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Sub președinția tovarășului
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PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN La Bărcăncști-Prahova

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, au început, miercuri, 
lucrările Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, care se desfășoară în
tre 12—14 aprilie a.c.

La propunerea Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., plenara a aprobat, in 
unanimitate, următoarea ordine 
do zi :

1. Raport privind analiza pe 
bază de bilanț a rezultatelor 
obținute pe ansamblul econo
miei naționale, formarea și u- 
tilizarea resurselor financiaro, 
în anul 1988.

2. Raport cu privire la fondul 
do participare a oamenilor 
muncii la realizarea producției, 
a beneficiilor și la împărțirea 
beneficiilor pe anul 1988.

•utia prețurilor evo’anul 1988. 5‘ tar,felor in

4. Propuneri privind anularea 
șl reeșalonarea unor datorii ale 
cooperativelor agricole de pro
ducție.

5. Raport privind măsurile șl 
acțiunile întreprinse in dome
niul organizării și modernizării 
localităților, sistematizării teri
toriului, optimizării transportu
rilor, căilor de comunicații și 
a rețelelor de energie electrică.

6. Raport cu privire la acti
vitatea desfășurată, în anul 
1988. de organele șl organiza
țiile de partid în domeniul 
muncii organizatorice, ideolo
gice și politico-educative, de 
selecționare, repartizare și pro
movare a cadrelor, de rezolva
re a scrisorilor și sesizărilor 
oamenilor muncii, precum și 
activitatea internațională a 
partidului pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XIII- 
Ica si Conferinței Naționale ale P.C.R.

7. Măsuri în vederea pregă
tirii Congresului al XIV-lea al 
Partidului Comunist Român.

8. Unele probleme organizatorice.
La plenară participă, ca In

vitați. tovarăși cu munci de 
conducere și care nu sînt mem
bri al Comitetului Central al partidului.

In deschiderea lucrărilor 
plenarei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, a spus :

„DORESC SA INFORMEZ 
PLENARA, ÎNTREGUL PARTID 
Șl ÎNTREGUL NOSTRU POPOR 
CA, LA SFÎRȘITUL LUNII MAR
TIE, ROMANIA A PLĂTIT COM
PLET DATORIA EXTERNA. 
(Aplauze și uraie puter
nice, prelungite ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.
poporul 
România, 
mîndria !“).

ACEASTA REPREZINTĂ 
REZULTAT STRĂLUCIT AL MUN
CII POPORULUI NOSTRU DE 
DEZVOLTARE ECONOMICO- 
SOCIALA A ȚARII, DEMON
STREAZĂ FORȚA ECONOMIEI 
SOCIALISTE ROMANEȘTI SI 
DESCHIDE PERSPECTIVE MI
NUNATE PENTRU ÎNFĂPTUIREA 
PROGRAMULUI PARTIDULUI 
DE FĂURIRE A SOCIETĂȚII SO
CIALISTE MULTILATERAL DEZ
VOLTATE Șl DE ÎNAINTARE A 
ROMÂNIEI SPRE COMUNISM*1. 
(Aplauze și uraie puternice, pre
lungite, se scandează, din nou, 
„Ceaușescu 
„Ceaușescu 
„Ceaușescu . __
noastră și mîndria !“).

Plenara Comitetului Central 
a primit această importantă 
realizare a țării noastre cu 
puternice aplauze și ovații, 
care au dat expresie sentimen
telor de deplină satisfacție, de 
profundă mîndrie patriotică, 
ale tuturor cetățenilor patriei 
față de politica partidului de 
construcție socialistă, de înflo
rire multilaterală a României, 
de ridicare continuă a nivelu
lui de civilizație, materială si 
spirituală, al întregului popor 
într-o atmosferă de puternic 
entuziasm și Strinsă unitate, 
toți cei prezenți în sală au 
aclamat minute în șir pentru 
harnicul nostru popor — con
structor ferm al socialismu
lui —, pentru gloriosul nostru 
partid comunist. pentru 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

tn continuare. lucrările ple
narei s-au desfășurat în ca
drul comisiilor pe probleme 
ale C.C. al P.C.R.: Comisia 
pentru problemele organizato
rice de partid și de stat, ale 
organizațiilor de masă și ob
ștești : Comisia pentru pro
bleme de cadre de partid si 
de stat ; Comisia pentru pro
blemele ideologice, ale activită
ții politice, culturale și de e- 
ducație socialistă : Comisia
pentru problemele cooperării 
economice și relațiile interna
ționale ale partidului și sta
tului.

Lucrările plenarei continuă.

„Ceaușescu
„Ceaușescu 

stima noastră Și
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P.C.R. !“, 
poporul !■*,Și _ _

România, stima
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SPIRITUL GOSPODĂRESC CUPRINDE
ÎNTREAGA COMUNĂ...

0 Peisaj sportiv înfloritor 0 Tineri agricultori 
nici instructori sportivi voluntari 0 Cadre didactice și 

consiructorielevi, pasionați
în aceste zile din preajma 

lui 1 Mai. la Bărcănești, co
mună aflată nu prea departe 
de Ploiești, se fac intense pre
gătiri pentru a întîmpina săr
bătorește importantele eveni
mente. Buni gospodari, locui
torii comunei sînt animați de 
dorința de a-și înfrumuseța 
continuu așezarea. De altfel. în 
ultimii ani. au apărut aici 
blocuri însumînd zeci de apar
tamente. prevăzute cu spații 
comerciale, unități de prestări 
servicii către populație. cu 
străzi asfaltate și rețea de 
canalizare. Deși preocupările 
oamenilor sînt legate. în prin
cipal. ca și în trecut, de pă 
mint, baza activității fiind 
C.A.P.-ul și cele două între
prinderi de sere. Ia Bărcănești 
se trăiește. în linii mari, ca 
într-un centru urban, tinerii si 
vîrstnicii obișnuindu-se să-sl 
ordoneze condițiile de muncă

și de viață după tipicul con
fortului orășenesc.

în sprijinul acestei afirmații 
deopotrivă cu împlinirile ară
tate, vin și alte argumente. 
Bunăoară. Lioeul cu profil a- 
gro-industrial, care ține șl el 
pasul cu dezvoltarea comunei. 
Această instituție de învăță- 
mîrit șl-a sporit aria de acti
vitate cu încă 11 clase de 
curs, cu noi cabinete metodioe 
și practice cu un cămin cu o 
capacitate de 300 de paturi, 
învață aici peste 2 000 de elevi 
multi dintre ei fii ai comunei, 
copii ai celor care și-au făcut 
din știința lucrării pămîntului 
un renume. Ce învață? E sim
plu de ghicit: aoeeași meserie 
de agricultor moștenită de la 
părinții lor. însă altfel decît 
au deprins-o aceștia, pe te
meiuri științifioe, după ma
nualele de specialitate si pro
grame școlare din care firește.

nu lipsește nici, educația fizică.
Unde se țineau lecțiile de 

educație fizică? Pină acum 
cîțiva ani in aer liber pe te
renul de fotbal; iar cînd vre
mea nu mai permitea în cla
sele de curs. Terenul de fot
bal a fost dezafectat, intrînd în 
circuitul agricol. Cadrele di- 
dactioe și elevii au primit. în 
schimb, suprafața unui vechi 
parc de mașini, mutat si mo-

Traian IOANIȚESCU

(Continuare tn mo Î-»

Turneul final
la volei masculin

REUȘIT SPECTACOL SPORTIV
BRAȘOV, 12 (prin telefon). 

Sala de sport a clubului Trac
torul Brașov, recent redată în 
folosință, după minuțioase re- 
amenajări, găzduiește in aceste 
zile Turneul final de volei al 
„Daciadei" (sport de pcrlor- 
manță — seniori). Au început 
întrecerea reprezentativele ju
dețelor Bacău, Brașov. Dolj, 
Maramureș, Neamț șl a Muni
cipiului București — calificate 
în urma etapei de zone.

De remarcat prezența în 
reprezentative a unor jucători 
fruntași din rîndul diviziona
relor A. foști component! ai 
loturilor reprezentative ca E- 
nescu. Girleanu, Radulescu, 
Drăgușin (București), Pop, 
Georgescu, Tămășan, Szilaghy 
(Maramureș) etc. Deci, -jucători 
de la bucureștenele Dinamo șl 
Calculatorul. de la Explorări 
Motorul B. Mare, Universitatea 
C.F.R. Craiova, Viitorul Ba
cău, Relonul Săvinești. Jude
țul Brașov este reprezentat de 
Carpați (formație care luna 
viitoare va lua startul în ba
rajul pentru promovare în Di-

ju-vizia Bl întărită cu cîțiva 
cători de la Tractorul.

încă din prima zi s-a 
marcat, așa cum este și firesc, 
ambiția jucătorilor din 
șase reprezentative de a cu
ceri un loc fruntaș în 
important turneu al „Daciadei". 
Astfel. în primul joc, surpri
ză: Dolj — Municipiul Bucu
rești 3—0 (13, 5. 11). Voleibaliș
tii din Bănie au cîștigat ușor, 
cum nici nu se așteptau. De 
remarcat că bucureștenii au 
condus de mal multe ori în 
setul I, ultima oară cu 13—10. 
după cane l-au pierdut (!). Al 
doilea joc: Maramureș — Bra
șov 3—0 (9. 9, 5), victorie ex
plicată prin experiența mai 
mare a maramureșenilor. Ulti-

re-
cele

acest

ma partidă din etapa I. din
tre reprezentativele Neamț și 
Bacău, a fost disputată, băcă
uanii au început puternic însă 
pînă la urmă au cedat șl re
prezentanții Neamțului au Jîș- 
tigat cu 3—1 (—13, 6. 8. 6).

tn cea de a doua etapă, s-au 
înregistrat rezultatele: Bucu
rești — Bacău 3—0 (8, 8, 4), 
Neamț — Maramureș 3—1 (12, 
9, —12, 14) și Dolj — Brașov 
3—0 (11, 4, 11). Partidele au fost 
arbitrate de: O. Pop. C. Anto- 
novicl. Gh. Toma. P. Deju Gh. 
Vișan. După două zile de con
curs echipele Doljului șl Neam
țului (neînvinse) și-au pus can
didatura la titlu.

întrecerile continuă azi. de 
la ora 15. cu partidele: Neamț 
— Dolj. Bacău — Maramureș. 
Brașov — București.

Carol GRUIA, coresp.

Dc mîinc, pe Lacul Bascov

însemnări după Campionatele Naționale de înot în bazin acoperit

VALOAREA ACTUALELOR PERFORMANȚE TREBUIE

CONFIRMATĂ LA ÎNTRECERILE CONTINENTALE
Orice comentariu pe seama 

recentului Campionat Național 
în bazin acoperit nu poate în
cepe decît prin rememorarea 
curselor care au adus numele 
unei alte românoe pe tabloul 
rezultatelor de vîrf din lumea 
întreagă. Si au fost patru a- 
semenea momente de exoeptie. 
două în probe de concurs, două 
în cadrul tentativelor de re
cord. Patru curse, dar o ima
gine cumva unică. indiferent 
că era vorba de Întrecerea cu 
adversare sau numai cu acele 
cronometrului : aoeeași dezlăn
țuire. înot tn tortă cu un ritm 
uimitor Întoarceri impecabile 
— totul pe fondul unei forme 
realmente ieșite din comun a 
tinerel de 16 ani Livia Copa- 
riu, devenită astfel, chiar în 
Sibiul natal, cea mal rapidă 
înotătoare din toate timou-ile. 
A României, a lumii! Sigur, re- 
cordurile mondiale ee tta In

bazine de dimensiuni olimpice, 
dar mai există o categorie a 
lor (atletismul nu are o si
tuație asemănătoare ?), recu
noscută oficial, pentru piscine
le de 25 metri. Atîta doar că 
acestea din urmă apar sub ti
tulatura de cele mai bune per
formante mondiale, superioare 
de regulă celorlalte din .50 m“. 
cum este și cazul înregistrări
lor de săptămina trecută: 24.81 
la 50 m liber, 53.48 pe ..6ută“ 
fată de 24.98 (chinezoaica 
Wenji Yang) și 54.73 (celebra 
Kristin Otto, din R.D.G. ma
rea vedetă a ultimei ediții a 
J.O.). Culmea e că Livia nu 
s-a ...mulțumit cu asemenea 
„isprăvi" consemnate în pri
ma. respectiv ultima zi a com- 
oetitiei. St In celelalte reuni
uni. înainte de a lua startul 
spre... titluri naționale — pa
tru cu totul la senioare plus 
tot atîtea. se Înțelege, la lu-

nioare — campioana europea
nă la 100 m a natației juvenile 
a solicitat. împreună cu antre
norul Mihail Gothe (cu care 
se pregătește în centrul olim
pic din Ploiești), tentative de 
record în probe ce nu apar 
în programul marilor întreceri. 
Spre a reuși, cu 1:02.73 la 100 
m mixt, cu 27.46 la 50 m flu
ture cifre care reprezintă de 
asemenea cele mai bune per
formante mondiale obținute 
vreodată. Pe lingă felicitările 
de rigoare, să-i dorim Liviei 
Coparlu menținerea ritmului, 
astfel Incit rezultatele întru- 
totul de excepție de la Sibiu 
să fie confirmate la .Ora 11“ 
a campionatelor' continentale 
din vară în bazinul <te 50 me
tri din Bonn.

Geo RAETCHI

Caiaciștii și canoiștil se vor 
alinia, iată, la primul mare 
concurs oficial din acest sezon: 
finalele Daciadei la probele de 
fond. întrecerile sînt pro
gramate. astăzi și mîine. pe 
Lacul Bascov de lîngă Pitești, 
in start cu membrii loturilor 
reprezentative, care se pregă
tesc pentru C-M. din august, 
cu multe alte echipaje din 
toată tara. Conform regulamen
tului. competiția este .des
chisă" : participă atît seniorii, 
cît si juniorii. Cursele băieților 
se vor desfășura oe un traseu 
de 10 000 m la caiac simplu, 
caiac dublu (campionii mon
diali Ionel Constantin si An-

gelin Velca de la Steaua par 
favoriti în această probă), 
caiac patru, canoe simplu (aici 
interesant este de urmărit e- 
volutia lui Vasile Condrat, de 
la Dinamo) și canoe dublu (în 
prim-plan : echipajele Vasile 
Lehaci — Gheorghe Andriev, 
de la Steaua + Dinamo, și 
Grigore Obreja — Vasile Za
har, de la Steaua). Caiacisteie 
vor parcurge o distanță de 
5 000 m în probele de simplu 
si dublu, pe linia de plecare 
cu Luminița Herțea, Marina 
Biiuleanu și Sanda Niculae 
(Dinamo). Mihaela Nedejde 
(Steaua), cu alte ambiții șt 
speranțe.

Ia slirșitul acestei s&ptfimlnl, în Capitals

CAMPIONATELE INTERNATIONALE ALE ROMÂNIEI
LA FLORETĂ MASCULIN,

(Continuare In pag. 2—3)

La sfîrșitul acestei săptămînl 
sala Floreasca din Capitală va 
găzdui ediția 1989 a tradiționa
lei întreceri de scrimă Cam
pionatele internaționale mascu
line de floretă ale României. 
Si-au anunțat participarea 
sportivi din R.S.S. Azerbaidja- 
nă. Bulgaria. Cuba si. firește, 
cei mai buni floretlsti ai tării 
noastre.

IN SALA FLOREASCA
întrecerile vor debuta vineri, 

de la ora 9, cu preliminariile 
(pe grupe) probei individuale, 
aceasta urmînd a Se Închei* 
sîmbătă. cînd ee vor desfășura 
asalturile din faza eliminărilor 
directe și recalificărilor șl. *- 
poi. ale finalei de 8. în ultim* 
zi a competiției, duminică va 
avea loc proba pe echipe.



• Talere

Lde ț j h

ij Iată încă o exemplificare 
1■ practică a celor spuse oină 
' ■ aici făcută cu mină de mare

Radu VOIA

să se abată 
această re-

. ju-
Gheorghiu în 
de elită din 

șahlstul ro- 
un loc prin- 
Korcinol. 2. 

3. Lautier. 4. De 
5. Gheorghiu. 6.

184 participant!). Să 
“ FL Gheor- 

(Lugano,

Falsa antiteză joc pozițio- 
nal-joc comblnativ despre care 
aminteam ultima dată are 
de fapt profunde implicații 
în construcția solidă a unei 
partide de șah. Am spus, o 
separare a celor două noți
uni definind stiluri diferite 
de tratare a jocului, nu se 
poate face. O combinație 
cîștigătoare (sau respingerea 
ei prin calcul adecvat) va 
apare doar într-o poziție bi
ne concepută In așezarea 
cea mai iudicioasă — și di
namică ! — a pieselor de 
pe eșichier. Sînt adevăruri 
cunoscute în teoria modernă 
a șahului, dar poate nu tot
deauna riguros aplicate. Or. 
un jucător cu adevărat com
petitiv indiferent de catego
rie nu trebuie 
niciodată de ia 
gulă'.

maestru. Este o partidă 
cată de Florin 
recentul turneu 
Elvrfla unde 
mân a obtlnut 
tre fruntași (1. 
Petursson 
Firmian 
Mlles — 
urmărim mutările 
ghiu — M. Piket _______
1989 l.d4 d6 2.C4 g6 3.CC3 Ng7 
4,e4 Cf6 S.f3 0—0 6,Ne3 că 
7.Cge2 Cc6 8.Dd2 a6 9.0—0—0 
Da5 lO.Rbl e6 11.N116 bS 
12,N:g7 R:g7 13.d:c5! b4 
14.Cd5 e:dS 15.c:dS d:c5!
16.d :c6 NeS Tî.b) Tfd8 18J>c2 
T:dl+ 19,D:dl Td8 20.DC1! 
Td3! 21.DC2 C4 22.CM) c:b3 
23.C:e«+ t:e6 24,a:b3 TC3

25.Db2 
27.Tdl!

3O.g4! De3 31,h4! T:c4 
32.De7+ Rh6 33.Df8 mat ! For
ța mutării 3O.g4 este susținu
tă cu variante interesante, 
care vor prilejul, desigur, a- 
nalize utile si pentru citito
rii noștri.

Pînă atunci, mai aruncăm 
o privire pe tablă, dar 
precedenta partidă Dive 
Westerinen (Rhl Dc2. 
fl. Nb2. Cf5 Pa3. Ci. g2, h3 ; 
Rh8 Dh5. Ta8. Na6. Ce5, g4, 
Pa7 b6, c7 f2. f7. g7). Mu- 
tarea cîștigătoare pentru ne
gru este un frumos sacrifi
ciu de damă. 22...D:h3+î și 
urmează mat imparabil 
(23.g:h3 Nb7). Evident pozi
ția era tocmai „bine coaptă-", 
pentru lovitura decisivă.

CUPA PRIMĂVERII"
• Sărituri în apă
Cel mal valoroși reprezentanți 

al generației tinere de săritori 
în apă își dispută, de mîîne pînă 
duminică. în bazinul Olimpia din 
Sibiu „Cupa Primăverii", com
petiție tradițională, care consti
tuie și un prilej de verificare a 
pregătirilor în vederea activită
ții internaționale din lunile de 
vară. Iau parte sportivi de la 
C.S.Ș. Triumf Progresul. Lie. 
ind. 37 Voința București, C.S.S., 
C.S.M. Sibiu, Crlșul Oradea Si 
S.C. Bacău.

Concursul de trap și skeet 
„Cupa Primăverii", desfășurat de 
curind la Alba Iulia, a fost a 
doua competiție de pregătire și 
verificare a anului pentru tră
gătorii noștri fruntași în per
spectiva unor viitoare întîlnlri 
Internationale. De aceea este de 
apreciat comportarea cîtorva 
sportivi care au confirmat clasa 
rid'cată a skeet-ului românesc — 
Ion Toman (Vînătorul Timișoa
ra) șl A. Ciorba (C.S.M. Bala 
Mare) precum șl evidentul pro- 
gre’ a' mal tinerilor D. Gazeto- 
vici șl M. Cărbunaru (ambii. 
Steaua). REZULTATE TEHNICE, 
skeet bărbați : 1. A. Ciorba 220 
(195+25). 2. D. Gazetovicl 217/25 
(192-1-25) 3. I. Toman 217/24 (192+ 
25) ; femei : 1. Maria Andrei
(Constructorul Alba Iulia) 166, 2. 
Lucia Moldovan (C.S. Arad) 156;

In Divizia A la handbal (f)

DOROBANȚUL PLOIEȘTI

B

FRUÎV
Programul întrecerilor — vi

neri. de la ora 16 trambulină 
t m junioare H șl juniori H ; 
sîmbătă. de la ora 9,30 : platfor
mă junioare II și junioare I ; 
de la ora 16 : trambulină 3 m 
juniori II și juniori I ; duminică, 
de la ora 9,30 : trambulină 3 m 
junioare II și junioare I ; de 1» 
ora 16 : platformă Juniori n șl 
juniori I.

Vor fi alcătuite clasamente in
dividuale si pe echipe.

•
cus (C.S. Arad) 154 ; junioare : 
1. G. Bariak (C.S. Arad) 111,2. 
A. Ismailciuc (Steaua) 104 ; trap 
bărbați : 1. Fl. Baban (Olimpia) 
215 (191+24). 2. I. Buzatu (Stea
ua) 187 (164+23) 3. T. Vlădoianu 
(Olimpia) 180 (164+16) ; femei :
1. Elena Ujeniuc 164, 2. Dita 
Păun 147. 3. Maria Tomițolu 145 
(toate Olimpia) ; juniori : 1. C. 
Stoian (Steaua) 176. 2. A. Dlcea 
(C.S. Teleormanul 149, 3. V. Gudas 
(C.S.M. Baia Mare, 149 ; junioare : 
1. L. Tănăsescu (Olimpia) 67,2. 
C. Hurduc (C.S. Teleormanul 57.
(Georgeta SOLUNCA, coresp.).

MECANICA FINĂ BUCUREȘTI 19-19
PLOIEȘTI, 12 (prin telefon). 

Disputată în devane, ieri, în 
Sala Victoria din localitate 
partida dintre divizionarele A 
feminine de handbal Doroban
țul și Mecanică Fină București: 
19—19 (11—10) a fost extrem 
de disputată de-a lungul în
tregii perioade de joc, fiecare 
dintre partenere aflîndu-se. pe 
rînd. la conducere. Bucureș- 
tencele au avut si de această 
dată în Sorina Lefter o exce
lentă realizatoare, dar și gaz
dele. au beneficiat de o exce
lentă prestație a portăritei 
Stela Rupea. Se poate spune 
să ploiestencele au avut si 
șansă în această întilnire de
oarece în repriza secundă 
Lefter a ratat două aruncări 
de la 7 m. Au înscris: Scărlă- 
tescu 6, Smarandache 5, Mari- 
neac 3, Lupu 2, Petre 2 și 
Tudor 1, respectiv: Letter 10, 
Cipaian 4, 2 _  “
1 și Marin 1. Au arbitrat: G. 
Bolocan și E. Mahler, __ "_L
din Brașov (Adrian BALTEA- 
NU, coresp.).

Finaru 3, Ga vrii ă
ambii

@ Dum 
de
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Aici, la 1 
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si plăcere 
cicliste, si 
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lor) s-au 
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categorie, 
clism" re: 
și mari. S 
ile rar î 
disputîndu 
locuri ale 
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orare (39 
la sine d 
cicliștii s- 
lele ce în 
consemnat 
o ambusc 
mici încă 
rea în piu 
rilor curs, 
modul cel 
cu care c 
nou in ș: 
rea pluto 
cundel? p 
toi al a 
luptă, al

«Copii,practicați nun'basc!

rldlcînd brațele sau 
sărind. După ateriza
rea acestuia, jucătorul 
cu mingea aruncă la

CONDUCEREA MINGII (DRIBLINGUL)

juniori : 1. A. Mate (C.S.M. Bala 
Mare) 179. 2. S. Corbuș (C.S. Vî
nătorul Timișoara) 170, 3. O. Văr-

PERFORMANTE CE SE CER CONFIRMATE
(Urmare din vag. I)

Numeroase au fost modifică
rile din tabela recordurilor na
ționale pentru piscine de 25 
metri. încă una a izbutit Co
parlu. cu 1:00,95 la 100 m flu
ture. Trei și-a trecut în cont 
dinamovistul Flavius Vișan, 
toate în procedeul preferat 
(fluture), cite două au reușit 
brăileanul Marian Satnoianu, 
la mixt, spatistul hunedorean 
Marius Crișan, dinamovistul 
Ionuț Mușat-Harabagiu și ste- 
listul Dan Drăgulet (fiecare în 
cite... o probă. 50 m liber, res
pectiv 200 m) bras), in timp ce 
ploieștoncele Tamara Costache 
Viorica Marin, dinamovistul 
Robert Șovar au făcut-o cîte 
o dată. Dintre juniori, au în
trecut performantele anterioa
re ale diferitelor categorii. în 
afara Li viei brăileanca de 14 
ani (și mari resurse!) Beatrice 
Coadă, stelistul Florin Nltu — 
căruia trecerea la cunoscutul 
club bucureștean i-a prins, ia
tă. bine — ploieșteanul Răz- 
van Petcu. suceveanul “ 
Doroftei. brăileanul 
Știrbei, dinamovista 
Orășteanu, ultimii doi 
13 ani. O mențiune aparte se 
cuvine foarte tinerilor repre
zentanți ai Sucevei, elevii har
nicului antrenor Sergiu Tănase 
stabilind record după 
în ștafete.

Radu 
George 

Patricia 
avind

record 
Mulțimea acestor 

performanțe înseamnă un ve
ritabil „balon de oxigen" în 
perspectiva sezonului interna
țional.

în privința titlurilor națio
nale. cea mai bogată „recoltă" 
au avut-o la seniori, dinamo- 
viștii bucureșteni, elevii antre- 
noarei Cristina Șopterian (se
cundată de Carmen Bunaciu) 
impunîndu-se în 14 rînduri. 
Cu un bilanț fructuos au în
cheiat competiția și brăilenii, 
care au dus pe malul Dunării 
șapte titluri, contribuția hotă- 
rîtoare avînd-o Satnoianu. ele
vul Gabrielei Stoicescu deve
nind cvadțpplu campion. Dacă 
Sibiul a cucerit, gratie Liviei 
Copariu. patru poziții de onoa
re. iar Ploieștiul 3. câte unul 
au revenit secțiilor din Baia 
Mare (un bilanț mai sărac ca 
oricînd în aoest deceniu). Reși
ța. Hunedoara. Brașov, clubu
lui Steaua. Pe lingă numele 
amintite mai înainte, să le 
consemnăm, de pe lista lau- 
reatilor la seniori, ne celelal
te : Anca Pătrășcoiu. Lumini
ța Dobrescu. Corina Dumitru. 
Carmen Roșioru, Cristian Pon
ta. Teodor Irimia. Alexandru

ANUNȚ
întreprinderea Econo

mică de Adminstrare a 
Bazelor Sportive Bucu
rești Bd. Muncii 37—39 
sector 2. tel. 20.70.40/10. 
angajează personal se
zonier pentru Ștrandul 
Tineretului, Aleea Ștran
dului nr. 1. sector 1, tel. 
17.39.25.:

— cabiniere
— personal ordine
— muncitori Recalifi

cați.

Ltuia Coparlu, la sfirșitul unei curse-record

Moldoveanu, Cătălin Hazotă, 
în timp ce la juniori s-au mai 
impus Caria Negrea, Ramona 
Talpalariu, Alexandrina Croito- 
ru. Daniel Boncea, Cristian 
ȘterțI.

★
Ce se află însă dincolo de 

mulțimea recordurilor? Dacă 
Livia Copariu reprezintă o 
certitudine pentru vii toanele 
întreceri de amploare, ce au 
arătat campionatele de la Si
biu vizavi de ceilalți compo- 
nenți ai loturilor? Menționînd, 
mai întîi. că multipla medalia
tă (J.O.. C.M., C.E.. J.M.U,)
Noemi Lung și-a reluat de pu
țin timp 
teptăm... 
start din 
că Anca 
zentat la 
trice
„purtătoare de cuvînt" a nou
lui val, Luminița Dobrescu, 
tipul înotătoarei ■ neavantajată 
de multele întoarceri, e capa
bilă de rezultate superioare, ca 
și atît de dotata Diana Ureche, 
de altfel (ca și Caria Negrea 
sau Iuliana Pantiiimon. sau 
Liana Coman, șau...) Sînt și 
alte semne bune, dar sînt și 
destule... semne de întrebare I

pregătirile — îi aș- 
răspunsul la primul 
vară —, să subliniem 
Pătrășcoiu s-a pre- 
un ridicat nivel, Bea- 

Coadă e o autorizată
IU

aprilie, o nouă

* 
I
I 
I
I
*

I
I

vorite, sîmbâtă

Conducerea mingii 
(driblingul) este unul 
din procedeele de bază 
ale jocului de baschet, 
el permitînd jucătoru
lui să se deplaseze în 
direcții diferite șl în 
orice regim de viteză, 
înainte de a porni în 
dribling, jucătorul tre
buie să asigure pro
tecția mingii si să aibă 
în vedere poziția echi
pierilor în teren. Con
ducerea mingii este 
permisă numai cu o 
mînă. Mina ia contact 
cu mingea nu cu toată 
palma, ci doar cu de
getele ușor îndoite sl 
îmolngînd-o din arti
culația coaielor. Min
gea ia contact cu so
lul înainte și lateral la

20 cm depărtare de pi
ciorul corespunzător 
mîlnii care driblează, 
permitînd astfel depla
sarea fără lovirea min
gii cu piciorul.

Driblingul poate fi 
executat în mai multe 
feluri : driblingul de 
pe loc. cu scopul de a 
iniția o acțiune 
1): driblingul 
înapoi si ’ 
cutat pe 
plasării 
(fig. 2. 3 . . _ .. ..
gul serpuit. întrebuin
țat prin deplasare spre 
stingă si spre dreapta: 
driblingul cu schimba
re de direcție, făcut 
cu scopul de a deruta 
adversarul si a-1 
păși (fig. 51.

(fig. 
înainte, 

lateral, exe- 
dlrectla de- 

jucătorului 
4) : driblln-

FENTA (DERUTAREA ADVERSARULUI)

După ce a dominat o vreme 
sprintul mondial, Tamara Cos
tache a părut acum a nu fi 
tocmai în „apele“ sale si ne 
rămine să sperăm că a fost 
doar o eclipsă de formă trecă
toare. Ce să înțelegem însă în 
cazul Stelei Pura? Dubla cam
pioană continentală de junioa
re, triplă medaliată la C.E. de 
senioare s-a prezentat la Si
biu mult schimbată, la propriu 
și la figurat. Ea a preferat să 
nu se mai pregătească în gru
pa de fond a lotului national, 
iar urmarea a însemnat... o 
unică situare pe podium pentru 
performera numărul 1 a edi
ției ’88 a C.N. (patru titluri 
individuale)! O intervenție 
grabnică &e impune!

Pe de altă parte, o consta
tare de ansamblu, sintetizată 
în cuvintele unui veteran al 
natatiei. Ioan Schuster: „Sal
tul la băieți este impresionant, 
dar mai e drum bun pînă 
autentica competitivitate 
ternațională". Ca să dăm 
singur exemplu, recordul 
200 m bras a căzut în două 
rînduri numai că pînă la cea 
mai bună performantă 
dială mai sint vreo 14 secun
de...

Fenta este o mișcare 
înșelătoare folosită de 
un jucător. în scopul 
derutării adversarului. 
Ea se execută repede, 
fără ezitări șl prin 
surprindere. profitîn- 
du-se apoi cît mal e- 
flcace de situația crea
tă. Fenta se execută 
la o distantă mică față 
de adversar, urmărin- 
du-se. prin acțiunile 
brațelor, picioarelor, 
trunchiului, a capului, 
fetei sl ochilor, ca fen
ta să fie cît mai su
gestivă sl să mascheze 
scopul urmărit. Fentele 
pot fl de : demarcare, 
de privire, de pasă șl 
de aruncare.

Fenta de demarcaj 
poate fl folosită din 
următoarele acțiuni : 
alergare cu schimba
rea direcției, alergare

cu oprire și schimba
rea direcției. plecare 
scurtă și rapidă prin 
surprindere, din dri
bling cu schimbarea 
vitezei. înălțimii sl di
recției (fig. 6).

Fenta de privire se 
face prin solicitarea 
atenției într-o direcție, 
prin schițarea unei 
mișcări de priviri șl 
apoi deplasarea în altă 
direcție (fig. 7).

La fenta de pasă, 
jucătorul schițează o 
fentă de privire într-o 
parte apoi trimite 
mingea în partea opu
să (fig. 8).

La fenta de arun
care, posesorul mingii 
schițează o aruncare 
la cos. privind spre 
panou. Adversarul 
caută să-l împiedice

SPIRITUL GOSPODĂRESC AL CC
(Urmare din pag. 1)

la 
ln- 
un
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DUMINICA
tragere Loto 2!

Din nou există

posibilitatea de

a se cîștiga și

cu numai 2 nu

mere. Ultima zl

cu numerele fa

15 aprilie I

de participare

Duminică

participați cu cît mal 
multe bilete!

eternizat în alt loc. pe care au 
transformat-o într-un mic șan
tier sportiv, al cărui dispecer 
a fost chiar profesoara de e- 
ducație fizică Dorina Cîmpian 
Timiș, care nu este alta decît 
fosta componentă a lotului re
prezentativ de calac-canoe din 
perioada 1957—1967. Prin iden
tificarea si valorificarea resur
selor proprii, aici a apărut un 
cochet complex de terenuri su
prapuse de minifotbal. hand
bal. volei tenis, cu tribună 
metalică de 200 locuri. Și de 
cită muncă a fost nevoie! Să-i 
fi văzut la săpături, la nivela
rea terenurilor, ori la transpor
tul resturilor de pămînt pe 
elevii Narcis Smedoiu, pre
ședintele asociației sportive a 
liceului (denumită simbolic 
Victoria); pe Sorin Ioniță A- 
drian Pîtiu. Viorel Mihai, Ni- 
colae Bratu, Sorin Costache 
sau pe Florin Enea, cu cit sîrg 
lucrau pînă seara tîrziu! Dar 
parcă numai ei? Să-i fi văzut 
pe maiștri-instructori Gbeor- 
ghe Rusu. hiicolae Bratu, Stc- 
lian Tănase, Costin Ghinea, 
Gheorghe Pințoiu sau pe lăcă
tușul mecanic Viorel Pavel, 
cum lucrau suplimentar cu e- 
levii. în atelierul școlii.
fecționarea aparaturii 
locurile de minifotbal. 
bal. baschet, volei, la

la con- 
pentru 
hand- 

îngrădi-

rea complexului cu gard din 
țeava si plasă refolosibile. Dar, 
parcă, numai ei? Tot liceul, 
toți elevii, au dovedit paeiune 
de constructori sportivi.

Pasiunea este, oare o deprin
dere dobindită, odată cu cer
tificatul de naștere sau tre
buie. la rîndul ei. deprinsă ? 
JDupă părerea mea, ne-a răs
puns directorul liceului, prof. 
Gheorghe Drăgușoiu, cunoscu
tul arbitru republican de oină, 
pasiunea se cultivă. Invățînd 
să iubească pămintul, animale
le, pentru a deveni buni agri
cultori și muncind la amena
jarea și intreținerea diferitelor 
terenuri pe care practică spor
turile preferate. Așa se for
mează și se călesc fetele si 
băieții care trec prin școala 
noastră. Multi absolvenți sînt 
apreciați ca foarte buni mun
citori agricoli în unitățile un
de au fost repartizați și. in a- 
celași timp, au devenit și har
nici instructori sportivi. Numai 
vorbe frumoase am auzit de 
pildă, despre handbalista Ma
riana Dobre, despre fotbalis
tul Iosif Istudor. despre 
ții Sorin Voinea, Stclian 
Tudora Matei și despre 
foști sportivi fruntași ai 
Iui nostru".

în întîmpinarea zilei de 1 
Mai. tinerii • elevi din Bărcă- 
nești au început amenajarea 
unui portic de gimnastică și 
a unor sectoare de atletism și 
grăbesc — împreună cu con

atle- 
Dinu, 

alti 
liceu-

structorii 
iești — 
sport, cu 
tar și m 
apropiind 
ale noil( 
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păcii, ari 
are o m 
olărit), s 
înfrumusi 
în aer 1; 
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urmă cu 
interlocui 
un teren 
volei, su 
sportive 
mai vt\ A 
marea di 
competiți 
genericul 
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Preliminariile

tierul Berceni, „CUPA PRIMĂVERII", 
ir categoriilor de participant 
elefon).

oraș 
bucurie 
țurseior 
ilc mai 
. mara- 
te, se 
irăileni- 
eie pa- 
fiecare

Ci' 
or mici 
i frene- 

rutieri 
primele 
și, evl- 
Mediile 
besc de 
cu care 
e șose-
nd, 
juniorii 
alerga 

i a ma
rin..?, în 
idîrjirea 
■cat din 
urmări
nd se- 
st capî- 
ierll de 
victorie.

merită sincere felicitări absolut 
toti concurenții. Spre a vă face 
o imagine asupra modului In 
care sau desfășurat ostilitățile, 
să consemnăm că în prima eta
pa a juniorilor mici (Brăila — 
Viziru. 38 km) nu mal puțin de 
2o de alergători au sosit fn ace
iași timp eu învingătorul — P. 
Decu (C.S.ș. 2 Buc.), urmat de 
S. Nucă (STIROM). Faptul în 
sine confirmă lupta deschisă 
care a caracterizat această cursă. 
La fel aveau să se petreacă lucru
rile și în etapa a doua (Brăila 
— Șutești. 60 km) cînd învingă
torul — T. Damaschin (C.S.Ș. 1 
Buc.), urmat de S. Crăciun IC.S. 
Brăila) au trecut linia de sosire 
cu numai 3 sec. avans fată de 
un grup de 12 alergători, 
deosebit interes au 
etapele juniorilor 
surate pe aceleași 
kilometraj de 60. 
km). Amîndouă au 
de Marius 
Buc.), dar 
l-au secundat sînt _ __
mari. între aceștia 7 D.
(C.S. Brăila), FI. Colța 
pl). D. Nedelcu (C.S.Ș. 1 
M. Zahan și D. Irimiaș 
Voința Cluj-Napoca).' Dar

_______ Cu 
fost urmărite 
mari (desfă- 
rute. dar cu 
respectiv 84 

__  .... fost cîștlgate 
Simion (STIROM 

meritele celor care 
la fel de
- ChirUă 

(Olim- 
Buc.). 
(ambii 

__ . __________ numă
rul celor care s-au bătut de la 
egal la egal eu învingătorul este 
foarte mare și sperăm să putem 
consemna numele lor in croni
cile următoare.

Victor NIȚA

ftr A wbS 11 GkBC.E. de juniori
Cu aproape un an in ur

mă, o maladie, a cărei evo
luție nefavorabilă nu putea 
fi împiedicată altfel, i-a o- 
blioat pe medici să-i ampu
teze piciorul sting arbitru
lui divizonar de baschet 
Stelian Anghel, tehnician la 
întreprinderea Automatica. 
Vn viitor sumbru il ame
nința pe acest priceput me
seriaș si talentat cavaler al 
fluierului, dar intervenția 
promptă a colegilor de ar
bitraj. mai precis a Cole
giului de specialitate al 
municipiului București
(președinte : Pompiliu Pa
sere), l-a repus pe picioare. 
Da, pe picioare, deoarece 
proteza multifuncțională, e- 
xecutată din inițiativa si cu 
întregul sprijin material al 
colegiului amintit, l-a rein
tegrat pe Stelian Anghel în 
rîndul oamenilor care merg 
fără cîrje, fără baston, l-a 
readus in rindul oficialilor 
de baschet, deocamdată ca 
scorer si cronometror si, 
ceea ce este mai important, 
ii va permite să revină i» 
curînd alături de colegii săi 
de muncă de la Automatica, 
Să mal adăugăm că proteza 
a fost realizată la Între
prinderea de produse orto
pedice si protezare, cu con
cursul direct al directoru
lui, ing. Paul Ciobănel, bi
necunoscutul si apreciatul 
fost internațional de rugby.

Iată un gest de omenie, 
de solidaritate, care ii cin
stește pe autorii lui I

I
I
I
I
I
i

I
I
I
I
I

PREGĂTIRI ATENTE, DIN TIMP,
ALE SELECȚIONATEI U.E.F.A.

După cum s-a mai anunțat. 
Lotul de juniori U.E.F.A. '90 
va intra începînd cu data die 10 
mai (meci în deplasare. cu 
Austria) în „focurile" prelimi
nariilor Campionatului Euro
pean. disputîndu-și întîietatea 
unei grupe din care mai fac 
parte reprezentativele similare 
ale Spaniei și Danemarcei. Ve
rificările internaționale ale e- 
chipei antrenată de Gh. Stai
cu si M. Țițeica s-au întețit, 
în ultima vreme. pe măsura 
importanței evenimentului ca
re se apropie, după dubla în
tîlnire cu Bulgaria (în depla
sare. în prima decadă a lui 
martie, rezultate. 1—0 si 0—1), 
urmînd. pe parcursul săptămî- 
nii trecute, o nouă „dublă", 
tot în deplasare, cu Cehoslova
cia. Din capul locului se cuvi
ne o precizare: partenera noas
tră s-a prezentat cu o echipă 
avantajată de vinsta mai ma-

I re cu un an. un fel de lot de 
tranziție între „juniorii" de 
ieri sl „tineretul" de mîine, 
opțiune menită, după mărturi
sirea gazdelor noastre, să per
mită verificarea viitorului eșa
lon internațional al fotbalului 
cehoslovac.

Meciurile s-au disputat în 
zona Brno. în micile localități 
Ratiokovicze și Lanzhod, șl 
6-au încheiat. în ondine, eu re
zultatele de 3—0 (pentru Ceho
slovacia) și 3—3. în primul 
dintre ele s-a aliniat formația 
Cioacă (min. 70 Colceag) — 
Moldoveanu, Artimon, Heidi- 
ner, Ticu (min. 75 Stanciu) — 
Gabor, Persu, Gîlcă (min.

I
I

Dumitru STANCULESCU

I

HANDBAL, DIVIZIA B TINERET

Rezultatele etapei a 13-a
GHIU

Timi-

aut. 
lovi...

locuri : 1. 
p (+50). Z. 
Sibiu 30 p

27 p (—17)... pe 
10. Autoturisme 

(—3). 11. Con- 
23 p (—14). !»•

.1

c.f.r. 
C.S.M.
(+46),

locuri : 10. Sportul 
Caracal 23 p (—36), 
Focșani 22 n (—39),
C.S.U. Brașov 17 p 
a II-a : Constructo-

Voința
Farmec Cluj-

_ . _ se
Marius 

__  în întîmpi- 
declarînd

de-a lungul vre- 
rămîne un model 
materie • La 

cîteva dueluri 
tari. dar perfect

— Industria 
29—21 C.F.R. 
Independența 
Timișoara — 
soara 21—19.

• DUMINICA, 16 aprilie, eu 
Începere de la ora 2,30. în orga
nizarea Asociației sportive a în
treprinderii de Mașini Grele. In 
cadrul suitei de întreceri pre
mergătoare Zile! de 1 Mai, se 
va desfășura un concurs de ci
clism. dotat cu „CUPA PRIMĂ
VERII". întrecerile, care se vor 
derula în cartierul Bercenl, pe 
bd. Metalurgiei (capătul trolei
buzului 73), sînt deschise tuturor 
categoriilor de concurentl.

Moga). Sabo (min. 46 Zâne) — 
Săvoiu, Jelea (min. 55 Crudu). 
Este lesne de observat dorința 
antrenorilor de a rula cîți mai 
multi componentă ai lotului, 
pentru o verificare plenară. 
Experimentele (neoesare) au 
costat primirea ultimelor două 
goluri. în final de meci (min. 
82 si 86). cu compensația con
statării că rezervele nu ofieră 
punctul de sprijin necesar, ele 
fiind vizibil sub valoarea titu
larilor. De remarcat că cele 4 
mari ocazii create de „trico
lori". au fost irosite de Săvoiu, 
Jelea. Moldoveanu și Gabor, 
în cea de a doua întîlnire. ju
niorii noștri, dezlănțuiți. dor
nici de reabilitare. Ia fel de 
vulnerabili în apărare, au e- 
chilibrat. totuși, situația, regă- 
sindu-și eficacitatea. Autorii 
golurilor noastre: Moldoveanu, 
Săvoiu si Jelea. „ll“-le folosit: 
Colceag (min. 70 Cioacă) — 
Moldoveanu, Artimon, Heidi- 
ner, Ticu (min. 75 Tertici) — 
Gabor, Persu. Gilcă (min. 46 
Moga), Sabo (min. 46 Deaco- 
nu) — Săvoiu, Jelea. După 
cum se constată, o echipă, cu 
numai 6 „fixuri". posturile cu 
adevărat deficitare fiind. în 
opinia antrenorului Gh. Staicu, 
cele de mijlocaș de acoperire, 
unde s-a resimțit enorm lipsa 
hunedoreanului Rădos (acci
dentat la meciul eu Steaua, 
dar recuperabil), și de fundaș 
lateral stingă unde toate „per
mutările" făcute nu au dat 
rezultatul scontat. Sintetizînd, 
„plusurile" demonstrate de 
turneul cehoslovac au fost:ten-
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sala de 
up sani- 
lipamem. 
naugurai 
iiuri“ de 
rite. Co
le (liceul 
telier de 
>ul de 9 
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sport, au 
im la tot 
)acă in 
continuă 
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altul de 

dei baze 
la să nu 
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le mem 
bal. oină, 
i handbal 
nuna In 
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lenaiăriie 
lor avi nd 
i se gră- 
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De mîine, la Herăstrău, în „Cupa F. R. Tir1

IN NOU EXAMEN AL ARCAȘILOR
La Complexul sportiv de tu

rism și agrement Herăstrău 
din Capitală se desfășoară, în- 
oepînd de mîine, „Cupa F.R. 
Tir" la tir cu arcul. Este ulti
ma verificare oficială a trăgă
torilor noștri fruntași înain
tea a două importante exame
ne ale lunii următoare, exa
mene în care arcașii noștri vor 
avea de înfruntat adversari va
loroși : Campionatele Balcani
ce (Turcia. 1—7 mai) și Cam
pionatele Internationale ale 
României (Rădăuți, 15—20 
mai). Așadar. un bun prilej 
pentru antrenorii loturilor na
ționale de a stabili, in func
ție de ultimele rezultate, cele 
mai potrivite componențe ale 
reprezentativelor (juniori și 
junioare, seniori și senioare), 
dar și un moment propice pen-

tru sportivi de • a-și demon
stra forma la care au ajuns. 
Din aceste... interese nu se 
poate ca întrecerea de la He
răstrău să nu fie deosebit de 
atractivă, de spectaculoasă, cu 
rezultate competitive, cum’ de 
altfel ne-au si obișnuit în ul
tima vreme. Și în aoest sens 
este de amintit faptul că nu
mai în aoest an, la cele patru 
concursuri oe au avut loc (trei 
în sală si unul în aer liber) 
au fost corectate aproape 20 
de recorduri naționale, cele 
mai multe dintre ele de va
loare internațională. Competi
ția începe mîine, de la ora 9, 
cu trageri pentru simplu FITA 
si continuă, sîmbătă și dumini
că, cu trageri în sistem Grand 
FITA

dința de joc elaborat, capaci
tatea de mobilizare (din me
ciul numărul doi. declanșată de 
înfrîngerea severă din meciul 
de debut), iar „minusurile", 
marcajul neglijent și tratarea 
superficială a fazelor fixe. în 
apărare. Corijările de rigoare 
se impun, căci pină la meciul 
cu Austria au mai' rămas apro
ximativ 3 săptămîni.

Ion CUPEN
• DEBUT INTERNAȚIONAL 

AL LOTULUI U.E.F.A. -92. Acest 
eșalon de juniori care va abor
da. la anul, preliminariile Cam
pionatului European, debutează 
în curînd în arena internațio
nală urmînd să efectueze între 
25 sl 27 aprilie un turneu în 
R. D. Germană. După 7 acțiuni 
succesive de selecție, antrenorii 
I. Volca si V. Kraila s-au oprit 
asupra următorului lot, convo
cat începînd cu ziua de 17 apri
lie. la un stadiu de pregătire 
centralizată : Bcr|a (IPA Sibiu). 
Madar (Viitorul Timișoara), 
Combei (Viitorul Craiova) — 
portari ; Stoica (Viitorul Bucu
rești). Bucur (Viitorul Arad), 
Nemțeanu (C.S.M. Suceava), 
Luanea (Sportul Studențesc). Fo- 
dor (C.S.S. Suceava). Călin «Vii
torul Craiova). Rareș (Inter Si
biu). Rotaru (C.S.S. 1 București), 
Joițoiu (Viitorul București) — 
fundași : Moldovan (Viitorul Tg. 
Mureș) Plisca (Viitorul Arad), 
Bădăluță (S.C. Bacău). Ivan «Vi
itorul Buzău). Petrescu (C.S.S. 1 
Constanța) Vclcea (Viitorul Ti
mișoara). Cernea (Viitorul Bucu
rești) — mijlocași ; Olariu (Vii
torul Timișoara). Siinion (Pe
trolul Ploiești). Căruntu (C.S.S. 
Suceava) Zadca (F.C. Farul Con
stanta). Rus (Viitorul Tg. Mu
reș) — înaintași.

MASCULIN, seria I 
nlca Constanța — 
nRuc - ■ “
I.M.U. 
vlneștl 
C.S.U.
Vaslui _____  _____  _
Celuloza Brăila — A.S.A. Buzău 
21—21. Steaua II Mecos — IAI.P. 
Sf. Gheorghe 26—25.

: Hldroteh- 
Calculatorul 

30—16. Mecon iași — 
Bacău 26—20, Relonul Să- 

— Teleajen Prahova 
Ploiești 30—24. Moldosin 
— Arctic Găeștl 33—27,

Pe primele locuri : 1. TELEA
JEN PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI 
32 p (+25), 2. Hidrotehnica Con
stanța 30 p (—1), 3. Steaua II Me
cos 28 p (—15)... pe ultimele 
locuri : 10.I.M.P. Sf. Gheorghe 
24 p (—9), 11. Celuloza Brăila 
24 p (—50). 12. Calculatorul IIRUC 
22 p (—21) ; seria a II-a î Auto
turisme Timișoara — Strungul 
Arad 20—23. Independenta Car- 
patl Mîrșa — Metalul Lugoj 29— 
19 Mecanica Oradea — Unlo 
Satu Mare 27—18. Metalul Hu
nedoara — Tehnoutilaj Odorheiu 
31—31. C.S.M. Reșița — Metalul 
Bistrița 25—21, Constructorul 
Arad — Minerul n Cavnic 23—17.

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 33 p (+62), 2. Teh
noutilaj Odorheiu 27 p (+12). _J. 
Unio Satu Mare 
ultimele locuri : 
Timișoara 24 p 
structorul Arad _ „ , — 
C.S.M. Reșița 22 p (—25).

FEMININ, seria I t C.S.M. Sf. 
Gheorghe — Filatura Focșani
23— 2” Olimpia Slobozia — Tex
tila Buhuși 32—30, Carpatex 
C.S.U Brașov — Precizia Vaslui
24— 19 Cetatea Tg. Neamț — O-
telul Galati 26—23. Metalul Olim
pia Plopenl — . - “
12—24. L T.
Mvncltoresc Caracal 26—17.

tila Buhuși

— Relonul Săvineștl 
București — Sportul

Pe prunele locuri : 1. RELO
NUL SAVINEȘTI 37 p (+81). *• 
I.T. București 31 p (+36). 3.

C.S.M. Sf. Gheorghe 30 p (+47) 
pe ultimele 
Muncitoresc
11. Filatura
12. Carpatex
(—68) ; seria _____ ________
rul Baia Mare — Industria Lînii

Timișoara 25—18, C.S.M. Bistrița 
— Textila Sebeș 35—29, 
Odorheiu — „U‘ ___
Napoca 26—22, Voința Rm. vncea 

Ușoară Oradea 
Craiova — C.S.M. 

Sibiu 26—20, A.E.M. 
Electromotor

Pe primele 
CRAIOVA 35 
Independența . „ ..
3. „U" Farmec Cluj-Napoca 27 p 
(+12)... pe ultimele locuri : 10.
Voința Odorbeiu 23 p (+14 p),
11. A.E.M. Timișoara 23 p (—19),
12. Electromotor Timișoara 23 p 
(—44). Rezultatele ne-au fost 
transmise de corespondenții : Al. 
Pintea. St. Cretu. D. Cristache, 
P. Fuchs. I. Ghișa. Ion Ionescu, 
M. Verzescu. C. Popa. N. Stră- 
Jan, M. Florea. M. Tuma. C. 
Cretu. V.Frîncu. A. Plaloga. I. 
Marei. A. Crișan. C. Gruia. V. 
PopovicL V. Pelenghlan. I. Vlad.

ADMINISTRAȚIA DE
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 12 APRILIE 1989 ; Ex
tragerea I : 21 12 13 3 10 43 ;

27 20 7 34extragerea a II-a : 
23 45.

Fond total
558968 lei.

A Astăzi fiind 
TIMA ZI pentru

de cîștiguri :

este $1 UL-iol .
a vă mal juca

G STĂRI DE SPIRO» 
total diferite în cele 
două tabere la lncne- 
ierea partidei F.c.M. 
Brașov — F.C. Olt. Sa
tisfacție deplină la 
brașoveni, scorul clar 
realizat (4—1) vorbind 
de la sine despre linia 
ascendentă pe care o 
parcurge tînăra echipă 
a antrenorilor Costică 
Ștefănescu si Dumitru 
Anescu. care „joacă 
cu cap si marchează 
tot cu capul", cum a- 
firma un suporter al 
formației din orașul 
de la poalele Tîmpel. 
făcind referire la re

gistrul tactic elaborat 
șl variat, precum șl la 
faptul că din cele pa
tru goluri înscrise trei 
au fost finalizate prin 
lovituri cu capul (Ca- 
ciureac, Andrași șl Ci- 

De partea cea- 
mare dezamăgi- 

băieții noștri au 
jucat doar cu numele", 
cum afirmau cei din 
anturajul echipei F. C. 
Olt. Iar cei vizați erau 
Pena, Pistol, Cireașă, 
Tulba, Gherasim, G 
Scor Identic la... car
tonașe galbene : 4—1
pentru brașoveni. O 
nedorită contraperfor- 
mantă a jucătorilor de 
la F.C.M.. care trebuie 
să reflecteze serios a- 
supra „cotei" lor dis
ciplinare. G Program 
sportiv non-stop pen
tru brigada de arbitri 
duminică, la Brașov : 
au vizionat, în ordine, 
meciul de baschet Vo
ința — ,.U“ Cluj-Napo. 
ca. partida (partea a 
doua) dintre diviziona
rele B I.C.I.M. — Pan
durii Tg. Jiu și o re
priză a întîlnirii echi
pelor de speranțe, be
neficiind de un ghid 
competent. Gh. An- 
drușca. din conduce
rea clubului brașo
vean. (A. V.).

G IN PARTIDA victo
ria — F.C. Argeș ne-a 
fost dat să vedem cl- 
teva secvențe mai rar 
tntîlnite pe un teren 
de fotbal. In prima 
dintre ele. Fuiga s-a 
lansat într-o impetuoa
să cursă în adîncime, 
a făcut un ireproșabil 
,.un-doi“ cu ...arbitru) 
Necsiilescu. interpus 
pe fază (mingea îl viza 
pe Culcear. dar a fost

să fie cu totul altfel), 
după care și-a conti
nuat sprintul. Perfect 
regulamentar ! Peste 
cîteva minute la un 
atac bucureștean, ște
fan șutează puternic. 
Volcu respinge în la
teral. mingea se în
dreaptă spre aut (sau 
corner). dar balonul 
lovește fanionul de 
colt și revine in teren. 
Faza continuă. deci. 
Ursea va fi cel care 
va prelua balonul, va 
centra din nou Volcu 
va degaja spre 
dar mingea va 
fanionul de colt, rein- 
trînd în circuit 1 G 
Promițător debutul 
fundașului Feodot. la 
Victoria : înalt, atletic, 
cu o bună tehnicitate. 
Feodot promite să-și 
depășească tatăl, șl el 
fost jucător, ani în ștt, 
în aceeași formație. 
(S. A.).
• O FIGURA INSO

LITA oe scena Divi
ziei A : noul antrenor 
secund al Universității 
Craiova. Fane Cioacă. 
Cunoscut pină acum 
doar în lumea atletis
mului. profesorul Cioa
că a activat ani buni 
la Școala sportivă 
Cîmpulung Muscel, a 
cărei producție de a- 
tieti ' '

mii. 
în 
cele 
mai ____
regulamentare, din ca
reul său. în care vreun 
înaintaș craiovean ră- 
mînea. fie și pentru o 
clină la pămînt. porta
rul Lung îl bătea pro
tector pe umăr cu a- 
fectiunea vizibilă a u- 
nul fost coechipier • 
Lăcătuș 
tribuna 
tîndu-șl 
ciul cu 
tatorilor 
bau din 
întîmplă 
le-a venit — ----
nare declarind „Ce 
să fac 7 Am o ruptu
ră. care nu mă lasă să 
joc". <1. C.). „ „ a• CÎND ECHIPA 
ESTE IN IMPAS. O 
știe, oricine, are nevoie 
de încurajările publi
cului. Or. lucătorii de 
la S.C. Bacău, e drept, 
în zi slabă așa cum 
s-a tntîmolat în tim-

se afla la 
oficială asis- 
echipa în me- 
Craiova. Spec- 
care îl între- 
ochi ..Ce

7‘

oul meciului cu Rapid, 
n-au avut nici o clipă 
sprijinul propriilor su
porteri. Ba dimpotri
vă. au fost chiar ad
monestați pe parcursul 
tntîlnirli. Sl atunci ne 
întrebăm, cum să iasă 
ei din impasul inerent 
oricărei echipe ? G 
Caz rar întnnit în ul
tima vreme, pe alte 
terenuri, meciul echipe
lor de speranțe s-a 
disputat în deschiderea 
seniorilor. O notă bu
nă în plus conducerii 
S.C. Bacău, care a- 
cordă atenția cuvenită 
tinerilor speranțe • 
Final incandescent la 
poarta apărată exce
lent de portarul rapl- 
dist Barba, cînd. e- 
fectiv, băcăuanii, vă- 
zîndu-se conduși pe 
tabelă, s-au năpustit 
In atac. Tîrziu însă, 
s-au trezit el din ...le
targie, chiar dacă Iva
nov a expediat balo
nul în bară și Grlgo- 
raș era gata-gata să-l 
învingă din apropiere 
pe Barba G Mica ga
lerie giulesteană care 
si-a însotit echipa la

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
-vulpoi» i-ar trebui e- » 
chipci noastre» (altfel 
bine pusă la punct, ca 
organizare de joc și 
dinamică pentru 
bele 
rare) 
Cum 
matia 
lîngă ____
trează. între 
din elanul si dăruirea 
lui... Mircea Luca, să 
zicem. II așteaptă insă 
pe fotbalistul care să 
amintească de un Pe
tru Emil, de un Ivan- 
suc... a Recepționat 
defectuos. începutul 
unui paragraf al cro
nicii trebuie citit Un 
lux pe care puțin a 
lipsit să-l plătească și 
nu O luptă... (G. NIC.)

___ am. 
atac-apă- 

el.
faze :

a adăugat 
s-ar spune, (or
din orașul 

Feleae mal păs- 
altele.

de

• IN AVANPRE
MIERA ETAPEI. la 
Tg. Mureș. în echipa 
A.S.A. _ ’ ---------
un tin ăi- 
tacantul i 
introdus 
secundă i 
Dinamo, 
intimidat_ __  ____
alături de coechipierii 
săi Maier si L. Mo>-

a mai debutat 
• talentat, a- 
Curigan. care 

în repriza 
a meciului cu 

nu s-a lăsat 
că evoluează

I
*1

I
*1

I
4)

I*
I
I
*

pri
de

Bacău n-a tăcut 
clipă. Poate că si ea a 
contribuit. într-o mică 
măsură la prețioasa 
victorie a Rapidului. 
(Gh. NER.l.
• ÎNAINTEA 

MULUI FLUIER
ARBITRU, de la sta
ția radio a stadionului 
constănțean se făcea 
cunoscut între altele, 
recuperarea aproape 
totală a jucătorilor 
accidentați (din tabăra 
gazdelor) : Bîrbora,
Zahiu sl Funda, ti aș
teaptă. pe cît de 
curînd. 
calnicilor. 
ales, 
cipal 
Gheorghe 
• Pină 
acestora.

pe 
suporterii lo- 

cît. mai 
antrenorul urin

ai echipei. 
Constantin 

la reintrarea 
se remarcă 

Mustacă. un tînăr mij
locaș recent promovat 
Sl care, alături de Bîr
bora. pot constitui’ 
.pistoane" eficace în 
angrenajul Farului • 
„Remarcabil. în conti
nuare, acest ștefan 
Petcu". aprecia Paul 
Olteanu. din conduce
rea clubului studen
țesc. „Un astfel de

dovan, componențl 
lotului reprezentativ 
de tineret G Echipa vi
zitatoare s-a bucurat 
de o mică, dar ini
moasă galerie, alcă
tuită din copii (de la 
Casa pionierilor, după 
cum ni s-a spus) care 
și-au încurajat jucă
torii favoritl cu en
tuziasm și sportivitate, 
detașîndu-se sonor în- 
tr-un stadion mai 
populat ca oricînd în 
acest retur. G Inter
naționalul dinamovist 
Rednic a împlinit du
minică'. în ziua etapei. 
27 ani. cadoul pe care 
1 l-au făcut sîmbătă. 
la Tg. Mureș, coechi
pierii fiind o frumoasă 
victorie la scor.
Rednic si-a onorat »- 
nlversarea

Iar

nlversarea printr-o 
comportare ireproșabi
lă. • Tînărul jucător 
dinamovist Lupescu 
n-a fost Introdus în 
acest meci de campio
nat. antrenorul 
Mircea I---------
trindu-1 pentru 
reprezentativ care 
evoluat miercuri 
Polonia. (S. PV.)

___ _ J său
Lucescu. păs- 
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STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
numerele favorite la tragerea o- 
bisnuită LOTO de mîine.
• în ceea ce privește celelalte 

două acțiuni importante ce vor 
avea loc duminică. 16 aprilie 
teste vorba de TRAGEREA LOTO 
2 și concursul PRONOSPORT) vă 
reamintim că au mal rămas doar 
cîtevs zile pină la data respec
tivă astfel că vă recomandăm 
a vă exprima mai din timp op
țiunile.

• Informăm pe cei interesați 
că a solicitarea unui mare nu
măr de participant! PROGRA
MUL LOTO-PRONOSPORT de 
marți 11 aprilie 1989. publică 
INDEXUL DE PARTICIPARE la 
tragi rile PRONOEXPRES. pentru 
variantele combinate si combi
națiile .cap de pod". Indexul 
resneetiv cuprinde totalul nume
relor ’ucate. variantele compo
nente si taxa de participare în

raport cu cota achitată (100% ‘au 
25%)

M Emisiunea specială limitată 
..LOZUL PRIMĂVERII" aflată în 
orezent în vînzare la toate agen
țiile si vlnzătoril volant! din în
treaga tară atribuie numeroase 
cîștiguri. De menționat și 
varietatea largă a acestor cîști
guri constînd în autoturisme. 
Importante sume de bani (mer- 
etnd oină la plafonul de 50.000 
’ei) orecum șl numeroase TE
LEVIZOARE COLOR.



om livib - învingătoare h „immiiomtif"
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Participlnd la Campionatele 
internaționale de gimnastică 
ale Iugoslaviei, desfășurate la 
finele săptâminii trecute la 
Liubliana, tinerele Oana Li- 
viu, Bianca Ferariu și Vanda 
Hădăran. componente ale lotu
lui national de junioare, au 
impresionat publicul spectator 
si specialiștii printr-o evoluție 
de înalt nivel tehnic. Oana Li- 
viu (de la Petrolul Ploiești) s-a 
situat pe primul loc la indivi-

ALE IUGOSLAVIEI
dual compus (9.75 ia sărituri, 
9,40 la paralele, 9,25 la bîrnă 
și 9,60 la sol) cu un total de 
38,00 p.. iar in finalele pe apa
rate s-a clasat pe primul loc 
la sol și pe al III-lea la sări
turi. Bianca Ferariu (tot de la 
Petrolul Ploiești) a ocupat lo
cul IV la individual compus și 
a fost prezentă în două finale 
(bîmă — locul 5 și paralele 
— locul 6),

ÎNCEPE cupa campionilor europeni la șah
• /. T. B. — M.T.K. Budapesta, in primul tur

S-a dat startul într-o nouă 
ediție a unei tradiționale com
petiții continentale dotate cu 
Cupa Campionilor Europeni la 
șah. Tara noastră este repre
zentată de echipa I. T. Bucu
rești, câștigătoarea de anul tre
cut a campionatului. Adversa
ră îi va fi redutabila formație 
M.T.K. Budapesta, iar întâlni
rea este programată pentru 
18—19 aprilie, la București. Se 
joacă la 6 mese, tur-retur. în 
formația bucureșteană figurea
ză marele maestru Florin 
Gheorghiu, maeștrii interna
ționali Constantin Ionescu. A- 
drian Negulescu, Parik Ștefa- 
nov. Dan Bărbulescu, Mircea 
Pavlov, maeștrii F.I.D.E. Ema
nuel Reicher, Daniel Savin. 
Oaspeții anunță, în ordinea 
meselor, pe Lajos Portisch, 
Zsuzsa și Judit Polgar (compo
nente ale formației campioane 
olimpice), Gerardo Barbero, 
Paul Benko, Levente Lengyel, 
Gyfirgy Kajna. Sînt nume de 
rezonantă în arena șahistă 
mondială.

In alte meciuri din primul 
tur al C.C.E. se întâlnesc S.K. 
Anderlecht — Taflteiag Rey
kjavik. Glasgow Politechnic — 
T-S.K.A. Moscova. Wandering 
Dragons (Scoția) — Honved 
Budapesta. Poezlowiec (Polo
nia) — Kalliihcaș (Grecia),

Radnickj (Iugoslavia) — Uni- 
versitas Brno, Matinkylan 
(Finlanda) — Wasa (Suedia), 
Allschwill (Elveția) — Beer 
Sheva (Israel), Lokomotiv Mos
cova — Ț.S.K.A. Sofia. Patru 
echipe sînt calificate direct în 
turul doi: Solingen (R.F.G.), 
Vektor Moscova, Bayern Mân- 
chen. Gambit Bonnevoi (Lu
xemburg), iar alte două. Wood 
Green (Anglia) și Gosa (Iugo
slavia). întâlnesc pe campioa
nele Danemarcei și respectiv 
Austriei, cu formații încă ne- 
desemnate. Un meci din pri
mul tur a și avut loc. echipa 
sovietică „T. Petrosian" între- 
cînd cu 9—3 pe Caja Canari as 
(Spania).

TURNEUL DE ȘAH
DE LA BARCELONA

PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Vest-germanul 

Heinz Burger a terminat învin
gător tn maratonul de la Bre
men fiind înregistrat pe distan
ta de 42.195 km cu timpul de 
2hl6:42. Pe locurile următoare 
s-au clasat sportivii polonezi 
Wieslaw Lenda — 2 h 18:28 și 
Bogdan Sliwinski — 2hl9:18.

BARCELONA. 12 (Agerpres). 
în turneul de șah pentru -Cu
pa Mondială'*, de la Barcelona, 
după 16 runde conduce marele 
maestru iugoslav, Liubajevici, 
cu 7 puncte, urmat de Short 
(Anglia) 6,5 puncte, Hubner 
(R.F.G.) 5 puncte (1). Iu3upov 
(U.R.S.S.) 5 puncte eu.

Rezultate din runda a 10-a: 
Iusupov — Short 0—1; Ribli — 
Liubojevlci remiză; Seirawan 
— Hjartarson 1—0; Spasski — 
Salov remiză; Nogueiras —Va- 
ganian 0—1 ; lUeecas — Beli- 
avski remiză. Partida Kaspa
rov — Spoelman a fost ami
na ti.

automobilism • Cursa de 
200 mile de la Phoenix (Arizona) 
a fost cîștigată de pilotul ame
rican Rick Mears, care, la vo
lanul unei mașini „Penske — 
Chevrolet” a realizat o' medie 
orară de 202.948 km. Pe locul 
secund s-a clasat compatriotul 
său Michel Andretti.

CICLISM • Competiția femi
nină Turul Texasului” s-a în
cheiat cu victoria sportivei 
franceze Catherine Marshal, ur
mată în clasamentul general la 
1:02 de americana Susan Elias. 
Ultima etapă a cursei a reve
nit Danutel David (S.U.A.). cro
nometrată pe distanta de 40 km 

. în lhl5:01.
HANDBAL. • tn meci tur 

pentru semifinalele competiției 
masculine „Cupa Federației In-, 
ternationale". echipa sovietică 
Sklf Krasnodar a întrecut pe te
ren propriu, cu scorul de 19—14 
(8—5) formația A.S.K. Vor- 
wărt« Frankfurt De Oder (R.D. 
Germană).

HOCHEl 
pe gheată 
Katowice, 
china Dinamo Riga __
urmată in clasamentul final 
formațiile G.K.S. Katowice 
puncte și Dinamo 
(R.D Germană) —

• Turneul de hochei 
pentru juniori, de la 
a fost cîștlgat de e- 

5 puncte. 
■’ ‘ de

4
Welsswasser 

3 puncte.

MOTOCICLISM • Pe circuitul 
de la Phillip Island s-au desfă
șurat întrecerile ..Marelui Pre
miu” al Australiei, probă eon- 
tlnd pentru Campionatul Mon
dial de viteză. în cea mal dis
cutată cursă la clasa 500 cmc. 
victoria a revenit sportivului 
australian Wayne Gardner 
(..Honda“). care a realizat o me
die orară de 165.956 km. La clasa 
250 cmc. pe primul toc s-a situat 
concurentul spaniol Slto 
(,.Honda“).

Pons

SĂRITURI • Concursul 
rituri cu schiurlle pentru ___ „.
Tatra” a revenit sportivului ce
hoslovac Jan Dlugosh. cu un W 
tal de 223.9 puncte (sărituri de 
89 m si 86.5 mi. Pe locurile ur
mătoare s-au situat austriacul 
Rodlauer — 216.9 puncte și Ita
lianul Cecconl — 214.5 puncte. • 
tn ultima zi a -oncursulul de 
sărituri tn ană de la Guangzhou 
(BP Chineză), sportivul chinez 
Xiong NI a terminat învingător 
tn nroba de olatformă cu «54.17 
puncte fiind urmat de echi
pierul său Ton» Hui — «85.18 
puncte $t Anatoli ivaskîn
«T.R.S.S.) — 560.73 puncte.

de să- 
Cupa

Corespondentă specială din Italia pentru „SPORTUL"

RUGBYȘTII ROMÂNI AU O REALĂ VALOARE, DAR

„SQUADRA AZZURRA“ MU E DINAINTE ÎNVINSĂ
Naționala de rugby a Huilei, 

care va întâlni simbătă, la 
București, echipa României în 
C.E. — F.I.R.A., sosește joi în 
jurul amiezei la Otopeni. via 
Viena. Pentru „squadra azzur 
ra“ va fi penultima întâlnire 
din această competiție — una 
realmente importantă, fiindcă, 
în caz de înfrîngere. îi mai 
rămlne doar șansa victoriei în 
partida finală, cu Spania (2 
iunie, la Aquila) pentru păs
trarea locului in grupa A. 
Noul responsabil tehnic, Lo
reto Cucchiarelii, care -a în
locuit pe Marco Bollesan la 
începutul stagiunii (n.r.: anul 
competiționai 1988—89), nu a 
reușit încă să conducă „XV“-le 
Italiei la succes. Și în cazul 
meciului cu România nu sînt 
multe speranțe, ceea ce nu 
înseamnă însă că la București 
vine o formație resemnată. 
Rugbyștil români au o reală 
valoare, mai ales după victoria 
de la Cardiff în fata galezilor, 
dar italienii s-au arătat. în

ultimele două partide 
România (7—6 la Brașov 
9—3 la Constanta pentru 
de), cam pe același plan.

Jocul de simbătă are loc la 
puțin timp după ce campiona
tul italian și-a încheiat (dumi
nică 9 aprilie) disputa în serii. 
Din 23 aprilie are loc faza 
„play off“ pentru titlu. Prima 
echipă calificată este Benetton 
Treviso, unde activează neo
zeelandezii Green și Kirwan. 
(n.r. — component ai primei 
cîștigătoare a Cupei Mondia
le), urmată de Mediolanum 
Milano, cu . australienii Burke 
și Campese, apoi Coli Euganei 
itovigo, și aceasta avînd titu
lari din străinătate.

. în privința formației pentru 
București, există probleme. Din 
cauza accidentărilor nu vor ju
ca Troiani și Mascioletti. de 
la L’Aquila. Sînt dubii si a- 
supra utilizării Iui Brunello. 
Totuși, se pare că eritâpa de 
începere va arăta astfel: Bru
nello (Rovigo) — Venturi (Ro-

STEFFI GRAF CONDUCE AUTORITAR 
ÎN CIRCUITUL FEMININ DE TENIS

PARIS, 12 (Agerpres). In 
clasamentul general al Circui
tului international feminin de 
tenis continuă să conducă Stef
fi Graf (R. F. Germania) — 
S18$ puncte, urmată de Hele
na Sukova (Cehoslovacia) — 
1310 puncte și Zina Garrison 
(S.U.A.) 1 100 puncte.

NEW YORK, 12 (Agerpres). 
Primele partide disputate în 
turneul international feminin 
de la Amelia Island (Florida) 
s-au încheiat cu următoarele

iFetbel meridiane!
in partida amicală de la Varșovia

din
61 ea»-

vigo). G. Morelli (L’Aquila), 
De Ioanni (Milano), Ccsclin 
(Treviso) — Ambrosio (San 
Dona), Pictrosanti (L’AquJa) 
— V. Pesce (Treviso) Covl 
(Petrarca), Saetti (Petrarc-a) — 
Collela (L’Aquila), Favar» 
(Treviso) — Lupini (Kovigo), 
Trevisiol (Treviso). Rossi (Tre
viso). Ultimul este căpitanul 
reprezentativei. în lot mai fi
gurează Pivetta (San Dona), 
Grespan (Treviso), Porcclluto 

Dona), Baoccazzi (Bres- 
Capi tani (Parma).

(San 
cia).

Luciano RAVAGNANI 
directorul revistei 

-11 mondo del rugby**

BILETELE pentru meciul• _ ____________
de rugby România — Italia se 
pun in vînzare de astăzi la 
casele Stadionului „23 Au
gust" și C.N.E.F.S. Studenții, 
elevii și militarii în termen au 
acces gratuit.

CUPA CAMPIONILOR AMERICU
DE SUD LA VOLEI FEMININ

rezultate: Judith Wiesner
(Australia) — Sabina Goles 
(Iugoslavia) 4—6. 6—1. 7—5;
Cathy Caverzasio (Elveția) — 
Iva Budarova (Cehoslovacia) 
7—5. 6—2; Angelika Kanelo- 
poulos (Grecia) — Candy Rey
nolds (S.U.A.) 6—2. 6—-2 ; Jana 
Pospisilova (Cehoslovacia) — 
Andrea Farley (S.U.A.) 4—6, 
6—3. 6—0 ; Linda
(Italia) — Brenda Schul’z (O- 
landa) 6—7. 6—2. 6—2.

SANTIAGO DE CHILE. 12 
(Agerpres). „Cupa Campioni
lor Americîi de Sud" ia volei 
feminin a fost cucerită de e- 
chipa 
învins 
scorul 
15—7)

Turneul final al competiției 
s-a desfășurat la Santiago de 
Chile.

Fe.-rando

braziliană Sadia, care a 
tn meciul decisiv cu 
de 3—0 (15—12 15—9,

formația peruană Power.

LISABONA, 12 (Agerpres). — în cadrul lucrărilor Comitetului E- 
xecutiv al Uniunii Europene de Fotbal (U.E.F.A.), desfășurate în lo
calitatea portugheză Palmela, din apropierea Lisabonei, s-a hotărlt 
readmlterea echipelor engleze de club tn cupele europene. începînd 
cu ediția 1990—1991.

S-a precizat, de asemenea, că această măsură este condiționată de 
acceptarea formală a guvernului britanic care- să se angajeze. îm
preună cu federația engleză, să la toate măsurile pentru eradicarea 
violenței de pe stadioanele insulare.
Totodată, după intrarea în vigoare a readmiteril, suspendarea pe 

încă trei ani a lui F.C. Liverpool rămlne valabilă.

DOMINARE CLARA, DAR
Încă trei ani a lui F.C. Liverpool

VARȘOVIA, 13-(prin telefon, de 
la trimisul nostru special), tti 
completarea ideii din titlul a- 
cestel cronici, să facem preciza
rea că în partida cu reprezenta
tiva Poloniei „tricolorii" au a- 
vut șl o netă superioritate la 
capitolul șuturilor la șl pe poar
tă. A fost confirmarea unei su
periorități nete, a unul plus de 
tehnicitate și a unul Joc mult 
mai aerisit. Dacă victoria (pe 
care ar fi meritat-o din plin) 
n-a revenit fotbaliștilor noștri, 
aceasta se datorează unei reale 
ineficacități, în situații 
clare, șl celor două greșeli 
portarului Lung, care a fost 
inspirat în ambele situații.

Jocul a început In nota 
dominare detașată a echipei 
mâne. In min. 4, Lupescu 
tează o mare ocazie, după __
demaraj de extremă veritabilă. 
Polonezii încearcă să echilibreze 
jocul prin experimentata 
Furtok — Dziekanowski, 
ceste două vîrfuri nu pot 
jinlte, deoarece mijlocul 
nilor ciștigă majoritatea 
rilor. O asemenea acțiune po
loneză e ratată în min. 9 (Dzie
kanowski). tn min. 15, Hagi tn- 
văluie, centrează, dar Lupescu 
reia cu capul, din situație cla
ră, în portarul Bako. In min. 22 
sîntem Ia fel de aproape de 
deschiderea scorului : Sabău exe
cută un slalom irezistibil, tn sti
lul său atît de personal, depă
șește tot ce întîlnește în cale, 
dar sutează în bară. Dominarea 
-tricolorilor” se accentuează. Gl< ă 
Popescu sutează „peste” (min. 38). 
Mateuț trage puternic, prilejuin- 
du-î Iul Bako o Intervenție spec
taculoasă (min. 39). dar. în pli
nă dominare a „tricolorilor”. Fur
tok eăseste un spatia liber In 
zona Iui Dan Petrescu, mult prea 
avansat, centrează Ia semlînă! 
time, min-ea. foarte slmntâ. este 
scăoată de Lung, In fată, si 
URBAN înscrie din anropiere. 
Așa a-a scris o repriză în care. 
In Ioc de 0—3. scorul de ne ta
bela de marcai Indica 1—li.

Dună pauză In mtn. 51 8«Mn 
W reia cursei» țț is-^earâ în 
adtneîme ne H»»l «eănai dar 
Bako îi ptnniează ta pl-loare.

Ut

foarte 
ale 
ne-

de 
ro- 
ra- 
un

pereche 
dar a- 
ti snri- 

româ- 
duelu-

| POLONIA 
| ROMANIA

Stadion Legia ;
timp frumos ; spectatori circa 
15 000. Șuturi : 9—17 (pe poartă 
3—8). Comere ; 7—6. Au marcat l 
URBAN (min. 40). TARASIEWICZ 
(min. 59), respectiv SABĂU 
(min. 57).

POLONIA : BAKO — Prusik, 
Szewczyk, Soczinski, Wdowczik 
— Vijas (min. 46 Arasklewlcz), 
URBAN, Warzicha (min. 64 Zio- 
ber), Koseckl (min. 46 TARA
SIEWICZ) — DZIEKANOWSKI, 
FURTOK.

ROMÂNIA : Lung — D. Petres
cu. BUMBESCU (min. 65 Săn- 

doi). REDNIC. Klein — SABĂU, 
Mateuț. G. Popescu. LUPESCU 
(min. 70 Crlstea) 
mătaru (min. "

A arbitrat 
slovacia)

BERLIN, 12 (Agerpres). — La 
Magdeburg, în meci pentru pre
liminariile Campionatului Mon
dial (grupa a 3-a europeană), 
selecționata Turciei a întrecut cu 
scorul de 2—0 (1—0) echipa 
R.D. Germane. Golurile au fost 
marcate de Colak (min, 21) și 
Ridvan (min. 88).

IN ORAȘUL DESSAU (R. D. 
Germană), tntr-un meci contînd 
pentru preliminariile Campiona
tului European rezervat echipe
lor de tineret, echipele R.D. Ger
mane si Turciei au terminat la 
egalitate : o—0.

65
N.

— HAGI. Că- 
Vaișcovicl). 
Gregor (Ceho-

parcă, mai multPolonezii au, ______ ____ ____
curaj, fundașul stingă Wdowczik 
sutează foarte periculos, (min. 
54). dar ..tricolorii” revin, Lu
pescu. foarte bun In această a 
doua parte. II deschide pe Sabău 
prlntr-o pasă care pune ne pi
cior greșit Întreaga apărare po
loneză. și SABĂU. după ce 11 
driblează cu singe rece pe Bako, 
Înscrie nestingherit. în min. 57. 
Jocul curge în favoarea fotbaliș
tilor noștri, dar lată — culmea 1 
— la un atac care nu anunța ni
mic. TARASIEWICZ sutează cu 
boltă (min. 59) de Ia 25 de metri 
și Lung, surprins, primește al 
doilea gol. Din acest moment.
..tricolorii” se aruncă în atac,
marea majoritate a ocaziilor de gol — - 
78.
zie. 
nu!
et 
etnd la o acțiune de atac 
'uneită Gică Popescu e la 
oas de gol. mingea revine __
Bako șl Mateut reia peste bară).

Elfi mie lONESCU

vor fi de cartea lor (min. 
Mateuț — uriașă oca- 
sut „pe Ungă” tn fata u- 
nortar bătut, min. 81 Ha- 

totul culminînd în min. 83.
hre

an 
din

LA GRAZ (Austria) s-a dispu
tat meciul amical dintre repre
zentativele de tineret ale Austriei 
șl Cehoslovaciei. Încheiat cu sco
rul de 0—0.

DISPUTAT tot la Graz. meciul 
amical dintre primele formații 
ale Austriei șl Cehoslovaciei s-a 
încheiat cu victoria oaspeților cu 
scorul de 2—1 (0—0). Golurile au 
fost marcate de Slanlslav G-iga 
(min. 59 șl 76) pentru austr'eci 
înscriind Andreas Herzog (min. 
11). Au asistat 8 000 de spectatori.

SANTOS ÎN DERIVĂ
N-au trecut multi 

ani, vreo 25, de cînd 
echipa braziliană 
Santos făcea stadi
oane și rețete pline 
pretutindeni, de la 
un capăt la celălalt 
al planetel-fotoal. 
Aureolată de jocul 
nepereche al lui Pe- 
le. poate cel mai 
mare artist din isto
ria fotbalului, San
tos domina pe 
tunel adesea cu 
toritate, scena 
balului .brazilian 
nu numai, anunțîn- 
du-se ca un club 
„pentru eternitate”. 
Cu trofee, cu orgo
lii. cu proiecte...

Doar că, poveste 
nu tocmai nouă, 
ilustrată (și) de pră
bușirea unor forma
ții precum Reims 
in Franța sau 
eds United in 
glia, în lumea 
de zbuciumată 
schimbătoare a 
Ionului rotund 
ternitatea” durează 
uneori doar ctteva 
sezoane șl lat-o pe 
Santos coborîtă de 
be soclul invincibili
tății 
dubă 
vară, 
darea 
vizie

a- 
au- 
fot- 

si

și amenințați. 
1984 tn fiecare 
cu rctroqra- 

dln prima dl- 
brazlllană !

Cum prestațiile ei 
au slăbit, numărul 
suporterilor s-a îm
puținat șl clubul 
care nu mai pridi
dea cu ofertele altă
dată, a intrat într-o 
îngrijorătoare criză 
financiară, nindlt șl 
amenințat de credi
tori. Nu doar bani 
îi trebuiau, pentru 
că s-a găsit totuși o 
soluție pentru amî- 
narea achitării da
toriilor, cl șl o „ve
detă”. care să rea
ducă publicul în tri
bune. Santos a op
tat, după o matură 
chibzuință, pentru... 
Socrates. puncte — 
punctele folosit» ex- 
pllcindp-se prin 
faptul că. la ora 
perfectării contrac
tului. celebrul fost 
internațional. parti
cipant la C.M. din 
1982 și 1986. se re
trăsese de 18 luni ! 
Cu toate astea, poa
te că din plăcerea 
de a continua, poate 
din alte motive, doc
torul Socrates a ac
ceptat. Ia 34 de ani. 
propunerea, achizi
ționarea Iu! învîo- 
rtnd nițel tribunele 
stadionului „Vila 
Belmira”, cîndva ne* 
Încăpător. Dar criza

după cum vom con
stata n-a fost depă
șită.

Recent, 
agențiile 
Santos a _______ ___
turneu in Chile. Sui- 
sele nu precizează 
cu cine s-a confrun
tat șl nici ce (exul
tate a obținui dar 
nu omit să sublinie
ze, cu nostalgie. că 
„amicalul” cu Unl- 
versidad a fost anu
lat, organizatorii vîn- 
ztnd 42 de pliate I 
Neputînd achit» no
ta la hotel. echipa 
a fost obligată să 
lase acolo, amanet, 
o parte din bagaie. 
iar întoarcerea în 
Brazilia s-a realizat 
nu doar cu întârzie
re, cl șl prin bună
voința unei -omna- 
niî aeriene care la 
intervenția lui Pete, 
a îngăduit ca succe
sorii „perlei negre” 
să călătorească 
schimbul... unui 
de echipament*

„Grandeur ei 
cadenoe”. cu ____
trlstetlle sl necazu
rile decurslnd de 
aici.

reiatează de presă, efectuat rn

dâ- 
toate

Ovtdiu
IOANITO&IA

ftmro «trtlattaw


