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„Tot ceea ce am realizat, am realizat cu poporul, pentru 

popor, sub conducerea partidului. Vom străbate deci noile 

căi spre piscurile înalte ale comunismului — în strînsă unitate, 
sub conducerea partidului, cu poporul și pentru popor!“

NICOLAE CEAUȘESCU

FIERBINTE OMAGIU
PREȘEDINTELUI ȚĂRII

tunul u ut-ittASi otitmit
Frumoasă țară, patrie de suflet, 
Mereu sub soare-n pace înflorești, 
Sînt anii tăi lumină din lumina 
Ce EL ți-a dat-o ca să-ntinerești.

In frunte-ți stă cliezaș spre împlinirea 
Acestui vechi și roditor pământ, 
Eroul tău, de-aleasă omenie, 
Cu fericirea țării în cuvînt.

Și tot ce-n noi e astăzi frumusețe
Și către mîine zbor înaripat, 
E cald izvor din inima acelui 
Ce-i este țării primul ei bărbat.

VIOREL COZMA

a, n drumul prin vreme al fiecărui popor

I
 există momente, acte sau fapte care-i

delimitează etapele dezvoltării și-t de
finesc gîndurile și voința, aspirațiile 

. și conștiința, opțiunile și simțămintele, 
angajarea și hotărîrea de a urca nestingherit 
spre piscurile împlinirilor. Un astfel de act 
— dintre cele care se succed și se armoni
zează spre a întregi și defini' o etapă cu 
adevărat istorică în devenirea ■'“i
român, o epocă de aur deschisă cu __ .....
în urmă de Congresul al IX-lea al parti
dului — îl reprezintă acela de la 28 martie 
1974, cînd Marea Adunare Națională, dînd 
expresie dorinței unanime a națiunii noas
tre, l-a ales în funcția supremă în stat, 
aceea de președinte al Republicii Socialiste 
România, pe tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
secretarul general al partidului.

Un act istoric cu semnificații profunde în 
conștiința tuturor cetățenilor patriei, care 
vedeau în această învestitură recunoașterea 
înaltelor virtuți ale marelui erou al neamu
lui, ctitorul României socialiste moderne, 
neobositul și cutezătorul revoluționar. înflăcă- 
ratul patriot care este tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și, deopotrivă, garanția unor noi, 
remarcabile împliniri pe calea edificării pe 
pămîntul românesc a celei mai drepte socie
tăți din existența omenirii, societatea socia- 

1 listă. Pentru că de numele secretarului 
\ general al partidului, întîiul președinte al

poporului
24 de ani

țării, se leagă cele mai strălucite izbînzi 
dobîndite pe toate planurile de națiunea noas
tră, înfăptuiri ce nu au egal tn întreaga is
torie a patriei. Realizările, minunatele reali
zări obținute de poporul nostru, sub clar
văzătoarea și înțeleaptă conducere a pre
ședintelui României socialiste, în această 
epocă pe care, cu firesc entuziasm și cu 
mîndrie pe deplin justificată, o numim 
EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU, nu au și 
nu pot avea termen de comparație decit în 
viitor. Un timp dens, așadar, în care 
România socialistă a urcat de la stadiul de 
țară preponderent agrară la acela de țară 
puternic industrializată șl în același timp cu 
o agricultură așezată pe tot mai solidele baze 
ale modernității, cu o știință profund impli
cată în toate domeniile, cu o cultură ce des
cinde viguros în mase tot mai largi. Toate 
acestea au fost posibile, spre vădita uimire 
a lumii întregi, pentru că poporul român, 
căruia i-au fost stimulate, ca niciodată, ener
giile creatoare, vocația constructivă, hărnicia, 
talentul și inteligența, toate frumoasele cali
tăți și virtuți ce au dat trăinicie permanenței 
sale milenare în spațiul carpato-dunăiean, a 
durat în acești ani opere de prestigiu, cu
tezătoare, ilustrînd o epocă a fertilității fără 
precedent, a celor mai mari împliniri.

(Continuare tn nao 8-3)

„Cupa Municipiului București44 la cros

O FRUAAOASĂ COMPETIȚIE SPORTIVĂ DE MASĂ. 
CU NUAAEROASE TINERE TALENTE LA START

LA SIBIU. „TRICOLORII" IȘI CONTINUĂ PREGĂTIRILE 
PENTRU MECIUL DE FOTBAL CU ECHIPA ITALIEI

S-a încheiat, iată, „Cu
pa Municipiului Bucu
rești" la cros, manifes
tare sportivă de am
ploare. organizată — 
sub genericul marii 
competiții naționale Da- 
ciada— de C.M.B.E.F.S.- 
întrecere cu șapte eta
pe, fiecare sector al 
Capitalei, inclusiv Sec
torul Agricol Ilfov, găz
duind dte o reuniune 
A fost o acțiune-mara- 
ton, un cros — la pro
priu — rezervat tinere
lor talente, dar și la fi
gurat, cu numeroși ac
tiviști sportivi obștești 
prezenți — duminică de 
duminică — pe traseele 
din parcurile Tineretu
lui, I.O.R., Morarilor, 
Moerhioroș, precum si pe 
aleile din jurul stadio
nului de la „Șosea". Pre

zenți cu cronometra, pe
lerine de ploaie, foi de 
concurs, diplome, cupe 
— prezenți cu inima!

Inițiativa organizării 
acestor mereu atrăgă
toare alergări în aer li
ber a pornit din dorin
ța de a se evidenția 
valorile, de a se afla 
care este adevăratul po
tențial al atleților bucu- 
reșteni la ora dinaintea 
alinierii la startul fina
lelor pe țară ale „Cro
sului Pionierului" și 
„Crosului Tineretului". 
S-a cerut, cu alte cu
vinte. un fel de supli
ment competițional îna
intea fazei pe Capitală a 
acestor tot mai ponu- 
lare competiții, pentru a 
se opera schimbările ne
cesare (de ordin tehnic 
și tactic), pentru a se 

trimite pe culoarele vi
itoarelor etape ale ce
lor două îndrăgite cro
suri pe cei mai buni 
dintre cei buni.

Dincolo de frumuse
țea concursurilor, de 
cadrul sărbătoresc, de 
talentele și ambițiile a- 
tîtor competitori — pio
nieri, elevi, studenți, ti
neri din întreprinderi și 
instituții — veniți să-și 
dispute cu ardoare în- 
tiietatea pe traseele în
sorite ale primăverii, 
„Cupa Municipiului
București" la cros a 
constituit o reușită, prin 
competența, prin exi
gența organizatorilor.

Vasile TOFAN

(Continuare tn oao a 4-a>

Sibiul a intrat de pe 
acum în febra meciului 
de fotbal România — 
Italia, care se va dispu
ta miercuri în orașul de 
pe Cibin. Gazdele au fă
cut mari și frumoase 
eforturi pentru a asigu
ra o organizare fără re
proș întîlnirii dintre ce
le două reprezentative 
naționale și se poate 
spmne că ele au realizat 
acțiuni remarcabile, ca
re promit ducerea la 
bun sfirșit a misiunii 
lor. Stadionul este ga
ta să-și primească oas
peții. instalația tabelei 
electronice s-a încheiat, 
ea completînd utilajele 
acestei excelente arene. 
S-a amenajat o tribună 
specială pentru presă, 
rezervată celor peste o 
sută de trimiși ai ziare
lor, radioului și televi
ziunii, români și ita
lieni.

Lotul nostru își con
tinuă intens pregătirile, 
efectuînd antrenamente 
zilnice și urmărind și 
înregistrările video ale 
unor partide susținute 
de echipa Italiei. In pri
vința stării de sănătate, 
se fac deosebite efor
turi pentru recuperarea 
jucătorilor Lung și Că- 
mătaru, sperîndu-se ca 
ei să fie apți de a in
tra în teren la ora par
tidei. Antrenorul Eme- 
rieh Jenei ne-a spus 
următoarele despre par
tida de miercuri: „în- 
tilnim un adversar pu
ternic, deosebit de 
constant in joc. Dova
dă, suita de excelente 
rezultate din ultima 
vreme, eare confirmă 
poziția de semifinalistă 
a echipei Italiei la Euro 
’88. Ne pregătim atent. 
După zilele de recupe
rare. au urmat antre

namente susținute, do
rința selecționabililor de 
a face o partidă bună in 
compania acestor repu- 
tați adversari fiind foar
te mare. Sperăm să 
realizăm, prin acest 
meci, un start fructuos 
aj sezonului, care are 
ca moment de vîrf par
tidele de calificare pen
tru Campionatul Mon
dial".

Echipa Italiei va sosi 
la Sibiu marți la ora 
prînzului, venind de la 
Viena, unde, așa cum 
s-a mai anunțat, a între
cut sîmbătă echipa re
prezentativă a Austriei 
cu 1—0. Așa cum a de
clarat antrenorul Azeglio 
Vicini, el intenționează 
să alinieze in partida de 
la Sibiu „unsprezecele" 
care a terminat întîlni- 
rea de pe stadionul din 
Prater.



FIERBINTE OMAGIU I
„Republicanele" de lupte greco*romane, et

ECHIPELE FAVORITE S-AU IMPUS cu
(Urmare din pag. 1)

Astăzi, cinci sărbătorim 15 ani de la înalta 
învestitură a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
întreaga noastră națiune, mai strins unită ca 
oricînd in jurul partidului, aduce un fier
binte omagiu Intîiului președinte al tării, 
dînd astfel glas sentimentelor de dragoste, de 
aleasă prețuire, stimă și recunoștință față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cărui vastă 
și impresionantă activitate teoretică și prac-

• tică ■ este consecvent consacrată mai binelui ' 
țării, propășirii ei, fericirii poporului, îm
plinirii idealurilor sale de libertate, inde- . 
pendență, pace și progres.

„Nu am avut, nu am și nu voi avea nimic 
mai dc preț dccît interesele poporului în rîn- 
dul căruia m-am născut, am trăit și trăiesc ! 
Nu am avut, nu am și nu voi avea nimic mai 
de preț decît servirea dorințelor sale de 
bunăstare, de fericire, de libertate și inde
pendență ! Voi face totul pentru a asigura, 
sub conducerea partidului nostru, mersul 
ferm înainte al națiunii noastre spre culmile 
luminoase ale societății socialiste multilate
ral dezvoltate, ale societății comuniste. Numai 
așa voi considera că mi-am îndeplinit înda
torirea de comunist, de revoluționar, de pa
triot, de fiu al poporului român !“. lată 
o profesiune de credință definitorie pentru 
întreaga viață și operă ale conducătorului 
partidului și statului, erou intre eroii nea
mului.

în conștiința tuturor, fiilor patriei, marile 
împliniri din epoca de aur a țării sînt aso
ciate contribuției hotărîtoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea și înfăptuirea 
politicii generale a partidului, la îmbogățirea 
tezaurului gîndirii filozofice despre lume și

societate, la adîncirea și perfecționarea de
mocrației muncitorești revoluționare, la con
strucția socialistă, cu poporul și pentru 
popor, la fundamentarea strategiei economice, 
la stabilirea liniilor generale ale politicii 
externe a României — politică de înaltă prin
cipialitate, de colaborare, înțelegere și pace 
în lume, pentru Care țară noastră și-a cîș- 
tigat un frumos renume și un înalt prestigiu 
internațional. Ne mîndrim astăzi cu o indus
trie modernă și viguroasă, abordînd' cu cu
tezanță tehnica de vîrf ; cu o agricultură care 
stabilește, an de an, recorduri de productivi
tate; cu un învățământ și b știință în impe
tuos avînt, în stimularea cărora un rol esen
țial îl are tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic 
și savant de largă recunoaștere internațională. 
Ne mîndrim, deopotrivă, cu valoroase reali
zări în activitatea socială, educativă, de for
mare a omului nou, în cea desfășurată pe 
tărîmul artei și culturii... Dar și în aria spor
tului, care, în acești ani, a strălucit ca 
niciodată — iar tezaurul de medalii de aur, 
argint și bronz cucerite de purtătorii culo
rilor românești în arenele olimpice, mon
diale și continentale stă mărturie grăitoare 

— pe plan internațional, dînd vie expresie 
aleselor virtuți ale tineretului patriei, puse 
ir. valoare ca urmare a prețioaselor orien- I 
țări și indicații date de tovarășul Nictlae | 
Ceaușescu mișcării sportive, condițiilor de 
pregătire și viață pe care partidul și statul 
nostru le creează tuturor performerilor noș
tri ; condiții minunate, pentru care tineretul 
sportiv își exprimă astăzi, în zi de sărbă
toare. profunda sa recunoștință și angaja
mentul ferm de a aduce noi și strălucite 
succese culorilor românești.

Finalele „Daciadei" la patinaj artistic (juniori)

TRIPLU AXEL ÎN PREMIERĂ, LA NOI,

DAR Șl
Așadar, tihărul ' și talentatul 

nostru sportiv cornel Gheorghe 
a reușit ceea ce orice patinator 
din lume visează : să sară 
triplu Axei. Și a făcut-o atît 
de frumos, de natural, de înalt 
și de clar îneît „patinoarul" a 
amuțit pentru moment, pentru 
a izbucni în secunda următoare 
în ropote de aplauze. Aplauze 
care! aii continuat cît a durat 
programul liber, intrueit cei 
prezeriți duminică la ovalul de 
gheață „23 August" din Capita
lă, cu ocazia finalelor Daciădei 
la juniori, aveau să vadă, în- 
tr-tiii program bine prezentat 
de' sportivul nostru, alături de 
„premiera" românească, o cas
cadă de alte cinci triple reușite 
de cel care avea să ciștige ti
tlul de campion pe anul în curs. 
O reușită pe care am dori-o 
însă repetată în competiții in
ternaționale !

Cornel Ghoorghe l-a întrecut 
într-o manieră categorică pe 
principalul său rival, Zsolt Ke- 
rekes, în zi nu prea bună la 
programul, liber ales. Marian 
Prisăcaru, al treilea pe podium, 
la această categorie țcea mai 
disputată, datorită nivelului teh-

ALTE CINCI „
nic apreciabil oferit de toți cel 
patru comporienți ai lotului 
nostru reprezentativ), a fost o 
surpriză plăcută. Sub așteptări 
s-a prezentat însă Luis Taifas, 
expresiv, cu simț al muzicii 
dezvoltat. dar cu prea multe 
ratări. La fete, cuvinte frumoa
se adresate învingătoarelor, Co- 
druța Moiseanu (junioare I) și 
Fabiola Vișinoiu (junioare II), 
șl acestea componente ale lotu
lui național, stăpîne pe ele, si
gure la aterizări, deși săriturile 
prezentate nu au fost dir.tre ce
le ușoare. La juniori II a cîști- 
gat Cătălin Frățilă, în'.ro con
curență nici numeroasă, dar 
nici... valoroasă, în care o bună 
impresie a lăsat Marius Carăgea, 
de la. cat. copii (locul 2).

Firește, cîteva cuvinte se im
pun șl pentru perechea învingă
toare, timișorenii lovanca Cne- 
jev și Felix Sinitean, care au 
imaginat pe gheață cunoscuta 
poveste a îndrăgostiților Romeo 
și Julieta. . .

Iată, în continuare, cîștigăto- 
rii „Daciadei" de performanță la 
patinaj artistic pe anul în curs, 
precum și. ceilalți patinatori 
care au urcat pe podium la a-

TRIPLE44
ceâstă ediție : junioare I — 1.
Codruța Moiseanu (C.S.Ș. Triumf
— C.O. IMF Buc.) 2,0 p, 3. Bea
trice Kurceakovschi (C.S.Ș. Mier
curea Ciuc — C.O. IMF Buc.) 
4,0 p, 3, Andreea Munteanu 
(C.S.Ș. Triumf) 7,0 p; juniori I: 
1. Cornel Gheorghe (Textila 
Dunărea Galați — C.O. IMF 
Buc.) 2,6 p, 2. Zsolt Kerekes 
(C.S.Ș. Miercurea Ciuc — C.O. 
IMF Buc.) 3,8 p, 3. Marian Pri
săcaru (Textila Dunărea Galați
— C.O. IMF Buc.) 5,6 ț; juni
oare II: 1. Fabiola Vișinoiu 
(Pionierul Ploiești — c O. IMF 
Buc.) 2,8 p, 2. Raluri» Duda 
(Textila Dunărea Galați — C.O. 
IMF Buc.) 4,2 p, 3. Crenguța A- 
lecu (ICEMENERG) 5,0 p; juni
ori II: 1. Cătălin Frățilă (C.S.Ș. 
1 Timișoara) 2,0 p, 2. Marius 
Caragea (C.S.S. Olimpia Reșița) 
4,0 p, 3. Gheorghe Cniper (C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc) 5,6 p'; perechi:
1. lovanca Cnejev, Felix sini
tean (C.S.Ș. 1 Timișoara) 1,5 p,
2. Cosima Ciuhandu, Cătălin 
Frățilă (G.S.Ș. 1 Timișoara) 3 0
p, 3. Eva Kedves, Gheorghe Chi- 
pfer (C.S.Ș. Miercurea Ciuc) 4,5 p.

Doina STANESCU

Duminică au fost programate 
Întrecerile celei de a doua eta
pe a Campionatului Republican 
de lupte greco-romane pe cate
gorii de greutate și echipe.

BUCUREȘTI. Reuniunea orga
nizată de clubul Dinamo, in sala 
proprie de antrenament, a lost 
dominată." cum era și firesc, de 
formația gazdă, multipla cam
pioană a țării. Totuși, deși vic
toria dinam uvistilor n-a f_„: 
pusă sub semnul întrebării nici 
în meciul cu Dac a Pitești 
altă fruntașă a acestei întreceri 
din ultimii ani). Intilnirea din
tre cele două formații a fost 
frumoasă și mult mai echilibra
tă decît ne așteptam. Cu clțiva 
tineri talentați și bine pregătiți 
în formație. Dacia - 
o dîrză rezistentă 
mo. Considerăm 
acest sens, să 
tul că, după 
categorii, gazdele _ __
numai trei meciuri, cele.alte trei 
victorii fiind obținute da sporti
vii oaspeți... Scor 12—12. Dar, ia
tă cum s-a desfășurat latîln’.rea. 
La 48 kg, juniorul M, Diaconescu 
l-a înfruntat curajos pe dinamo- 
vistul I. Voicu, acesta d'n urmă 
reușind să smulgă o decizie la 
limită (2—1). La fei de echilibrat 
(dar mult mal spectaculos) a 
fost și meciul de la 52 kg : un 
alt junior talentat din Pitești, 
Răzvan Ciobanu, a izbutit să-l 
depășească la puncte (11—.0) pe 
B. Andreescu. C. Chiriță (Di
namo) a trebuit să depună efor
turi serioase pentru a-t putea 
învinge pe tirtărul L. Jinga, iar 
N. Marinei (Dacia) l-a întrecut 
în mod surprinzător (4—3), pe
P. Onciu, făcînd ca scorul să 
devină egal :<l—3.

C. Coșovan (Dinamo) l-a domi
nat categoric pe V. Stan (16—2), 
după care l-a fixat cu umerii pe 
saltea (tuș), iar D. Strezariu 
(Dacia) a egalat din nou situa
ția pe tabela de punctaj, ciștigînd 
prin tuș în fața dinamovistulul 
V. Manole, in urma unul „tur de 
cap" executat rapid și eficace. 
Desprinderea dinamoviștilor s-a 
produs greu, printr-o victorie 
prin descalificare (fără puncte 
tehnice) obținută de I. Mavlea 
in fata lui A. Szabo și s-a ac
centuat prin „tușul" realizat de 
A. Glonț în disputa cu C. Bu- 
leașcă.

Intilnirea celor două comba
tante s-a încheiat astfel cu 18—12 
in favoarea dinamoviștilor. dar 
apreciem că zestrea lor de puncte 
se va îmbogăți considerabil după 
disputarea celor două partide 
restantă (S. Herțea și I. Grigo- 
raș concurînd peste hotare).

Cea de a treia participantă la 
această reuniune, Carpați Sina
ia. n-a reușit "Să se situeze la 
nivelul adversarelor, pierzînd 
ambele întîlnirl la scoruri mari : 
7—31 cu Dacia Pitești si 1,5—26.5 
cu Dinamo.

fost

(o

Pitești t opus 
echipei Dlna- 
edificator, în 
amintim fap- 
primele șase 

cîștigaseră

Mihai TRANCA
ÎN sala de lupte a clubu

lui Steaua, formația gazdă (an
trenori Gheorghe Șuteu — coor
donator — și Marin Cristea) ne 
lăsase impresia, după cintarui 
oficial, că nu va putea să trea
că cu ușurință de cele două id- 
versare ale „triunghiularului", 
Electroputere Craiova șl Praho
va Ploiești, Pentru că Steaua 
prezenta, in locul multor titu
lari. tineri lipsiți de experiență 
competlțională, cel de la „48 kg“ 
bunăoară, Iliută Dăscălescu. a- 
vînd doar 17 ani. Așa s-a în- 
timplat, cîteva amănunte in a- 
cest sens fiind relevante. în me
ciul cu Electroputere, Iulltn Ni- 
țoiu, chiar titular la categoria sa,

(57 kg), a fost condus surprin
zător cu 7—0 de curajosul lup
tător craiovean Cuza Dragomir, 
sfîrșind însă, firește, prin tușul 
impecabil realizat de stelist. Iar 
tînărul Vasile Mustață (90 kg), de
butant în eșalonul fruntaș (pro
venit din Roman), a fost condus 

' cu 3—0 de rutinatul Petre Cîntă- 
rețu (24 de ani) ; în continuare, 
stelistul a egalat, a preluat con
ducerea cu 4—3. după care și-a 
fixat adversarul cu umerii pe 
saltea, obținînd victoria prin tuș. 
în cele din urmă, Steaua a între
cut pe Electroputere cu 36—1 și 
pe Prahova cu 39—1.

Intilnirea celor două formații 
oaspete a fost mal echilibrată, 
încheindu-se cu succesul echipei 
craiovene (antrenor Dănat An- 
ghel) : 28—12. Prahova (antrenor 
Constantin Constantin) nu și-a a- 
părat șansele în mod corespun
zător la cîteva categorii, pier
zînd nescontat partidele res
pective.

Au arbitrat, conform noilor mo
dificări ale regulamentului inter
național. Ion Nae (București), 
Valentin Bîrjac (Brașov) și 
Ion Bogdan (Cluj-NaDOC.U.

Costin CHIRIAC
ÎN SALA RAPID. formația 

gazdă a primit replica echipelor 
Metalurgistul IURT Lugoj și 
A.S.A. Cluj-Napoca. Elevii antre
norului Marin Belușica și Si- 
mion Popescu s-au detașat valo
ric, etalînd o certă superioritate 
atît pe plan tehnic, cît și la 
capitolul pregătire fizică. în me
ciul inaugural, cu A.S.A. Cluj- 
Napoca, feroviarii au cîștigat 
primele șase categorii consecuti
ve (între care la .>48“ și „74“ 
prin tuș), cedînd abia la cate
goria 82 kg, la care, într-ade- 
văr, clujeanul C. Mreană s-a 
dovedit cel mai bun luptător al 
„triunghiularului44 (el avea să-l 
depășească net și pe lugojan.ul 
F. Gînju). Ne-au impresionat 
plăcut evoluțiile lui C. Corcău 
(48 kg), I. Tase (52 kg), T. 
Stanca (57 kg), și D. Ioniță (62 
kg), sportivi care, de altfel, a- 
veau să confirme și ulterior, în 
meciul cu Metalurgistul Lugoj. 
La categoriile mări aveam să ob
servăm însă un cu totul alt 
„peisaj meciurile devenind fie 
de slab nivel (dublă descalifi
care la supergreii Iacob — Ma- 
reș), fie... nedisputîndu-se din 
diferite motive. Scor final : 24—7 
în favoarea gazdelor. în linii 
mari, cam aceeași traiectorie a 
avut-o și disputa Rapidului cu 
luptătorii lugojeni, învingători 
din nou fără a avea cea măi 
mică emoție : 26—7. Se remar- • 
căm, totuși,, și comportarea meri- 
lorie a unor lugojeni, între care 
l-am cita, în primul rînd, pe 
S. Buliga (74 kg). In fine, în
tr-o întîlnire echilibrată, pe care 
a ilustrat-o, în final, și scorul 
(19—19). Metalurgistul Lugoj a 
primit, totuși, punctele cuveni
te victoriei în dauna echipei 
A.S.A. Cluj-Napoca, izbutind să 
cîștige mai multe meciuri prin 
tuș.

Bune arbitrajele prestale de 
I. Crăciun (Timișoara), I. Șu- 
leapă (București) și „principaiul“ 
Marin Bolocan (Pitești). Cu atît 
mai de neînțeles ni s-au părut 
protestele în lanț ale unora din
tre antrenorii sau -sportivii care 
se aflau în jurul saltelei. Uneori 
zgomotul era mult mai mare de
cît lupta..

Sorin SATMARI

ORADEA. Reuniunea, desfășu
rată în șala Armatei din locali
tate, a fost reușită, datorită e-

chilibr 
tre ce 
tromui 
Satu r 
cîteva 
semna 
echipa 
mai p 
ambele 
șui și 
tida 
s-a tti 
S-au i 
Matei 
T. Pop 
și S. I 
(I. GIJ

C1MP 
ția loc; 
evident 
Căran, 
a reuși 
jul of ei 
ținînd 
niri : 
Craiova 
rești. C 
bucures 
luptătoi 
remarc: 
Pungă

GALA 
gramat 
nit ech 
CESARt 
Galați, 
torii loc 
bele în4, 
a învin? 
SAROM 
pe Ru 
dintre 
s-a încF 
că a pr 
POL-C0I

ARAD 
reușit s 
partide, 
tatea : 2 
25—10 c 
întîlnire 
echipe s 
băimărc: 
CARU-Ci

CLA
Și în < 

de far \ 
divizii z ?. 
gistrat v 
nele su 
și Const; 
pia din 
,din Tg.
scorurile

Divizia A de rugby (scria a II a)

SPORTUL STUDENȚESC SE REMARCĂ...
Dintre protagonistele seriei a 

Il-a a Diviziei A de rugby cea 
mai bună impresie ne-a pro
dus-o duminică Sportul Studen
țesc, o formație solidă, bine e- 
chilibrată pe ambele comparti
mente, care începe să semene 
a... echipă ! Prin succesul izbu
tit, în dauna Energiei din Capi

tală, studenții au devenit favo- 
riții întrecerii.

Grupa I. RAPID — CSM 1MU 
SUCEAVA 19—6 (3—3). Așa cum 
a jucat, echipa din Suceava — 
a „ținut44 doar o repriză — nu și-a 
justificat poziția fruntașă din 
clasamentul grupei. Rapidul.

^vBvavBV.Viv.vruYifYW«v^«w.VATiVr.v^.TATAV.*iV 
î SOVATA - O INVITAȚIE I

PENTRU ACEST SEZON
1 e Cură balneară eficientă și odihnă activă i
ț ® Factori naturali terapeutici de mare valoare : nămol ) 
9 sapropelic, climat de cruțare ; 5
5 Virtuțile terapeutice ale stațiunii SOVATA se recomandă t 
k persoanelor cu : «
? 0 afecțiuni ginecologice (în special pentru combaterea 55 sterilității) ; î
ț • afecțiuni reumatismale ; 5
4 © afecțiuni posttraumatice ; (
5 ® afecțiuni neurologice periferice. 2
2 Important de știut : . 5

I Eficiența curei balneare la SOVATA asupra organismu- ț 
I lui este imediată, iar ameliorarea sau vindecarea afec- ! 
, tiunii se realizează după efectuarea unoi cure balneare 5 
| repetate în funcție de indicațiile medicului. r

REȚINEȚI : 9
în această perioadă se acordă reduceri de tarife : ple- 5 

I carea se poate face in orice zi solicitată de turiști : se- 5 
- jurul se asigură pe perioade la alegere. 1
1 Biletele se pot procura de la agențiile oficiilor județene i 
I de turism și ale I.T.H.R. București, precum și de la co- i 

mitetele sindicatelor din întreprinderi si instituții. 4

wjaw.*a\w.w.w.v?av.m.>av.vaw-v..."?.

substanțial întino.-it (mulți rug- 
byști de 19, 20 de ani) a părut 
schimbată în bine, pu.iînd accen
tul pe joc și (deocamdată) mai 
puțin pe... rezultate, care, fără 
Îndoială vor urm a . și ele. Au în
scris : Cilinca șl D. Gheorghe 
eseuri, Ranga 2 drop, Stanclu 
l.p. și transf., respectiv Stroia 
2 l.p. Arbitru : N. Chiciu. (D.C.). 
MAȘINI GRELE BUC. — URA 
TECUCI 74—3 (40—0). Scor astro
nomic, ajutător în eventualitatea 
că echipa din Suceava ar mai 
pierde puncte. 12 eseuri : Mitică 
(5), Iordan (3), Neacșu (2), Ma
rinescu și Ispas de partea în
vingătorilor, intr-un meci fără 
istoric Arbitru : V. Popescu. (N. 
TOKACEK, coresp.). CONSTRUC
TORUL CONSTANTA — CFR 
CONSTANȚA 12—3 (6—0). Echi
pa mai omogenă, mai experi
mentată a obținut victoria me
ritat. Nache eseu, Rîu 2 l.p., 
transf. au punctat pentru învin
gători, respectiv Florea, drop. 
Arbitru : Gh. Prisăcaru. (C. PO
PA, coresp.). FOCȘANI — HI
DROTEHNICA IAȘI 9—3 (0—0).

Grupa a Il-a. ENERGIA — 
SPORTUL STUDENȚESC CON
STRUCȚII 3—14 (0—3). Energia
începe mai bine (ajutată și de 
vînt) dar nu fructifică, Sîrbules- 
cu, Gordin (3) și Buga ratînd 
pe rînd din l.p. în prima parte 
a jocului (Cojocaru l.p.), stu
denții nu se regăsesc. Abia după 
ce Sîrbulescu egalează (tot din 
l.p.) Sportul acționează mal bine 
și, firește, se Impune : Cojoca
ru (eseu și l.p.), Semen (eseu). 
Citeva remarcărl : Vereș, Stanca 
(mai puțin tendința spre durita
te), Semen, Cojocaru, din team- 
ul studențesc, respectiv Gordin. 
A condus bine ieșeanul . M. Popa 
(D.C.). OLIMPIA PTT ARAD — 
PETROCHIMISTUL PITEȘTI 10-6 
(4—6). Au punctat pentru în
vingători : Sugar 2 eseuri, Asms- 
randei transf., respectiv popa 
drop și Velcea l.p. Arbitru : bra
șoveanul M. Voina (O. BERBE- 
CARU, coresp.). IAMT.CSU O- 
RADEA — METALURGISTUL CU- 
GIR 6—6 (3—6). (I, GHIȘA,
coresp.). Meciul de divizia A 
Farul — Steaua se va disputa 
mîine, de la ora 14.

EXCURSIE

LA POIANA BRAȘOV
I.T.H.R. BUCUREȘTI or

ganizează o excursie Ia Po
iana Brașov în perioada 30 
martie ■— 2 aprilie a.c.

Preț: 554 lei/persoană.
Din program: , cazare la 

hotel categoria I; masă la. 
restaurant; cină festivă la 
restaurantul „Capra Nea
gră" sau „Favorit".

Ce! ce solicită, pot achita 
și costul transportului au
to. care este de 173 lei,'per
soană.

înscrieri și informații la 
toate agențiile de turism 
din Capitală.
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CURA BALNEARA prof:? actica activa IN STAȚIUNI
1
1

I
0 METODA EFICACE DE PĂSTRARE A SĂNĂTĂȚII'»

ADMI
ClȘTJjpi- 

MULTUL.
DIN

FAZA I 
riante 25".
1 100% a 
a 4.105 lei 
lei ; cat. 
cat. 5: 106 
145,75 a : 
1.986,50 a

FAZA a
2 100% a 
10.887 lei; 
27.995 lei 
de 2 locui 
ferența în 
a 6.999 le: 
2.992 lei; c 
cat. E: 24i

I
fizicale termic contrastante

al-
Eforie Nord •

• Călimănești-Că-
Felix • 

Herculane
Stațiunile

Mangalia _ . _ _______
ciulata 0 Sovata © Buziaș • Vatra Dor- 
nei • Tușnad 0 Slănic-Moldova dispun de 
toate condițiile si vă stau la dispoziție pen 
tru A URMA O CURA BALNEARA PROF1 
LACTICĂ ACTIVA.

Aceasta înseamnă :
— Kinetoterapie (cură de teren, gimnas

tică medicală, înot, practicarea jocurilor 
sportive, drumeție) ;ș sportive, drumeție) ; ale I.T.H.R. București.

— Proceduri
(dușuri scoțiene, afuziuni, băi parțiale 
ternante) ;

— Alimentație dietetică.
CURĂ BALNEARA PROFILACTICĂ AC

TIVĂ se poate face și în această perioadă a 
anului, iar biletele se pot obține pe o dura
tă de 7, 14 sau 21 de zile.

Solicitați informații și bilete pentru CUTIA 
BALNEARĂ PROFILACTICA ACTIVA de 
la agențiile oficiilor județene de turism și 
ale I.T.H.R. București.

I
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La încheierea Campionatului de baschet, grupa 7*12

lUrnOCRADARfA A FOSI DICISĂ îll flUAl
Turneul final pentru locurile 7—12 ale Campionatului Național 

de baschet masculin, desfășurat la Timișoara (în organizarea 
foarte bună a C.J.E.F.S., cu sprijinul A.S. Elba), ne-a prilejuit 
cîteva conslatări pe marginea comportării echipelor, între care 
s-a dat o luptă aprigă pentru evitarea retrogradării, aceasta fiind 
decisă doar de ultimele partide ale întrecerii.

Locul 7 a fost ocupat de 
Metalotehniea Tg. Mureș, ca
re acumulase iii etapele săp- 
tăminâle un număr de victorii 
liniștitor, dar ia turneu a avut 
o comportare mediocră, ciști- 
gînd un singur meci. Oricum, 
pentru o echipă care a reve 
nit în Divizia A, după mul ți 
ani, este o reușită, ea fiind 
departajată (la sfârșitul turu
lui) doar de coșaveraj de ocu
panta locului 6 Rapid Biio>'- 
rești.

Elba Timișoara, p formație 
cu multi tineri, unii crescuți 
chiar de actualul antrenor Mi
hai Bolcu, a știut să valorifice 
experiența unor jucători mai 
rutinați, s-o îmbine cu elanul 
celor tineri, astfel că a reușit 
ocuparea unui merituos loc 8.

Farul Constanța pierde te
ren, lucru firesc, de altfel, 
avînd in vedere faptul că nu 
promovează elemen te tinere și 
că echipa se bazează în pro
porție de 50 la sută pe jucăto
rul de excepție care este Vir
gil Băiceanu.

Studenții clujeni au trecut 
prin destule emoții pînă să se 
vadă rămași în Divizia A. 
Este adevărat că actuala echi
pă „U“ Cluj-Napoca este foar
te tînără, deci tăia prea mul
tă experiență competițională, 
dar jucătorii ei s-au mobilizat 
și au reușit jocuri frumoase,

aplaudate de public.- l-am re
marcat pe M. Pulbere și II. 
Rotaru, pentru viteza și preci
zia în aruncări. Gh. Mureșan 
(18 ani, 2,18 m) a evoluat de
zinvolt și a reușit să se im
pună sub panou, deși practică 
baschetul de numai 3 ani.

Păcat că Academia Militară 
Mecanică Fină București ți-a 
irosit de-a lungul campionatu
lui punctele cu care putea 6ă 
ajungă în turneul final (une
ori din cauze obiective — 
multe accidentări). Eă a fost 
revelația întrecerii finale, 
pierzînd un singur meci la 
două puncte diferență, în rest 
evoluînd frumos și demon- 
strînd că „sancțiunea" retro
gradării nu 1 s-ar fi cuvenit.

Ultima clasată, Kamira Baia 
Mare, a pierdut aproape toate 
partidele la diferențe minime, 
Aoest lucru a fost cauzat de 
faptul că echipa a fost lipsită 
de omul de pe bancă (antre
norul Andrei Molnar) în chiar 
mijlocul campionatului. Dacă 
ar fi avut un coordonator pe 
margine, probabil că nu ar fi 
ajuns în situația de victimă a- 
proape sigură. Clubul din Ba
ia Mare trebuia să se gîndeas- 
că serios că o echipă fără an
trenor nu poate obține rezul
tate ps măsura posibilităților 
jucătorilor ei.

Nicoleta ALDEA
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ȘTIRI, MECIURI AMICALE
• PRIMA SELECȚIONATA 

DE JUNIORI — ÎN CEHO
SLOVACIA. AStăzî se reuneș
te, la București, selecționata 
de juniori '90, care își conti
nuă pregătirile în. vederea 
preliminariilor Campionatului 
European A. Antrenamentele 
din această săptămînă au și 
caracter de trial, deoarece an
trenorii Gheorghe Staicu șl 
Marin Ți teica au convocat si 
cîțiva dintre juniorii eviden- 
țiați la echipele lor în me
ciurile din această primăvară. 
Lotul va efectua un turneu in 
Cehoslovacia, întîlnind in zi
lele de 4 și 6 aprilie echirta 
similară a țării gazdă.

• SPORTUL STUDENȚESC 
— F.C. ARGEȘ 1—1 (0—1). Au 
marcat Iorgulescu (min. 63, 
din 11 m) șl Bănuță (min. 34). 
SPORTUL : Mânu — M. Ma
rian, Metros II, M. Popa. Do 
bre — Țicleanu. Iorgulescu. 
Pologea — Trîmbițaș, Șumudi- 
ră. Stancu. Au mai jucat: Bon
doc. Voicilă, Necula. F.C. AR
GEȘ : Speriatu — I. Gheor- 
ghe, Stancu, Pîrvu, Tănase — 
Dican, Ignat, Eduard — Vlă- 
doiu. Amărzeanu. Bănuță. Au 
mai fost folosiți: Vilău, Mu-

șat și Badea (N. COSTACHE, 
coresp.).
• F.C.M.. DELTA TULCEA 

— OȚELUL GALAȚI 2—0 
(2—0). A înscris Iancu (min. 
20 șl 45). (FI- IOAN — coresp.).

• „U“ CLUJ-NAPOCA —
ARMATURĂ ZALĂU 3—1 
(2—1). Autorii golurilor : Ca- 
dar (min. 20 și 22) și Bănică 
(min. 88, din 11 m). respectiv 
Floricel (min. 11). (I. LES
PUC — coresp.).
• A.S.A. TG. MUREȘ — 

RAPID BUCUREȘTI 2—1 
(1—1). Au maroat: Albu (min. 
27) și Er6s (min. 52), respec
tiv Craiu (min. 34). A.S.A. : 
Biro III — Mathe, Matei, Sza
bo, Fodor — Moldovan. Stoi
ca, Eros, Szocs — Mayer, Al
bu. RAPID : Toader — Iorgu
lescu II, Bacoș, A. Popescu, 
Vameșu — Ilie, Estinca, Goan- 
ță, Tismănaru — Ciolponea, 
Craiu. Au mai jucat: Bonta, 
Roșea. D. Zamfir, Pomohaci, 
Iriminoiu. (C. ALBU — co
resp.).

• ASTĂZI, de la ora 16.30, 
stadionul MECON (din str. 
Drumul Găzarului) va găzdui 
un atractiv meci amical între 
divizionara C MECON și di
vizionara A F.C. Olt.

PREGĂTIRILE 

LOTULUI 

III TINERET
După jocul-test de la Me

diaș, cu formația divizionară B 
Gaz Metan, Lotul de tineret 
și-a mutat • locuj pregătirilor 

’.pentru m&sul amical . cu for
mația similară a Italiei (pro
gramat migreuri. de la ora 14) 
la Alba tSlia. Sigur că, așa 
cum sublinia antrenorul M. 
Rădulescu, partida de la.. Me
diaș a oferit destule repere 
asupra formulei de echipă ca
re urmează a fi prezentată Ia 
primul examen internațional 
al anului 1989, întîlnirea cu 
fotbaliștii antrenați de Ccsare 
Mal di ni.

Ieri, jucătorii noștri au e- 
fecluat două antrenamente, 
oel de după amiază desfășu- 
rîndu-se chiar pe suprafața de 
joc a Stadionului Municipal, 
pentru acomodarea cu gazonul 
unde se va disputa partida cu 
Italia. în dimineața acestei zi
le, pregătirile fotbaliștilor ro
mâni se vor încheia cu încă 
un antrenament, urmat de o 
analiză (cu ajutorul casetei 
video) a meciului de la Me
diaș.

I DIVIZIA C - REZULTATELE ETAPEI A 17-a

ompefifia divizionarelor A de popice
l»F

ZONA FIERBINTE" A CLASAMENTELOR
returului, 

v svDațelor 
< Uu lnre- 
plasare, u- 
(la Brașov 
nele Oîim- 
ectromureș 
înregistrat
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• VOINȚA 

UL BAICOI 
LECTROMU-
- VOINȚA 
CHEI 2742—

GLORIA. BUCUREȘTI — 
ȚA BUCUREȘTI 5355—5131 
•Continuînd cursa pentru 
tate, fosta campioană, a" țării, 
Gloria, situată pe poziția a doua 
în ierarhia seriei Sud. a intîlnit 
pe arena proprie o altă frun
tașă a clasamentului, Voința 
București (locul 4). Era de aș
teptat ca gazdele să-și înscrie 
în palmares o nouă victorie, dar, 
așa cum a început partida, cu 
juniorul Cristian Andrei în totală 
eclipsă de formă — 821 pd, cu 

* celălalt tînăr. Liviu Ghiță — 843. 
care a tras șase bile în... gol și 
cu maestrul sportului Alexandru 
Cătineanu (accidentat la mină), 
introdus de forță., majoră în for
mație, se părea că vom asista . .- --------

va- 
ale 
Le- 

Sta
bila 

_ ~______ _ „__________ la pi
cior fiind înlocuit cu Al. Căti
neanu (acesta s-a mobilizat e- 
xemplar) — amîndoi cu un total 
de 913, au făcut ca gazdele să 
se detașeze clar în final. De la 
oaspeți, doar Liviu Muceag — 
884 și, parțial, juniorii Ion Ovi- 
diu — 852, N. Lupu — 848 au 
dat satisfacție. Principala ca
rență a popicarilor de la Voința 
— imprecizia la manșele „izolate" 
(27 bile „goale"), unde „campio
nul" ratărilor a fost Marin^ Bă; 
lescu care a lansat de nouă ori 
bila pe lingă „singuratice". Ar
bitrul ștefan Călin, din Bucu
rești, a condus următoarele for
mații : Cristian Andrei (G) —
Constantin Bănescu (V) 821—866, 
Vasile Tudor — Ion Ovidiu 940— 
852, Liviu Ghiță — Marin Bă- 
lescu 843—831, Leontin Pop — 
Constantin Rădulescu (Petre Ig- 
natenco) 949—850 (297—553), Con-

VOIN- 
(4—2). 
iritîie-

la o luptă strînsă pînă la 
mele bile. Confirmîndu-și 
loarea, „piesele" de bază 
Gloriei, Vasile Tudor — 940, 
ontin Pop — 949, Constantin 
matescu (150—63) — care la 
40 a acuzat o „întindere" 1'

stantin Stamatescu (Alexandru 
Cătineanu) — Nicolae Lupu 913 
(213—700) — 848. Marian Andrei

— Liviu Muceag 888—834. scor
final : 5355—5131, pentru Gloria.
(Tr. I.) • C.F.R. CLUJ-NAPO
CA — ELECTROMUREȘ TG. 
mureș 5212—5366- (2—4). Mure
șenii^ s-au întrebuințat serios în 
această partidă întîlnind o echi
pă dîrză și disciplinată bine con
dusă de I. Bice — 925. De la 
oaspeți a excelat i. Hosu — 931. 
(loan Lespuc — coresp.) • C.F.R. 
CONSTANȚA — EXPLORĂRI 
C-LUNG MOLDOVENESC 51)89— 
5177 (2—4). Lidera seriei Sud a 
condus permanent pe tabela de 
marcaj. S-au impus V. Donos — 
925, I. Ilie — 913 și A. Frimu — 
862 de la moldoveni, C* Frigca
— 873 de la gazde. (Cornel Popa
— coresp.) • MINERUL VUL
CAN — METALUL ROMAN 5067— 
4809 (5—1). Victorie logică a Mi
nerului, dacă stăm să ne gîndim 
la valoarea și omogenitatea echi
pei acumulate pe parcursul cam
pionatului. Popicarii din Roman 
și-au jucat ultima șansă și după 
această înfrîngere, numai prin- 
tr-o minune se mai pot salva de 
la retrogradare. Cei mai buni au 
fost H. Ardac — 870, I. Scorțea
— 868 și V. Pișcoi — «67 de la 
Vulcan, respectiv C. Trandafir — 
858. A condus arbitrul P. Dima 
din București (Pompiliu Comșa
— coresp.). • TEHNO UTILAJ
ODORHEI — METALUL HUNE
DOARA 5077—5175 (2—4). Sur
priză de proporții pe arena din 
Odorhei, gazdele jucînd cu mult 
sub posibilitățile lor. S-au re
marcat T. Țălnar — 902. N. Torok

■ -- - 396 de la
— 885 și 
la gazde 
coresp.) 

: — con-
MUREȘ

I SE1UA I
Minerul Gura Humorului — 

Steaua Minerul Vatra Dornel 
2—0 (0—0), Cetatea Tg. Neamț — 

ICarpați Gălănești 5—0 (3—0), Fo- 
resta Fălticeni — Avintul Fra
sin 6—0 (2—0), Laminorul Ro
man — FORTUS Iași 3—2 (1—0), 

I Metalul Botoșani — Metalul Ră
dăuți 2—1 (2—0), Constructorul 
.Iași -T- Metalul Roman 3—1 (2—0), 

IC.S.M. Bucecea — Aurora Țg.
Frumos 2—0 (0—0), Celuloza IT A 
Piatra Neamț — Zimbrul Șiret 

12-1 (1-0).
Pe primele locuri în clasament, 

după etapa a 17-a : 1. MINERUL 
GURA HUMORULUI 28 p (32—8) ; 

12. Foresta Fălticeni 25 p (36—11);
3. Cetatea Tg. Neamț 21 p 
(42—14).,. pe ultimele locuri :

Ir 15. Avintul Frasin 10: p (28—33) ; 
. 16. ITA Piatra Neamț 7 p (13—34).

SERIA A II-a
Textila Buhuși — Gloria C.F.R. I- Galați ■ 0—1 (0—0), . Știința NAV- 

ROM Galați — c.S.M. Borzești 
3—0 (2-^0), Șantierul Naval Ga- 

. lăți — Victoria C.F.R. Tecuci 
14—0 (3—0), Mecanica Vaslui — Pe

trolul Moinești 0—1 (0—1), Steaua 
Mecanica Huși — Minerul Co- 
mănești 4—1 (2—1), Unirea Ne-

Igrești — Viitorul Vaslui 0—4 
(0—2), MECON Mun. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — Partizanul Bacău 
0—0, Proletarul Bacău — Meca- 

Ino Șport Galați 1—1 (1—0).
Pe primele locuri : 1. GLORIA 

C.F.R. GALAȚI 27 p (47—S) ; 2. 
Viitorul Vaslui 21 p (47—19) ; 3. I Mecanica Huși 19 p (32—21) ; 4.
MECON Mun. Gh. Gheorghiu-Dej 
19 p (24—21)... pe ultimele locuri: 

114. Mecano Sport Galați 12 p 
(24—34) ; 15. Proletarul Bacău

12 p (18—31) ; 16. Victoria Te
cuci 11 D (24—42).

Schimbare de lider in seria a Xl-a : Mureșul 
Luduș a trecut pe primul loc @ Unirea Slobozia a pier
dut, in deplasare, derby-ul cu Montana Sinaia ® Sco
rul etapei, la Fălticeni £ Șapte dintre fruntașele seri
ilor au jucat în deplasare și numai două au cîștigat : 
Gloria C.F.R. Galați și Olimpia Rm. Sărat @ Din cele 
96 de meciuri, 74 s-au incheiat cu victoria gazdelor,

11 la egalitate și 11 cu victorii ale oaspeților

— 900 și N. Popa — I
Hunedoara, I. Szegedi 
I. Maroși — 872 de
(Adolf Pialoga —
— UNIO SATU MARE
STRUCTORUL TG. 
5152—5142 (2—4) • RULMENTUL
BRAȘOV — CONSTRUCTORUL 
GALAȚI 4859—5052 (2—4). Rezul
tatele au fost transmise de co
respondenții : C. Gruia, Șt. Vida, 
I. Corduban, P. Fuchs, V. Po- 
povici, T. Siriopol, I. Păuș, C. 
Crețu, A. Soare.

\ȚIA DE STAT tOTO- PRONOSPORT INFORMEAZĂ
:p.agekii
.toEXPKES
E 1989

a 1 : 3 va- 
lei ; cat. 2: 
d și 3 25% 
10,75 a 2.673 
a 580 lei ; 
lei; cat. X: 

cat. Z :

alegoria A : 
și 1 25% a 

: 1 100% a 
> o excursie
Î.S.S. și di- 
■) și 10 25%
C : 32,75 a

18 a 907 lei; 
lei ; cat. F :

270.75 a 362 lei; cat. G :
4.431.75 a 100 lei.

Cîștigurile a cite 43.547 lei 
de la categoria A au revenit

participanților Ciuciolu Marin 
din Mangalia și Pîrvu Florian 
din Petroșani.

® ASTAZI, MARȚI, 28 JAR
TIE, este ULTIMA ZI pentru a 
vă juca numerele alese la tra
gerea obișnuită PRONO EXPRES

acare va avea loc mîine. miercuri 
29 martie.

• Duminică. 2 aprilie, va avea 
loc prima din cele două tra
geri LOTO 2 planificate in cursul 
acestei luni, la care partiCîpanții 
au din nou posibilitatea de a-și 
valorifica șansele, puțind obține 
importante ' cîștiguri în ban! și 
autoturisme. Reamintim că bile
tul de participare <10 lei vari
anta) poate fi completat cu o 
variantă achitată sută la sută 
sau cu patru variante neuitate 
în cotă de 25 la sută. Fiecare 
bilet are drept de participare la 
toate cele trei extrageri a cite 
patru numere, care însumează 
12 numere din totalul de 75. O 
altă caracteristică a acestei tra
geri care îi demonstrează sim
plitatea este că se poate ciștiga 
și cu numai două numere. Ju- 
'cați din timp numerele <tv. fa
vorite !

I 
I 
I
I 
I
I
I
I
I 
I
I 
I

SERIA A III-a
Petrolul Ianca Brăila — Olim

pia Rm. Sărat 0—1 (0—0), Ș.N.- 
C.S.ș. Tulcea — Chimia Buzău 
2_o (2—0), Progresul Isaccea — 
Arrubium Măcin 2—1 (0—1),
A.S.A. Buzău — Laminorul Bră
ila 3—1 (2—0), Petrolul Berea
— Granitul Babadag 1—0 (0—0), 
Foresta Gugești — victoria Țăn- 
dărei 4—0 (3—0), Hidrotehnica 
Buzău — C.S. Progresul Brăila 
3__0 (2—0), Celuloza Adjud —
Autobuzul Voința Odobești 5—0 
(4—0).

Pe primele locuri : 1. OLIM
PIA RM. SĂRAT 30 p (37—4) ; 
2. C.S. progresul Brăila 22 p 
(32—19) ; 3. Hidrotehnica Buzău 
20 p (45—26)... pe ultimele locuri:
15. Granitul Babadag 12 p (17—31);
16. Laminorul Brăila 10 p (19—36).

SERIA A IV-a
Montana Sinaia — Unirea Slo

bozia 1—0 (0—0), — s-a jucat la 
Bușteni, CONPREF Constanța — 
Portul Constanța 0—1 (0—1), Pro
gresul C.S.Ș. Medgidia — Victo
ria Munteni Buzău 3—0 — echipa 
Victoria fiind suspendată, Victo
ria Florești — Unirea Urziceni 
2—o (0—0), Olimpia Slobozia —
Unirea Cîmpina 1—0 (0—0), 
1SCIP Ulmeni — ș.N. Oltenița 
2—o (1—0), Petrolul Băicoi — 
Victoria Lehliu 2—1 (1—0), Viito
rul Chirnogi — Voința I.C.S. 
Medgidia 0—0.

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
SLOBOZIA 27 p (40—10) ; 2. Mon
tana Sinaia 24 p (44—17) : 3. Por
tul Constanța 24 P (36—20)... pc 
ultimele locuri : 15. Viitorul
Chirnogi 1^ P <20—48) : 16. Vic
toria Munteni Buzău 2 p (9—62).

(3—0), ROVA Roșiori — Petrolul 
Roata de Jos 2—1 (2—1), I.M.G. 
București — F.C.M. Victoria 
Giurgiu 5—1-(2—1).

Pe primele locuri : 1; UNIREA 
ALEXANDRIA 28 p (39—10) ; 2. 
Autobuzul București 24 p (36—11); 
3. Automatica București 23 p 
(35—21)... pe ultimele locuri : 15, 
Petrolul Roată de Jos II p 
(25—33) ; 16. Petrolul Poieni
1 p (5—76).

SERIA A VI-a
Minerul Șotînga — Mecanica 

Fină București 0—0, A.S.A. Chi
mia Brazi — Muscelul Cîmpulung 
0—1 (0—0), Electronistul Curtea 
de Argeș — Minerul Filipești 
0—0, Progresul Energia Bucu
rești — Unirea Pitești 3—0 (2—0), 
Tehnometal București — IUPS 
Chitila 1—1 (1—0), Electrica Titu
— Foresta Băbeni 5—0 (2—0), 
Metalul Filipești — Electrica 
Fieni 3—1 (2—0), Cimentul Fieni
— Avicola Crevedia 4—2 (2—0).

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 28 p 
(28—7) ; 2. Muscelul Cîmpulung 
20 p (25—19) ; 3. Chimia Brazi 
19 p (26—15)... pe ultimele locuri: 
15. Forestierul Băbeni 12 p 
(18—38) ; 16. Electrica Fieni 11 o 
(16—28).

SERIA A VlI-a
Constructorul T.C.I. Craiova — 

I.O.B. Balș 2—0 (0—0), Progresul 
Băilești — Recolta Stoicănești 
3—1 (1—0), Dacia Cozia Călimă-
nești — Petrolul Stoina 5—0 
(3_Lo), petrolul Țicleni — Mine
rul Mătăsari 5—2 (3—0), Meca
nizatorul Șimian — Sportul Mun
citoresc Drăgănești Olt 2 0 
(1—0), Termoconstructorul Dro- 
beta Tr. Severin — Constructo
rul Șoimii Craiova 0—2 (0—1), 
Dierna Orșova — Progresul Co
rabia 3-0 (2-0), Metalurgistul
Sadu — Viitorul C.S.Ș. Drăgă-. 
șani 0—1 (0—1).

Pe prițnele locuri : 1. CON
STRUCTORUL TCI CRAIOVA 
24 p (35—9) ; 2. Dacia Călimă- 
nești 22 p (30—18) ; 3. Sportul
Muncitoresc Drăgănești Olt 21 p 
(36—26)... pe ultimele locuri î 1j. 
Minerul Mătăsari 12 p (18-38) ; 
16. Termoconstructorul Drobeta 
Tr. Severin 10 P <17—431.

SERIA A V-a
C.S.M. Unirea Alexandria — 

C.F.R.-B.T.A. București 3—0 
(2—0), Automa.i a București — 
Viscolii București 2—0 (1—0), 
A.S. Dunăreană GINAU Giurgiu 
— Chimia Tg. Măsurele 4—0 
(2—0), A.S.I.C. București — Au
tobuzul București 1—2 (0—1), 
MECON București — Petrolul 
Poieni 3—0 (3—0), Metalul Bucu
rești — Danubiana București 5—0

SERIA A VIII-a
Vagonul Arad - Minerul Ora- 

vita 5-0 <3—0), U.M. Timișoara 
_ _ c.F.R. Victoria Caransebeș 
2—0 (1—0), Unirea Sînnicolau — 
Minerul Moldova NoL"\, 1-0 
<0—0), C.S.M. Caransebeș — 
Energia Auto Timișoara 1 1 

\ (o—i), strungul Chișineu Cnș
A S. sinmartinul Sîrbesc 4 2 
<2—1), C.S.M, Lugoj — Motorul 
I M.A. Arad 4—0 (4—0).
Arad — Automecanica ReșRa 
2_o (1—0), Unirea Tomnatic
Minerul Anina 3—2

Pe primele locuri : 1. VAGO 
NUL ARAD 28 P (60-2J,>*■ 
C S M. l ugoj 24 p (43 17) * 3. 
Energia rimișoara 19 p (27—23)..., 
pe Ultim, le locuri : 15. C P R- 
ransebeș 10 p (13—51) : 16. Mine
rul Oravița 8 p (20—43).

SERIA A IX-a
I.P.A. Sibiu — Mureșul Ex

plorări Deva 0—0, Textila Clsnă- 
die — C.S.U. Mecanica Sibiu 
3—8 (1—0’. Automecanica Mediaș 
— Minerul Lupeni 0—0 — s-a ju

cat la Agnita, Carpați Mîrșa — 
Metalul Aiud 3—1 (i—p>. Aurul
Brad — Carpați. Agr.ita 4—0 
(3—0), .Minerul Știința Vulpan — 
Retezatul Hațeg 3—1 (3—0).
C.F.R. Simeria — Energia. Săs- 
ciori 0—0, Metalurgistul ..CuBir — 
Șoimii Lipova 3—0 — hepre-
zentare.

Pe primele locuri : 1. MURE
ȘUL DEVA 28 p (37—7) ; 2. Me
talurgistul Cugir 25 p (29—14) t 
3. Aurul Brad 21 p (44—17)... pe 
ultimele locuri : 14. Retezatul
Hațeg 13 p (24—34) ; 15. Carpați 
Agnita 13 p (25—42), 16. Auto
mecanica Mediaș 12 p (16—35).

SERIA A X-a
viitorul Gheorgheni — IMASA 

Sf. Gheorghe 2—2 (1—2), Electro 
Sf. Gheorghe — Metalul Tg. Se
cuiesc 1—0 (1—0), Unirea Cristur
— Precizia Săcele 0—0, Metalul
Sighișoara — Relonul Săvlnești 
3—1 (3—0), Nitramonia Făgăraș
— Minerul Baraolt 1—0 (1—0),
Cimentul Hoghiz — Progresul 
Odorhei 1—2 (0—0), Minerul Bă
lan — Rapid Miercurea Ciue 
0—1 (0—0), Carpați Covasna —
Carpați Brasov 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. IMASA 
SF. GHEORGHE 27 p (39—11) ;
2. Electro Sf. Gheorghe 24 p 
(20—11) ; 3. Rapid M. Ciue 20 p 
(28—17)... pe ultimele locuri : 15. 
Minerul Bălan 11 p (21—26) ; 16. 
Cimentul Hoghiz 7 p (16—59).

SERIA A Xl-a
Metalul Reghin - Minerul 

Sărmășag 4—1 (1—0), Olimpia
Gherla — Chimia Năsăud 2—0 
(0—0), Metalotehniea Tg. Mureș
— Steaua C.F.R. Cluj-Napoca 
l_0 (0—0), Lacul Ursu Sovata
— Industria Sirmei C. Turzii
2— o (1—0), Mecanica Bistrița —
Laminorul Beclean 1—0 (1—0), 
Laminorul Victoria Zalău — Sti- 
cla Arieșul Turda 5—- (1—0),
Mureșul Luduș — IZOMAT Șlm- 
leu Silvaniei 2—0 (0—0), C.U.G. 
Cluj-Napoca — Oțelul Reghin 
1—0 (0—0).

Pe primele locuri : ’. MURE
ȘUL LUDUȘ 22 p (22—10) ț 2. 
Minerul Sărmășag 21 p (26—14) ;
3. C.F.R. Cluj-Napoca . 20 P
(31—16) ; 4. Mecanica Bistrița
20 p (24—23)... pe ultimele locuri: 
14 Metalul Reghin 14 p (22—28)
15. Otelul Reghin 14 p (17—20) :
16. Laminorul Beclean 12 p 
(17—32).

SERIA A Xll-a
Someșul satu Mare — Voința 

Oradea 3—1 (1—0), Minerul Tur.
— Minerul Borșa 2—0 (1—0), Mi
nerul Baia Sprie — C.l.L. Signet 
1—o (0—0), înfrățirea Oradea — 
Chimia Tășnad 1—0 (1—0), Vic
toria Cărei — Gloria Beiuș 0—1 
(4—0), Minerul Băița — Otelul 
Or. dr. Petru Groza 3—0 (1—0), 
Oașul Negrești — Bradul Vișeu
3- 0 (3—0), CUPROM Baia Mare
— Minerul șuncuiuș 4—0 (1—Oi-

Pe primele locuri : 1. SOMEȘLL 
SATU MARE 24 p (41—17) 1 2. 
Oașul Negrești 21 p (38—28) : 3. 
Minerul Bala Sprie 13 p (30—20):
4. înfrățirea Oradea 18 p (24—23) 
...pe ultimele locuri : 14. Voința 
oradea 14 p (24—23) ; 15. Chimia 
Tășnad 14 p (15—281 : 10. Mine
rul Șuncuiuș 12 p (19—34).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.
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FINALISTELE CUPELOR EUROPENE 
LA HANDBAL FEMININ

ARGENTINA A CÎȘTIGAT TURNEUL f.l.R.A.
<9 Echipa României, pe un nemulțumitor loc 7

BERLIN, 27 (Agerpres). 
Halle s-a încheiat turneul 
ternațional de box care a 
unit peste 100 de pugiliști 
10 țări. Printre învingători
s-au numărat Emilio Paisan 
(Cuba) la categoria semăn us
ca. coechipierul acestuia Jose 
Fermin (categ. muscă), boxe
rii din R-D. Germană Dieter 
Berg (categ. cocoș), 
Zulow (categ. 
Siegfrid Mehnert 
mimijlocie) Henry 
teg. mijlocie), Uli 
teg. supergrea).

Pugiliștii români 
gep și Mihai Nițulescu 
clasat pe locul 3. pierzînd in 
semifinale la Zulow și, res
pectiv, Mehnert.

• La Krasnodar, în meci re
tur pentru „Cupa Cupelor" la 
handbal feminin, echipa loca
lă Kuban a învins cu scorul de 
35—27 (16—10) formația Loko
motiv Zagreb. Cele mai mul
te goluri pentru echipa gazdă 
au fost marcate de Svetlana 
Vidrina (9), Natalia Vereșa- 
ghina (7), Svetlana Priahina 
(6). învingătoare și în prima
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Andreas 
semi ușoară), 
(categ. se- 
Maske (ca- 
Kaden (ca-
Nedim Re- 

s-au

WILANDER ELIMINAT!
NEW YORK, 27 (Agerpres). In 

turneul de tenis de la Key Bls- 
cayne (Florida), jucătorul argen
tinian Alberto Mancini a furni
zat o surpriză, eliminîndu-1 cu 
3—6, 6—3, 6—4, 6—3 pe suedezul 
Mats Wllander. In turneul femi
nin, Sabatini a învins-o cu 6—2. 
6—2 pe neozeelandeza Cordwell, 
iar Sukova a dispus cu 6—1, 6—2 
de Paulus (Austria).

partidă (25—22), echipa Kuban 
s-a calificat în - 
să întîlnească 
ța Bacău-
• După cum 

finala feminină 
Chimistul Rm. 
tîlni echipa 
Vilnius.
• în cadrul semifinalelor 

Cupei Campionilor Europeni la 
handbal feminin, în meciul re
tur, echipa Hipobank Viena a 
învins cu scorul de 20—15 for
mația Debrecen (Ungaria). în 
finală s-a calificat echipa vie- 
neză care va întilni formația 
Spartak Kiev.

finală, uimind 
formația Știin-

s-a anunțat, în 
a Cupei I.H.F. 
Vîlcea va în- 

sovietică Egle

„CUPA MONDIALĂ- 
LA SÂRIIURI CU SCHIURILE

AL PATRULEA SUCCES
Sezoane de-a rîndul, italia

nul Andrea Borella s-a 
mărat printre 
anvergură al 
că, trecînd de 
comportindu-se 
slab (eliminat ________
J.O. 1988, notarise să abando
neze planșa. Mai mult d’.n or
goliu. si-a îngăduit, recent, 
participarea, la „Challenge 
Rommel", ca un iei de adu
cere aminte a izblnzilor re
purtate in 1983, 1981 și 1987. 
lată însă că, o săt '.mini 
înaintea turneului, a contrac
tat o traheltă. șederea in pat 
Si regimul de antibiotice fa- 
cîndu-l sa piardă 5 kilograme.

Deși slăbit, a plecat totuși 
la Paris, iar drumul acela 
n-a însemnat decit începutul 
unor peripeții pe care, i 
gerlnd ?, „l’Equipe" avea 
le Intituleze „t.e rr’- 
Borella". Să recapitulăm, 
turul 3, Italianul a căzut 
secerat, acuzînd o durere 
troce la glezna dreaptă, 
care, în lipsa altei soluții 
moment, medicii i-au strins-o 
intr-o fașă. După recalificări 
(pierduse la Conscience), 
Borella l-a întîlnit, în finala 
de 8, pe Welssenborn (R.D.G.), 
a cărui mască i-a pricinuit, 
fără si existe vreo intenție, 
un traumatism la nas. Iarăși 
au intervenit medicii, iar Bo
rella, deșt schiopătînd și cu 
nasul bandajat, a cîștigat, cu 
12—11. A urmat semifinala cu 
omnes, unul din favorita 
publicului. La 7—9, clnd fran-

____ nu- 
floretiștil de 
lumii. Numai 
30 de ani și 
neașteptat de 

imediat) la

exa- 
să 

miracle 
tn 
ca 
ă- 
pe 
de

cezul părea să fi scăpat tn 
învingător. Borella s-a oprit, 
plîngindu-se de crampe la 
coapsă. Altă întrerupere, în
delung „amendată" de spec
tatori, altă fașă și... altă 
victorie pentru Italian, cu 11— 
9. împotriva oricărui pronos
tic, a logicii chiar...

In sftrslt. finala cu ungu
rul Ersek. Borella arăta, du
pă observația Silviei Josse, 
redactorul ziarului citat 
„ca un om care tocmai a 
intrat sau a ieșit din spital", 
dar el și-a apărat sansa cu 
virtuozitate si înverșunare, 
dacă nu chiar cu eroism. 
S-a mișcat cit mai puțin po
sibil, si-a ferit piciorul drept 
șt, tu 11—9, și-a adjudecat 
finala si trofeul ! Al patrulea 
lui succes tn ..Challenge 
Rommel" șt. fără îndoială, 
cel mai strălucitor.

Poate că nu strică să pre
cizăm că, seara, radiografia 
a evidențiat o fisură a glez
nei, obligînd la imobilizare. 
Altfel zis. Andrea Borella s-a 
întors acasă cu piciorul in 
ghips, după ce va fi eferit 
insă asistentei pariziene, și 
nu numai ei. o pilduitoare 
lecție de bărbăție și stăpînire 
de sine. Rugat să comenteze, 
s-a limitat să spună : 
„Trebuia să cîștig șl am 
cîștigat. Scrima rămîne, nu-i 
așa ?, un sport al minții", 
fn asemenea situații, ca să 
fim sinceri. cuvintele prea 
multe nu ajută la nimic...

Ovidiu IOANIȚOAIA

I
I
I*
1
I

BELGRAD, 27 (Agerpres). 
Cupa Mondială la sărituri 
schiurile s-a încheiat i 
toria suedezului Jan- 1 
247 p, urmat de Jens 
sflog (R.D. Germană) 
Dieter Thoma (R.F. 
nia) 167 p. Cunoscutul 
pion finlandez Mattl Nykanen 
s-a situat doar pe locul B, cu 
106 p. Ultimul concurs, desfă
șurat pe trambulina 
Planica (Iugoslavia), 
cîștigat de Jens Weissflog, cu 
227 p (sărituri de 124 m și 119 
m), secundat de norvegianul 
Kent Johanssen — 220 p.

cu 
cu vic- 
Bokloev 

Weis- 
192 p și 
Germa- 

cam-

de la 
a fost

TROIA (27 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). în 
fine, iată, putem consemna 
un succes al rugbyștilor noș
tri' juniori la Turneul FIRA. 
într-adevăr, o victorie (tardi
vă) s-a realizat în ultimul 
meci (pentru locurile 7-8) în 
fața modestei echipe a Bel
giei: 34—3 (18—3). în acest 
meci, cu adversar, pia-tie, 
inexistent, juniorii români au 
înscris opt încercări : Dr&gu- 
ceanu și Cristea cite două, 
Leaua. Spivak, Popescu și 
Brici cîte una, ultimul reușind 
și o transformare ; pentru 
belgieni a marcat Hellcmans 
din 1.

în da acestui scor net 
favorabil, echipa noastră a 
manifestat, in continuare, mul
te slăbiciuni (a ratat ocazii 
peste ocazii), jucînd fără o 
orientare precisă, ceea ce vine 
să confirme — după evoluția 
slabă din partida anterioară 
cu Portugalia — că reprezen
tativa noastră, depășită teh
nic și fizic, a fost în „afara 
competiției", mulți dintre ju
cători neonorîindu-și selecția, 
neridieîndu-se la nivelul pro
tagonistelor întrecerii de virf 
a federației internaționale. Dar 
despre toate acestea ou ocazia 
unui viitor comentariu.

Sîntem datori cititorilor noș
tri cu rezultatele semifinale
lor. Pentru locurile 1—4 : Ar
gentina — Franța 28—12 
(12—0) — mare surpriză, avînd 
în vedere experiența echipei 
franceze. U.R.S.S. — Italia 
36—12 (12—8), scor net, fără 
echivoc. Pentru locurile 5—3 : 
Portugalia — România 12—10 
(0—10) și .Spania — Belgia 
36—7 (10—3).

în ultima zi rezultatele me
ciurilor de clasament au fost

1—2 :
42—12 

au în- 
12—9

următoarele : locurile 
Argentina — U.R.S.S. 
(9—3), juniorii sovietici 
tors scorul pînă la... 
(pentru ei!), după care forța
superioară de joc a formației 
sud-americane și-a spus cu- 
vîntul, ea rfștigind detașat. 
Pentru locurile 3—4 : Franța 
— Italia 47—16 (22—6), meci 
fără istoric, pe măsura tre
cerii timpului reprezentativa 
„cocoșului galic" impunîndu-se 
la modul categoric. Pentru, 
locurile 5—6 : Portugalia — 
Spania 32—19 (14 —3); a fost
jocul cel mai echilibrat. în 
fine, locurile 7—8 : România — 
Belgia 34—3 (18—3).

în urma acestor 
Belgia a retrogradat
B, locul său urmind „ __ ___
de către Polonia, oare a cîști
gat meciul 
secunde, cu 
31—9.

rezultate 
în grupa 
a fi luat

decisiv al grupei
R.F. Germania :

Tiberîu ST AMA

STARTUL PILOȚILOR
DE „FORMULA V
RIO DE JANEIRO, 27 (A- 

gerpres). „Marele Premiu" al 
Braziliei la automobilism, pri
ma probă a Campionatului 
Mondial rezervat piloților de 
formula I, s-a desfășurat pe 
circuitul de la Jacarepagua și 
a fost cîștigat de englezul Ni
gel Mansell ' ~ 
a parcurs 
lh38:58,744. 
oezul Alain 
Honda") și 
cio Gugelmin („March").

(„ Ferrari"), cane 
306,891 km în 

L-au urmat fran- 
Prost („McLaren 
brazilianul Mauri-

I*
I*
I*
I*
I*
I

AGENȚIILE de presă transmit, 
și federația din Atena ne-a con
firmat telefonic, că a fost numit 
al doilea antrenor al reprezenta
tivei Greciei. Este vorba despre 
Antonis Georgiadis, care va co
labora cu Alekos Sofianidis, cel 
care l-a înlocuit, după meciul 
România — Grecia 3—0, din pre
liminariile C.M., pe Miltos Pa- 
papostolou. Georgiadis e în vîr- 
stă de 53 de ani.

PORTUGALIA (et. 31) Spor
ting — Guimaraes 1—0, Beira 
Mar — Benfica Lisabona 0—1.

• Al doilea antrenor al echipei naționale a Greciei 
• Campionate : luptă strînsâ în Franța ; Sredeț con
duce autoritar; Bremen și Stuttgart - învinse ; El-Ahly 
Cairo a cucerit titlul 9 „Cupa Libertadores" 9 Napoli 
— sancționată de U.E.F.A. 9 Precizări făcute de pre
ședintele F.I.F.A.

A 30-a EDIȚIE A „CUPEI F. R. CICLISM"
EFORIE NORD, 27 (prin te

lefon). Timp de o săptămînă, 
în această binecunoscută sta
țiune balnao-climaterică se 
vor derula unele „secvențe" 
ale celei de-a 30-a ediții a „Cu
pei F.R. Ciclism". La start au 
răspuns prezent aproape 100 
de alergători de la toate clu
burile și asociațiile din țară, 
precum și o echipă din R.D.G.

CROS

Cicliștii noștri vor trebui să 
sex mobilizeze exemplar, pen
tru a se impune în fața spor
tivilor oaspeți, care au în com
ponență. printre alții, pe H.I. 
Pohl, fost vioecampion și, a- 
poi, campion mondial, și pe 
H. Groger, cîștigătorul ultime
lor două ediții ale acestei 
curse.

Etapa întîi (circuit în stațiu
ne în lungime de 2,300 km, 
parcurs de 20 ori), s-a desfă
șurat pe o vreme ideală 
concurs, temperatura de
grade, precum și șoseaua foar
te bună contribuind din plin la 
reușita unei frumoase întreceri 
sportive pentru privitorii care 
au aplaudat, în final, evoluția 
meritorie a cicliștilor noștri. 
Clasament: 1. Vasîle Mitrache 
(Dinamo) 1.05:28, medie orară 
42.100 km, 2. D. Catană (S'ea- 
ua) la 5 s. 3. R. Koldewitz 
(Vorwaerta) la 11 s, 4. C. Popa 
(Dinamo) la 13 s. 5. N. Aldu-

de
20

(Urmare din pag. 2)

Partid panțil au alergat exact 
800, 1500, ori 2000 m, fără 
acele „aproximații", care, în 
finale, nu aveau darul să a- 
prople competitorul de podiu
mul de premiere. Și, din pă
cate, au existat finișurile ire
zistibile ale unor ..talente" ce 
luau startul la 1500 
dreptul... 
1200 m.

„Cu/a 
rești" la

boschetului
m din 
de la

lea (Metalul Plopeni) la 35 s, 
6. L. Kovacs (Voința Arad).

Etapa a doua, desfășurată pe 
șoseaua ușor vălurită ce duce 
spre Mangalia, 76 km. a fost 
calmă pînă la bariera de la 
Neptun (întoarcere), cînd un 
grup de 15 cicliști a reușit să 
se desprindă. Ei au fost ajunși, 
totuși, la intrarea în comuna 
Tuzla. De aici, plutonul s-a 
agitat permanent pentru sprin
tul final, care a revenit unui 
sportiv oaspete. Clasament : 1. 
Richard Schultz (Vorwaerts) 
1.54:04, m.o. 39,966 km. 2. N. 
Aldulea, 3. C. Neagoe (Steaua), 
4. C. Nicolae (Dinamo), 5. R. 
Koldewitz (care și conduce în 
clasamentul general). 6. L. Ko
vacs, toți același timp.

Marți se va desfășura etapa 
a IlI-a, Constanța — Agigea
— Negru Vodă — Constanța, 
118 km, iar miercuri etapa a 
IV-a, Constanța — Tariverde
— Constanța, 110 km

Cornel POPA, coresp.

Lelxoes — F.C. Porto 0—3, Boa- 
vista — Esplnho 1—0, — ' 
Penafiel o—o, Amadora 
timonense 1—8, Vitoria 
— Viseu 2—0, Chaves — 
o—o, F.C. Braga — Belenenses 
2—0. Pe primul loc al clasamen
tului se află Benfica Lisabona 
51 p, urmată de F.C. Porto cu 
45 p.

FRANȚA (et. 31). Conduce St. 
Germain Paris, cu 58 p, urmată 
de Sochaux și Olympique Mar- 

56 p. Rezultate : 
— Cannes 1—0, 

5—0, Toulouse — 
Sochaux — Lille 

Metz 3—0, Stras-

Fafe — 
— Por-
Setubal 
Farense

silia cu cîte 
Matra Racing 
Nisa — Caen 
Toulon 1—0, 
2—0, Laval — ____  _ _____
bourg — Monaco 1—2, St. Etien
ne — st. Germain Pails 0—0. 
Montpellier — Auxerre 1—0, Lens 
— Girondins Bordeaux 0—2. Me
ciul Olympique Marsilia — Nan
tes a fost amînat

BULGARIA (et. 20). Lokomotiv 
Plovdiv — sredeț Sofia 1—1, 
Dunav Ruse — Vrața 2—0, VI- 
toșa — Lokomotiv Oreahovlța
1— 0, Etăr Tîrnovo — Slavia So
fia 1—0. Cerno More Varna — 
Trakia Plovdiv 0—0, Beroe Stara 
Zagora — pirin Blagoevgrad
2— 0. In fruntea clasamentului se 
află Sredeț cu 33 p. urmată de 
Vitdșa cu 26 p.

R.F. GERMANIA (et. 23). Con
duce Bayern Munchen cu 36 p, 
urmată de F.C. Koln 31 p. Re
zultate : Bayern Munchen — Le
verkusen 2—0, Koln — Stuttgart
3— 0, F.C. St. Pauli — S.V. Ham
burg 1—2, NUrnberg — Eintracht 
1—1, Dortmund — Bremen 3—1,

Hanovra — Borussia Moncnen- 
gladbach 0—1, Stuttgart Kickers 
— Kaiserslautern 2—0

CAMPIONATUL Egiptului a 
fost cîștigat de formația El-Ahly, 
din Cairo, care, în ultima etapă, 
a întrecut cu 1—0, echipa za- 
tnalek.

ÎN CADRUL 
dores". Penarol ___________
terminat la egalitate, 1—1, pe te
ren propriu, cu formația bolivia
na Strongest. Alte rezultate : 
Bahia (Brazilia) — Union Ta- 
chira (Venezuela) 4—1, Racing 
Club Buenos Aires — Sporting 
Cristal (Peru) 2—0.

U.E.F.A. a sancționat clubul 
italian Napoli cu o amendă de 
30 000 dolari pentru incidentele 
provocate de spectatori la me
ciul cu Juventus Torino, din ca
drul „Cupei U.E.F.A.". După 
cum se știe, în acel joc, Napoli 
a obținut victoria cu scorul de 
3—0 (după prelungiri), urmind 
să întîlnească în semifinalele 
competiției pe Bayern MUnchen.

PREȘEDINTELE F.I.F.A.. Joao 
Havelange, a anunțat că, în vi- 

. itor, la turneul final al Campio
natului Mondial vor fi prezente 
cîte trei echipe din Asia și Afri
ca, și nu cîte două ca pînă a- 
cum. Președintele F.I.F.A. a pre
cizat, de asemenea, că, în cazul 
unei comportări meritorii a unei 
formații de pe aceste continente 
la „Cupa Mondială" din 1990, 
din Italia, măsura sporirii numă
rului de echipe africane și asia
tice la C.M. ar putea intra in 
vigoare chiar din 199,4.

„Cupei Liberta- 
Montevideo a

Municipiului 
cros a avut, 

spuneam, șapte etape. Și 
fiecare reuniune. atleții 
tehnicienii au înțeles mai bi
ne rostul acestei competiții, 
inițiată eu scopul de a desem
na — în chip sportiv — pe cei 
mai valoroși alergători bucu- 
reșteni la viitoarele etaoe ale 
celor două importante Între
ceri. In fapt, reprezentanții 
sectoarelor la următoarea eta
pă pe municipiu 
sportului pentru toți 
pitală la finalele ne 
„Crosului Pionierului" 
sulul Tineretului" — 
mare a sportului de masă că
tre cel de performanță!

Bucu- 
cum 

cu 
si

irimtsii 
din Ca
țără ale 
și „Cro- 
rocjfla

PE SCURT 9 PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
AUTOMOBILISM • 

După sase etape. în 
Raliul Safari condu
ce italianul Massimo 
Biasion (..Lancia
Delta Integrale"). Pe 
locul secund se află 
kenyanul Mike Kirk
land (..Nissan"). Fos
tul lider 
mentului. 
nul Jorge 
abandonat 
unei < 
nice.

BOX 
leanul 
ragoza 
titlul

mondlal la categoria 
pană
W.B.A.). 
prin k.o.

al elasa- 
argentin’a- 
Recalde. a 
din cauza 

defecțiuni teh-

• Venezue- 
Antonio Espa- 

șl-a păstra* 
de campion

(versiunea 
învingînd 

în repriza 
a 10-a. pe japonezul 
Mltsuru Suglya. 
gala desfășurată 
Kawasaki

GIMNASTICA 
Proba feminină 
divtduală de la Mos
cova. a revenit spor
tivei sovietice Svet
lana Boghinskaia. cu 
39.675 d. Gabriela 
Gheorghe (România) 
s-a clasat pe locul al 
4-lea. cu 38,85 d.

HOCHEI PE GHEA-

tn 
la.

in-

ȚA • într-un meci 
amical disputat la 
Couenhaga. selecțio
nata Japoniei a între
cut cu 4—0 (2—0,
1—0, 1—0) formația
Danemarcei. • Re
zultate înregistra
te în cadrul Camnio- 
natului Mondial (gru
pa C) ce se desfă
șoară la Sydney : 
Iugoslavia — R.P. 
Chineză 8—1 : O-
landa 
ria 8—2 : 
— Coreea 
6—4.

ÎNOT f

8—1 ;
Unga- 

Bulgaria 
de Sud

In con-

cursul de la Amery- 
foort (Olanda), italia
nul Emanuele Merisi 
a cîștigat proba de 
100 m spate, cu 58,90. 
iar francezul Christi
an Robinson s-a si
tuat pe primul loc 
la 400 m liber în 
4:04,11. Proba femini
nă de 100 m fluture 
a revenit sportivei o- 
landeze Anita Hood 
1:04.40

RUGBY • La Ca
sablanca. tn meci 
pentru grupa B a 
Campionatului Euro
pean „Cupa FIRA",

PE SCURT •
selecționata Marocu
lui a întrecut cu 
17—8 (10—4) formația 
Cehoslovaciei.

SCRIMA • 
de spadă din 
Campionatelor 
diale pentru 
ce se desfășoară 
Atena, a fost cîștiga- 
tă de snortivul so
vietic Oleg Skorod- 
bogatov. care l-a în
trecut în finală cu 
lfl—5 pe vestgerma- 
nul Ulrich Ketzer.

In asaltul pentru 
locurile 3—4. Alek-

Proba 
cadrul 

Mon- 
tineret. 

Ia

PE SCURT
sandr Beketov
(U.R.S.S.) a dispus 
cu 12—11 de Stephane 
Beaumont (Franța).

ȘAH • „Memoria
lul Max Euwe". de 
la Amsterdam, a fost 
cîștlgat de marele 
maestru olandez Jan 
Timman. cu 4.5 p din 
6 posibile. Pe locul 
al doilea s-a clasat 
englezul Nigel Short 
cu 4 p. în ultima 
rundă. Timman a 
mizat cu Salov. 
Short l-a învins 
Hjartarsson.

re- 
iar 
pe
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