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0 splendidă victorie în prima manșă a semifinalei C.C.E. la fotbal

STEAUA A ÎNVINS CATEGORIC (4-0) PE GALATASARAY 
Șl A FĂCUT UN MARE PAS SPRE FINALĂ

• Partida retur va avea loc la 19 aprilie, la Izmir Ha si. intr-un demaraj caracteristic, face inutil „șpagatul" lui 
Ismail Foto : Aurel D. NEAGU

Cit interes, cită nerăbdare 
pentru această inedită* semifi
nală — prima manșă — a 
Cupei Campionilor Europeni ! 
Inedită prin prezența campioa
nei Turciei într-o fază atît de 
avansată, care a stîrnit multă 
curiozitate după acel 5—0 cu 
Neuchatel Xamax. Firește, 
însă, că cei aproximativ 25 000 
de spectatori au luat loc în 
tribunele frumosului stadion din 
Ghencea în primul rînd pentru 
a fi aproape de campioana 
noastră, care, pentru a treia 
oară în ultimii patru ani, ne 
dăruiește performanțe de va
loare internațională și își gă
sește astăzi — pe merit — locul 
între echipele de frunte ale 
Europei. De altfel, ca o con
vingătoare confirmare, și în 
partida de ieri, în fața acestei 
ambițioase formații turce, care 
a făcut progrese evidente pe

La încheierea sezonului competițional intern de patinaj artistic

UN NUMĂR SPORIT DE CONCURENȚI.
DAR CANTITATEA NU E TOTUL I

Sezonul competitional intern 
la patinaj artistic a luat sfîr- 
șit, așadar, o dată cu decer
narea, la Galati, a titlurilor 
de campioni ai țării la seniori, 
individual (Codruța Moiseanu 
și Cornel Gheorghe) și perechi 
(lovanca Cnejev, Felix Sini- 
tean). O simplă privire retro
spectivă ne arată că sezonul 
1988—1989 a fost unul bogat în 
întreceri, de vreme ce marea 
majoritate a cluburilor sau a- 
sociațiilor care au secții de 
patinaj artistic au organizat 
concursuri, completînd, în a- 
cest fel, calendarul eompetițio- 
nal al federației de specialita

Codruța Moiseanu

Cornel Gheorghe

plan tehnic și tactic, avînd un 
conducător de joc iscusit și cu 
șut puternic, cum este acest 
Prekazi, Steaua a realizat, în 
ansamblu, o partidă remarca
bilă, temei care stă la baza re
gretului nostru al tuturor, 
spectatori și telespectatori, că 
victoria nu a fost obținută la 
un scor și mai categoric, care 
era pe deplin posibil. Ne gîn- 
dim în acest sens la marile o- 
cazii pe care Steaua le-a mai 
avut, la excelentele faze-spec- 
tacol pe care le-a realizat, 
demonstrînd tuturor că succe
sele de pînă acum, ca si cel de 
ieri, rezultă din VALOAREA 
ei de ansamblu. Dar, și așa, o 
victorie cu 4—0 (2—0) obținută 
în semifinalele prestigioasei 
competiții rămîne Un caz rar, 
mai puțin întîlnit. Ieri, pe 
splendidul ei gazon. Steaua 
ne-a oferit iar momente de 

te, ceea ce nu poate fi decît 
un cîștig pentru sportivi.

Dorim să subliniem, din ca
pul locului, faptul că aproape 
toți antrenorii din țară au în
țeles să-și mute centrul de 
greutate al activității lor spre 
categoriile mici de competi
tori, ajutînd astfel federația de 
specialitate — șl implicit pati
najul artistic românesc — în 
eforturile acesteia de a mări 
considerabil numărul celor ca
re practică patinajul în țara 
noastră. în această ordine de 
idei, apreciem că a fost făcut, 
în mod cert, un pas înainte, 
dar, în același timp, conside
răm că nu toți copiii prezenți 
în întreceri erau și pregătiți

Doina STANESCU

(Continuare în pag 2-3)

Turneul internațional „Centura de aur“

EVOLUȚII BUNE 
ALE BOXERILOR NOȘTRI 

© Semigreul M. Ștefan, învingător in fața campionului 
sovietic E. Magomedov © D. Dumitrescu a cîștigat 
duelul cu Kim Song Chi (R.P.D. Coreeană) @ Azi, 

ultimele meciuri preliminare
în ciuda... pregătirilor pe 

care toți iubitorii sportului 
din Capitală le-au făcut în 
vederea marelui meci de fot
bal de pe stadionul steaua, 
multi iubitori *ai boxului și-au 
găsit timp pentru a fi pre
zent! și la Sala Rapid, unde 
au continuat partidele din ca
drul Turneului internațional 
„Centura de aur“. Și nu au 
avut ce regreta. Am asistat la 
meciuri frumoase, dîrz dispu
tate, tehnica fiind principala 
armă de luptă a celor mai 
mulți dintre competitori, prin
tre care s-au numărat și băie
ții din lotul nostru național 
pregătiți de antrenorul Relj 
Auraș. Primul dintre aceștia, 
care a lăsat o frumoasă im
presie, a fost „cocoșul" Adri
an Mărcuț. El a primit o re
plică viguroasă din partea lui 
Valentin Dumitru, deloc im
presionat de titlul de campion 

marc satisfacție, pentru care 
toți jucătorii, de la Lung pînă 
la Bălan, ultimul intrat în te
ren, în locul lui Lăcătuș, acci
dentat (se pare că e vorba de 
o întindere musculară) merită 
cele mai calde felicitări, ca și 
antrenorii lor, Anghel Iordă- 
ncscu și Dumitru Dumitriu, 
care, am văzut din nou, au 
pregătit cum se cuvenea, cu 
seriozitate și profesionalism, 
prima partidă cu Galatasaray.

Partida a avut un început 
destul de echilibrat, arătîn- 
du-ne o formație oaspete hotă- 
rîtă să-și vîndă scump pielea, 
în minutul 5, Steaua a obținut 
prima lovitură liberă din apro
pierea careului lui Simovici și 
primul corner. Apoi, altul, după 
care, în minutul următor, la 
șutul puternic al lui Hie Dumi
trescu. Erhan s-a văzut nevoit 
să scoată cu dificultate balonul 
de pe linia porții. Această a- 
mînare a' deschiderii scorului 
n-a durat decît două minute.

Constantin ALEXE
(Continuare în pag. 2-3)

(Continuare în pag 2-3)

Golul patru, golul devenit tradițional al lui Balint. Experimentatul portar Simovici e departe...
Foto: Aurel D. NEAGU

al partenerului de întrecere, 
punîndu-i acestuia destule 
probleme pînă la ultimul su
net de gong. Inițiativa a apar
ținut, însă, de-a lungul între
gului meci lui Mărcuț, care a 
practicat un box dinamic, ac
tiv, atacîndu-și partenerul cu 
serii prelungite la față și 
corp, victoria la puncte reve- 
nindu-i, pe merit.

Cu deosebit interes a fost 
așteptată întîlnirea dintre vi- 
oecampionul olimpic al „pene
lor" Daniel Dumitrescu și 
Kim Song Chi (R.P.D. Core
eană), partidă disputată în li
mitele categoriei semiușoară. 
A fost o partidă antrenantă, 
cu destule momente de... 6us- 
pens, oei doi sportivi urmă
rind adesea lovitura decisivă.

Petre HENT 
Paul IOVAN

(Continuare în pag. a 4-a)

B1SUL „ARTIȘTILOR"- - - - - - - -
trei săptămîni după „Goteborg", Steaua și-aLa exact trei săptămîni după „Goteborg", Steaua și-a 

adunat din nou suporterii în ovalul de beton al stadionului 
lor din Ghencea. Suporteri înflăcărați pentru culorile de 
inimă, reuniți, din vreme, sub acest cer senin de aprilie 
in dorința de a asista la repetarea succesului obținut de 
Tudorel Stoica și ai lui echipieri, cum aminteam, pe același 
gazon, asupra echipei scandinave.

Si pentru ca primele speranțe intr-o nouă victorie de 
răsunet să se infiripe, Ilie Dumitrescu (ca și-atunci, cu 
Spartak Moscova, dacă vă mai amintiți) a deschis scorul în 
aplauzele zeciilor de mii de spectatori ca și spre bucuria 
milioanelor de iubitori ai fotbalului aflați și ei „la datorie" 
in fața micilor ecrane.

A fost golul care, desprinzîndu-i pe ai noștri din strin- 
soarea emoțiilor, i-a purtat, in continuare, cu dezinvoltură 
spre poarta greu încercatului Simovici. Acum, lingă noi, 
J. Fh. Cointot, trimisul ziarului L'Equipe, se dumirea și 
mai bine de cele scrise de colegul său, Gerard Etcheverry, 
după manșa a doua cu I.F.K. Goteborg. „Cu adevărat ar
tiști acești jucători ai Stelei, jos pălăria in fața unui joc 
atil de frumos". Vrind-nevrînd, ne aminteam de copiii 
așezați mereu undeva la tribuna a doua, care, in momen
tul declanșării spectacolului, duminică tie duminică, scoteau

Gheorghe NICOLAESCU

Daniel Dumitrescu (în stingă) va încheia victorios partida cu 
Kim Song Chi (R.P.D. Coreeană). Foto: Aurel D. NEAGU

- - - - - - -- - - - - - - - Din programul de azi- - - - - - - - - - - -- - - - - - 
GALA I, ora 15,30

Semlmuscft : Kim Dok Han (R.P.D. Coreeană) — F. Alvarez 
(Cuba) ; P. Paraschiv — I. Seidl (Japonia).

Muscă : N Aliuță — G. Hhan (Turcia) ; Z. Lun :n — s -e- 
gawa (Japonia).

Cocoț : L. Maceo (Cuba) — T. Vedat (Turcia) ; A. Anton — 
T. Skrlabin (U.R.S.S.).

GALA A n-a, ora 18,30
Semlușoară : D. Măeran — K. Tatar (Turcia) ; M. 

cu — H. Joshto (Japonia).
Ușoară : M. Gruescu — H. Fumlkov (Bulgaria) j 

trescu — M. Demirkapu (Turcia).
Semimljlocle : Fr. Vaștag — B. Scench (B.D.G.) ; 

cenko (U.R.S.S.) — M. Galabov (Bulgaria).

Dumitre»'



Prima competiție a sezonului de canotaj

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE FOND
începînd de astăzi, timp de 

trei zile, municipiul Timișoara 
găzduiește prima competiție o- 
ficială a sezonului de canotaj, 
Campionatul Republican de 
fond.

întrecerile reunesc la start 
concurenți aparținînd tuturor 
categoriilor de vîrstă, traseul 
probelor pentru seniori și se
nioare fiind de 6 000 m, iar 
cel al juniorilor și junioare
lor de 4 000 m. Se va concu
ra pe ambarcații , de simplu 
dublu, 2+1, 4+1 și 8+1. *

Azi sînt programate cursele 
de seniori și senioare (vtsle),

vineri întrecerile juniorilor și 
junioarelor, iar sîmbătă pro
bele de seniori și senioare 
(rame).

Competiția, la care vor par
ticipa laureații sezonului tre
cut, atît medaliații olimpici, cit 
și ai mondialelor de juniori, 
constituie un bun prilej de ve
rificare a stadiului de pregă
tire la care se situează compo
nent» loturilor republicane 
înaintea primelor întreceri in
ternaționale ale sezonului : Re
gata Paolo D’Aloja (Italia, a- 
prilie) Ia băieți și regatele 
Mannheim, Vichy și Duisburg 
(R.F.G. — Franța, mai) la fete

TRACTORUL - DINAMO BUC.
21-29 (12-15)

IN DIVIZIA A (mj I ST

CLASAMENTE

* Echipe penalizate

MASCULIN FEMININ
1. CHIM.*) 17 :15 2 0 533-398 16

1. STEAUA 16 15 1 0 485-370 47 2. Mureșul 17 13 0 4 415-342 43
2. Din. Buc. 16 13 3 0 408-308 45 3. Știința 17 12 1 4 179-331 42
3. Minaur 16 74 5 407-368 34 4. Textila 17 9 1 7 44.5-417 36
4. Electromureș 16 7 2 7 411-395 32 5. Hidroteh. 17 9 1 7 338-341 36
5. Din. Bv. 16 80 8 352-371 32 6. Rulmentul 17 9 0 8 357-361 35
6. Politeh.* 16 71 8 377-385 30 7. TEROM 17 8 0 9 418-413 33
7. „U« Cj.-N. 16 6 2 8 371-384 30 8. Rapid 17 7 0 10 386-393 31
8. Dacia 16 7 0 9 383-403 30 9. Constr. 17 6 0 11 393-478 29
9. Știința 16 70 9 376-431 30 10 Mec. Fină 17 5 1 11 382-430 28

10. ,,U“ Craiova 16 5 2 9 386-386 28 11. Confecția 17 5 0 12 383-417 27
11. Comerțul* 16 4 1 11 312-375 24 12. Dorobanț.*) 17 1 0 16 310-478 16
12. Tractorul 16 1 0 15 313-139 18

♦) Echipe penalizate cu trei
puncte.

AZI, ETAPA A XIII-A (DIVIZIA A, FEMININ)

ACTUALITĂȚI a
Recent încheiată, la Eforie 

Nord, Cupa F. R. Ciclism a 
deschis sezonul competițional 
pentru sportul cu pedale, care 
cuprinde multe puncte de in
teres. Astfel, lotul național 
(V. Mitrache, D. Catanâ, V. 
Constantinescu, L. Kovacs, Cr. 
Neagoe și A. Balazs), în fapt

Astăzi, In Parcul I. 0. R.

TREI ÎNTRECERI
DE CROS!

Astăzi, în Parcul I.O.R. din 
Capitală se va desfășura etapa 
pe municipiul București a „Cro
sului Tineretului". întrecerea, 
care este organizată — sub gene
ricul Daciadei — de C.M.B.E.F.S. 
și Comitetul municipal U.T.C., 
programează, de la ora 16, curse 
la următoarele categorii de vîrs
tă : 15—16 ani, 17—19 ani și pes
te 20 de ani (băieți și fete).

în continuare, tot în Parcul 
I.O.R., de la ora 17,30, alte 
două interesante competiții de 
cros: una rezervată tiherilor 
(circa 3 000 de competitori), cea
laltă foștilor atleți („Cupa Vete
ranilor").

DIN CICLISM
echipa noastră pentru Cursa 
Păcii, se va deplasa în R.F.G. 
pentru a participa la o foarte 
puternică și animată competi
ție, Turul Niedersachscn. In 
același timp, la Brăila, între 
11—15 aprilie, se vor disputa 
cele 5 etape ale Cupei F. R. 
Ciclism pentru juniorii mari și 
mici. Dar, înaintea acestei în
treceri, adică între 8—9 apri
lie, tot la Brăila, se vor des
fășura primele două etape ale 
„Cupei Orașelor", un veritabil 
campionat național rezervat e- 
chipelor județene de juniori. 
Cu alte cuvinte, timp de o 
săptămînă. Brăila, acest oraș 
tot mai mult îndrăgostit de 
sportul cu pedale, va fi ca
pitala ciclismului juvenil din 
tara noastră și nu ne îndoim 
că iubitorii sportului din a- 
cest frumos oraș dunărean 
vor urmări în număr cît mai 
mare palpitantele întreceri ale 
juniorilor.

Să mai notăm că azi, pe șo
seaua București — Oltenița, 
kilometrul 13,500, la ora 15, se 
va da startul într-o interesan
tă competiție — un fel de pro
log nentru întrecerile de la 
Brăila — „Cupa 1 Mai" (in 
două curse; 70 și 40 km, re
zervate juniorilor mari și 
mici). în organizarea clubului 
bucureștean Olimpia.

BUCUREȘTI (Sala Floreasca, 
de la ora 17): Confecția Bucu
rești — Chimistul Rm, Vllcea; 
BACAU: Știința — TEROM Iași; 
BRAȘOV: Ru’mentul — Rapid

București; TG. MUREȘ: Mure
șul — Mecanică Fină București; 
TIMIȘOARA: Constructorul — 
Hidrotehnica Constanța; PLO
IEȘTI : Dorobanțul — Textila 
Zaiău.

UN ATRACTIV DERBY MASCULIN
Azi, în Sala Floreasca Clin Ca

pitală, se va disputa un atrac
tiv meci de handbal (în devans 
din etapa a 17-a, de duminică 
9 aprilie), în care se vor întilni 
campioana en-titre, Steaua, și 
H.C. Minaur Baia Mare. Partida 
va începe la ora 18,15. • Luni 
17 aprilie (feminin) și marți 18 
(masculin) în Sala sporturilor 
din Zalău va avea loc un nou 
trial pentru alcătuirea loturilor 
de juniori și junioare, la care 
urm-ază să participe sportivi 
născut! în 1972 șl mai mici. Sînt 
convocati reprezentant! al jude-

țelor Cluj, Bistrița-Năsăud, Har
ghita, Maramureș, Mureș, Satu 
Mare și Sălaj.

BRAȘOV, 5 (prin telefon). în 
Sala Sporturilor s-a disputat 
miercuri după-amiază (în de
vans, din etapa a 17-a) partida 
dintre divizionarele masculine 
A Tractorul și Dinamo Bucu
rești. La capătul a 60 de mi
nute de joc, disputat în limitele 
desăvîrsite ale sportivității, Di
namo București a cîștigat cu 
29—21 (15—12). A fost o partidă 
între două formații care au 
trimis in teren jucători tineri, 
brașovenii în perspectiva for
mării unei echipe mai compe
titive într-un viitor apropiat, 
iar bucureștenii pentru a-și 
menaja cîțiva handbaliști a 
căror integritate corporală este 
absolut necesară în partida de 
sîmbătă din Cupa Cupelor. Au 
înscris: B< rcșescu 5, Boha 4, 
Conran 3, Puiuleț 3, Motoca 3, 
Moldovan 1, Dobre 1, Boricea- 
nu 1 — pentru Tractorul; Lîcu 
12, Dogărescu 4, F” 
Jianu 3, Zaharia 3, 
Simion 1 
Au arbitrat 
Muscan din

Mocanu 3, 
, Stupar 3, 

- pentru Dinamo.
R. Pruszter și I.
Arad.

Carol GRUIA coresp.

CAMPIONATELE UNIVERSITARE DE TENIS DE MASA

LA ÎNCHEIEREA SEZONULUI COMPETITIONAL INTERN
(Urmare din pag. 1)

pentru așa ceva. Este îmbucu
rător, desigur, că patinatorii cei 
mai mici știu să sară cite „ce
va", dar cel mai important ar 
îi, zicem noi, dacă aceștia ar 
ști, mai înainte, să patineze, 
adică să alunece pe gheață cît 
se poate de cursiv și cît se 
poate de în viteză (pentru a- 
ceastă vîrstă). Spunem asta 
pentru că, fiind foarte mulți 
(uneori chiar 100), pentru ei 
înșiși a fost un efort extra
ordinar (vezi ora de începere !), 
ca și pentru arbitri — intr-un an 

în care aceștia s-au impus a- 
tenției prin uniformitatea a- 
precierilor — a fost dificil să 
discearnă. La categoriile mai 
mari se anunță cîțiva copii de 
perspectivă.

Remarcăm, de asemenea, 
preocuparea antrenorilor de la 
C.S.Ș. 1 Timișoara, de la C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc și de la Pio
nierul Ploiești pentru for
marea perechilor, prezența a- 
cestora în concurs a dat, de 
fiecare dată, un farmec apar
te, în 1989 impunîndu-se, nu 
doar prin locurile pe podium, 
el mai ales prin armonia plă
cută dintre partea muzicală și 
Interpretarea artistică, timișo
renii Iovanca Cnejev — Felix 
Sinitean, Cosima Ciuhandu — 
■— Cătălin Frățilă, Manuela și 
Ionuț Dolga și reprezentanții 
C.S.Ș. M Ciuc Eva Kedves — 
Ghcorghe Chiper.
în ceea ce privește activita

tea Centrului Olimpic, se pare

că lucrurile s-au mai... lim
pezit. Cei doi antrenori, Ga
briela Munteanu și Cornel Mun- 
teanu, și-au definitivat (în fi
ne !), grupele de sportivi, fie
care lucrînd cu cite patru 
(dacă aceasta poate fi o so
luție). Există, la nivelul lotu
lui. un rezultat foarte bun al 
muncii, acest de curînd reușit 
triplu Axei al liderului incon
testabil al lotului, Cornel 
Gheorghc, asupra căruia nu 
mai insistăm, întrucît am fă
cut-o la timpul cuvenit. Au 
progresat vizibil Fabiola Viși- 
noiu (atît din punct de vedere 
tehnic, cît și artistic), Luis 
Taifas (tehnic și artistic). Ma
rian Prisăcaru (artistic) și Co- 
druța Moiseanu, ultimii trei a- 
vînd însă evoluții contradicto
rii de la un concurs la altul, 
uneori chiar de la o săptămî
nă la alta. Tn privința talen
tatului Zsolt Kerekes, el nu 
mai are siguranța în evoluții 
și constanța în reușite (ca, epre 
exemplu, în urmă doar cu un 
an). dar, datorită calităților 
sale de excelent „om de com
petiție", concurează la un ni
vel superior. Raluca Duda șl

„CUPA MECANICĂ FINĂ“ 
(ediția a ll-a)

In Sala Rapid s-a încneiat cea 
de a doua ediție a. „Cupei Me
canică Fină". Clasament 
1. rapid ___ „
(23—2.1 cu CFR Craiova, 
cu Relonul Săvlnești, 37—25 cu 
Mecanică Fină), 2. CFR Craiova 
7 p, 3. Mecanică Fină, 4. Relo
nul Săvinești, Golgeteră : Sorina 
Lefter (Mecanică Fină) 33 de 
goluri : cel mai bun portar : Va
lentina Ivanov (Relonul); Cupa a 
fost cîștigată de Rapid Bucu
rești (i. iONESCU-coresp.).

final:
BUCUREȘTI 9 p 
— ~ • 28—27

DE PATINAJ ARTISTIC
Beatrice Kurccakovscni, cu un 
pro’centaj mare în reușite, nu 
au un bagaj de cunoștințe de 
ridicat nivel tehnic. Am fi 
nedrepți dacă nu l-am remar
ca aici (chiar dacă nu face 
parte dîn lot) pe seniorul — 
singurul al nostru deocamdată 
—Marius Negrea, acest exem
plu de pasiune pentru sportul 
de performanță.

Din păcate — există, Iată, și 
acest... din păcate —, între 
cele două categorii de patina
tori ai țării (masa largă și lo
tul) este un gol imens. Un gol 
dat de diferența de cunoștin
țe tehnice, de realizări 
teză de alunecare pe 
etc. Astfel că ar trebui 
luate, urgent, măsuri ___
asigurarea continuității junio
rilor noștri, unii dintre ei deja 
afirmați la cîteva Întreceri in
ternaționale. Actualii compo- 
nenti ai lotului au crescut : 
Cornel Gheorghe va concura 
în sezonul viitor la seniori, iar 
dintre ceilalți mai sînt doar 
doi-tr-el care au încă vfrsta 
maximă admisă pentru „Con
cursul Prietenia". Dar valoarea 
necesară ?...

de vi- 
gheață 
să fie 
pentru
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Atunci, 
primit o 
renului, 
TRLSCU 
un șut < 
din ungi 
oaspețilo: 
(dar sie 
„cap" Cc 
13), Iova: 
periculoa 
Savaș, d 
iar în 
prin f.V 
în min. 
avea să 
tor de p 
cere în 
dar Sime 
pentru c 
trarea li 
suteze d: 
loarul" j 
a intrat 
min. 32, 
trescu a 
(min. 33) 
trul a r 
la picdic 
mih la 
scorul a 
singur 1; 
pămînt 
cum de 
bil trans

în Sala Sporturilor din Cra
iova s-au desfășurat întrecerile 
Campionatului Republican Uni
versitar de tenis de masă, 
competiție la care au luat 
parte reprezentanți ai centre
lor universitare din întreaga 
țară, lată rezultatele : SIMPLU, 
feminin : 1. Andreea Geller (Ti
mișoara;, 2. Elena Anescu (Po 
litehnica București), 3. Tatiana 
Furtună 
masculin : 
(I.E.F.S.

(Medicina București), 
______ . 1. Cornel Stoica 
(I.E.F.S. București), 2. Karoly 
Kofol (Tg. Mureș), 3. Andraș 
Fiilop ' (Politehnica București) ; 
DUBLU, feminin : 1. Tatipna
Furtună, Cdtma Tomuș (Medi 
cina București), 2. Elena Anes
cu, Izabela Chirea (Politehnica/

A.S.E. București), 3. Gabriela 
Gardo, Mariana Măcinic (Cluj- 
Napoca), masculin : 1. Radu
Trandafir, Gabriel Gogu (Cluj 
Napoca), 2. Cornel Stoica, Cris
tian Drâgoi (I.E.F.S.), 3. Le 
vente Szekereș, Mircea Mora- 
riu (Brașov) ; MIXT : 1. Elena 
Anescu, Ândras Fiilop (Politeh 
nica București), 2. Corina To 
muș, Cornel Stoica (I.E.F.S.), 
3. Andreea Geller, Janos Koi 
Iar (Timișoara).

Clasament pe centre univer
sitare : 1. București, 2. Clu.i-
Napoca, 3. Timișoara ; clasa- 
meni pe institute : 1. Politeh 
nica București, 2. I.E.F-S., 3 
Medicina București.
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ANUNȚ
O.N.T. „CARPAȚI" BUCU

REȘTI anunță că în peri
oada 10—26 aprilie 1989 va 
avea loc examenul de rea- 
tesiare cu ghizii interpreți 
colaboratori externi, a- 
testați și reatestați în anul 
1987 și examenul de atesta
re pentru cursul de ghizi 
1988—1989.

Documentele cu care can- 
didații se vor prezenta în 
mod obligatoriu la exa
men sînt afișate la sediul 
O.N.T. „Carpați" Bucu
rești și la sala „Dalles“.

Informații suplimentare 
pot fi obținute zilnic, In
tre orele 10—15, la Cabine
tul metodologic (14.51.60'292) 
sau la telefon 15.80.96, între 
orele 17—19.

GRUIA Șl SAMSON
Ultimele reuniuni hipice, din 

26 martie și 2 aprilie, au fost 
dominate de victoriile realizate 
de Gruia șl Samson în cele două 
alergări principale. Astfel, pri
mul și-a dominat cu autoritate 
adversarii, producînd o Impre
sie deosebită, mai ales în cursa 
din 2 aprilie, cînd a realizat un 
record care 11 obligă la noi per
formanțe. Merite deosebite revin 
antrenorului G. Solcan, care cu 
răbdare deosebită a reușit să-1 
refacă și să-1 aducă pe Gruia 
la valoarea care l-a consacrat. 
După ce a învins în principala 
cursă de viteză din ziua de 26 
martie, Samson a reușit un fru
mos event și în alergarea de 
fond din 2 aprilie, antrenorul V. 
Pătrașcu dovedind din nou ace
leași calități de driver cu '-are 
ne-a obișnuit. El a mai realizat, 
de altfel, o victorie cu Vizir.

Campionul „en titre", M. Ste- 
fănescu, nu s-a lăsat prea mult 
pe tînjeală, el reușind trei vic
torii, cu care a intrat în rîndul 
pretendenților la un loc pe po
dium, mai ales că principalii săi 
pensionari, caii de 3 ani, încă 
nu au ajuns la valoarea maxi
mă. Cele trei victorii le-a reali
zat cu Varbița, care se anunță 
o pretendentă serioasă la șefia 
generației, Romeo, într-o cursă 
cam suspectă, adversarii săi 
greșind cu toții Ia momentul 
potrivit, și Sibilin.

Liderul celor două clasamente,

ÎN MARE VERVĂ

N. Simion, care și-a cam încăr
cat pensionarii, a realizat totuși 
două victorii, cu care iși men
ține tricoul galben. El a învins 
cu Rivanol, beneficiarul galopu
rilor luate de Frumușel și Te
merar la sosire, și cu Ordonat, 
care și-a înșirat pur și simplu 
adversarii pe drum. Ocupantul 
locului secund, valorosul K. Ni- 
colae, a învins și el în 
probe, menținîndu-se în 
liderului. Victoriile sale au fost 
obținute cu Instruit și Didina, 
ultima arătînd frumoase dispo
nibilități.

Campioana generației de 3 ani, 
Orica, cu multiplul nostru cam
pion G. 
făcut o 
cîștigînd 
tă a fi 
vingători 
record realizat era greu de an
ticipat, Iupca, pe care T. Mari
nescu a lansat-o din start la 
sosire, și Vlasin, pe care M. Du
mitru l-a susținut în lupta fi
nală ca în zilele lui de glorie, 
dar recordul realizat ni se pare 
puțin eronat. în încheiere, o do
leanță a spectatorilor: publica
rea pe panou a rezultatelor a- 
lergătorilor.

două 
plasa

Tănase în sulk}', și-a 
reintrare de zile mari, 
de o manieră ce med- 
evidențiată. Ceilalți în- 
au fost Dalina, al cărei

A. MOSCU

mingii 
element

5

$

Prof. Stelian GHEORGHIU

i

PASAKEA 
MINGII

«Copa, practicați 
mimbaschetul!»

Pasarea 
este un 
tehnic fundamental 
al jocului de bas
chet. Precizia și 
siguranța pasei 
sînt condiționate 
de capacitatea 
cătorului de 
orienta asupra 
tu a ti ei în teren și 
a vedea 
trebuie 
m:ngea 
mîndu-i 
direcția 
raportate 
partenerilor 
versarilor 
sarea 
poate 
mai 
dee 
rînd 
faze

clar unde 
pasată 
impri- 

acesteia 
și viteza 
la poziția 

si ad- 
Pa- 

se 
prin 

oroce- 
ofe-

săi. 
mingii 
face 

multe 
tehnice, 
prin aceasta și 

spectaculoa
se Dună gradul de 
dificultate. pasele 
pot fi : fundamen
tale și speciale.

Pasele 
mentale 
sa cu două 
de la piept 
1 Si 2). 
pămîntul 
pasa de 
cu două 
cu o mină (fig.

funda- 
sînt : pa- 

mîini 
(fig. 

pasa cu 
(fig. 3), 

la umăr 
mîini și

4

și 5). pasa cu două 
mîini de de-asu- 
pra capului (fig. 
6). pasa cu o mînă 
din lateral (fig. 7), 
pasa cu o mînă de 
jos (fig. 8).

Pasele speciale 
sînt : pasa în cîr- 
lig de pe loc (fig. 
9), pasa înapoi pe

sub braț cu o mină 
(fig. 10), pasa înapoi 
pe la spate cu o 
mînă sau cu două 
mîini (fig. 11), pasa 
înapoi peste umăr 
cu o mînă sau cu 
două mîini (fig. 
12), pasa cu o mî
nă din dribling 
(fig. 13).

Dubi 
lecțion. 
Românie 
drul pre 
tului El 
partida 
la 27 c 
zarus 1. 
Era un 
cu o în< 
care dir 
ia... pul 
că în i 
pitolul, 
cendenti 
ca fsec. 
studiși 
să-i 
ciunile, 
mult sa 
ciale d 
care ne 
rînd", 1 
torilor 
secretar 
delegați- 
de antr 
Ioan P; 
1—0 m< 
ascendei 
versaru

Prinv 
doilea, 
de acți 
ora pri 
poziția 
horda, 
zon. Nu 
minute 
la toatf 
perb s 
Bătrînu 
vilar ri 
țiile ur 
de orice 
iizat pe 
Ploiești 
ternatio 
4—0, i- 
mulți, c 
neriorit.

Ideea 
a fost 
tirii pa 
— din 
ceea ce 
startul 
o mică 
lingă 
scorul i 
0-0. M

UFIIMSmțlA DE STAI L010-PD0M0SP0DT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 5 APRILIE 1989. Extra
gerea I : 33 12 11 38 14 10 ; 
extragerea a Ila : 45 26 42 29 
16 36. Fond total de cîștiguri : 
587.145 lei, din care 3.152 lei, 
report Ia categoria

CÎȘTIGURILE TRAGERII MUL
TIPLE LOTO DIN 26 

1989
MARTIE I

1.

participant 
aprilie, este 

procuiarea
• Informăm pe 

că. A ST AZI. JOI. 6 
ULTIMA ZI pentru 
biletelor cu numerele favorite la 
tragerea obișnuită LOTO de mîi- 
ne vineri, 7 aprilie.

41 Așa cum am mai Informat, 
„capul de 
constituie 
TIONALA 
EXPRES" 
duminică, 
cu prilejul celei de 
ediții a competiției 
internaționale 
AUR", tragere la 
buie autoturisme, 
R.S. Cehoslovacă 
cîștiguri în bani, 
timp la această atractivă tragere.

afiș“ al săptămânii îl 
TRAGEREA EXCEP- 
PRONOEXPRES „BOX- 

programată
9 aprilie,

pentru 
organizată 
a xvm-a 
pugillstice 

CENTURA DE 
care se atri- 
excursii în 

sl numeroase 
Jucat! din

FAZA I. eat. 2 : 11'
25% a 4.002 lei ; cat. 3 
3.261 lei ; cat. 4 : 28,50 
lei : cat. 5 : 101,75 a 433 
« : 199.50 a 200 lei ; i 
1.062.75 a 100 lei. Report la 
goria 1 : 44.025 lei.

variante 
I : 13,50 a 
i a 
I Iei 
cat.

1.545 
; cat. 

x : 
cate-

A î 1 
1.300‘ 
lei ;

100%
(70.000 

cat. B:
.,Dacia.

FAZA a II-a. cat. 
autoturism ..Dacia 
lei) și 5 25% a 17.500 
1 100% — autoturism ______
1.300“ (70.000 lei) și 7 25% a 17.500 
lei ; cat. C : 7 100% a 9.008 lei 
sau la alegere, o excursie de un 
loc în U.R.S.S. și diferența în 
numerar și 54 25% a 2.252 lei ; 
cat. D : 57 a 2.558 lei ; cat. E s 
212.25 a 687 lei ; cat. F : 105,75 a 
359 iei ; cat. G : 2.524 a 100 lei.

La faza a IT-a, autoturismele 
..Dacia 1.300“ (70.000 lei) au reve
nit participanților Iancu Vasiie 
din București și Doniță Costaehe 
din Iași.
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GAIATASARAY 4-0
itariu a 
□cui te-

DUMI- 
dribling, 
tareului,
Replica 

at: șut
in. iO), 
tă (min. 
o minge 
r și B. 
ua vine
z oprit 
.in. 18). 

cu (care 
m jucă- 
it o tre- 
centrat, 
balonul, 
la cen- 

,urcă să 
„pe cu- 
Pițurcă 

îchis în 
. Dumi- 
laterală 

35, arbi- 
ilty clar 

lui Se- 
40, însă,
Pițurcă. 

trintit la 
iictat a- 
impeca- 

31. Stea-

ua a realizat apoi faze de mare 
spectacol, Galata era „în corzi" 
și Simovici a deviat în corner 
mingea de gol trimisă de Pl- 
țurcă (min. 44).

La reluare, cu vîntul în a- 
pornit 

și trimis 
dar 

cu steagul sus. 
Correia nu-1 

timp și a dictat

vantaj, Galatasaray a 
pe atac, Ugur a 
mingea în plasă (min. 47 
tușierul era 
ofsaid clar !
văzuse la 
lovitura liberă cu întîrziere). 
A fost după aceea rîndul 
Stelei să atace, cu aproape 
10 minute „de foc“ : Hagi, 
doar cu Simovici în față, a 
ridicat balonul, dar portarul 
„l-a agățat" din drumul spre 
gol (min. 51) ; tot 
a scos în corner 
lui Hagi (min. 53), 
avea să fie iar la 
Iovan a centrat și 
trescu, din plonjon, a 
cu capul (min. 54), pentru ca 
în min. 58, la o excelentă 
combinație Hagi—Den Petres
cu—Pițurcă, I. Dumitrescu 
să șuteze pe lîngă poartă, 
de la 8 m. Seria avea s-o 
continue Lăcătuș, cu șutul 
său fulgerător în stîlpul por
ții (min. 67). întregul stadion 
aștepta golul trei și el a ve
nit în min. 69 : Balint (aten-

Simovici 
„bomba“ 

după care 
post cînd 
Dan Pe- 

reluat

ituoastt fl juniorilor „tricolorii'

REPRIZE DE EXCEPȚIE
In Danemarca, la începutul lunii mai
ntre se-
,ri ale 
din ca- 

ampiona- 
ivut și o 
disputată 

1 la La- 
Tel-Avw. 
dar unul 
ibită, fie- 
atînd sâ-i 
iă-și trea- 
i“ la ca- 
iL al as 

e 
să vă 
direct, 
slăbi- 
ușura

„Totul 
>i 
-A
4 
vă 
idele o£i- 
rii, cele 
in primul 
nci îucă- 
! Sichitiu, 
îducătorui 
> pregătit 
he Ola și 
iștigat 
iuînd
pra

cu 
un 

ad-

Alfăcut.
a modul 

.orilor la 
oficiale, 

i vor a- 
or pe ga
it decît 15 
m răspuns 
n gol su- 
mijlocașul 
ca un stă- 

șl ambi- 
descătușate 
are a rea- 
ionului din 
i meci in- 
»rul final, 
pe foarte 
a fidel s» 
•ilor“.
ilgurate nu 
nta pregă- 
și jucătorii 
•eceptivi la 
— au luat 
la Czeladz, 
ninîeră de 
!a șî cînd 
i ar fi fost 
fost stăvi-

lite atacurile purtate de Giruk, 
RUdny și Hrapkowicz, după 
care, la o acțiune din trei lo
viri ale balonului, Molnar (de
gajare) — Stîngă (deviere în 
adîncime) — Cuc (șut senzație 
nai), echipa noastră a deschis 
scorul și a jucat in primele 
40 de minute exact ca la Plo
iești. De abia acum nu se mai 
punea problema calificării, ea 
fiind evident stabilită de un 
Molnar curajos și inspirat, de 
o linie de fundași (Zară — M. 
Marius — Dicu — Soare) greu 
de depășit, de cei patru de la 
mijloc (Ștefan — Bătrînu — 
Papa — Stîngă) dispuși să pe
daleze fără răgaz între cele 
două careuri și de cele două 
vîrfuri, unul mai retras (Mol
dovan), celălalt împins între 
cei doi fundași adverși (CucȚ 
care au creat mereu panică 
la poarta lui Nalewayko. Așa
dar, după 120 de minute din 
cele 160. calificarea era asigu
rată, echipa României condu- 
cînd cu 5—0 la capătul a trei 
din cele patru reprize în care 
etalase un fotbal modern, spec
taculos, eficace. Un gol pri 
mit în repriza a doua la Cze- 
ladz (din blocaj, mingea a de
viat în colțul opus plonjonului 
lui Molnar) a dereglat, pen
tru un timp, mecanismul echi
pei noastre și „căderea" care 
a urmat va trebui să se înscrie 
pe agenda de lucru a antre
norilor, ca una_ dintre proble
mele asupra cărora vor tre
bui să-și îndrepte atenția în 
continuare.

Cîstigînd. însă, cu scorul ge
neral de 5—2 dublul meci cu 
juniorii polonezi, selecționata 
’91 și-a îndeplinit primul ei o- 
biectiv oficial — CALIFICA
REA T.A TURNEUL FINAL 
AL C.E. Ea va juca în Dane
marca, Ia Aarhus, într-o gru
pă cu adversari puternici. Nu 
știm CUM va fi acolo, știm 
însă ce A FOST pînă acum, 
a fost bine si pentru izbînda 
ei — obținută prin eforturi 
generoase — echipa merită a- 
precierile iubitorilor fotbalului.

Laurentiu DUMITRESCU

ție, a intrat Balint !)a com
binat cu I. Dumitrescu, min
gea a fost trimisă de primul 
dintre ei lui DAN PETRESCU 
și tînărul internațional a șu
tat puternic de la 15 m, fără 
speranțe pentru Simovici : 
3—0. In min. 73, a venit ul
timul gol. Hagi a pătruns în 

a cen- 
B ALINT 

golului 
meciul 

încă o 
74, cînd 

im-

stilul lui, pe stîngă, 
trat ca la carte și 
a marcat, o copie a 
lucrat de cei doi în 
cu I.F.K. Goteborg. 
mare ocazie în min.
Dan Petrescu a centrat 
pecabil, după o cursă specta
culoasă, și Balint a 
peste cap, pe 
fără să-1 vadă

reluat 
bară,lingă

pe Pițurcă în

BISUL

STEAUA, 0 FORȚA OFENSIVA 
DE NESTĂVILIT"

poziție de gol. Oaspeții 
răspuns cu cîteva. șuturi 
îui Prekazi, însă Lung 
fost la post și scorul a 
mas 4—0.

Arbitrul V. M. P. Correia 
(Portugalia) a condus următoa
rele formații :

STEAUA: LUNG — D. PE
TRESCU, IOVAN, BUMBESCU, 
Urigureanu (min. 64 BALINT)
— T. STOICA, I. DUMITRES
CU, HAGI, ROTARIU — Lă
cătuș (min. 86 Bălan), Pițurcă.

GALATASARAY: SIMOVICI
— ISMAIL, Semih, ERHAN, 
Ciiney — Yusuf, PREKAZI, D. 
Savaș (min. 75 Mîrșat), B. Sa- 
vaș (min. 75 Arif) — UGUR, T. 
Colak.

„ARTIȘTILOR"
(Urmare din nao 1)

și agitau pancarta pe care era scris : „A sosit teatrul !" 
în înțelesul frumos al cuvintului.

Si cînd, mai înainte ca repriza să ia sfîrșit, Hagi 
a ridicat scorul la 2—0, Alberto Polverosi, de la Corriere 
dello Sport, și-a scos mașina de scris și a început cronica 
cu aceste cuvinte: „Forse la favola dei turchi e gia fi- 
nitaa (poate „fabula1* turcilor este de acum încheiată).

Ce a urmat se cunoaște: sprintînd și la reluare după un 
rezultat confortabil, Steaua a mai punctat încă de două ori 
(din numeroase ocazii), obținînd în fața lui Galatasaray 
diferența de goluri din precedenta partidă, cu formația 
scandinavă. L-am văzut pe Polverosi notîndu-și finalul pentru 
cronica sa : „Non forse, sicuramente la favola dei turchi 
e finita".

La sfîrșit, la cabine i-am spus finalul din „Corriere" și lui 
Iordănescu. Ce credeți că a zis ? „Noi, totuși, vom aborda 
returul de la Izmir, ca și cum acasă, pe Ghencea, a fost 
0—0".

Sicuramente", este mai bine așa, mai sănătos...

declară antrenorul Denizli
puține minute după fi- 
partidei, ne îndreptăm 

vestiarul echipei noastre 
cîntă „Mulți

naiul 
spre 
campioane. Se ciuta „i 
ani trăiască!". Așa este obi
ceiul steliștilor după fiecare 
superbă victorie, așa cum a 
fost și aceasta, cu Galatasa
ray. Ultimele acorduri 
sting și ușa vestiarului 
deschide. Primul care 
este Helmut Ducadam, 
de fiecare dată, este 
de foștii lui coechipieri, 
venit să-i felicite pentru ma
rele lor succes, 
grup de ziariști 
turci ii solicită antrenorului 
Anghel lordănescu cîteva im
presii : ..Rezultatul și focul 
m-au mulțumit pe deplin. 
Poate că după numărul oca
ziilor de gol scorul putea fi 
și mai mare. Galatasaray a 
încercat să ..stringă", pe cit 
posibil, scorul, noi am reușit 
să desfacem apărarea oaspe
ților prin aparițiile surprinză
toare la finalizare ale lui Dan 
Petrescu, care a făcut o par
tidă de zile mari și ale 'ui 
I. Dumitrescu, care a sees 
din joc doi-trei adver-’.tri 
Toți jucătorii au In egală mă
suri meritul victoriei Din 
acest moment, băieții noștri 
trebuie să fie conștienți că, 
pentru a iuca marea tnală 
de la Barcelona mal au in 
fată s’ meciul de le 19 apri
lie, de la Izmir, pe 
bule si ti atârn cu 
riozitatea".

îl abordăm apoi
Petrescu, care a făcut 
mai bun joc din scurta lui 
carieră. Ne spune : ..Sini tare 
fericit pentru faptul ed am

se 
se 

lese 
caie, 

alături 
A

Numerosul 
români și

care tre- 
toată se-

pe Dan 
cel

contribuit și eu la această 
victorie. Am marcat primul 
meu gol în Cupa Campionilor 
și poate că la Izmir, unde ne 
așteaptă un meci toarte greu, 
voi repeta isprava. Sînt opti
mist în privința calificării în 
finală și, dacă va fi așa, me
ritul este al tuturor băieților 
și al antrenorilor, ’jare ău 
știut să preqătească în iiriă- 
nunt acest iocu. Lăcătuș, 
care ieri. în ziua locului â ! 
îmnlinit 25 de ani, adaugă 
„N-avem cum să ratăm pre
zenta în finală. Regret că am 
primit cartonașul galben, 
care, fiind al doilea, mă obli
gă să privesc meciul de la 
Izmir din tribună. Dar poate 
că este mai bine așa. urmînd 
să joc în finală".

Trecem de oartea cealaltă 
a culoarului de sub tribuna 
a 2-a, 
din Istanbul, 
bune de 
paritia 
Denizli, 
Laconic, 
trează 
teva 
Steaua este o echipă 
puternică- dar nu 
imaqinat că are o forță ofen
sivă de nestăvilit. Rezultatul 
este echitabil. în meciul retur 
nu ne rămîne decît să încer
căm să obținem măcar o vic
torie de palmares, dar va fi 
foarte greu, țiriind seama de 
gradul ridicat de tehnicitate 
al jucătorilor români. Mi-au 
plăcut în mod special D. Pe
trescu și Hagi, doi jucători 
de înaltă clasă internațio
nală".

Gheorghe NERTEA

la vestiarul formației 
‘ ‘ După minute 
așteptare. își face a- 
antrenorul Mustafa 
asaltat de ziariști, 

el își coneen-
declarația în cî- 

fraze : ..Știam că
foarte 

ml-arn

fundaș
Bum- 

me- 
par- 
(Gh. Goanță in triunghiul oaspeților. La

.Foto : N. PROFIR)

C • ÎN PARTIDA DE DUMI- 
]■ NICA. cu A.S.A. Tg. Mureș, 
,■ Petcu a fost cel mai bun ju- 
ij cător de la Corvinul, căpita- 
«, ■ nul echipei hunedorene fiind 
]■ și autorul celor două goluri. 
/ La polul opus s-au aflat 
ij Gheorghiu și Cojocaru, acesta 
■J din urmă fiind în cîteva rîn- 
jC duri admonestat și de publi- 
i« cui spectator pentru nereuși- 
i ■ tele sale. • în ceea ce-1 pri- 
• J 'vește pe Gabor, acesta ‘ 
11 ceput foarte promițător 

da, a jucat destul de 
pînă la pauză, dar a 
surprinzător în repriza 
dă, cînd nu i-a mai ieșit a- 
proape nimic. El a devenit, de 
altfel, și foarte nervos în joc, 
lovindu-1 la un moment dat 
pe fundașul mureșan Mathe, 
fapt pentru care ar fi meritat 
cartonașul roșu, dar a scăpat 
chiar și fără cel galben. • O 
plăcută surpriză a constituit-o 
jocul echipei mureșene, des
chis, curajos, cu unele acțiuni 
ofensive de toată frumusețea, 
în mod deosebit s-a remarcat 
aripa dreaptă Maier, un ata
cant cu viteză și forță de pă
trundere (U. F.).

S FOARTE ----------------------
schimburile de 
pararea echipei 
ales cel dintre 
formă deosebităj 
Plecările spre 
ale lui Rednic (destule) îl gă
seau ca ultim apărător sigur 
pe Lupescu. $ Remarcabil e- 
fortul lui Cămătaru de a-1 pu
ne în poziții ideale pe golge- 
terul Mateuț. • Tinerii jucă
tori ai Brașovului s-au dove-, 
dit a 
mult 
decît 
vorba 
meși 
eesta 
din prima repriză — a evoluat 
" ce în ce mai șters. • 
Tot mai sigur pe el — și tot 
mai convingător pentru selec
ționeri — portarul Stelea, sin
gurul din noua generație care 
confirmă meci de meci. (L. D.).
• MECIUL F.C. OLT — 

STEAUA a plăcut prin cursi
vitatea acțiunilor și spiritul de 
fair-play în care s-a desfășu
rat. Pînă la urmă, firesc. 
Steaua s-a detașat în cîștigă- 
toare. • Au plăcut foarte

a în- 
parti- 

bine 
scăzut 
secun-

mult plecările ca din... pușcă 
ale lui Pena, una dintre ele, 
cea din minutul 44, soldîn- 
du-se cu deschiderea scorului, 
după un sprint prelungit, în
cheiat cu un șut imparabil. • 
O altă apariție promițătoare 
în formația echipei campioane :
Bunaciu, care a evoluat cu 
multă siguranță ca 
central, înlocuitorul lui 
bescu, ușor accidentat și 
najat peptru importanta 
tidă cu Galatasaray.
NER.).
• CA DE OBICEI LA 

TORIE, doi „veterani" 
„suprastructura..." lui „U“ i 
Napoca: di*. Mircea

Rapid. — Victoria 0—1 
pîndă în dreapta. Mirea N. PROFIR)

de randamentul 
de scorul sever 
de puțin scontat.

din

Dinamo F.C.M. Brașov 3—0... șt la acest scor, Cămătaru 
va trimite în bară. Foto : Dragoș NEAGu

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •
TBAL. In
I 13 aprilie, 
;a la sorți 
următoarele 
donatul Di- 
urmează: 10
II șl 12; 11 
și 3; 12 a- 
și 6 șl 13

î și 9. Pre-
D.F.S., la 

:‘uuligatorie. 
A PARTI- 
vea loc as- 
pe stadionul 
e diviziona- 
ne șl Rapid
SUL BRA- 
? (Bulgaria)

2—0 (1—0). Au marcat: Titirișcă 
(min. 45) și Drăgoi (min. 63). 
(Gr. Rizu-coresp.).
• LOTUL DE JUNIORI »91 — 

ÎN BULGARIA. Lotul de juni
ori care a obținut frumoasa ca
lificare pentru turneul final al 
Campionatului European B se 
reunește mîine, pentru a efec
tua un turneu de două jocuri în 
Bulgaria. Au fost convocați ur
mătorii jucători: Molnar, Ata- 
nasescu, Zară, M. Marius, Dâcu, 
Soare, Ștefan. Bătrînu, Papa, 
Stîngă, Moldovan, Cuc, Ștefan- 
cu. Madoș, Manea, Banc, Manole, 
Petrov. Meciurile cu selecționa
ta Bulgariei sînt programate în 
zilele de 11 și 13 aprilie la Ruse.

A CENTRUL OLIMPIC CRAIOVA
IMPIC DE FOTBAL CRAIOVA organizează 
ele de 13, 14 și 15 aprilie a.c., de la ora 9, 
ieretului din acest oraș, pentru jucătorii de 
tre 1 august 1974 și 31 iulie 1976.
■ fi școlarizați la Liceul industrial nr. 2 din 
iind gratuit de cazare și masă.

INTERESANTE 
locuri din a- 
Dinamo. Mai 
Lupescu (în 

f, și Rednic. 
careul advers

fi, în partida cu Dinamo, 
mai deciși și inventivi 
cei cu experiență. Este 

de Pătru. Pîrvu. Seli- 
și chiar Cigan, dar a- 
— după imensa ratare

DA- 
din 

.. . .. Cluj-
Napoca: dr. Mircea Ionele, 
medicul echipei și Ghiță Ma
nta, membru al secției de 
fotbal. Anii de cînd ei s-au 
alăturat clubului universitar, 
minați de o pasiune nestinsă, 
s-au adunat pînă la cifre im
presionante: doctorul Ionete a- 
sistă echipa de 30 de ani 
(abia absolvise facultatea), iar 
Ghiță Maniu întocmește foaia 
de arbitraj (a denăsit cifra 
1000) de 27 de ani. Mulți îna
inte! a Triști pînă la... cons
ternare, Săvel Rotaru și Ni- 
colae Rainea, președintele și, 
respectiv, vicepreședintele ți
țeiului Galați, altfel oameni 
deosebit de volubili. Erau ne
căjiți vizibil 
echipei lor. 
(0—4), cîtuși 
(I.C.).

onului, mai ales cele de 
tribuna I, sînt demne de o 
semenea competiție. • Remar
cabilă constanța jucătorului 
Marcu, adevărat „om de bază" 
al echipei : el este singurul (!) 
care a jucat în toate cele 21 
de meciuri din actualul cam
pionat. • Promițător debutul 
la Moreni al portarului Florin 
Tene (20 de ani, venit de la 
Dinamo București). Decepțio- 
nantă, în schimb, prestația iul 
Cașuba, în echipa sibiană. 
(R.U.).
• „SPERAM ca la «bătrîne- 

țe» să alerg mai puțin decît 
am făcut-o la marea echipă a 
Craiovei. M-am înșelat, însă. 
Mai tinerii mei echipieri, de 
acum, nu mă menajează deloc, 
preferind, deseori, pe par
cursul celor 90 de minute, să 
tragă, cum se spune, pe... 
dreapta", ni se destăinuia, du-

• DUPĂ FRUMOASA 
TORIE obținută de echipa lor 
în derbyul etapei, spectatorii 
din Moreni l-au aplaudat, cu 
căldură, la ieșirea din teren, 
nu numai pe cei 11 jucători, 
ci și pe antrenorii Nelu Nun- 
weiller și Spiridon Niculescu. 
Mai ales că „secundul" Flăcă
rii împlinea vîrsta 
ani... • După golul 
publicul a scandat 
șir: „U.E.F.A. —
gîndindu-se, desigur, 
intercluburi. cu acest

de 46 de 
al doilea, 
minute în 
U.E.F.A.", 
la... cupa 

___________ _________nume, 
în care Flacăra are șanse să 
debuteze la toamnă. Oricum, 
recentele amenajări ale stadi-

la 
a-

junior, deosebit 
pe care, iată, 

Nicolae-Nicu- 
Dima l-au 

Rămîne ca Amără- 
se pregătească cu

i se a-

pă meci, cabine, Aurică 
Țicleanu, fostul „plămîn" al 
formației din „Bănie“ și al e- 
chipei naționale. • Pe Trîmbi- 
țaș. venit de curînd în for
mația „alb-negrilor“, suporte
rii acestora îl așteaptă să se 
impună atenției printr-o pres
tație de bună factură tehnică, 
nu prin atitudine nesportivă 
față de partenerul de întrece
re (citește Penoff), cum a fă
cut-o duminică. • Sport Club 
a jucat, de această dată, fără 
atuurile ei majore, Șoiman și 
Tismănaru, ambii incomplet 
recuperați de pe urma unor 
accidentări. „Tot răul spre bi
ne", cum spune zicala, absen
ța celor doi permițînd lui Gri- 
goraș și Scînteie să iasă în 
evidență. (G. NIC.).
• GOSPODARII stadionului 

„1 Mai“ din Pitești au fost 
Ia înălțime. ’ Un gazon exce
lent oferă echipelor cele mai 
bune condiții de joc. Din pă
cate, aproape tot timpul a 
bătut un vînt puternic, care 
a constituit principalul adver
sar al celor două echipe. Cum 
spunea și arbitrul Dan Pe
trescu, „Mai bine să plouă cu 
găleata, decît să bată vîntul". 
• Echipele de speranțe au 
jucat pe terenul central, ceea 
ce în alte părți se întîmplă 
destul de rar. La F.C. Argeș, 
președinte este Dan Silvașan, 
ani la rînd antrenor la copii 
și juniori. Deci, nu e o întîm- 
plare. • Tricoul cu numărul 
9 al lui F.C. Argeș, purtat ani 
în șir de un mare talent și 
golgeter autentic, Radu n, a 
fost preluat acum de tin«rul 
Gabriel Amărăzeanu (acesta e 

numele corect), născut la 6

mai 1971, încă 
de talentat, 
antrenorii “ 
șor și 
titularizat.
zeanu să _
sîrguință și modestie și 
confirme încrederea ce 
rată. (AL.C.).
• „DOUA PUNCTE 

ȘASE. Aceasta este dimensiu
nea victoriei echipei noastre 
în partida cu Farul Constan
ța, ne mărturisea în final 
vicepreședintele clubului Uni
versitatea, C. Stroe, istovit 
de... lunga așteptare a succe
sului. Aveam nevoie de o gu
ră de oxigen pentru ca echi
pa să recapete încrederea în 
forțele ei“. a Arbitrul bucu- 
reștean V. Angheloiu, care a 
condus cu atenție și corecti
tudine partida, făcea și el ur
mătoarea declarație : „Cînd am 
fluierat sfîrșitul întîlnirii i-am 
văzut pe Badea și Geolgău cu 
lacrimi în ochi. Se bucurau... 
plîngînd. Era o descărcare 
nervoasă firească, după atitea 
nereușite". Și suporterii au 
trăit aceleași sentimente. La 
ieșirea de pe gazon, mulți au 
intrat pe teren, ca după ma
rile victorii ale acestei fru
moase echipe însoțindu-și cu 
bucurie jucățorii spre cabine.
• „Dacă i-am fi avut pe 
Funda, Petcu și Nedelccaru, 
alta ar fi fost situația...**, se 
confesa Iovănescu, cel mai 
bun jucător al echipei de pe 
Litoral. Așa este, dar și în 
aceste condiții oaspeții au scos 
mulți peri albi craiovenilor. 
(S. Tr.).
• LA MECIUL

LEȘTI, mulți, luavvc 
foști jucători ai Rapidului, ră
mași cu inima și cu fapta a- 
lături de echipa în care au 
cunoscut atîtea bucurii. Să a- 
mintim de Socec, fostul mij
locaș, apoi de Dungu, de 
Rămureanu, de Langa. Multă 
atenție și dăruire din partea 
acestor foști sportivi ferovi
ari. Actualii apărători ai cu
lorilor vișinii au, și în aces
te fapte, un îndemn de a se 
dărui în lupta grea ce îi aș
teaptă pentru ascensiunea atît 
de necesară în clasament. • 
Debutant în Divizia A, Minoiu 
a jucat cu destulă siguranță 
și aplomb dacă ne gîndim la 
lipsa lui de experiență. Să 
menționăm curajul antrenori
lor feroviari de a-1 titulariza.
• Ursea cîștigă, de la meci la 
meci, în dezinvoltura cu care 
se achită de rolul de dispecer 
în echipa antrenată de Fl. 
Halagian și Gh. Timar. Cali
tățile tehnice și, cu vremea, 
și o și mai perfecționată ori
entare tactică, îl vor face și 
mai util în acest post atît de 
important. (Ef. I.).

D. 
T.

CÎT... i
3I

DIN GIU- 
foarte mulți

I

a

3
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In „Cupa Primăverii" la tir I TURNEUL DE ȘAH DE LA BARCELONA I Pfscurt • pe scurt

REZULTATE BUNE, COMPETITIVE | • După 4 runde, Kasparov pe locul 14!

Timp de patru zile. Capitala 
(mai exact, poligoanele Dina
mo și Tunari) a găzduit o 
nouă repetiție a trăgătorilor 
noștri fruntași în vederea u- 
nor apropiate întreceri de an
vergură : Campionatele Mon
diale de tir cu aer comprimat 
și Campionatele Europene pen
tru probele de glonț, 3mbele 
în Iugoslavia, in aprilie-mai si, 
respectiv, în iulie. Comparind 
rezultatele acestei ultime... vi
zionări din cadre. „Cupei Pri
măverii", cu cele din ante
rioara iritîlnire, trebuie să no
tăm o creștere a acestora la 
majoritatea probelor progra
mate. Un fapt îmbucurător, un 
semn că posibilii noștri repre
zentanți își doresc o evoluție 
pe măsura condițiilor ce le 
sînt asigurate de cluburi și de 
F. R. Tir. în acest sens, un 
singur exemplu este semnifi
cativ : cu aproape două săp- 
tămîni în urmă, la Focsani, cea 
mai interesantă dispută a fost 
la pușcă a.c. seniori. Cîștlgă- 
torul de atunci, cu 582 p. Eu
gen Antonescu (Dinamo), de
cis abia în ultima decadă, a 
reușit, pe Poligonul Dinamo, 
cu 7 p mai mult, iar colegul 
său de club. Ion Joldca, ocu
pantul locului secund acum, a 
tras eu 5 p peste ceea ce rea
lizase stelistul Constantin Stan 
la Focsani. De altfel, există o 
unanimă părere a specialiștilor 
că acești trei trăgători pot for
ma o echipă competitivă, cu 
sanse la ocuparea unul loc 
fruntaș. Ia ..mondiale". (I. N.) 

CLASAMENTE, aer comprimat, 
pistol, seniori : 1. Ilie Petru fO- 
llmpia) 681 P (381+110.6). 2. So
rin Bobii (Steaua) 675.6 o. (573+ 
102.6), 3. Cristian Ball (Dinamo)

673 (573+100) ; senioare : 1. Ani- 
șoara Matei (Olimpia) 476,3 
(383+95,3). 2. Ana Buțu (Dina
mo) 471,3 p (373+98,3), 3. Daniela 
Dumitrașcu (Steaua) 471 p ,373+ 
98) ; pușcă, seniori : 1. Eugen
Antonescu 690,2 p (589+101,2). 2. 
ton Joldea 688,3 (587+101,3) (ambii 
Dinamo). 3. Constantin Stan 
(Steaua) 681,2 p 580+101,2) ; se
nioare : 1. Daniela Toader 433,9 
p (384+99,9), 2. Daniela Zamfir
482,3 p (381+101,3) (ambele Di
namo), 3. Camelia Dlaconu 
(A.S.A. Metalica Oradea) 476,6 p 
(381+95,6) ; juniori : 1. Mircea
Gherghina (Unirea Focșani) 366 
p ; junioare : 1. Camelia Dlaconu 
(A.S.A. Metalica Oradea) 381 p ; 
glonț, pistol liber : 1. Sorin Babii 
568 p, 2. Ștefan Biolan (C. S. 
Teleorman) 557 p, 3. Liviu Stan 
(Steaua) 556 p ; juniori : 1. Sorin 
Vasiliu (U.T.A.) 533 p ; pistol 
sport : 1. Ana Buțu 572 p. 2. Ma
ria Macovei (Dinamo) 572 p, 3. 
Anlșoara Matei 571 p ; junioare : 
1. Ileana Mureșan (U.T.A.) 552
p : pistol viteză : 1. Gabriel Cris- 
tache (Dinamo) 587 p, 2. Corne- 
llu Ion 587 p, 3. Marin Stan 579 
p (ambii Steaua) ; juniori : 1.
Iulian naicea (Steaua) 582 p ; 
pușcă 60 f.c. seniori : 1. Paul 
Gruia (C.S. Teleorman) 594 o, 2. 
Ilie Codreanu 590 p, 3. Constantin 
Stan 589 p (ambii, Steaua) ; se
nioare: 1. luliana Crăciun (A.S.A. 
Metalica Oradea) 583 p, 2. Gabriela 
Andor (C.S.U. Oradea) 582 p, 3. 
Minerva Popa (,,U“ Cluj-Napoca) 
379 p ; juniori : 1. Ionel Grigorie 
(Steaua) 590 p ; junioare : 1. Ana 
Teodoru (Metalul) 580 p ; pușiă 
standard senioare : 1. Roxana Cre- 
țu 571 p, 2. luliana Crăciun 560 
p (ambele. A.S.A. Metalica Ora
dea), 3. Monica loniță (Dinamo) 
560 p ; junioare : 1. Corina Neac- 
șu (I.E.F.S.) 532 o : pușcă liberă 
juniori : 1. Sebastian Micușan 
(,.U“ Cluj-Napoca) 564 p ; pușcă 
3X40, seniori : 1. Eugen Anto
nescu 1157 p, 2. Constantin Stan 
1156 p, 3. Florin Cristofor 1139 
p (ambii, Steaua).

I BARCELONA, 5 (Agerpres).
După 4 runde și disputarea 
partidelor întrerupte în tur- 

Ineul internațional de șah de 
la Barcelona, conduce marele 
maestru iugoslav Liubomir 
Liubojevici cu 3,5 puncte, ur- 

Imat de Iusupov (U.R.S.S.) 3
puncte, Seirawan (S.U.A.),

Hjartarson (Islanda), Hubner 
(R.F.G.), Salov (U.R.S.S.) cu 
cîte 2,5 puncte etc. Campionul 
mondial Gări Kasparov ocupă 
locul 14, cu 1 punct ! în par
tidele întrerupte, Liubojevici a 
cîștigat la Beliavski, Salov l-a 
învins pe Short, iar Nogueiras 
a remizat cu Korcinoi.

în deschiderea sezonului de automobilism

MÎINE, „RALIUL BRAȘOVULUI"
Ini acest început de aprilie, 

caii-putere din automobilism 
se prezintă la start. Vineri. în
judejțul Brașov, se va desfă
șura „Raliul Brașovului" (Di
vizia A), prima din cele sase 
etape ale Campionatului Repu
blican de raliuri — întrecere 
care, în fiecare an, constituie 
începutul activității automobi
listice din noul sezon.

Ca de obicei, cartierul ge
neral al concursului va fl în 
clădirea Universității din lo
calitate, din fața căreia — vi
neri — primul echipaj va ple
ca la ora 10,01. urmînd să re
vină la 20.11. De la ing. Au
rel Roman, președinte al CJAK

SPERANȚELE ȘAHULUI, 
LA START

Tradiționala competiție șahlstă 
„Primăvara snerantelor". care a 
ajuns la a V-a ediție tn orga
nizarea A.S. Sănătatea, va avea 
loc la București în perioada 
8—16 aprilie. Iau parte jucători 
Si lucătoare apartinînd catego
riilor de juniori si copil. Runda 
inaugurală este programată pen
tru 8 aprilie (ora 15) tn sala 
Clubului sportiv școlar 1. din 
str. Smtrdan 11.

Brașov, am aflat telefonic li
nele amănunte înainte de start. 
Mai intîi, este de remarcat in
teresul de care se bucură acest 
raliu în care s-au înscris 
pînă acum peste 80 de echi
paje (!) și 16 echipe. Șoselele 
județului, cele ce fac parte 
din traseul raliului, au început 
să fie „recunoscute" încă de la 
începutul acestei săptămîni. Au 
apărut șapte echipaje ale cam
pioanei — I.A.T.S.Ă. Dacia Pi
tești, „artileria grea" a vice- 
campioanei (Balint. Vasile, An
drei) — I. A. Dacia Pitești, 
cochetele Ol leit uri, „bronzul" 
anului trecut. Sînt prezente 
formații noi față de campio
natul precedent : Fortus Iași 
(promovată din Divizia B), 
Turdeana Turda, CJAK Rami- 
ra Baia Mare, Dacia-Service 
Cluj, Victoria Brașov ș.a.

Se anunță o dispută deose
bit de interesantă pe distanța 
a 446 km (dintre care, special 
aleși. 121 km nemodernizați) pe 
parcursul celor 16 probe de 
clasament. Precizînd că „Ra
liul Brașovului" se află la cea 
de a 19-a ediție, că la startul 
său se vor afla si șase ca
mioane „Steagul Roșu", urăm 
succes noului campionat, pro
tagoniștilor săi !

Modesto FERRARINI

„CENTURA DE AUR“
I 
I
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I
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I
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(Urmare itn pag. 1)

Superior din punct de vedere 
tehnic, campionul nostru a 
reușit să acumuleze avantaj în 
fiecare repriză, dar cu prețul 
rec^jxțlonării multor lovituri la 
figură. între „semiușori" viața 
unei „pene" autentice se do
vedește a nu fi prea ușoară.

scutindu-1, în același timp, de 
multe... neplăceri. Să sperăm 
că o va face în meciurile ur
mătoare.

Nelăsîndu-se impresionat de 
cartea de vizită a lui Elidar 
Magomedov» campion al Uni
unii Sovietice, și nici descu
rajat după k.d.-ul suferit în 
primul rund, timișoreanul Ma
rius Ștefan, pregătit, de «n-

REZULTATE TEHNICE
Muscă : I. Abraciakov (U.R.S.S.) b.ab. 2 M. Popa ; cocoș : 

Ad. Mărcuț b.p. V. Dumitru. A. Fieraru b.p. I. Yoshitaka (Ja
ponia) ; semiușoară : D. Dumitrescu b.p. Kim Song Chl (R.P.D, 
Coreeană), D. Ivanov (Bulgaria) b.p. D. Creștin, A. Acea (Cuba) 
b.p. Fl. Dumbravă, N Regep b.p. Y. Hakl (Turcia) ; semigrea : 
V. Damianb.p. A. Todorov (Bulgaria), M. Ștefan b.p. E. Ma
gomedov (U.R.S.S.), S. Kabozev (U.R.S.S.) b.ab. 2 G. Mehmet 
(Turcia), J Quintana (Cuba) b.ab. 3 I. Orzoi ; pană : F. En
rique (Cuba) b.p. V. Nistor ; M. Kazarian (U.R.S.S.) b.p. N. 
Talpoș ; M. Tudoriu b.ab. 3 Th. Ditmer (R.D.G.) ; C. AII (Tur
cia) p.b. I. Dudău ; mijlocie mică : R. Obreja b.ab. 2 A. Ka
ffir (Turcia) ; Chiang Gun n (R.P.D.. Coreeană) b.p. M. Nicu- 
lescu ; mijlocie : A. Kurmiavka (U.R.S.S.) b.p. V. Neagu ; R. 
Lino (Cuba) b.p. D. Krumov (Bulgaria) ; D. Maricescu b.p. 
Choi Kim (R.P.D. Coreeană) ; R. Pedroso (Cuba) b.ab. 1 Wu 
Zhu Cuang (R.P. Chineză).

trenorul Costică Ștefănescu 
(U.M.T.), ne-a furnizat o par
tidă de zile mari. Pentru k.d.- 
ul din prima repriză el s-â 
revanșat în cea de a doua, 
cînd a fost rîndul lui Magome
dov să-l asculte pe arbitru 
numărind, în continuare boxe
rul nostru punctînd mai mult 
decît adversarul său, smulgîn- 
du-i acestuia victoria la care 
spera.

ATLETISM * Ma ayezianui 
Sidam Param a terminat învin
gător în concursul de mara'on 
de la Kuala Lumpur, fiind înre
gistrat pe distanta de 42.195 km 
cu timpul de 2h31:43. La femi
nin, cel mai bun timp, 2h54:34, 
l-a realizat sportiva ftidoneiiană 
Lawalata.

AUTOMOBILISM • Cursa de 
500 km de la Atalanta (Georgia) 
a revenit pilotului australian 
Geoff Brabham („Nissan") cu o 
medie orară de 191 km. Pe lo
curile următoare s-au clasat a- 
mericanul Price Cobb („Jaguar") 
si italianul Gianpetro Morettî 
(„Porsche").

ciclism • Turul Flandrel a 
fost cîștigat de belgianul Van 
Hoodunek. cronometrat pe 264 
km în 7h01: (medie orară 
37,624 km), urmat la 22 secun
de de Herman Frison (Belgia). 
• Desfășurată în circuit la Lez- 
cano. prima etapă a cursei care 
se desfășoară în Spania a reve
nit rutierului danez Johny Weltz, 
înregistrat pe distanta de 15S 
km cu timpul de 3h59:2i • Eta
pa a doua a „Turului Texasu
lui" a revenit rutierului canadi
an Alex'* Steida. 64 km în 
lh27:20,

HOCHEI PE GHEATA • în 
ziua a doua a Campionatului 
Mondial pentru juniori, de la 
Kiev, au fost înregistrate rezul
tatele : Cehoslovacia — Norvegia 
18—4 ; U.R.S.S. — România 
15—0 ; Finlanda — Elveția 17—0 ; 
Suedia — R.F. Germania 1—3.

CĂLĂRIE • în clasamentul 
final al „Cupei Mondiale", proba 
de dresaj, pe primul loc s-a si
tuat sportiva vest-germană Mar. 
git Otto-Crepin („Corlandus"), 
cu un total de 77 puncte. ur
mată de elvețiană Christina 
Ștuckelberger („Luly") 71,8 p.

RUGBY • Aflată în turneu 
în Spania, formația argenttnia- 
nă Tucuman, campioană a Ar
gentinei. a întrecut cu 64—3 
(28—3) o selecționată a Tării 
Bascilor.

VOLEI • Turneul feminin de 
la Montreux (Elveția) a fo t cîs- 
tigat de selecționata Cubei — 8 
puncte. urmată de formațiile 
R.P. Chineze — 6 p. Japoniei — 
4 p. Cehoslovaciei — 2 p și Pe
rului — 0 p. tn meciul decisiv, 
voleibalistele cubaneze au disn.is 
cu 3—2 (15—10. 9—15. 7—15, 15-5. 
15—10) de echipa R.P. Chineze.

Fetbel meridian»

Chiar dacă, din cînd în cînd, 
mai vine și cite o meritată 
victorie la puncte cum a fost 
cea obținută de Dumitrescu în 
fața boxerului coreean. Tot 
la această categorie, timișo
reanul Dumitru Creștin* ne-a 
dat timp de 2 reprize speran
țe intr-un succes în fața bul
garului Demir Ivanov, Româ
nul, avantajat de alonjâ. a lo
vit cu precizie și I-a ținut pe 
Ivanov la distanță doar pînă 
în rundul trei. în ultimele trei 
minute însă resursele sale fi
zice s-au epuizat și Ivanov, 
folo6ind „lateralele" năprazni- 
ce (multe dintre ele neregula
mentare) l-a pus în inferiori
tate pe Creștin care, după ce 
a fost numărat, a terminat e- 
puizat, oedînd la puncte. Lău
dabilă partida făcută de seve
rineanul Florin Dumbravă înI compania cubanezului Antonio
Acea. Ambii boxeri și-au ex
pediat o ploaie de croșee și 
directe, după două reprize fi- 

Iind dificilă alegerea învingă
torului. Cubanezul, cu o mai 
bună pregătire fizică, a ter- I minat mai bine și a obținut
verdictul. în ultima întîlnire 
a categoriei, Nedim Regep șl 
Yulug Haki (Turcia) s-au I luptat doar cu „arma" comba
tivității, virtuțile tehnice fl- 
indu-le, după cum s-a văzut, I modeste. Și, fiindcă trebuia
dat un cîștigător, a fost pre
ferat Nedim Regep.

Semigreul Vasile Damian 
Iși-a făcut intrarea în turneu 

printr-o victorie prețioasă, ob
ținută cu destulă dificultate, 
în fața bulgarului Anghcl To- 

Idorov. O mai frecventă între
buințare a directei de stingă 
i-ar fi adus victoria mat ușor.

I luptat doar cu „arma" oc 
tivității, virtuțile tehnice

Iși-a făc 
printr-o 
ținută (

REZULTATE înregistrate în e- 
tapa a 32-a a campionatului 
Portugaliei : Benfica Lisabona
— F.C. Braga 1—0 ; F.C. Porto— 
Belra Mar 2—0 ; Espinho — Pe- 
nafiel 1—1 ; Guimaraes — Boa- 
vlsta 2—3 ; Portimonense — 
Sporting 3—1 ; vlseu — Amatlo- 
ra 2—2 ; Maritimo — Vitoria 
Setubal o—1 : Farense — Nacio- 
nal 5—0 : Belenenses — Chaves 
4—2 ; Leixoes — Fafe 1—1. Pe 
primul loc în clasament se află 
echipa Benfica — 53 p. urmată 
de F.C. Porto 47 p șl Boavista
— 42 p.

IN ETAPA a 27-a a campiona
tului Argentinei, lidera clasa
mentului, echipa Boca Juniors, 
a învins în deplasare, cu 2—1, 
formația Estudiantes. Alte re
zultate : Platense — Indepandl- 
ente 2—3 ; River Plate — Racing 
Club 1—0 ; Velez Sarsfield — 
Newell's Old Boys 0—0 ; Argen
tines Juniors — Institute 1—3. 
Pe primul loc al clasamentului 
se află echipa Boca Juniors 58 
p, secondată de Independiente 
55 p.

DUPĂ 21 de etape. în campi- 
onattil Cehoslovaciei continuă să 
conducă echipa Sparta Praga, 
cu 33 p, urmată de Banik Os
trava — 30 p șl Plastika Nitra
— 24 p. Rezultate : Sparta Praga
— Dukla Praga 2—1 ; Dukla 
Banska Bystrica — Slovan Bra
tislava 0—1 : Spartak Trniva* — 
Bohemians Praga 3—1 ; Banik 
Ostrava — Dunajska Streda 
3—1 ; Skoda Plsen — Spirtak 
Hradec Kralove 1—0 ; Slavia 
Praga — T.E. Vitkovice 2—1 ; 
Sigma Olomouc — Ruda Hvezda 
Cheb 2—1 ; Inter Bratislava — 
Plastika Nitra 2—2.

IN CLASAMENTUL golgeterl- 
lor campionatului italian. după 
23 de etape conduce Aldo Sere
na (Internazionale), cu 15 goluri, 
urmat de Gianluca Vlalli (Samp- 
dorla) — 13 g, Antonio Careca 
(Napoli) și Roberto Baggio 'Fio
rentina) — cu cite 12 g.

LA BUDAPESTA, ta med ami
cal, echipa Ungariei a întrecut 
cu scorul de 3—0 (2—0) formația 
Elveției.

La închiderea ediției
SEMIFINALELE CUPELOR EUROPENE

Azi, în finala Campionatului de dirt-track (tineret)

STELIȘTII - PROTAGONIȘTI Al LUPTEI
Organizată excelent de către 

asociația sportivă Petrolul Ian- 
ca (președinte — ing. rvan Di
nu), prin secția sa de moto 
(președinte — ing. Stelian Go
ran, antrenor — Nicu Nită), e- 
tapa a 4-a a campionatului In
dividual de dirt-track. rezervat 
tinerilor alergători, a avut mai 
multe puncte de atracție, a An
gajați din start în lupta pentru 
întîietate, stellștll M. Agrban, 
deținătorul titlului. Al. Toma șl 
A. Oaneș au fost din nou prin
cipalii animatori ai întrecerilor, 
detasîndu-se clar de ceilalți ad
versari. Fiind de forțe sensibil 
egale, elevii lui Gh. Votsulescu, 
pe pista din Ianca amenajată la 
limitele regulamentare, care te 
obligă să mergi aproape în per
manență în... derapaj, au cîști
gat toate manșele „dialogului" 
lor de la distanță, Iar cînd s-au 
fntîlnit direct am asistat la curse 
de o rară frumusețe. • în man
șele a 4-a șl a 13-a, liderul cam
pionatului, M. Agrisan, a fost 
mal întîl depășit de Al. Toma 
și. apoi, de A. Oaneș. Așadar, 
dispută pasionantă în... familie, 
care a redus doar la ua singur 
punct avantajul liderului față 
de Al. Toma 57—56 p, anunțînd 
un duel electrizant pentru etapa 
finală (a S-a) programată astăzi, 
de la ora IC, pe Stadionul Me

talul din Capitală. • simțin- 
du-se în elementul său oe mi
cul „inel de zgură", ex-petrolis- 
tul Al. Toma, a cîștigat toate 
manșele, fiind aplaudat de fle
care dată la „scenă desch’sâ". • 
Campionul juniorilor pe anul 
1988, petrolistul v. Arghlr, dor
nic să se autodepășeassă pe a- 
rena proprie, s-a accidentat din 
neatenție la genunchi salar din 
prima manșă, tn continuare, el 
a făcut eforturi vizibile reu
șind în final să se claseze pe 
locul 5. • Talent autenti", V. 
Maier (Met. Buc.) era gata-gata, 
în manșa a 18-a (în care a con
dus 3 din cele 4 ture în com
pania steliștllor Al. Toma șl A. 
Oaneș!) să producă o surpriză 
de proporții, cu urmări în sta
bilirea ierarhiilor. Din păcate, 
la ultima turnantă, el a intrat 
în.„ mantinelă. • Stelistul V. 
Iile, petroliștii Gh. Grigorescu, I. 
Buglea, sibianul H. Gurtler șl 
metalurgistul S. Dinuleszu, dor
nici de afirmare, continuă să a- 
cumuleze puncte prețioase în 
clasamentul general. • Singura 
rezervă, C. Gavrilă Petrolul 
Ianca), a reușit, datorită pru
denței în pilotaj, să ppț'.na 3 
puncte la prima apariție publi
că. • De-a lungul oelo- 29 de 
manșe s-au înregistrat 15 aban
donuri, majoritatea datorate

PENTRU ÎNTÎIETATE
contactului cu... mantinela pre
cum șl 5 excluderi. Cam multe 
greșeli din cauza mersului peri
culos, ceea ce trebuie să con
stituie un semnal de alarmă 
pentru toți tehnicienii.

CLASAMENTE: etapă — 1. Al. 
Toma 15 p, 2. A. Oaneș 14 p, 
3. M. Agrișan 13 p (toți de la 
Steaua); general: 1. M. Agrișan 
57 p, 2. Al. Toma 56 p, 3. A. 
Oaneș 50 p, 4. H. Gurtler (Voin
ța Sibiu) 43 p, 5. V. Arghlr, 6. 
Gh. Grigorescu (ambii Petrol’ll) 
31 p.

Troian IOANIȚESCU

Asearâ s-au încheiat meciurile din prima manșă a semifinalelor 
cupelor europene inter-cluburi.

lată rezultatele :
CUPA

Steaua
Real Madrid

CAMPIONILOR EUROPENI
4-0 (2-0) 

(1-0)

F.C. Malines 
F.C. Barcelona

1-1

2-1
4-2 

Golurile

(1-0) 
(2-1)
au fost

- Galatasaray 
— A.C. Milan

CUPA CUPELOR
- Sampdoria
- Sredeț Sofia

(acest j’oc s-a disputat marți seara tîrziu. 
cate, în ordine, de Stoicikov - min. 25, Lineker — min. 35, 
— min. 36, Bakero - 
Salinas - min. 73).

min. 48, Stoicikov - 67

CUPA U.E.F.A.
- Dynamo Dresda
- Bayern Munchen

din penalty și

mar- 
Amor
Julio

V.f.B. Stuttgart 
Napoli

Reamintim că partidele retur vor avea loc la 
te după meciurile de aseară, în ziarul de mîine.

1-0 (0-0)
2-0 (1-0)

19 aprilie. Amănun-

LENDL
NEW YORK. 5 (Agerpres). tn- 

tr-o partidă demonstrativă de 
tenis disputată la Key Bistayne 
(Florida) jucătorul elvețian Ja
kob Hlasek l-a Întrecut cu 
6—3. 6—4 pe cehoslovacul Ivan 
Lendl.

PARIS. 5 (Agerpres). în clasa
mentul general al „Marelui Pre-

ÎNVINS!
miu" se menține lider tenisma- 
nul cehoslovac Ivan Lendl. cu 
290# puncte, urmat de coechipi
erul său Mlloslav Mecir — 1 608 
puncte. John McEnroe (S.U.A.) 
— 1 405 puncte. Boris Becker 
(R.F. Germania) — 1 292 puncte. 
Brad Gilbert (S.U.A.) — 1 278 
puncte. Thomas Muster (Aus
tria) — 1 220 puncte etc.

C. ML DE TENIS DE HAS A
MUNCHEN, 5 (Agerpres). — 

Proba masculină pe echipe din 
cadru! Campionatelor Mondiale 
de tenis de masă, de la Dort
mund, a revenit selecționatei 
Suediei care a întrecut în fi
nală cu 5—0 formația R. P. Chi
neze. în meciul pentru locul 3, 
reprezentativa R.P.D. Coreene a 
cîștigat cu 5—3 tn fața echipei 
U.R.S.S.
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