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Tumeul de box „Centura de aur“

PARTIDE SPECTACULOASE
ÎN GALELE PRIMEI ZILE
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Astăzi, pe stadionul din Ghencea, de la ora 17,30

UN MECI AȘTEPTAT CU FOARTE MARE INTERES: 
STEAUA - GALATASARAY, ÎN SEMIEINALEEE C.C. E.
• Stă în posibilitățile campioanei României de a lua un avantaj asigurător 

pentru manșa a doua* Anghel lordănescu nu subapreciază — și bine face — 

echipa din Istanbul • Tanju Colak, „Gheata de aur"a Europei, in urma lui 

Lăcătuș iii clasamentul golgeterilor actualei ediții a C. C. E. • Antrenorul 

Mustafa Benzii nu dă pronosticuri •> Portughezul Correia conduce la centru

• Astăzi, 30OOO de suporteri, intr-un singur glas: ,,HAI STEAUA!" 
sctelor-video. Și, tot că de fie* 
care dată, în scopul unei ob
servări și mai concludente, an
trenorul principal Anghel Ior- 
dănescu a efectuat, zilele, tre
cute, deplasarea la Istanbul, 
unde Galatasaray a susținut 
meciuri de campionat.
„Sînt valoroși, în majorita

tea lor, acești 'fotbaliști al tal 
Galatasaray,. ne spunea antre-

Gheorgh» NfCOLAESCU

Ieri au început, 
în Sala Rapid din 
Capitală, întrecerile 
din 
de-a 
ții a 
aur“, 
reia 
111 boxeri din Bul
garia, Cuba, R.P. 
Chineză, R.P.D. 
Coreeană, R.D. Ger
mană, Japonia, 
Turcia, Uniunea 
Sovietică și Româ
nia. în cele două 
gale programate în 
prima zi a com
petiției am asistat 
la meciuri viu dis
putate, în prim- 
plan situîndu-se 
reprezentanții noș
tri. Sorții au sta
bilit ca ei să urce 
pe ring în 18 din- 
te* cele 19 partide 
ale zilei.

In prima partidă 
au urcat pe ring, 
la categoria pană, 
ton - Dudău și 
japonezul Fosiho 
Kașhimoto. Lupta a începui 

- prudent, Dudău. arătindu-se 
marcat de tracul debutului. O’ 
directă a lui Kashimoto îl... di-

cadrul celei 
XVIII-a edi- 
„Centurii de 
la startul că- 
s-au aliniat

Cu ,un năpraznic . croșeu C. Dumitrescu 
(stingă) obține victoria prin k.o. în meciul 

cu japonezul J. Sagaki
. Foto : Aurel D. NEAGU -

cele , mai frumoase . meciuri în 
prima gală. Remarcăm,- în pri
mul rînd, performanța tînărulul 
Constantin Dumitrescu, învingă-

DIN PROGRAMUL DE AZI >.î

Ca șl in anii trecuți, Steaua 
tși continuă, cu pași mari,' ho
tărî ți, drumul ei spre piscurile 
competiției nr. 1 -europene; 
Cupa Campionilor- ' . '

Măsurind timpul și isprăvile , 
care l-au jalonat,, din toamnă . 
pînă In primăvară, am lăsat, 
iată, tn urmă, trei importan
te momente: „Praga“, „Mos
cova" și aciim, de dată mai 
recentă, „Gbteborgul", depășit, 
finalmente, de formația cam
pioană a României în mod 
strălucit, ea, de altfel, și ce
lelalte.

mare încredere în forțele ei. La 
ora la care așternem pe hîr- 
tie prezentele rînduri, prin 
reintegrarea „tricolorilor" ei. 
echipa noastră .campioană se 
află din, nou cu efectivul- 
complet, dornică să finalizeze,- 
fără reproș, pregătirile în ve
derea primei manșe cu Gala
tasaray. Așa incit, la antrena
mentul efectuat ieri, la apelul 
antrenorilor Anghel lordănescu 
și Dumitru Dumitriu HI, răs
pundeau prezent Lung, Liliac, 
Iovan, Bumbescu, Dan Petres
cu, Ungureahu, Bunaciu, Mi-

IIL.I

.......... J Gal» t, ora M ‘ - -
Muscă : M. Popa — I. Arbaciakov (U.R.3.S.).
Cocoș ! A. Măreuț — V. Dumitru.-
Stanlușoară : jo.' Dumitrescu — film Song. Chi (R.P.D. ’ 

reeană) ; H. Dumbravă. — Agton-io Aceea (Cuba) ; D. 
Creștin — D. Ivanov (Bulgaria). '~ •

Gata a tf-a, ora i»,w .... .
Pană : V. NIstor — E, Fonseca (Cuba)- ;-N. Talpoș .— M. Ka- 

- tartan (tr.R.a.S.) ; —
Mijlocie mică : -R.': Obreja .... __„„____ „........... .........................
Mijlocie: D. Mârlcescu — Klm Ghoi (KiP.D. Coreeană).

•Ge- 4
£

(Continuare tn MO t-3)

M. Tudorlu — D. Thomas (RJj.O.). 
•eja Aydta fTureiaK- .-

i- -
-

iy-'

ironizează pe Dudău și acesta 
începe să-și lanseze seriile. Ja
ponezul răspunde bine cu direc
te. dar slăbește ritmul foarte 
repede, lăsindu-i inițiativa luî 
Dudău. care cîștigă destul dă 
ușor la puncte.

Categoria ușoară ne-a oferit

tor P/M K.O. în fața japonezu-- 
Iul Jungi Sagaki. Partida a . 
•vut «... istorie de numai 2ft d*

Petre KENT 
Paul IOVAN

(Continuare în pag. « <-•)

Iristaniaiieu de la un antrenament al campioanei noastre, cu
Iovan Dumitrescu, Hagi — la balon și Balint (de la stingă la 

dreapta) în plan apropiat

Foto : Nicolae PROFIR

0 constatare dupâ prima parte a sezonului intern la rugby

ETAPA TRECE, SLĂBICIUNILE RĂMÎN
® Campioana 
zultate Nivel

ți-a mărit avansul £ Dincolo de 
scăzut al jocului practicat de cele 

multe echipe © Un deficitar proces de pregătire

îndeosebi acest ultim succes, 
mai proaspăt, mai viu în me
morie- (și care atît prin pres
tație, cît și prin scorul final, 
5—1, amintește de primul, ob
ținut în septembrie '88, pe te
renul lui Sparta Praga), îi 
înaripează pe fotbaliștii Stelei 
în tentativa lor de a trece și 
de partenera hărăzită de sorți 
pentru semifinale, echipa turcă 
Galatasaray Istanbul.

Pe același covor verde din 
Ghencea, în fața aceluiași pu
blic, la doar trei săptămîrii dis
tanță de eliminarea formației 
scandinave. Steaua își reia, 
astăzi, cursa, cu aceeași hotă- 
rîre de neclintit de a merge 
și mai departe, cu aceeași

nea, T. Stoica, Bălan, Rotariu, 
I. Dumitrescu, Hagi, ~ " 
Stan, Măstăcan, Lăcătuș, 
țurcă, Negrău.

Un lot, să-l spunem, 
plet, chiar dacă dr. 
Stănescu și masorul 
Neagu au mai avut - 
lucru în aceste zile, 
perarea unora dintre 
rii accidentați în ultimele me
ciuri : Bumbescu, Rotariu, Io
van.

Ca de obicei, în pregătirea 
importantelor confruntări in
ternaționale, cum este și jocul 
de astăzi, cu Galatasaray, o 
bună parte din timp a fost a- 
fectată studierii partenerei de 
întrecere prin intermediul ca

Ba lint, 
Pi-

com- 
Valentin 
Dumitru 

ceva de 
cu recu- 

jucăto-

Calendarul competițional al 
sezonului de rugby are deja* 
patru file mai puțin pentru e- 
chipele eșalonului de frunte, 
în cazul campioanei țării, pri
ma lună de primăvară a fost 
chiar mai solicitantă, Steaua 
susținînd și restanțele toam
nei. XV-le antrenat de Th. 
Rădulescu și Ad. Mateescu a 
încheiat însă turul de torță 
(cu meciuri în ritm susținut, 
duminică — miercuri — dumi
nică) printr-un procentaj re
marcabil, 17 puncte diri 18 
posibile. Ceea ce, coroborîndu- 
se cu surprinzătorul insucces 
de sîmbătă al principalei ur
măritoare, înseamnă un avans 
de patru puncte în ierarhia 
acestui moment, cînd mersul 
firesc al campionatului se în
trerupe : vor intra în scenă 
tricolorii, care joacă peste zece 
zile cu Italia (iar peste încă o 
lună cu înșiși reprezentanții 
inventatorilor rugbyului).

Dar ce a fost pînă acum din
colo de rezultatele mal mult 
sau mai puțin așteptate ?• O- 
prindu-ne, cu alte cuvinte, la 
nivelul de ansamblu al rug-

lf! recenta întrecere dotată cu Cupa F. R. Ciclism

SEMNE BUNE LA ÎNCEPUT DE DRUM
Recent încheiată, cea de-a 

30-a ediție a Cupei Federației 
Române de Ciclism, eveniment 
menit să deschidă sezonul 
competițional al sportului cu 
pedale din țara noastră, și-a. 
atins și de această dată obiec
tivele propuse. A ilustrat, con
vingător și îmbucurător, can
titatea și calitatea pregătirilor 
și antrenamentelor din timpul 
iernii, majoritatea cicliștilor 
noștri fruntași (cu precădere 
cei cuprinși în loturile națio
nale) etalînd un ridicat nivel 
competitiv; a stabilit un anu-

me clasament general indivi
dual care poate fi luat 
punct de plecare pentru 
toarele competiții 
internaționale ; a 
componența lotului nostru pen
tru ediția din acest an a Cursei 
Păcii; a evidențiat ascensiunea 
cîtorva tineri, foști juniori, 
aflați în primul lor an de se- 
niorat. Și. amănunt nu lipsit 
de importanță, ci, dimpotrivă, 
chiar relevant, reușitele ci
cliștilor noștri au fost reali
zate în dispută directă cu o 
foarte puternică echipă de

ca
vii-

Șiinterne 
configurat

peste. hotare, Vorwaerts 
.R.D.G.), în rîndurile căreia a 
evoluat I. H. Pohl, fost cam
pion și vicecampion mondial, 
acestuia alăturîndu-i-se, cu a- 
plombul specific tinereții, alți 
doi valoroși cicliști. H. Grb- 
ger șl E. Ramm, toți trei (ca 
de altfel și ceilalți merhbri ai 
echipei), reprezentînd cu cins
te școala' ciclismului . din

Victor NIȚA

(Continuare in pag. a 4-a)

organizarea jocului. — plccînd 
de la momentele fixe — se dove
dește adesea empirică, ca să nu 
mai vorbim de valoarea combi
națiilor. Jucătorii, inclusiv 

cu. componenți ai naționalei, sînt 
...alții de Ia o partidă Ia alta, 
inconstanța devenind in des
tule cazuri alarmantă. Conti
nuă, pe de altă parte, șirul 
brutalităților, de parcă nu spi
ritul de fair-play, ci puterea

re- 
mai

byului practicat la noi — 
trimiteri și la celelalte eșaloa
ne, începînd cu a doua serie, 
valorică de „A“ — prima
parte a stagiunii nu a avut 
darul să satisfacă decît în 
mică măsură. Acest nivel este, 
P_e plan tehnic, în primul 
rînd, scăzut, echipele de club 
jucînd parcă altceva decît na
ționala, departe de adevăratul 
standard internațional. însăși

Geo RAEȚCHI

(Continuare In pag 2-3)

PC inline, m piscina de 25 n de la Sibiu

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ÎNOT

IN BAZIN ACOPERIT
Sibiul va fi din nou gazda 

unei întreceri importante, de 
reală atracție, din moment ce 
ea reunește, printre alții, me- 
daiiați ai marilor competiții 
internaționale. Este vorba des
pre Campionatul Național de 
înot în bazin acoperit, compe
tiție rezervată seniorilor 
juniorilor I.

Așadar. în piscina de 25 
tri din frumosul oraș 
urca pe bloc-starturl campioa
na lumii Tamara Costache, 
laureate ale J.O. sau C.E. ca 
Anca Pătrâșcoiu, Stela Pura, 
Luminița Dobrescu, Livia Co- 
pariu, alți campioni și record
mani, care își doresc, în pri
mul rînd, cît mai multe suc
cese ... pe cronometru, bază de 
plecare spre împlinirea aspira
țiilor pentru competițiile in
ternaționale ale anului. Vor fi 
patru zile de dispute, cu cite 
două .reuniuni — serii dimi
neața, de la ora 10, finale 
după-amiaza, de la 17,30.

întrecerea debutează joi, cu 
probele de 100 m liber, 400 m 
mixt, 4X100 m mixt — mascu
lin și feminin, 800 m liber fe-

Și

me- 
vor

minin. Vineri au loc cursele 
de 200 m liber, 100 m spate, 
200 m bras — tu+f, 4X200 
m liber f. 1500 m liber m. 
Programul de sîmbătă : 400 m 
liber, 100 m bras. 100 m fluture, 
200 m spate — m+f. 4X200m liber 
m. în ultima zi, duminică, se 
dispută probele de 50 m liber, 
200 m fluture. 200 m mixt si 
ștafetele de 4X100 m liber, 
masculin și feminin.

Specialiștii așteaptă o între
cere cu rezultate competiti
ve, a căror valoare va fi a- 
preciatâ chiar 
(duminică se 
altfel o amplă 
participarea 
tuturor secțiilor).
Ia rîndul lor, speră să asiste 
la curse interesante, disputa
te pînă ia „sosire", și să fie 
martori la stabilirea a cit mai 
multe performanțe eu relevan
ță, realmente posibile. în fond, 
pe tabelul celor mai bune re
zultate mondiale înregistrate 
vreodată In bazine de 25 me
tri figurează numele a două 
românce — Tamara Costache 
24,94 la 50 m liber si Noemi 
Lung 4:31,36 la 400 m mixt.

la fata locului 
desfășoară de 

analiză cu 
reprezentanților 

Spectatorii,



De joi pînă duminică, la Oradea

I<1 Finalele .țdipci Pionierul" (tenis de masa) AL DOILEA TURNEU FINAL
ÎN DIVIZIA A DE POLO (gr. I valorică) I

® Rîmnicu Vîlcea, din
Intr-o organizare excelentă, 

asigurată de C.N.O.P., precum 
și de Consiliului Jude
țean Vîlcea al Organizației 
Pionierilor, cu sprijinul 
C.J;E.F.S. și al Inspectoratului 
școlar, la Rîmnicu Vîlcea s-a 
consumat ultimul act al „Cu- 

tenis de masă, 
. întrecere fri- 
ferlcul Dacladei.
’ pasionați ai 

sportului cu, jijjngea de < 
loid au fost martorii unor 
putate competiții, care a 
în relief afinitățile multor 
tători ai cravatei roșii cu 
color pentru acest sport, 
din județe cu o 
tradiție, dar și din altele 
cale de a și-d crea.

Spre frumusețea competiției, 
găzduită de Sala Polivalentă, 
aceasta n-a fost lipsită de sur
prize. Cea mai mare s-a Înre
gistrat la categoria 11—12 ani 
fete, acolo unde Denisa Rencu, 
elevă a școlii din comuna Ol- 
țina, județul Constanța, a reu
șit să se detașeze și să cîștige 
titlul de campioană, înaintea 
altor finaliste, poate mai... în
dreptățite la ocuparea primu
lui loc. Și tot la capitolul sur
prize pot fi apreciate pozițiile 
pe podium ale Crinei Kusu 
din Sălaj, Elenei Trocan din 
Gorj, lui Vasile Moroșanu din 
Neamț și Claudel Petrescu din 
Suceava*.

s

celu-
1 dis- 

scos 
pur-

i tri- 
unii 

recunoscută 
pe

„U“ CLUJ-NAPOCA, DIN 
NOU PE LOCUL I

Din nou schimbare de lider 
In clasamentul Diviziei feminine 
A; echipa Universitatea Cluj- 
Napoca a revenit pe locul I, în 
urma victoriei obținută asupra 
formației Metalul Salonta, dar 
și datorită înfrîngerii Voinței
Brașov in fața olimpiei Bucu
rești. în continuare, disputa
pentru titlul de campioană se a- 
nunță echilibrată, dintre candi
date („U", Voința București, 
Olimpia, Voința Brașov) ultima 
trebuind să facă față indisponi
bilității internaționalei Magdale
na Jerebie. Un prim examen îl 
va da chiar la sfîrșitul acestei 
săptămîni, cu prilejul etapei a 
22-a (ultima a returului). " ' 
brașovencele vor primi 
campioanei, Universitatea 
Napoda.

cînd 
vizita 
Cluj-

CLASAMENT

nou o gazdă excelentă
La finele celor 3 zile de 

concurs, care au adus în fața 
meselor, aproape 170 de mini- 
jucători, au fost stabilite ur
mătoarele clasamente :

Fete, 11—12 ani : 1. Denisa 
Rencu (Constanța), 2. Moua Man 
(Mureș), 3. Dana Iacob (Harghi
ta), 4. M. Mititelu (lași), 5. E. 
Stegaru (Dolj), 6. C. loniță 
(Vrancea) ; 13—14 ani : 1. Ma
riana Stanciu (școala 7 Sf. 
Gheorghe — Covasna), 2. Crîna 
Rusu (Sălaj), 3. Elena Trocan 
(Gorj), 4. S. Simion (Mara
mureș), 5. B. Florea (Bacău), 6. 
I. Tuchilă (Sibiu).

Băieți, 11—12 ani : 1. Marius 
Cîrjan (Școala nr. 12 Craiova — 
Dolj), 2, Adrian Năstăsescu 
(Dîmbovița), 3. Vasile Moroșanu 
(Neamț), 4. D. Ispas (Timiș), 5. 
B. Stegaru (Cluj), 6. N. Stanciu 
(Călărași) ; 13—14 ani : 1. Daniel 
Sotelecan (Liceul ind. „George 
Coșbuc" — Cluj-Napoca), 2. 
Zoltan Moroșan (Maramureș), 3. 
Claudel Petrescu (Suceava), 4. C. 
Șerbănică (Timiș), 5. C. Ambruș 
(Sălaj), 6. N. Ene (Bacău).

In clasamentul general pe 
județe, pe locul I se află pio
nierii din Dolj, puternic cen
tru al tenisului de masă de la 
noi. Urmează în ordine : 
Sălaj, 3. Cluj, 4. Sibiu, 
reș, 6. Vrancea.

Fruntașii întrecerilor 
răsplătiți cu frumoase premii 
oferite de organizatori — Con
siliul Național al Organizației 
Pionierilor, prin comisia de 
specialitate.

6. C.
1.

2.
5. Mu-

au fost

ca, Sala Sporturilor, joi : I.C.E.D. 
C.S.Ș. 4 București — Farul 
C.S.Ș. 1 Constanța, Steaua — 
Universitatea Metalul Roșu Cluj- 
Napoca; vineri: Farul —Steaua, 
,,U“ - I.C.E.D.; sîmbătă: Steaua 
— I.C.E.D., „U“ — Farul; seria 
C, Baia Mare, Sala Sporturilor, 
joi: Rapid C.S.Ș. 5 București — 
Elba Timișoara, Ramira Bala 
Mare — Dinamo I.M.p.S. Ora
dea; vineri: Elba — Dlnamo, 
Rapid — Ramira; sîmbătă: Di
namo — Rapid, Ramira — Elba.

CINE VA PROMOVA 
IN DIVIZIA A ?

Și

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

„U“ Cj-Nap 
Voința Buc. 
Voința Bv. 
Olimpia 
Met. Km. v. 
Met. Salonta 
Mobila S.M. 
Constr. Arad 
Poîit. Buc. 
Rapid Buc. 
Comerțul 
Conpref

3 1703:1286 39
4 1559 :1337 38
4 181411445 38
5 1545:1258 37
9 1592:1537 33

2118
21 17
21 17
21 16
21 12
21 11 10 1500:1481 32

7 14 1358:1586 28
7 14 1483 :1722 28
7 14 1337:1353 28
6 15 1424:1616 27
6 15 1583:1826 27
2 19 1273:1724 23

21
21
21
21
21
21

PRIMELE
DIN CADRUL

„CUPEI F.R. BASCHET"

TURNEE

După disputarea tururilor I 
II ale Diviziei B de tineret, par
ticipantele au fost departajate 
pe grupe valorice astfel — fe
minin, grupa 1—8: Viitorul 
C.S.M. Gheorgheni (numărul 1 
la tragerea la sorți, conform ta
belei Berger; pornește în în
trecere cu 7 puncte acumulate), 
C.S.U. Prahova Ploiești (2—9), 
Politehnica C.S.Ș. Timișoara 
(3—11), Robotul I.P.E.P. Bacău 
(4—10), Gaz Metan C.S.Ș. Mediaș 
(5—10), Comerțul C.S.Ș. Sf. 
Gheorghe (6—10), Rapid C.S.Ș. 
1 Oradea (7—8). Electro C.S.Ș. 
Botoșani (8—7); grupa 9—16: Bu- 
ceafărul Romlux Tîrgoviște 
(1—9), Constructorul T.A.G.C.M. 
Craiova (2—10), Mobila n C.S.Ș. 
Satu Mare (3—9), P.T.T. Bucu
rești (4—10), Voința C.S.Ș. Uni
rea Iași (5—9), Confecția C.S.Ș.

Competiția dotată cu „Cupa 
F.R. Baschet", menită să pre
lungească activitatea diviziona
relor A (în care nu vor evolua 
componenții lotului național), 
programează, de mîine pînă 
sîmbătă, primele turnee ale se
riilor preliminare. Programul 
jocurilor este următorul — se
ria A, București, sala Academia 
Militară, joi de la ora 10: Aca
demia Militară Mecanică Fină — 
Balanța C.S.U. Sibiu, Metalo- 
tehnica Tirgu Mureș — Dinamo 
București; vineri, de la ora 10: 
Metalotehnica — Academia Mili
tară, Dinamo — Balanța; sîm
bătă, de la ora 9: Balanța — 
Metalotehnica; partida Acade
mia Militară — Dinamo are loc (în 
devans) azi, la ora 12,30, in a- 
eeeași sală ; seria B, Cluj-Napo-

întrecerea primei grupe va
lorice a Campionatului Diviziei 
A de polo programează, înce- 
pînd de mîine pînă duminică, 

; la Oradea, cel de-al 
; turițey .final. Cum se știe, după 
disputarea turneului de lâ Cluj- 

' Napoca, echipa campioana, Di- 
; nano București, lider și în ac- 
: tuala ediție, și-a sporit avan- 
: sul față de principala urmă- 
I ritoare cu încă un punct, a- 
f flîndu-șe Înaintea reluării în
trecerii la șapte „lungimi" dis- 

; tanță de Steaua. Chiar dacă 
* lupta pentru titlu este ca și 
■ tranșată, meciurile care vor a- 
' vea loc în bazinul municipiu
lui de pe malul Crișului Re
pede se anunță a fi, totuși, a- 
tractive, nefiind excluse nici 
de această dată surprize de 
genul celei din turneul prece
dent, cînd Voința Cluj-Napoca 
a „ținut în șah“ pe Dinamo, 
fruntașa clasamentului egalînd

in extremis. Este, totodată, de . 
așteptat ca formația Crișul să I 
încerce o reabilitare în fața I 
propriilor suporteri, întîlnirile 

doilea ■ ”directe cil Dinamo (programa- I 
ta chiar în etapa inaugurală) | 
și cu Sțe(aua. cpnstituind prile-

1 y infringe- ■
campionat I 
bucurește- I 

I

UN MECI AȘTEPTA>

juri de revanșă diipa infringe- 
rile anterioare din t_...___
la cele două echipe bucurește- 
ne, unele chiar la... Oradea 

a- (în suita partidelor duble). Pe 
de altă parte, ar fi și rîndul 
altei formații din Capitală, Ra
pid, cîndva mereu angajată în 
disputa pentru titlu, să replice 
într-un mod cel puțin asemă
nător evoluției din returul 
campionatului, adică mai tena
ce, mai încrezătoare în capa
citatea

Iată
(joi, de 
Voința, 
strucții 
Crisul.

(Urmare din pag. 1)

la...

I
I

sa de joc.
și programul etapei I 
la ora 16,30) : Rapid — 
Steaua — C.S U. Con- 
T.M.U.C.B., Dinamo —

I
I

norul _ Anghel Iordănescu. 
alcătuiesc o echipă 
combativă și mult 
din punct de vedere al con
cepției tactice datorită acumu
lărilor, la acest capitol, tăcute, 
pină nu demult, sub condu
cerea tehnică a Iui Jupp Der- 
wall, fostul antrenor al re
prezentativei K. F. Germania".

Astfel stînd lucrurile, aceas
ta fiind forța partenerei de 
întrecere, demonstrată cu pri
sosință în actuala edipe a 
Cupei Campionilor Europeni 
(în care, atingînd faza semi
finalelor, ea a realizat o per-

Ei 
tehnică, 

ameliorată

Ghencc 
ment 1 
cipat 1 
inclus 
terul x 
anul t: 
prirpint 
ta de 
revista 
ADID/ 
geterilc 
Cupei 
el se < 
(cu 7 
Hagi ( 

între 
Mustaf. 
ma m< 
ne-a sj

„CUPA PRIMĂVERII" LA ÎNOT
438 de foarte tineri înotători 

din 22 de secții au luat parte 
la întrecerile „Cupei Primăve
rii", rezervate categoriilor 9—11 
ani. Competiția a avut loc la 
piscina Parc din Mamaia, unde 
C.J.E.F.S. Constanța și O.N.T. 
Litoral au asigurat condiții op
time de desfășurare, bazinul fi
ind de altfel renovat și bine 
pus la punct, cum remarca ar
bitrul general al concursului, 
Virgil Boboc. Ciștigătorii trofeu
lui sînt reprezentanții Liceului

Tulcea (6—9), Confecția C.S.Ș. 
Focșani (7—9), Crișul II C.S.Ș. 
2 Oradea (8—7); masculin, grupa . . _ . . -• Bra-

Mllitară 
București 

Mediaș 
București 
București

1—8: C.S.U. 
ȘOV (1—9), 
Mecanică 
(2—9). 
(3-9), 
(4-9), 
(5—9), _____
lași (6—8), Oțel-Inox 
(7—9), Politehnica Sportul Stu
dențesc București (8—10) ; grupa 
9—16: Olimpia C.S.Ș. Arad (1—9), 
I.C.E.D. II A.C.M. 6 București 
— (2—9), Electrica Fieni (3—10), 
I.C.I.M. T.A.G.C.M. Brașov 
(4—9), Constructorul T.A.G.C.M. 
Craiova (5—8), Sodistul C.S.Ș. 
Rîmnicu Vîlcea (6—8), Pandurii 
C.S.Ș. Tirgu- Jiu (7—9), Torentul 
C.S.U. Galați (8—9).

Al treilea (ultimul) tur al Di
viziei B de tineret se va desfă
șura sub formă de turnee, ast
fel — feminin, grupa 1—8: 14—16 
aprilie la Sf. Gheorghe, 27—30 
aprilie, la Sibiu; grupa 9—16: 
14—16 aprilie la Tîrgoviște, 27—30 
aprilie la Tulcea; masculin, gru
pa 1—8: 14—16 aprilie la Bra
șov, 27—30 aprilie la Tîrgoviște; 
'grupa 9—16: 14—16 aprilie la 
Rîmnicu Vîlcea, 27—30 aprilie la 
Brașov.

Elchipele clasate pe locurile 1 
șl 2 în grupa valorică 1—8 vor 
promova în Divizia A.

Rubrica redactata de
Dumitru STANCULESCU

T.A.G.C. Ind.
Academia 
Fină H

Mecanica C.S.Ș.
U.R.B.I.S.

Automatica
Politehnica C.S.Ș. Unirea 

Tîrgoviște

37 București, cu 444 p (ceea ce 
confirmă revirimentul activității 
din acest» centru al natației din 
Capitală), urmați de C.S.S. - Re
șița 363 p, C.S.M.S. Pitești 249 p, 
C.S.M.Ș. Baia Mare 218 p, C.S.Ș. 
Sibiu 173 p, C.S.Ș. Petrolul 
Ploiești 164 p etc. Dacă succesul 
reșițean la ecat. îl ani era pre
vizibil, dacă Lie. 37 a ocupat 
primul loc la celelalte categorii, 
o surpriză o constituie prezența 
în frunte în ierarhia fetelor de 
9 ani a sportivelor de la C.S.Ș. 
— Constructorul Tîrgu Mureș. 
Tot ca elemente de premieră 
să consemnăm participarea la 
un concurs republican a tineri
lor înotători din Bacău și *" 
Iulia.

în disputele celor mai... 
perimentați sportivi care 
urcat pe bloc-start, cei de 
ani, s-a remarcat în mod __
sebit ploieșteanul Constantin A- 
chermanschi, care a terminat 
învingător în șapte probe. Ce
lelalte curse ale băieților au re
venit timișoreanului Ovidiu 
Chirțu —2 și ploieșteanului Ge
orge David, iar la fete s-au 
impus Andreea Trufașu (CSS 2 
Buc.), triplă învingătoare, piteș- 
teanca Diana Cîrstea, reșițeanca 
Nicoleta Untaru, bucureșteanca 
Mădălina Badea (Lie. 37) — ci
te două succese, pitesteanca 
Cristina Vintilă.

Dintre înotătoarele de 10 ani, 
trei curse și-au adjudecat piteș- 
teanca Adriana Enache 
lățeanca Lorcdana Zisu, _____
ca Loredana Diaconescu și pi- 
teșteanca Larisa Lăcusta — cîte 
una, în timp ce la băieți clujea
nul Mir»cea Popuță și băimărea- 
nul Tibor Solyom s-au situat 
de cîte două ori pe primul loc, 
bucureștenii (Lie. 37) Cezar 
Bădiță, Bogdan Nica, Costih 
Chiș, reșițeanul Marian Mitruț — 
o dată.

Dinamovistul Dragoș Coman a 
terminat în frunte în cinci din
tre probele categoriei 9 ani, a- 
rădeanul Cosmin Lancea în do
uă. Victoriile la fete au revenit 
sportivelor Kinga Farkas (Tîrgu 
Mureș) — 2, altor tîrgmureșen- 
ce, Daria Coroș șl Claudia Ot- 
Vos, băimărencei Gabrieîa Golo- 
man, piteștencei Iulia 
bucureștencei Mihaela
(Lie. 37)

Alba

ex- 
au
11

deo-

Și P.ă- 
sibian-

Oprea, 
Retevoi

LOTUL REPREZtNTATIV PENTRU PARTIDA CU ITALIA
Pentru partida de la 15 apri

lie, cu „squadra azzurra“, antre
norii Theodor Rădulescu și 
Gheorghe Nica contează pe ur
mătorii jucători: Toader, Piti — 
Boldor, Răcean, ..........
Fulina, Sava • 
Neaga, Coman 
ja, Rădulescu,

UN
Lotul nostru 

va întîlni, la ____ _____, .
ționata similară a Angliei 
mult așteptatul 
national din mai, 
ieri după-amiază, 
Copilului, un foarte 
de verificare, în compania

Oroian, Dumitraș, Caragea, Cio- 
răscu, Gh. Ion, Vasluianu, Le- 
onte, Dumitrescu, Man și Csoma. 
Să reamintim că meciul, care 
va avea loc în Capitală, se va 
desfășura în cadrul returului e- 
diției 1987—89 a Campionatului 
European de sub egida F.I.R.A.

Chirilă, Lungu,
Ignat, Domocoș,

— Răducanu. Do- 
Murariu, Rațiu,

APLAUDAT MECI INTERNAȚIONAL
de tineret, care 
rîndul său, selec- 

in 
cuplaj inter- 

a susținut 
în Parcul 

util meci 
for-

ADMINISTRAȚIA Dl SFAT lOÎO-DmOSPODl informează
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 2 APRILIE : 
cat. 1 (13 rezultate); '38 vari
ante 100% a 872 lei șt 4.785 va
riante 25% a 218 iei; cat. 2 (12 
rezultate): 1.331 var ante 100% a 
151 lei și 53.558 variante 25% a 
38 lei. întrucit ia categoria 3 
valoarea unitară a ^îștigurilor a 
fost sub suma minimi de 40 lei, 
conform regulamentului fondul 
respectiv a fost repartizat pri
melor două categorii.
• Tragerea obișnuită PRONO. 

EXPRES de astăzi, miercuri. 5 
aprilie, va avea loc în Bucu
rești. în sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2. începind de la 
ora 15.50. Aspecte de la opera
țiunile de tragere vor fi trans
mise la radio, pe programul I, 
la ora 16.15.
• Această săntămînă mal pro

gramează. în afară de tragerea 
obișnuită LOTO, de vineri. 7 
aprilie (așadar. mai sint doar 
două zile pentru procurarea bi

letelor cu numerele favorite) șl 
o interesantă TRAGERE EX
CEPȚIONALA PRONOEXPRES 
„BOXEXPRES", organizată cu 
prilejul celei de a XVIU-a edi
ții a competiției pugilistice in
ternaționale .CENTURA DE A- 
UR“. tragere programată să ai
bă loc duminică. 9 aprilie. la 
care se oferă numeroase cîști- 
guri In autoturisme. excursii 
peste .hotare și importante sume 
în bani.
• Informăm pe iubitorii siste

mului LOZ ÎN PLIC că a înce
put vînzarea ..LOZULUI PRI
MĂVERII". emisiune specială li
mitată de sezon, la care se a- 
cordă. pe lîngă cîștigurile In 
autoturisme șl importante sume 
de bani (50.000 lei, 20.000 lei, 
10.000 lei. 5.000 lei și altele), și 
TELEVIZOARE COLOR. Perseve- 
rînd In procurarea lozului In 
plic, puteți deveni un fericit cîș- 
tigător al acestui sistem de joc 
la îndemîna oricui.

mației galeze Aberystwith Uni
versity, de asemenea foarte tî- 
nără, cu o tehnicitate și o știin
ță a jocului remarcabile. Jocul 
a fost presărat cu multe faze 
aplaudate la scenă deschisă, de 
ambele părți, înscriindu-se In 
total nu mai puțin de 14 eseuri. 
Victoria a revenit în final ti
nerilor rugbyști români, cu sco
rul de 46—27 (20—4), dar dacă 
am reținut unele acțiuni vigu
roase reușite de ei și dominarea 
de ansamblu nu pot trece neob
servate nici deficiențe precum 
condiția fizică sub așteptări, 
„descoperirea" cîtorva posturi 
sau lipsa de replică In anumite 
momente ale jocului. Asupra lor 
vor insista, ne place să credem, 
antrenorii I. Teodorescu și C. 
Fugigl.

Au punctat : Iosef 2. Fugigi 2, 
Sasu, Gurânescu, Trancă, Cum- 
pătescu, Roșoagă — eseuri, 
Cumpâtescu 3, Trancă 2 tran
sformări, respectiv 
Deans, Stephenson, 
Boyns — eseuri, Parfitt, 
transformări, Deans drop. A 
bitrat P. Soare. (G. R.).

AVANS
Cum Llviu 

duminică un 
decît colegul 
Boldor, el a 
nim în întrecerea pentru . 
feul Sportul" : are 15 eseuri la 
aciv, iar Boldor 14.

Davies, 
Cornwell, 

Hail 
ar-

HODORCĂ
Hodorcă a marcat 

eseu mai mult 
său de la Steaua, 
luat un avans mi- 

,Tro-

? v g&ț a ,w o IH
Â&14.5Î O?1

I

la primul contact cI Jucătorii oaspeți
„Ghencea"

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

formanță fără precedent în 
fotbalul turc) la ce formulă de 
începere te-ai oprit ? I-am în
trebat ieri, pe Iordănescu. Aces
ta a răspuns : „Deoarece unii 
dintre titularii echipei noastre 
au suferit, în 
cidentări, mă 
aștept avizul 
în linii mari, 
de întrebare 
prejurări, „ll“-le nostru 
babil ar fi următorul : Lung — 
D. Petrescu, Bunaciu (Bum- 
bescu), Iovan, Ungureanu — 
Hagi, Bălan (Rotariu), T. Stoi
ca, Balint (I. Dumitrescu) — 
Lăcătuș, Piturcă“.

însoțită de un grup 
suporteri, ca și de 
ziariști, Galatâsaray 
ieri dimineața, pe calea aeru
lui, la București. Ea a fost 
cazată la hotelul Flora, unde, 
după masa de prînz și odihnă, 
s-a deplasat la stadionul din

ultima vreme, ac- 
sinit nevoit să 
dr. V. Stănescu. 
însă, cu semnele 
dictate de im-

pro-

masiv de 
numeroși 
a sosit

• PARTIDA A.S.A. Tg. Mu
reș — Dinamo, din cadrul etapei 
a 22-a a Diviziei A, va avea loc 
sîmbătă 8 aprilie. Celelalte me
ciuri ale etapei se vor desfășura 
duminică 9 aprilie.

pă de 
are ne 
avem, 
cilă. D 
însemn 
vreme, 
elimină 
pelt. 
Elveție 
felul ii 
ticurile 
după n
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PE... TREiSFERTURI
• UN AUTENTIC „tur de for

ță “ a efectuat la finele săptă- 
mînii Alexandru Domocoș. Timi
șoreanul a jucat sîmbătă în Ca
pitală, contribuind substanți
al la... surpriza etapei, a 
plecat seara spre casă pen
tru a susține, după o noap
te cu trenul, examene la facul
tate, pentru ca apoi să ia din 
nou drumul Bucureștiului, răs- 
pUnzînd convocării la lot. Pil
duitor! • FOSTUL mare jucă
tor Enciu Stoica a devenit, se 
știe, arbitru. în etapa a 14-a el 
nu a fost delegat la centru (de 
ce, oare?), dar nu a putut sta 
departe de 
margine și 
zi. • ALȚI

teren, oficiind la 
sîmbătă, și a doua 
DOI binecunoscuți

SLĂBICIUNILE
(Urmare din pag. I)

pumnului (sau, mai grav, 
...piciorului) ar fi pentru 
legea sportului în 15.

E limpede, cum au dovedit-o 
observările făcute inclusiv la 
antrenamente, procesul de in
struire și educație se desfășoa
ră necorespunzător la majori
tatea cluburilor. Elocvente în 
acest sens ne apar constată
rile antrenorului federal D. 
Mihalache, după un recent 
curs de perfecționare : cam 
jumătate din numărul antre
norilor de juniori prezenți nu 
au reușit să acumuleze punc
tajul minim la un chestionar 
cu întrebări de esența rugbyu-

a 
unii

internaționali, din generații di
ferite, au fost observatori la 
Baia Mare, respectiv la Bîrlad. 
Primul, Rene C'iiiriac, are nu
mai cuvinte de laudă la adresa 
evoluției maramureșenilor, evi- 
dențiindu-i pe Șugar, Fulina și 
Sava, celălalt — Mircea Muntea- 
nu — remarca marea afluență 
de public de pe stadionul echi
pei Rulmentul, care a controlat 
net prima repriză, după pauză 
fiind rîndul 
cu mai mult 
ficacitate. • 
Iad, sîmbătă 
tragerea 
naționalului Aurel 
intaș care a avut 
rieră.

sibienilor să atace 
curaj, însă fără e- 
APROPO de Bîr- 
a fost marcată re- 

din activitate a inter- 
Dranga, îna- 

o lungă ca-

RĂMÎN
lui 1 Și atunci, cine să pregă
tească la parametrii ceruți, 
cine să creioneze aplicarea sis
temului modern, românesc, 
joc ? ! ? Se explică astfel, 
tr-un fel anume, pînă și 
greșul selecționatei de 
niori...

Revirimentul pe plan inter
național trebuie să aducă mult 
așteptatul suflu nou Ia nivelul 
întregului nostru rubgy. Efor
tul general în acest sens de
vine un imperativ de maximă 
urgență. Altfel, dacă etapa 
trece și slăbiciunile rămîn, ele 
nu vor întîrzia să apară și 
în „momentele de adevăr" — 
confruntările cu marile echipe 
ale lumii.

de 
în- 
re- 
ju-

I
I
I
I
I
I
I
1
1
I
I
I
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ARTE MARE INTERES

APRECIERI LAUDATIVE DUPĂ ULTIMA El EVOLUȚIE IN CC.E 
IMBOLD PENTRU STEAUA DE A URCA Șl MAI SUS

•/

Glien-

antrena- 
lu parti- 
i lotului, 
, Golge- 
a fost 

opei, el 
, „Ghea- 
?ernat de 
tball și 
ntul gol- 
ediții a 

Europeni, 
i Lăcătuș 
itate 
)-
intrenorul 
vede pri- 
i, acesta 
u o echi-

cu

reușit sâ obținem decît 
probabilă, de la ziariștii 
turci : Simovici — Ismail, 
Ciineyt, Yusuf, Semih — Er- 
han, Biilent, Ugur, Savas — 
Tânjii Colak, PrCkazi. Un „11“ 
care îi cuprinde, așadar, și pe 
cei doi internaționali iugoslavi, 
Zoran Simovici și Cevat Pre- 
kazi.

Meciul va începe la ora 17,30 
și va fi condus de o brigadă 
de arbitri din Portugalia, a- 
vîndu-1 la centru pe Victor 
Manuel Fernandes Correia.

Observator U.E.F.A. pentru 
această partidă: olandezul 
Leonardus Kraft.

Astăzi, pe stadionul din _____
cea, un nou meci al Stelei în 
prestigioasa Cupă a Campionilor 
Europeni, ediția 1988—89, compe
tiție in care, cum se vede, stră
lucește ca și în anii trecuți. O 
nouă apariție, așadar, a echipei 
campioane a României în marea 
șl importanta arenă a fotbalului 
continental, acolo unde ecourile 
ștîrnite de precedenta el evolu
ție, în compania formației I.F.K. 
Goteborg, nu s-au stins încă. In- 
tr-atît de convingătoare a fost 
prestația el, într-atlt de mult i-a 
impresionat, pe tehnicienii șl zia
riștii străini prezențl la partidă.

Mai rar, intr-adevăr, ne-a fost 
dat să întîlnim, în ultimii ani, 
chiar și în fotbalul de ridicată 
competitivitate, aprecieri atît de 
laudative cum sînt, de pildă, cele 
făcute la adresa echipei Steaua, 
a jucătorilor ei, în cotidianul de 
mare tiraj „L’Equipe“, sub sem
nătura redactorului de speciali
tate Gerard Etcheverry, prezent 
la meciul-retur cu formația 
scandinavă și încheiat, cum se 
știe, la un scor categoric 5 5—1 1

flatant, realmente (în 
in care, în scopul u- 

competi tivi tați,

Nimic mai 
acești ani 
nel mari ,_______
pragmatism de nimeni dorit îșl 
pune amprenta pe jocul majo
rității echipelor), decît acest titlu

un
parlea de sus r : zi ii. 
tru coloane, articolul din „___
quipe“ cuprinde de la bun în
ceput aprecieri elogioase la a- 
dresa formației noastre : „Aceas
ta este renașterea Stelei. Noua

a paginii, pe pa- ““------ -• , L,c.

>A BUCAHEST

Entree des artistes)
cest’ one remarquaole equips roumalne qul « pulverise Goteborg 

Une equlpe briliante qul revalorise te beau |eu_—

— „Entree des artistes" (Intra
rea artiștilor) — dat comentariu
lui și avînd ca subtitlu : „C’est 
une remarcable equipe roumaine 
qui a pulverisâ Goteborg. Une ■ 
equipe briliante qui revalorise le 
beau jeu« (O remarcabilă echipă 
română, aceasta care a pulveri
zat pe Goteborg. O echipă stră
lucitoare, care revalorizează jo
cul frumos).

Publicat la loc de cinste, în

undă de șoc europeană a echi- 
deo- 
trei 
virf 
tre-

Ieri, în partida retur din Cupa Balcanică

gazon din
PROFIR
re nu mai 
comandări, 
ină difi- 
n efectuat 
în ultima 

i reușit să 
■înd, echi- 

„iistriei, 
Cum, de 

■z pronos- 
lai vorbim

ției, n-am

UNIVERSITATEA CRAIOVA
CRAIOVA, 4 (piin telefon). 

Destul de puțini spectatori la 
acest meci al Um/ersității din 
Cupa Balcanică. Au fost doar 
vreo 10.000, cei aia* fideli, a- 
devărații suporteri ai echipei. 
Universitatea, fă cînd abstrac
ție de locul ocupat în campio
nat, s-a străduit mult să ciș- 
tige acest meci, 
start cu viteza 
careul lui Nikolov» 
oaspsților fiind nevoit 
tervină salvator la șuturile ex
trem de puternice ale lui Nea
goe (min. 2), Gh. Popescu 
(min. 6 și 10) și Olaru (min. 
12). A fost un prim sfert de 
oră de forcing al echipei cra- 
iovene, fără gol, iasă, din pă
cate. A urmat o perioadă de 
joc mal încîlcit, 
finalul reprizei, 
revine 
portar Nikolov s-a opus 
șuturile violente expediate de 
Badea (min. 31), Gli. Popescu 
(min. 36) si Neagoe (min. 42). 
Am consemnat o singură oca
zie a oaspeților in această

pornind din 
a patra spre 

.portarul 
să in

duoâ care. în 
Universitatea 

în atac, dar aceiași 
la

LOKOMOTIV SOFIA 1-0 (0-0)
parte a jocului, în min. 16, 
cînd Metkov a șutat din careul 
mic și Beldiei a intervenit sa
lutar.

După pauză, Universitatea a 
forțat din nou, ca la început, 
cu jucătorii din toate liniile, 
dar, pe rînd, au irosit mari 
ocazii Mănăilă (min. 51), Șt. 
Stoica (min. 53), C. Gheorghe 
(min. 56), pentru ca o a doua 
serie de mari ocazii să fie 
irosită în min. 60, 62 și 63, de 
Gh. Popescu (de două ori) și 
de E. Săndoi. Golul mult aș
teptat avea că „cadă" destul 
de tîrziu, în min. 73 : la o lo
vitură de colț, mingea cen
trată perfect în fața porții oas
peților a fost reluată cu capul 
de E. SANDOI, balonul a lovit 
„transversala", a ricoșat în pă- 
mint și arbitrul a arătat decis 
punctul de la centrul terenu
lui, validînd golul. Descătușată, 
Universitatea s-a ' •
pur și simplu. în min. 
Cîrțu a fost faultat în 
reu, dar arbitrul a scos 
nalty-ul de rigoare în

suprafeței de pedeapsă, la 
m, lovitura liberă fiind 
cutată de Cîrțu spre E. Săn- 
doi, care a șutat pe 
poartă. O altă mare ocazie 
fi irosită de C. Gheorghe 
min. 87 și, astfel, Universitatea 
obține o victorie pe deplin me
ritată, raportul șuturilor, cor- 
nerelor și 
indu-i net

Arbitrul 
bania) a 
formațiile :

17 
exe-

lingă 
va 
în

ocaziilor de gol fi- 
favorabil.

Beșnik Kaimi (Al- 
condus cu greșeli

Boldici—
GEOL- 
— C.

Badea

UNIVERSITATEA : 
Mănăilă, E. SANDOI, 
GAU, A. Popescu 
GHEORGHE, Olaru, 
(min. 46 CIUREA) — Șt. Stoi
ca, GH. POPESCU, Neagoe 
(min. 59 Cîrțu).

pei române, care a țîșnit, 
dată, in plină lumină, la 
ani după ce se situase în 
și se alia încă în căutarea 
cutului său apropiat.

Cinstit, această recuce
rire nu poate lăsa pe ni
meni indiferent. Pentru că 
adesea ea nu se sprijină 
pe un fotbal demodat, de 
păcăleală sau de false a- 
parențe. Steaua Stelei stră
lucește deci din nou. 
Pe bună dreptate. Pentru 
a treia oară, în patru partici
pări succesive, lat-o instalată in 
ultimul careu de ași. Cu un a- 
numit număr de atuuri la dis
poziția ei, " ’ 
pe care Real, 
Galatasaray 
neglija.

Pentru 
Pentru 

portantă
Răspunde 

pe care și _ r___  __________
de lâ „L’Equipe", antrenorul An
gliei Iordânescu : ^intern pe cale 
să încheiem procesul de trans
formare care a urmat victoriei 
noastre în Cupa Europei 1986. In 
realitate, este mai ușor de a te 
ridica pe piscul european decît 
a te menține acolo, dar astăzi 
această victorie în fața Goteborg- 
ului, la sfirșitul unui meci care 
a fost unul dintre cele mai bune 
disputate de noi în Cupa Euro
pei, nu este fructul întâmplării : 
se împlinesc, de fapt, trei ani

de cind sinlem r 
Romania, mai precis ________
ciurl.. Și faptul că noi am reușit 
astăzi atît de bine, aceasta de
monstrează, intre altele, valoarea 
tinerilor noștri care au fost ri
dicați din pepiniera clubului 
Steaua".

și, mai departe. G. Etcheverry 
Îșl reia firul propriilor -ale gîn- 
duri : „Nici o mirare, deci, că 
Dumitrescu și Rotariu (n.n. mai 
exact ar fi fost dacă în locul 
fostului timișorean el și-ar fi no
tat numele lui Dan Petrescu) 
merg pe urmele lui Ducadam și 
Boloni, glorioșii lor predecesori. 
.Minunatul concert pe care l-a 
oferit Steaua, miercuri după- 
amtază, pe timpul întregii prime 
reprize, era, este drept, execu
tat de un maestru solist. Marius 
Lăcătuș, dar nu va trebui să ui
tăm că in jurul lui se aflau

neiuvinși in 
s M de me-

etoîle Lacatus)

doi sau 
A. C, 

ar greși dacă

trei băieți 
Milan sau 

i-ar

ce
ce9«

această renaștere 7 
este ea atît de im-

la aceste întrebări, 
le pune cronicarul

alți 10 jucători, adică o întreagă 
talentată orchestră".

Dar, „Goteborgul** a fost, ur
mează Galatasaray. Intre timp, 
continuîndu-și succesele în com
petițiile noastre interne, Steaua 
a ajuns a fi o echipă centena
ră*, sîmbătă, după jocul cu F. C. 
Olt, ea adunînd 100 de meciuri 
fără nici o înfrîngere, socotind 
și evoluțiile din „Cupa Româ
niei

Astăzi, Steaua poate dărui fot
balului românesc, numeroșilor ei 
suporteri, o nouă victorie, 
cind, ...2 ____ 2
amintim, ca și pînă acum : 
o angajare totală, imbinind 
PRUDENTA în situația de apă
rare cu FORȚA El DE ATAC. O 
ofensivă desfășurată pe un front 
larg, plină de fantezie și in
tr-un tempo alert, în fața că
reia nici ultima ei parteneră, in 
această ediție a Cupei Campio
nilor Europeni, I.F.K. Goteborg, 
n-a putut să reziste.

- G. Nic -

ju-
nu mai este cazul să re- 

cu

GRUPELE TllîMlLlI FINAL AL (. E. DE IUNIODI D

dezlănțuit 
85, 
ca- 
pe- 

afard

LOKOMOTIV : NIKOLOV —
Milanov, LALOV, Vasev, Do- 
cev, Teodorov, METKOV, Sala- 
manov — Hristov, Dudov, 
Nakov.

Laurențiu DUMITRESCU

S-au fixat grupele turneului fi
nal al Campionatului European 
de juniori B, care se va disputa 
în Danemarca, între 2 șl 15 mai. 
Reprezentativa ROMÂNIEI, califi
cată, după cum se știe, în urma 
dublului meci cu Polonia, va face 
parte din grupa A, alături de

echipele Portugaliei, Elveției șl 
Norvegiei. Iată componența celor
lalte grupe — B : Franța, Iugo
slavia, Austria, Danemarca ; C ■: 
Bulgaria, Grecia, Spania, Olan
da ; b : Scoția, 
Germană, Italia.

U.R.S.S., R. D.

RI SPRE EȘALONUL SECUND 
■I

nteres este și întrecerea eșa- 
Hbalului nostru. Nu atît 
j cuprindere, cît mai ales 

tu față de disputa care se 
trei locuri ce asigură promo- 
. Ca să nu mai vorbim de a- 
evitarea drumului spre „C“. 

că a marcat o creștere a o- 
, într-o treime din partidele 
plecînd acasă cu puncte (5 

0.
rnizat o surpriză, Gloria Bu- 
unct în fața echipei Prahova 
lată în zona fierbinte a re- 
ictoria de la Tulcea, în fața 
ta (care, iată, se îndepărtea- 
e pluton), F.C.M. Progresul 
treapta a doua, încercînd să 

irului.
au fost meciurile din seria

a doua, unde echipele oaspete au obținut 7 pun
cte (2 victorii și 3 remize). Am consemnat și o 
„rocadă" în fruntea clasamentului, Jiul trecînd 
la trenă după victoria netă de la Tîrgoviște, 
fosta lideră Chimia Rm. Vîlcea, realizînd doar 
un rezultat egal la Craiova, cu Electroputere. 
Dintre meciurile în care gazdele au reușit să 
se impună, reține atenția succesul la scor (4—0) 
obținut de echipa Pandurii Tg. Jiu, elevii an
trenorilor Ilie Bălăci și Ion Marin confirmînd 
astfel ascensiunea lor din retur. o schimbare 
la față promițătoare în perspectiva meciurilor 
care urmează, ei aflîndu-se acum mult mai a- 
proape de podium.

în seria a treia, U.T.A. (victorie la Strungul) 
și Olimpia Șatu Mare (succes la Paroșeni) nu 
renunță, menținînd astfel la cote înalte inte
resul pentru promovare în această serie do
minată de mai multe ex-divizionare A.

Ă TREI ETAPE...
ani — Șiretul Pașcani 3—1 (1—0)

și evolu- 
•mației lo- 
(în 3 run- 
măcar un 
i tribunele 
ani să fie

De aceea, 
gazdele, în 
a simpatia 
jocul pe 
ninat cu 

au reali- 
plin meri- 
nere, ră- 
tabelă, și 

lașei (min. 
, C.S. Bo- 
a oară în 
ut, funda- 
ină în ca

reul advers, unde Stafie i-a 
faultat — penalty clar — și 
STATE a transformat lovitura 
de pedeapsă: 1—0.

După pauză, Șiretul a încercat 
să restabilească egalitatea. însă 
tot localnicii au fost mai aproa
pe de gol (Vasilache, min. 50, 
șut pe lingă poartă, Văcaru, 
min. 51, scoate de pe linia por
ții șutul lui State), pe care îl 
vor reuși in min. 55: din nou 
fundașul Luca a urcat pînă in 
apropierea careului advers, a 
Centrat, portarul Hăisan a res
pins și tot un fundaș, SANDU, 
a reluat în plasă: 2—0. Jocul 
are perioade de echilibru, Pe- 
truț expediază balonul în bară 
(min. 60), Șurubaru (min. 64) 

IARĂ ------------------------------------ -----------------------
I — Unirea Focșani 2—0 (2—0)
i datorită 
cule două 
oartida de 
bun nivel 
cu multe 

ebi la cea 
renați de 
iu lăsînd 
au etalat 
tactic, în 

!ziștii“ To- 
dirt urmă 

cin mani- 
care, ori 

n posesia 
îică prin- 

asa cum 
.ele 14 și 
ratat, pe

rînd, deschiderea scorului. To
tuși, în min. Lb, BubOiu dri
blează scurt doi apărători, pa
sează „printre", țicnește IONI- 
ȚĂ, care trimite, de ta 8 m, ba
lonul în plasă : 1—0. Gazdele in
sistă, caută cu multă aviditate 
golul al doilea, pe care îl reu
șesc în min. 39, cînd Iomță exe
cută impecabil un corner, GOIA 
se înalță peste toată apărarea 
oaspete și trimite, cu capul, de 
Ia 6 m, balonul în poartă; 2—0. 
tn partea a teua a întîlnirii 
ritmul este îtl tahtinuare alert, 
gazdele „încearcă" mai multe 
scheme tactice, iar oaspeții, în 
minutele 61 și 67. stat la un 
pas de gol, șuturile iui Chiriță 

mai ratează o ocazie, iar C.S. 
își mărește avantajul. De abia 
intrat în teren, I. RADU (min. 
78) a plecat de la centru pe 
partea stingă și, de la circa 35 
metri, văzîndu-1 pe portarul Hăi
san ieșit dintre buturi, a șutat 
puternic, balonul a lovit stâlpul 
drept, de unde a intrat în poar
tă: 3—0. In min. 84, după o lo
vitură liberă, PARASCHIV a 
redus din handicap, stabilind 
scorul de 3—1.

A arbitrat 1. Floricel (Brașov;. 
C.S. BOTOȘANI : Erdie — E- 

pure, TICA, Sandu, LUCA — 
Abălașei, Șofran, Amurăriței — 
Vasilache v (min. 76 I. RĂDU), 
STATE, Șurubaru (min. 84 Rusu).

ȘIRETUL : Hăisan — Niță, Sta
fie, POPESCU, Văcaru — Petruț, 
PARASCHIV, Margelatu, KREK 
— Buștean (min. 56 Mina), Că- 
nănău (min. 74 Munteanu).

Pompiliu VINTILÂ

șl, respectiv. Alexandru trecînd 
de puțin pe lingă bată, Pînă in 
final mai notăm două ocazii ra
risime (min. 72 și 85), Ioniță 
și Butoiu ratînd copilărește ma
jorarea scorului. O victorie cla
ră și logică după aspectul jo
cului.

A arbitrat C. Manda 'Reșița). 
STEAUA MlZIL: Șerban — 

Nuțu, COSTIN, Stanciu, DRA
GILA — Cosma. IOI4ITÂ (min. 
78 Bălăceanu), GDIA — Galeș, 
Cr. Ene (min. 33 Breniuc), BU
TOIU.

UNIREA: Paraschiv — Babalîc, 
GLĂVAN, Lupu, Burga — ALE
XANDRU, Brutai j (min. 48 Bi
volarul, Popescu — ARCESEA- 
NU, Dragu (min. 73 Haidău), 
Chirită.

Pavel PEANA

GREȘELI FLAGRANTE DE ARBITRAJ...
Electroputere Craiova — Chimia Rm. Vîlcea 1—1 (0—0)
Partidă atractviă, cu multe 

momente de fotbal bun. reali
zate cu precădere de echipa oas
pete, Chimia — ordonată tactic, 
mereu în mișcare, bine clădită 
fizic. Ea și-a deconspirat re
pede intențiile. In min. 1 și 2, 
cursa lui Tudorache și, respec
tiv, „capul4* lui Guda le-au tă
iat respirația celor aproximativ 
8000 de spectatori . „Electro" a 
replicat și ea tăios în min. 8, 
Biță trimițînd cu „capul" peste 
portarul Iliescu (ieșit la blocaj), 
dar Tudosă a degajat miraeu- 
los, din aer, de pe linia porții! 
în minutul următor, contraatac 
al echipei vîlcene, a centrat Tu
dorache și impetuosul Marin a 
înscris. Tușierul însă a semna
lizat ofsaid (de unde, tovarășe 
Vodă?) și golul a fost anulat.- 
Jocul va alterna de la o poartă 
la cealaltă. Localnicii se preci
pitau, în timp ce adversara im
presiona prin desene combinati
ve. în min. 32, la o ’ntrare în 
careu, din lateral-dreapta, a- 
proape de linia de corner. Crețu 
a fost faultat, noi • am văzut pe
nalty, dar arbitrul a acordat lo
vitură de poartă. Vilcenii vor 
reveni în atac ?i vor da iar 
mari emoții tribunelor în minu
tele 38, 40, 42 (la această fază, 
ștefănică a scos In corner min
gea care se ducea în gol!) și 45. 
Ceea ce avea să se întâmple șl 
la reluare. Fiindcă echipa craio-

DE LA 7-0 LA... 0-3
C.S. Tîrgoviște - Jiul Petroșani 0-3 (0-2)

.„Intr-adevăr, între acel 7—0 
din campionatul trecut și aceas
tă înfrîngere la scor de forfait, 
de duminică, a aceleiași echipe 
(C. S.) _ în fața aceluiași adver
sar (Jiul), este o diferență e- 
normâ. o primă explicație ar fl 
k.o.-ul moral, înregistrat în start 
de partidă, pe parcursul a nu
mai trei minute : astfel, in min. 
9, Negrită (din nou excelent 1) 
centrează puternic de pe dreap
ta și TUDOR deviază mingea în 
propria-i poartă ; în min. 12, a- 
celași Tudor trimite balonul ne
glijent „acasă", LASCONI inter
ceptează, „Iob“ peste portar și... 
6—2. Mai tîrziu, în min. 39, Ni- 
culescu șutează puternic, dar Ne
grită scoate balonul, cu capul, 
de pe linia porții. Au fost mo
mente psihologice, care au tur
nat plumb in picioarele jucăto
rilor tîrgovișteni, cărora nu le-a 
ieșit mal nimic, degringolada o- 
glindindu-se într-un joc total 
neinspirat. De cealaltă Darte, 
oaspeții — superiori valoric — 

veană evolua confuz la con
strucție, în timp ce oaspeții (cu 
un dispecer plin de fantezie, 
cum rămîne acest Caraoigeac', ... 
urcau mereu. In min. 73 am 
notat logica deschidere de scor: 
Ia acțiunea creată de Caraba- 
geac și Tudorache, GUDzX a 
„răsucit" doi fundași și... 0—1. 
Publicul se împăcase cu înfrîn- 
gerea, aplaudînd sportiv reali
zările Chimiei, care, in min. 84, 
a fost la un mic pas de 2—0. 
A fost rîndul lui Ghiță să ra
teze egalarea (min. 66), pentru 
ca in penultimul minut arbitrul 
să se lase impresionat de plon
jonul lui Petrișor, Ia intervenția 
perfect regulamentară a lui Ni
ță de a degaja balonul, și să a- 
corde gratuit penalty, pc care 
l-a transformat BIȚĂ: 1—1.

A arbitrat N. Gogoașă (Bu
zău).

ELECTROPUTERE: Dumitru — 
Bărbuceanu, Dogaru, Sorohan, 
ȘTEFĂNICĂ — lorguiSț, CRETU, 
Prună (min. 66 Samlr) — Nanu 
(min. 57 PETRIȘOR). Biță, Ghiță.

CHIMIA: Iliescu — Niță. LA
ZAR, Cristea, TUDOSA - GIUR- 
CA, CARABAGEAC, GUDA — 
TUDORACHE, Marin (min. 85 
Mangalagiu), Stancu min. 71 
Augustin).

Stelian TRANDAFIRESCU

după acel 2—0 rapid, au jucat 
detașați, tennic șl cu maturitate, 
ieșind frumos din apărare, des- 
făcind bine jocul și realizînd 
combinații de efect. Totodată, ei 
și-au creat excelente situații, iro
site în min. « (Lasconi — de 
la 7 m), 42, 50 și 57 (Bîcu) și 
min. 72 (Udrică), pentru a mai 
marca un gol in min. 87, cind 
Lasconi a centrat de pe dreapta 
și CRISTEA, de la 6 m, a tri
mis mingea, jos, la colț : 0—3. 
Un meci plăcut, disputat în li
mitele sportivității.

A arbitrat V. Ilie (București).
C. S. TÎRGOVIȘTE : Mîndriiâ 

— Turcu, Tudor (min. 30 Vișan) 
Badea, Andrieș — Burlan, Călin, 
ștefan, RADUCANU — NICU- 
LESCU (min. 64 Crainiciuc), 
Chir că.

JIUL : Bojtor — NEGRILA, 
FLORESCU, SEDECARU, Dodu — 
CRISTEA, BICU, Udrică, Timofte 
(min. 88 Mlhăilă) — HENZEL 
(min. 74 Păuna), LASCONI.

Paul ZAHARIA

DOUĂ PUNCTE
CU EMOȚII

Dacia Mecanica Orăștie - 
Minerul Cavnic 1—0 (1—0)

Re o ploaie măruntă și rece, 
ca de toamnă, cele două echi
pe s-au angajat într-un joc de 
mare luptă, dar de modest ni
vel tehnic și spectacular, cu a- 
bundente faulturi reale, însă și 
cu destule simulări și exagerate 
văicăreli ale jucătorilor din te
ren. Mai echilibrată în desfășu
rarea ei, prima repriză a oferit 
publicului ceva mai multe faze 
fierbinți la ambele porți. Echipa 
gazdă a trecut pe lîngă deschi
derea scorului în minutele 14 
(prin Istvan). 16 (intervenție 
splendidă a portarului Papp la 
„capul" lui Giurgiu) și 27 (a-
celași portar reține șutul lui Du- 
mitreasa), in timp ce oaspeții 
ar fi putut tnscrie mai ales în 
minutele 20 (portarul Vlad a res
pins excepțional, în corner min
gea deviată din zidul coechipie
rilor săi, la lovitura liberă exe
cutată de Kerestesi) și 38 (ace
lași Vlad a ieșit in afara ca
reului, pentru a stopa un peri
culos contraatac al celor din Cav
nic) Singurul gol al partidei a 
c'âzut în min. 43. dintr-o lovi
tură liberă de la 18 m, excelent 
executată de DUMITREASA.

După pauză, echipa locală șl-a 
accentuat dominarea, dar oaspe
ții s-au apărat foarte bine și 
ocaziile de gol au devenit rare 
(cea mai bună dintre ele a fost 
aceea din min. 55. cind Oprescu 
a intirziat, insă, să șuteze). Din 
min. 76, Minerul a rămas în zece 
oameni prin eliminarea lui An- 
dreicuț pentru faulturi repetate 
(primise înainte un cartonaș gal
ben). Totuși, în final (min. 88 
și 90 !) oaspeții au ratat cu 
mare ușurință egalarea, prin vir- 
ful de atac Azolțel, care a tri
mis mingea pe lingă poartă, în 
două situații extrem de favora
bile. Victorie muncită șl preți
oasă a formației locale in. Iota 
unui adversar tenace. obtinuta 
însă cu destule emoții.

A arbitrat D. Busuioc (Cra
iova).

DACIA MECANICA : VLAD - 
Asaftei, Sterie, Giurgiu ONIGA 
— Goran (min. 82 Kaszas), IST
VAN, DUMITREASA, OpreSCU 
(min. 66 Ursan) — Rus. Vesa.

MINERUL ! PAPP — Mic, Bo- 
loș, LUCACI, Csoma — Ke
restesi (min. 72 Sitar). Andreieuț, 
Ruș — Petran (min. 57 Irimuș). 
Azoiței, BUIA.

Constantin FIRĂNESCU



Campionatele Mondiale de tenis de inasă

ACTUALITATEA I TRASEUL „CUPSEl

fCIIIPA FEMININA A R.P NOU ÎNVINGĂTOARE
Primul titlu mondial al edi

ției nr. 40 a tenisului de masă 
a fost acordat reprezentativei 
R. P. Chineze care, în West- 
falenhalle din Dortmund, a ur
cat pentru a șaptea oară con
secutiv pe prima treaptă a po
diumului (după Calcuta — 
1975, Phenian - 1979, Novi

Sad — 1981, Tokio — i983,
Goteborg — 1985, New Delhi 
— 1987), acesta fiind cel de al 
optulea trofeu de la intrarea 
în „scena" mondialelor a spor
tivelor chineze (ele au mai 
cîștigat la Ljubljana — 1965). 
Ca și în 1987, formația R. P. 
Chineze a depășit în finală cu

TEHNICA SAU POEZIE?
De ani și ani asistăm, mai 

degrabă incinta fi, la demer-
' sul Federației Internaționale 
i de Patina) (I.S.U.) de a a-
> propia cit mai mult patina- 
J iul artistic de artă. Sau mă- 
, car de ă-i conferi un plus 
• de poezie, de romantism. Nu 
1 doar prin vorbe, prin reco

mandări, ci și — precumpd-
' nitor — prin modificări ale 
, . realii a men tulul.■ intre care.
■ de- pildă.- interdicția de a 
1 mai executa (după Calgary 
[ - 108S) salturi triple indepen- 
, dente. Tot măi orientați, 4a- 
i rășl prin regulament. către 
' armonia programelor prezen- 

tâte, arbitrii au de-deum o- 
, bligația de a lua în consl- 

derare. ca si revenim, nu-
> thăf salturile' triple ejectftate 
' • ih cadrul unor combinații.
, tată Insă că, surprinzător, 
, recentele „Mondiale" j dcvfă-, 

șurate la Berey-Paris au
‘ părut să fie. după mărturia 
[ tuturor. comentatorilor de la 
, masa presei, un * pas tnăpoi 
i pe drumul „poetlzdrli- pati- 
' naiului artistic, Krzysztof 
j Oabrowski de - la „Przeglad. 
, Sportovy", de pildă. titrind 
i grăitor : „Astăzi. adevărațU
> artiști au dispărut" I Sigur
' ei ^ retragerile „în lanț". _Ka- 
, țarina .Witt: Debbie Thomas, 
r Brian HBoităno.'Natalia BeSÎe- -------1 mtanova »4 Andrei Bufcln dativ, momentul șa recotiw- 
' etat. au.-dus la o sărăcfre.. .a „ ~
, pdisaiufțși; Var nil-l mal pu- 
i tini adevărat, că apariția al- 
; for, „stele". îndeobște a }a- ' 
, ponezel MidoH Ito, cea dinții 
i femeie care a izbutit un tri- 
1 plu-Axel, putea să suplineas- 
! cd absențele amintite. Putea,, 
, dar n-a reușii, cu .toate dă'

Ito a cucerit titlul suprem

într-o minieră impresio
nantă.

De ce zicem ce zicem ? 
Pentru că atit Midori Ito, 
cit și la fel de tinerele ei
adversare de valoare, Ya- 1 
maguchi. Bonaly, Grossmann 1 
sau Yaginuma, au demons- ] 
trat o tehnici înaltă, dar , 
s-au dovedit (fără să fim i 

‘ răutăcioși, și din cauza fi- ' 
zicului) mai puțin înclinate , 
către artă; Ca să-t cităm pe i 
același Dabrowskl, ele n-au < 
fost,, cu Ito -în frunte, declt- * 
„niște mașini dc sărit ț>e ] 
gheață" impresionind prin , 
perfecțiunea „șl anvergura e- 1 
XecUțiilor, dar ‘ inCdpâbile — 1 
opiniile sînt unanime — ,s<S. '
transmită acel . „fior" . incon- , 
'■fundabil care d stat la inde- , 
mina lui Witt sau Boitano. 
Stț fie acesta un pas inapol ? ' 
Poale că răspunsul - cel mal ' 
corect ar fi un dltfel de pas, 
în virtutea căruia patinajul 
artistic a devenit.. sau..e pe

' pufiețul să devină, ‘utiut’mai 1 
degrabă acrobatic; așa cum.' 
adică prin tehnică ș4 nu prin > 
„plutire", a urcat, pe .locul 8 i 
ăl p,odiutnttlui băieților arfie- ’ 
ricanul Crlstgpher Bowman 1 ' 

Dgcă nu va fi trccăior. șl 
ascensiunea generației . Iu* i 
Bonaly (-iS-iastii. și ¥ap4»uma 1 
(Mf.invită, la un răspuns pe- . 1 nzuVîat ’ wrysnisetfstl -
M ca uiiul de răscruce. Pe 

"care înșiși ’ arbitrii- l-au re- i 
simțit, depunctînd. de pildă, 1 
„charlestonul" fraților. ,Isa- ' 
belle Și- Paul Duchesnay pen- , 
tru utilizarea unei recuzite i 
(un șal „boa" și o pdMriek 1 
menite sd sugereze visul, ] 
poezia. Să' mai vedem. ,

Ovidîu IOANITOAM

3—0 echipa Coreei de Sud : Li 
Huifen — Hyun Jung Hwa 2—1 
(-18, 21, 17), Cen Jing — Hong 
Soon Hwa 2—1 (-16, 11, 14), Li 
Huifen, Chen Ziha — Hyun 
Jung Hwa, Kwon Mi Sook 2—0 
(12, 16). Medaliile de bronz au 
revenit echipelor Hong Kong- 
ului (un salt spectaculos de 
pe locul 13 la ediția preceden
tă) și Ungariei (care s-a men
ținut pe podium), prima cîș- 
tigînd, însă, cu 3—0 meciul de 
clasament.

Echipa României sa situat pe 
locul 14, în ultima partidă 
pentru pozițiile 13—14 fiind 
depășită de Iugoslavia cu 3—0.

Alte rezultate : locurile 5—6: 
R.P.D. Coreeană... ——Japonia
3—0 ; locurile 7—8 : Ceho
slovacia -ț- Suedia 3—1 ; locu
rile £-10 ‘ U.R.S.S. — Anglia 
3—0.

LA HOCHEI IPE GHEAJA
• In prima zi a Campiona

tului European pentru juniori, 
ce se desfășoară la Kiev, au 
fost înregistrate următoarele 
rezultate : U.R.S.S. — Elveția 
13—2 ; Finlanda — România 
8—0 ; Cehoslovacia — R. F. 
Germania 10—3 ; Suedia — 
Norvegia 9—3.

• In cadrul Campionatului 
Mondial de hochei pe gheață 
(grupa B), selecționata Italiei 
a întrecut cu scorul de 7—6 
(3—3, 3—2, 1—1), echipa El
veției.

După trei etape, în clasa
ment conduce echipa Norve
giei — 6 puncte, urmată de 
Elveția, Franța, R.D.G., Italia 
cu cîte 4 p. Austria 2 p, Japo- 

.nia și Danemarca cu cîte 0 p.

• La Sosnowiec s-a dispu
tat cei. de-al doilea meci in
ternațional amical dintre se
lecționata Poloniei șl formația 
Dinamo Minsk. Hoeheiștii - so
vietici au obținut victoria cu 
scorul de 4—3 (1—2, 1—1, 2—0). 
în primul joc scorul a fost 
egal : 3—3.

I

PROGRAMUL 
SEMIEINALELOR 

CUPELOR EUROPENE „
- zi-:

Iată programul primei manșe 
a seiȘitlnalelțțr cupelor europene, 
fi) care, figurează' partide deose
bit de’ atractive, (între parante- 

’ze,’orele de începere ' ale jocu
rilor — <!’a București ului).

CUPA CAMPIONILOR 
, EUROPENI . .

. Steaua — Galatasaray (17^0), 
Sperăm într-o victorie clară 
ă eampktahei noastre, care »ări 
asigijre, șanse pentru calificarea 
în -t'.ita’.a. - . '' „ ■ . . )

Beai Madrid 4-. A.C. Milan 
(82,60). stadionul „,Santiago Ber- 
nabeu" va fi. desigur, plin pînă 
la refuz. Madrilenii au obținut 
duminică up bunct mare la Bar
celona. în timp ce Milan â dis-

PĂCII i i 1969
(Agerpres). —VARȘOVIA, 4 (*_

Comitetul de organizare a ce
lei de-a 42-a ediții a competi
ției cicliste internaționale 
„Cursa Păcii" a stabilit tra
seul definitiv al întrecerii, cu 
kilometrajul respectiv al celor 
12 etape, ce se vor desfășura 
după cum urmează : 8 mai :
etapa I: circuit la Varșovia 
(70 km) ; 9 mai : etapa a il-a : 

— Lodz (140 km) ; 
etapa a IH-a : Lodz— 

(190 km) ; 11 mai: 
IV-a : Wroclaw — 
(127 km) ; 12 mai:

Varșovia 
10 mai : 
Wroclaw 
etapa a 
Poznan . ____
etapa. V-a : Poznan — Cottbus 
(197 km) ; 13 mai : etapa a 
VI-a : Cottbus — Halle (202 
km) ; 14 mai : zi de repaus. 
Ia Halle ; 15 mai : etapa a 
Vil-a : Halle — Berlin (213 
km) ; 16 mai : etapa a VIII-a : 
Berlin — Dresda (197 km) ; 
17 mai : etapa a IX-a: Dres- 
dă — Mlada Boleslav (167 
km); 18 mai: etapa X-a î 
Mlada Boleslav — -Truțnov (150 
km) ; 19 mai : etapa a Xl-a : 
Contracronometru individual 
(35 km laf Trutnov) ; 20 mat: 
etapa a XII-a : Trutnov — 
Praga (141 km).

- „CENTURA DE AUR"
(Urmare din pag. tj

I

secunde." După un Studiu foarte 
scurt, japonezul se aruncă im
prudent la-atac, Dumitrescu (a 
cărui viteză de reacție este de 
excepție) . contrează cu mare 
precizie bărbia adversarului, fă- 
cîndu-1 K.O. 1 Infinit mai mult 
a trebuit să se întrebuințeze 
Giani Gogol în partida cu Rene 
Schoeppenthau (R. D. Germa
nă). Acesta din urmă, avînd 
un... imens avantaj al alonjei, 
a încercat să ducă lupta numai 
de la mare distanță, cu directe 
de întîmpinare foarte... lungi. 
Este meritul lui Gogol de a fi 
știut să se apropie și să-și su
pună adversarul unor serii lungi 
de. lovituri la față și corp, obli- 
vîndu-1 pe acesta să abuzeze de . 
țineri, motiv pentru care oaspe
tele a primit două avertismen
te. Victorie clară, la puncte, 
pentru ..batailleurul" nostru, al 
.cărui stil de box ne amintește 
tot mai mult de cel al fostului 
campion Paul Dobrescu.

Campionul en-titre al „ușori
lor". Viorel Mihăilâ, a avut ca 
adversar pe sovieticul Constan
tin Tsiu, mai tînăr cu... 10 ani 
decît el. Oaspetele a obținut 
decizia la puncte.

Cel mai dinamic meci al

zilei l-am urmărit în gala de 
seară. Ne referim la excelenta 
partidă dintre Petrică Pa- 
raschiv și Mario Barucher 
(R.D.G.), de la categoria se- 

. mimuscă. Buni tehnicieni, oei 
doi sportivi s-au avîntat 
atacuri spectaculoase, cele de- 

de Parasehiv fiind 
eficiente, 
românul 

pentru tot 
prelungite 

în situația

REZULTATE TEHNICE

în

etanșate 
din ce în ce mai 
Bine pregătit fizic, 
are resurse bune 
meciul, 
a’ducînd 
de K.D. 
a treia.
fel o meritată 
puncte.

Așa cum ne așteptam, 
' pergreii" au ridicat... tensiunea 
în tribune. Îndeosebi 
dintre 
Paisz 
sinov. 
vituri 
dorindu-se decisive, 
doi sportivi au dus 
pînă la capăt. A obținut 
toria reprezentantul 
care a punctat mai mult 
directe de stingă), el avînd în 
toate acțiunile o viteză de e- 
xecuție superioară celei a ad- 

. vensarului.
Astăzi sînt- programate alte 

două gale. Mina, de la ora 14,

seriile sale 
adversarul 
în reprizele a doua și
Parasehiv obține 

victorie

„su-

partida 
campionul nostru Micloș 
și bulgarul Sliven Ru- 
Cei doi au schimbat lo- 
grele, multe dintre ele 

dar cei 
meciul 

vic- 
nostru, 

(cu

Pană : I. Dudău b.p. K. 
Foslho (Japonia), A. Celikiz 
(Turcia) b.p. V. Tivădar; 
ușoară : G. Gogol b.p. R. 
Schoeppenthau (R.D.G.), V. 
Morovan b.k.o. 1 Zhang Hong 
Yoan (R.P. Chineză), M. De- 
mirkapu (Turcia) b.p. R. Mar- 
coci, C. Dumitrescu b.k.o. 1 J. 
Sagakl (Japonia), C. Tslu 
(U.R.S.S.) b.p. V. Mlhăilă, B. 
Abadjiev (Bulgaria) b.p. G. 
Raul (Cuba); mijlocie: R. Pe- 
droso (Cuba) b.ab. 
rian ; semimuscă : 
chiv b.p, M.
(R.D.G.), I. Seidi 
b.p. Fl. Baicu. Ov. 
b.p. G. - ■ —
Yong Sik (R.P.D. 
b.p. A, Amzăr ; 
locie: Miri Nam Hyon (R.P.D. 
Coreană) b.p. A. Pataki, 
Galabov (Bulgaria) b.p. 
Nițulescu, VI. Erescenko 
(U.R.S.S.) b. ab. 2 N. Vînă- 
toru ; supergrea : M.
Paizs b.p. S. Rusinov
(Bulgaria). AI. Mirosnicenko 
(U.R.S.S.) b.ab. 1 P. Golum- 
beanu, G. Harizanov (Bulga
ria) b.p. A. Tincă.

1 V. Flo- 
p. paras- 
Barucher 
(Japonia) 
Dragomir 

Burhan ^Turela). Ku 
Coreană) 
semimij-

puș în deplasare, de Atalanta 
cu 3—1. prin Solurile iul Evâui 
și Rijkăard. 1 ’ ~ " 1 -- .

CUPA CUPELOR 1‘
.jr.C.. Mgllneo -= ; Sampdoria 

(20,00). Deținătorii" trofeulu4 ai* 
fost învinși duminică de '■ e&tre 
Anderlecht. dar poate' — ‘cum 

' comentează agențiile de presa 
— F.C. -• Malineâ s-a ffîndlt mal 
mult la partida , de miercuri, 
ptsitru că Samudoria este foar- 

. te periculoasă și în deplasare 
‘ (gendvezii au realizat duminică 
»eor egal, o—0. la Bologiia).

Rezultatul meciului dintre 
P.C. Bareeleus și Sredeț Sofia, 
jucat aseară tirzlu, nu ne-a so
sit pînă la închiderea ediției.

- t; , . ". CUPA u.e7f.a.
VJ.I. Stuttgart —■ Dynasae 

■ Dretda (21,00). Gazdele de ssi 
s-au menajat (probabil) simbă- 
tă termlnînd la egalitate (8—3) 
cu Uerdingan. iar lider* autori
tară din campionatul R.D. Ger
mane, Dynamo Dresda, n-a ju
cat pentru : a se concentra în 
vederea partidei din deplasare...

Napoli — Bayern MOnchen 
(21.30). Ambele formații au fost 
întrecute în etapele de slmbăț1) 
din campionate. Napold " " 
Maradona) 'a cedat acasă 
2—4 în fața Iul Juventus, 
timp ce Bayern, după’ 27 de e- 
tape, a pierdut în deplasare, la 
Mohehengladbach, 1—2, înregis- 
trînd prima înfrîngere din cam
pionat. Reintrarea lui Maradona 
este incertă, iar Pfltigler (Ba
yern) va lipsi, fiind suspendat.

U.E.F.A. - FERMĂ 
ÎN CONTINUARE

(fără 
cu 
în

Comisia a ' aplicat de aseme
nea. o serie de amenzi. pentru 
comportarea nesportivă- ■ a ‘ apec- 

-tatorilor la unele meciuri. Ast
fel. gchipa , scoțiană Heart of 

.Midlothian’ a fost sancționată cu-> 
o amendă de ■ 160 000 franci el- 

1 vețieni. , ’ ’ ' >ii

CAMPIONATE
IUGOSLAVIA (et. S3). - Rad 

Belgrad — Radnicitl Nlș 1—0, 
Velez Mostar — Sloboda Tuzla ■ 
»—» ; Zoieznlciar -Sarajevo — • 
Rijeka 1—0. Steaua Roșie Bel
grad — Spartak Subotita 2—K 
•șijek — Partizan Belgrad 8—1, 
Wirdar Skophe — CeMk țfenlcț 
9—1. Budncnost — Vojvodina 
Novi Sad 1—9, Na predau — P-C. 
Sarajevo 4—8. Dinamo Zagreb — 
Hajduk Spilt 1—0. Clasament > 

. 1. Vojvodlna Novi Sad 3» p: f.
Rad Belgrad 27 p 3. binaatd 
Zagreb — 33 p.

GRECIA (et. 28). A.E.K. Ate
na — Larisa 1—3. Kalamairla — 
Aris Salonic 1—3, Diagoras — 
Apollon 1—1, Dox* — CWympia- 
kos Pireu 0—o, Panathinaikos — ' 
O.F.I. creta 1—1, Olympfakos Vo
ios — Heraklis 8—8. Panionios 
— Ethnikos 3—1 ; P.A.O.K. — 
Levadiakos 2—0. In clasament 
conduce A.E.K. Atena 39 p, ur
mată de Olympiakos Pireu 
și Panathinaikos 32 p.

ALTE MECIURI

36 p

meci 
echl- 

cu

M. 
M.

Comisia de disciplină a Uniu
nii Europene de Fotbal 
(U.E.F.A.) a anunțat că jucăto
rii Dragan Bablcl șl Dușka Vla- 
savllevlci, de la Steaua Roșie 
Belgrad, au fost suspendați de 
la toate competițiile organizate 
sub egida U.E.F.A.. pentru brus
carea arbitrului unei întîlnirl 
din cadrul „Cupei Intertoto", 
disputată In vara anului trecut.

• La Buenos Aires, tn 
pentru Cuoa Libertadores, 
pa Boca Juniors a învins 
3—1 formația Racing.
• In meci amical disputat la 

Addis Abeba, selecționata Zam- 
biei a învins cu 1—o (0—0) e- 
chipa Etiopiei.
• La San Jose, în prelimina

riile Campionatului Mondial, 
selecționata Costa Rica a învins 
cu 2—1 (1—0) formația Guate-
malei. Golurile au fost înscrise 
de Flores (min. 42), Corondo 
(min. 78), respectiv Rodas (min. 
51). Au asistat peste 25 000 da 
spectatori.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

oea de a doua, de la ora 
19,30. O concesie făcută ama
torilor de spectacole pugilis- 

. tice> care iubesc și fotbalul...

SEMNE BUNE LA ÎNCEPUT DE DRUM
(Urmare din pag l)

R.D.G., școală unanim apre
ciată și pe deplin respectată.

Acestea fiind zise, să încer
căm o detaliere a datelor de 
mai sus. In ceea ce privește 
nivelul pregătirilor de peste 
iarnă, cei 508 km cuprinși în 

întrecerii au 
o viteză me- 
km, o viteză 

ales dacă 
că toate eta-

cele 7 etape ale 
fost parcurși cu 
die orară de 41 
competitivă, mai 
avem în vedere 
pele s-au confruntat cu puter
nice rafale de vint (din față 
Si lateral) și au avut un pro 
nunțat profil deluros. O scur
tă privire asupra clasamentu
lui etapei a VI-a. decisivă 
pentru clasamentul general al 
ediției — ultima etapă, cea de 
circuit, nu prea avea cum să 
aducă mari modificări — ne a-

rată că în grupul celor 17 a- 
lergători sosiți în același timp 
cu învingătorul (E. Ramm. 
Vorwaerts), s-au aflat, cu ex
cepția lui A. Balasz, toți cei
lalți 5 component! ai lotului 
național. Dar iată alcătuirea, 
la ora actuală (antrenorul fe
deral I. Ardeleanu ne-a de
clarat că mai pot fi efectuate, 
chiar și în ultima clipă, unele 
modificări), lotului nostru pen
tru Cursa Păcii : Vasile Mitra- 
che (Dinamo), Dănuț 
(Steaua), Ludovic
(Voința' Arad). Cristian Neagoe 
(Steaua). Valentin Constanti- 
nescu (Dinamo) și Attila Balasz 
(Voința Clui-Napoca). Cit des
pre tinerii care au arătat 
substanțiale creșteri valorice, 
în această competiție, cuvinte 
de apreciere și îmbărbătare 
merită foștii juniori Dorin Trif

Catană 
Kovacs

(Voința Cluj-Napoca) și Wil
helm Gross (Steaua), prezența 
lor în grupul celor 17 fugari, 
care în etapa a Vl-a au rea
lizat o desprindere de pluton 
de peste 11 minute, fiind o do
vadă elocventă a forței cu 
care aceștia bat la porțile con
sacrării lor și ca seniori.

Cîteva cuvinte despre orga
nizare: lăudabile eforturile
locale, mai ales ale conduce
rii stațiunii Eforie Nord, in
clusiv ale Consiliului Popular 
din această localitate, dar de 
neînțeles incredibil de lunga 
amînare a startului etapei a 
VI-a cînd echipajul deschiză
tor al caravanei a întîrziat 
mai mult de o oră. deficiență 
care, unică fiind, a fost consi
derată ca un simplu și nedorit 
accident pe care noi, însă, 
l-am dori, altă dată, evitat.

BOX • S-a încheiat Turneul 
de la Usti nad Laben (Cehoslova
cia). la care au participat peste 
100 de sportivi din 12 țări. Prin
tre învingători s-au numărat 
Mahmutov (U.R.S.S.), la catego
ria semimuscă; Galboni (Siria), 
la categoria muscă ; Vidai (Cu
ba). la categoria pană ; Rafaehl 
(Cehoslovacia) — categoria se- 
miușoară ; Fernandez (Cuba) — 
categoria semimljlocie : Krav- 
cenko (U.R.S.S.) — categoria su- 
pergrea.

CICLISM • Turul Marocului 
s-a încheiat cu victoria rutieru
lui sovietic Vitali Tolkacev. ur
mat de coechipierii săi Vladimir 
Kravcenko — la 1:24 Marat Sa- 
tîdliev — la ) :31 șl francezul 
Philippe Delaurier la 3:05.

MOTOCICLISM « campiona
tul Mondial de motocros la cla
sa 500 cmc a debutat cu un con
curs desfășurat la Valkenswaard 
(Olanda). în care victoria a re
venit sportivului belgian Dirk 
Geukens. urmat de compatrio
tul său Eric Geboers si vest- 
germanul Dletmar Laecher (toți 
trei ne motociclete -Honda").

SCHI Proba masculină de 
15 km de la Ruka rFinlanda) a 
revenit sportivului suedez Lars 
Haaland, cu timpul, de 36.54. In 
întrecerea feminină de 5 km. pe 
primul Ioc s-a situat concurenta 
italiană Manuela di Centa - 13:45.

SCRIMA * Concursul feminin 
de floretă de la Leipzig, contînd 
pentru ..Cupa Mondială1*, a fost 
cîștlgat de scrimera vest-ger-

mană Zita Funkenhauser. care a 
întrecut-o în finală cu 9—7 pe 
coechipiera sa Anetta Pobmeier.

ȘAH • In runda a 4-a a Tur
neului de la Barcelona, contjnd 
pentru Cupa Mondială, au fost 
consemnate următoarele rezulta
te : Kasparov — Seirawan remi-

*' ’ 1—0 ;
. ___ __ 1—0 ;

I — Hilbner rșmiză ; Nl-
— Short remiză : Vaganl. 
Ltuboievici 0—1 ; Ribli — 

remiză :

ză : Salov — Speelman 
Nogueiras — Hjartarson 
Spasski — Hilbner tei-i- 
kolici — Short remiză 
an ______' . ___
lusupov remiză : lUescas 
Korclnol 1—0. In clasament con
duce lusupov (U.R.S.S.) cu 3 p, 
urmat de Llubojevici (Iugosla
via). Hjartarson (Islanda). Sei
rawan (S.U.A.) Hubner (R.F.G.) 
— cu cîte 2.5 p. etc. • Turne
ul de la Sarajevo, desfășurat In 
sistemul elvețian, a revenit ma- . 
estrului iugoslav Vukici cu 11 p 
din 13 posibile, urmat de Zladko 
Basajici, Cabrilo. Mestrovici șl 
Dizdarevici — cu cîte 10 p. tn 
comnetitia fem’nină pe. locul în- 
tîi s-a clasat Vesna Baaajici. cu 
10.5 p, urmată de Titova 
(U.R.S.S.) 9.5 D.

TENIS ® In turneul feminin 
de la Hilton Head ^Carolina de 
Sud) : Leila Meski (U.R.S.S.) — 
Resina Marsikova (Cehoslovacia) 
6—2 6—1 : Patricia Taba-inl
(Argentina) — Wendy Wlrte 
(S.U.A.) 2—6, 7-6. «—3;- qatar'na 
Llndqvist (Suedia) — Mary Da
niels (S.U.A.) '6—1. 6—1 ; Sara 
Gomer <An“lia) — Laura Garro- 
ne (Italia) 7—5 6—4.

’tîe <1 *^nDlnl«tr^țl9T bo<J TOTIt București rtr V Cont* IS of P T T.fL I tet centrală II T9 TC 11 50.5ă; coresp 10.34 M interurban 131. telex i0 1W coms© Telefax '«O*. Nr ii.S0.38 
Pentru străinătate abonamente ori» Romoresfl'ateUa lectorul export-Im port presă P.O»B 18*201 telex 10371 orsfir București. Calea 3d vitei ar M-86 1C 369 Tiparul I.P Jnformatia*


