nam-Kyu (Coreea de 
Sud).

ATLETISM e Campioana mon- 
lială Stefka Kostadlnova a sărit, 

.a Sofia, 2,03 m în înălțime a La 
Santa Cruz de Tenerife, în Spa
nia : recordmanul lumii maroca
nul Said Aouita — 7:58,80 pe 
3000 m, iar conaționalul său 
Brahim Bo-utaib — 8:00 10.

HANDBAL in manșa a doua 
a finalei „Cupei Campionilor Eu
ropeni" ba masculin, echipa vest 
germană Tusem Essen a întrecu* 
pe teren orooriu cu scorul de 
21—18 (13—5) formația T.S K.A.
Moscova învingători in primii. 
joo cu 18—15 handbalist’il sovie
tici au ouoerlt trofeul datorită 
numărului rra’ mare de goluri 
înscris- te deplasare.

RUGBY 0 La Madrid, în ca
drul Campionatului European 
..Cupa FIRA“, Spania — Franța 

și în acest cadru, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu cuvinte de 
caldă mulțumire pentru vizită, 
pentru sprijinul permanent a- 
cordat organizației județene 
de partid, pentru grija cu care 
este urmărită înfăptuirea 
programelor dc dezvoltare e- 
conomico-socială, de înflorire 
multilaterală a orașelor și sa
telor din județ.

Luînd cuvîntul în cadrul 
întilnirii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat că pe an
samblu județul a obținut o se
rie de rezultate bune atît în 
industrie cît și în agricultură.

Secretarul general al parti
dului a arătat însă că rezul
tatele obținute pină în prezent 
s-ar fi putut ridica la un ni
vel superior dacă organele și 
organizațiile de partid, Comi
tetul județean ar fi manifestat 
mai multă fermitate și opera
tivitate în soluționarea tuturor 
problemelor ivite în activitatea 
desfășurată pentru îndeplinirea 
planului la toți indicatorii, 
pentru valorificarea deplină, în 
condiții de eficiență sporită, a 
resurselor, a întregului poten
țial uman și material.

Primul secretar al Comitetu
lui județean de partid a 
asigurat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu de hotărîrea comu
niștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din județ, că vor face 
totul pentru transpunerea în 
viață a orientărilor și indica
țiilor primite cu prilejul vizi
tei, pentru înfăptuirea sarcini
lor încredințate, pentru spori
rea contribuției la dezvoltarea 
generală a țării, la ridicarea ei 
pe trepte tot mai înalte de 
progres și civilizație.

— Miteva (Bulgaria) 1:01,47 :
100 bras — Bogomilova (Bul
garia) 1:09,08 ; 200 bras
— - Bogomilova 2:29,43 (cea
mai bună performanță a con
cursului, 978 p, a doua fiind a 
Tamarei Costache, 958 p pen
tru 50 liber) ; 4X100 mixt — 
Bulgaria 4:15,17,... 4. România 
4:24,56 ; masculin: 50 liber — 
Golomeev (Bulgaria) 22,94... 4. 
Mușat 23,87 ; 100 fl — Ballester 
(Spania) 54,66... 5. Vișan 56,28; 
200 fl — Ballester 2:00,73... 5. 
Visan 2:05,12 ; 400 1 — Taiano- 
vici (URSS) 4:01,03... 6. Moldo- 
veanu 4:09,32; 200 sp — Zabo- 
lotnov (URSS) 2:03,48... 6. Cri- 
șan (un junior la primul con
curs de anvergură) 2:09,85; 100 
br — Gillingham (Anglia) 
1:03,94; 200 mixt — Zubkov
(URSS) 2:05,49.

Întreceri ale plangriștilcr
tncepînd de joi, timp de 10 

zile pe aerodromul sportiv de 
lîngă Buckeburg, se vor des
fășura Campionatele internațio
nale de planorism ale R. F. 
Germania, competiție la care 
si-au anunțat prezența concu- 
renți din Austria, Franța, Ita
lia, Marea Britanic etc. Țara 
noastră va fi reprezentată de 
Sergiu Sidon și Dorin Vlădescu. 
antrenor Ion Togănel.

• PE SCURT e
16—32. Meciul a fost condus de 
arbitrul român Ion Vasilică • în 
grupa B a aceleiași competiții, 
la Praga : Cehoslovacia — Ma
roc 15—0.

ȘAH ia în runda a 7-a a Tur
neului de la Amsterdam. Kaspa
rov a cîștigat în 45 de mutări la 
Van der Wi,el, în timp ce Kar- 
nov a remizat cu Timman. în cla
sament conduce Kasparov cu 5 p. 
urmat de Karpov 4 p. Timman 
3.5 o. Van der Wiel 1.5 p.

TENIS a ..Cupa Mond:ală“ la 
echipe, desfășurată la DDsseldorf 
a revenit selecționatei Suediei 
care a învins. în finală, cu 2—1 
formația SUA. • Fi.nalurl de

[AL PENTATLONIȘTILOR 
| NOȘTRI JUNIORI 
I VARȘOVIA, 24 (Agerpres). 
0 Concursul internațional de pen- 
sj tatlon modern pentru juniori de 
S; ia Varșovia, s-a încheiat cu 

victoria sportivului român Lau- 
0 rențiu Mosor cu 5 373 p, urmat 
§ în clasamentul final de Woi- 
șî cech Belh (Polonia) 5 260 punc- 
S; te, Rostislav Banuska (Ceho- 

slovacia) 5 205 p, Corneliu Isac 
g: (România) 5193 p, Mariusz 
J# Rutkovski (Polonia) 5 093 punc- 
sî te, Ivailo Svetislav (Bulgaria) 
g 5 084 etc.

Pe echipe, locul întîi a fost 
ocupat de România cu 15 574 

ș p, urmată de Polonia 15 241 p, 
g: Cehoslovacia 14 974 p, Italia 
0 14 592 p, Ungaria 14 547 p, Bul- 

garia 14 469 p.

| CÎȘTIGAREA „
ă (Urmare din pag. 1)

0 în repriza secundă. Și ceea ce 
0 doreau cei peste 4 000 de spec- 
0 ta tori aflați în sală — adică o 
șs răsturnare a situației în favoa- 

rea băimărenilor — a înoeput să 
se producă, încet dar din ce in 

Ș ce mai sigur, schimbarea cursu- 
g; lui jocului devenind din min. 
0 54 ireversibilă. Mai întîi viteza 
g; jocului băimărenilor a sporit 
g; mult, pe acest fond grefîndu-se 
? ca o mănușă arma contraatacu- 
îg Iui. A fost prima surpriză care 
g i-a pus pe handbaliștii de la 
g Granitas în situația de a fi mai 
g: circumspecți cu atacurile și de 
g: a se fixa pe poziții mai retrase 
g: în apărare. Bun psiholog, Las- 
ă căr Pană — fără a-i lăsa pe 
g oaspeți să se dezmeticească — 
g a uzat de al doilea element- 
g surpriză: intercalarea lui Liviu 
g: Pavel printre apărătorii de la 
g: Granitas. Combinația de pase 
g între Măricel Voinea și Cova- 
g: ciu — cea decisivă fiind triml- 
g să lui Pavel — î-a derutat pe 
g Novițchi, Valutskas, Dumbliaus- 
g kas și pe ceilalți. In timp ce 
g atenția handbaiiștilor de Ia 
g Granitas era îndreptată asupra 
g lui Măricel Voinea, „anonimul" 
g Liviu Pavel a intrat în func- 
g ție, aruncările sale de la șold, 
g expediate în mare viteză, prin 
g surprindere, de la distaață sau 
g din fața semicercului, nimerin- 
g du-și cu regularitate ținta, adi- 
g că poarta adversă. în min. 55 
g al meciului, scorul era 19—19. 
g Ce a urmat? Ei bine, cînd an- 
g trenorul lituanian Antanas 
g Scarbaliuis își îndemna elevii să 
g atace dezlănțuit. Nicolae Neșo- 
g viei a avut o serie de Intervenții 
g de-a dreptul miraculoase, a ini- 
g țiat contra atacuri. acestea au 
gg ajuns la Voinea, Voinea a pasat 
g lui Pavel și el a înscris. Era min. 
g 57,36: 20—19 pentru Minaur. 
g Atacă Granitas, din nou inter- 
g venție extraordinară a lui Ne
ss șovici, din nou pase greu de 
g urmărit din cauza rapidității cu 
g care a circulat mingea, iarăși 

balonul la Pavel și... încă un 
g gol (al doilea consecutiv) al a- 
g cestuia: 21—19. D.e încă două 
s? ori am asistat la situații simi-

tumee: Chartres (Franța): Tho
mas Muster (Austria) — Magnus 
Gustafsson (Suedia) 7—6, 5—7, 
6—2 : Geneva (femei) ; Barbara 
Paulus (A ustria) — Lori McNeil 
(SUA) 6—4. 5—7, 6—1 ; Florența : 
Massimo Narducci (Italia) — Clau
dio Panatta (Italia) 3—6, 6—1, 6—4. 
* tn primul tuir al campionate
lor internaționale ale Franței, ce 
se desfășoară :a Roland Garros. 
Va4t l-~ întrecut cu 3—6, 6—4, 
6—3 7—6 pe Masur, iar Forget a 
d’isous cu 7—* 6—3. 6—4 de Lund
gren. Alte rezultate : .Torge Ar- 
’-eq.“ (Snnnla) — Carl Uwe Steeb 
rR.F Germania) 3—6. 6—1. 6—2. 
6—3. Ronald Agenor (Haiti) — 
Timmy Ar’ai (S U.A.) 7—6. 6—2, 
6—4 Andrra Gomez (Ecuador) — 
Ulf stenlund (Suedia) 7—6. 6—0, 
4—6. 1—6. 6—4

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE
Selecționata masculină de 

baschet a României, substan
țial întinerită, reintră (după un 
an de inactivitate) în circuitul 
competițional (deocamdată neo
ficial) prin participarea la edi
ția a 12-a a „Cupei Federației", 
întrecere internațională găzdui
tă — de azi pînă duminică — 
de Sala Sporturilor din Con
stanța. Vor evolua, în compa
nia lotului țării noastre, repre
zentativa R.D. Germane și echi
pele de club Levski — Spartak 
Sofia, S.K. Spolem Lodz, 
I.C.E.D. C.S.Ș. 4 București și Fa
rid C.S.Ș. 1 Constanța, care au 
răspuns invitației F.R. Baschet.

Desigur, interesul major este 
stîrnit de prestația selecționa
tei române, alcătuită în majori-

„Cupa Capitalelor" la Dasciict-junioarc

ECHIPA BUCUREȘTIULUL PE LOCUL 2
Reprezentativa de baschet-junl- 

oare a Bucureștiului a avut o 
comportare bună la turneul do- 
ta<t cu „Cupa Capitalelor" (desfă
șurat la Sofia), ocupînd locul 
secund, după selecționata orașului 
gazdă. Clasament final : 1. So
fia 8 p, 2. București 6 p (55—52 
cu Moscova, 51—40 cu Budapesta, 
58—59 cu Varșovia, 59—68 cu Sofia), 
3. Moscova 6 p, 4. Budapesta 5 
p, 5. Varșovia 4 p.

Prestația jucătoarelor care au 
alcătuit lotul nostru ne-a fost 
caracterizată succint de antre- 
noarea Georgeta Rusu : „Doina

CUPEI I.H.F."
lare, autorii golurilor fiind An- 
dronic și Covaciu: 23—19 pen
tru Minaur! Mai rămăseseră 
3—4 secunde de joc, Kaucikas 
(el și Măricel Voinea au fost 
cei mai buni jucători de pe te
ren) înscrie ultimul gol al unui 
meci de foc, dar băimărenli in
tră în posesia „Cupei I.H.F." 

Observatorul I.H.F. Istvan 
Madaras a înmînat trofeul lui 
Măricel Voinea, după care au 
urmat manifestări de mare en
tuziasm, prelungite încă o bună 
vreme în sala „Dacia"-..

Liviu Pavel se înalță peste blo
ca), intervenția lui Valutskas 
(nr. 8) va fi inutilă, și handba
listul bălmărean va înscrie ulti
mul din seria sa de i goluri.

Fotbal RTiiiow»
Ăsta scara, Ia Stuttgart, finala C.C.E.

BENFICA, PENTRU A TREIA OARĂ, 
SAU P.S.V. EINDHOVEN, ÎN PREMIERĂ ?
Miercuri seara vom cunoa-ște și 

pe cea de a treia laureată a com
petițiilor europene inter-cluburi. 
După ce Cupa Cupelor a fost cîș- 
tigată de F.C. Malines, iar Cupa 
U.E.F.A. de Bayer Leverkusen, 
se pune întrebarea cine va cu
ceri ultimul și cel mai important 
trofeu al continentului (ediția 
1987—88), care este Cupa Campio
nilor Europeni ? In finala de la 
Stuttgart se întîlnesc, în premie
ră, P.S.V. Eindhoven și Benfica 
Lisabona. Interesul pentru acest 
joc este deosebit : toate biletele 
de pe „Nectarstadion" au fost 
vîndute ! Este și explicabil. Se 
confruntă două formații puterni
ce, care au avut comnortări re
marcabile atît în actuala ediție a 
competiției, cît și în campionatele 
naționale respective. P.S.V. Eind
hoven a cucerit cu un avans a- 
preciabil competiția internă și 
Cupa Olandei, tn C.C.E., a elimi
nat, în ordine, pe Galatasaray 
(3—0. 2—0), Rapid Viena (2—1. 
2—0), Bordeaux (1—1, 0—0) 
Real Madrid (1—1, 0—0) avînd 
cîțiva jucători care constituie 
punctele forte ale echipei : Ge- 
rets, Lerby, Arnesen, Van den 
Kerkhof și „tunarul" Wim Kieft. 
Pe de altă parte, Benfica, deși 
pe locul secund al campionatului, 
prezintă și ea un „11“ de mare 
clasă în frunte cu Mozer, Dia
mantine, Elzo, Aguas, Pacheco. 
Chaiana, Magnusson. Drumul spre 
finală al lusitanilor : Partizan Ti
rana (4—0, neprezentare); Sparta 
Praga (2—1, 1—0) : Anderlecht 
(2—0. 0—1) și Steaua București
(0—0. 2—0). Ce spun tehnicienii ? 
Va fi o partidă cu două stiluri 
diferite de joc : pe de o parte, 
jocul atletic, prudent al ..nordi
cilor" (Eindhoven), pe de alta, o 
reprezentantă a școlii latine, a- 
semănătoare celei su d-am erica ne-

BASCHET „CUPA FEDERAȚIEI"
tate din jucători tineri (debu- 
tanți în reprezentativa de se
niori ori aflați pe calea depli
nei afirmări) și doar din cîți- 
va consacrați. în aceste condi
ții, este de dorit ca lotul nos
tru național să aibă o compor
tare cît mai bună (ne referim 
nu doar la rezultate, ci și ia 
prestația propriu-zisă) car® să 
dea speranțe într-o evoluție bu
nă la viitoarele competiții ofi
ciale.

Programul meciurilor de azi 
— de la ora 15: R.D- Germană 
— I.C.E.D., Levski-Spartak — 
S.K. Spolem, România — Farul.

Tot azi încep, la Mamaia, lu
crările stagiului da candidați 
arbitri FIBA.

Tocală și Angela Szenes au avut 
cea mai bună comportare, ele 
contribuind decisiv la obținerea 
victoriilor. S-au mai evidențiat 
Dana Zahiu (debutantă într-o 
competiție internațională), Floren
tina Nichitov, Narcisa vasilescu, 
Marilena Stocheci, Georgiana Ge- 
leriu și Erzsebet Ambrus. Punc
tul forte al echipei a fost apă
rarea (agresivă), datorită căreia 
au fost obținute multe contra
atacuri și care a suplinit, într-o 
oarecare măsură, handicapul de 
talie".

cu o tehnică individuală demnă 
de remarcat (Benfica).

Vom mai consemna că P.S.V. 
se află pentru prima oară într-o 
fina-lă a C.l, în timp ce forma
ția din Lisabona a mai cucerit 
de două ori trofeul : în 1961 (3—2, 
cu F.C. Barcelona) și în 1962 
(5—3, cu Real Madrid), dar ea a 
mai susținut pînă acum alte trei 
finale : 1963 (1—2, cu Milan), 1965 
(0—1, cu Inter) și în 1968 (1—4 
cu Manchester United, d.p.).

Ion OCHSENFELD

Iată câștigătoarele celor 32 
de ediții de pînă acum 
1956 1957, 1958, 1959, 1960 : 
REAL MADRID ; 1961, 1962 : BEN
FICA ; 1963 : MILAN ; 1964, 1965 ! 
INTERNAZIONALE î 1966 : REAL 
MADRID ; 1967 : CELTIC GLAS
GOW ; 1968 : MANCHESTER U- 
NITED ; 1969 î MILAN ; 1970 :
FEYENOORD ; 1971, 1972, 1973 :
AJAX ; 1974, 1975, 1976 : BAYERN 
MUNCHEN ; 1977, 1978 : F.C. LI
VERPOOL ; 1979, 1980 : NOTTIN
GHAM FOREST ; 1981 : F.C. LI
VERPOOL ; 1982 : ASTON VILLA: 
1983 : HAMBURGER S.V. ; 1984 î 
F.C. LIVERPOOL ; 1985 : JUVEN
TUS ; 1986 î STEAUA BUCU
REȘTI ; 1987 : F.C. PORTO 1988 : 
Eindhoven sau Benfica ?...

• LA NANCY a avut loc me
ciul de adio al lui Michel Pla
tini, între selecționata Franței a 
anilor 1984—86 și o reprezentativă 
mondială. Partida s-a încheiat la 
egalitate : 2—2 (0—T). Pentru gaz
de au înscris Bellone (min. 52), 
Papln (min. 62). respectiv Matt- 
hăus (min. 16) și Francesco li 
(min. 82). în echina lumii au e- 
voiluat, printre alții, Dasaev, Za
varov, Maradona. Zico, Boniek, 
Hugo Sanchez, Tar delii.
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