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Sub președinția tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

PLENARA COMITETULUI CENTRAL

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, au continuat, in 
cursul dimineții de vineri, lu
crările Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român.

Participanții au aprobat, 
unanimitate, documentele 
scrise pe ordinea de zi.

în 
in- 

_______ care 
au fost dezbătute in plen și in 
cadrul comisiilor pc probleme 
ale Comitetului Central al 
partidului : Raportul privind 
analiza pe bază de bilanț a 
rezultatelor obținute pe an
samblul economiei naționale, 
formarea si utilizarea resurse
lor financiare in anui 1988 ; 
Raportul cu privire la fondul 
de participare a oamenilor 
muncii Ia realizaroa producți
ei, a beneficiilor șl la împăr
țirea beneficiilor pe anul 1988 ; 
Raportul cu privire la evolu
ția prețurilor și tarifelor în 
anul 1988 ; Propunerile pri
vind anularea $1 reeșalonarea 
unor datorii ale cooperativelor 
agricole de producție ; Rapor
tul privind măsurile si acțiu
nile întreprinse în domeniul 
organizării și modernizării lo
calităților, sistematizării te
ritoriului, optimizării trans
porturilor, căilor de comunica
ții și a rețetelor de energie 
electrică ; Raportul cu privire 
la activitatea desfășurată, în 
anul 1988, de organele și orga
nizațiile de partid în domeniul 

ideoto- 
de 
si re-

muncii organizatorice, 
gice și politico-educative, 
selecționare, repartizare, 
promovare a cadrelor, de 
zolvare a scrisorilor și sesiză
rilor oamenilor muncii, pre
cum și activitatea internațio
nală a partidului pentru înfăp
tuirea hotăririlor Congresului

al XIII-lea și Conferinței Na
ționale ale P.C.R. ; Măsurile 
în vederea pregătirii Congre
sului al XIV-Iea al Partidului 
Comunist Român.

în legătură ou problemele 
dezbătute, plenara a adoptat, 
in unanimitate, o hotărire ca
re se va da publicității.

Plenara a adoptat, in unani
mitate, propunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, președin
tele Republicii, de a se 
lua hotărîrea ea, în viitor, să 
nu se mai apeleze la credite 
străine, astfel incit întreaga 
dezvoltare a României să se 
realizeze prin mijloace pro
prii, printr-o largă colaborare 
internațională, și a hotărit ca 
aceasta să fie adoptată ca le
ge de către Marea Adunare 
Națională.

în ce privește problemele 
organizatorice, plenara a a- 
probat, in unanimitate, elibe
rarea tovarășului Gheorghe 
Tănase din funcția de secre
tar al Comitetului Central al 
partidului, în legătură cu tre
cerea sa in altă funcție ; a- 
legerea tovarășului Constantin 
Radu in funcția de secretar al 
Comitetului Central al . Par
tidului.

în încheierea lucrărilor ple
narei, a luat cuvîntul tovarășul 
NîCOLAE CEAUȘESCU, secretar 
generat al Partidului Comunist 
Român.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului a fost ur
mărită cu deosebită atenție, 
cu mult Interes. cu deplină 
satisfacție și unanimă aproba
re, fiind subliniată, în repeta
te rinduri, cu vii și îndelungi 
aplauze.

DEMOCR Ailtl
SOCIALISTE
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Astăzi, pe Stadionul „23 August11 din Capitală, de la ora 16

ROMÂNIA
învingătorii de la Cardiff 

susțin astăzi prima partidă in
ternațională de după răsună
torul succes din decembrie, 
15—9 în Țara Galilor. Un amă
nunt care sporește, de bună 
seamă, gradul de interes în 
jurul meciului de pe cel mai 
mare stadion al țării, întîlni
rile de rugby România — Italia 
avînd oricum atractivitatea 
lor, importanța lor în 
din cadrul competiției 
nentale de sub egida 
Mai cu seamă acum, 
finalului ; întrecerea a 
în toamna lui ’87 și își con
sumă în această primăvară ul
timele secvențe, jocul de azi 
fiind penultimul în actuala e- 
dițle pentru ambele echipe, 
cel din urmă adversar fiind 
același, „XV“-lc Spaniei. Dife
ră insă poziția in ierarhia mo
mentului din grupa de elită, 
formația noastră ooupînd locul 
al treilea, cu 12 p (după 
U.R.S.S. — un meci mai mult 
— 19 p și Franța 16 p), „squa- 
dra azzurra" venind la patru 
puncte distanță.

în cronica întîlnirilor direc
te figurează nu mai ou (in de 
27 de- momente. Fiecare for
mație s-a impus, de-a lungul 
anilor, în cîte 12 rînduil. „tri
colorii" avînd avantajul unui 
număr mult mai mare de

disputa 
conti- 

F.I.R.A. 
înaintea 
debutat

ITALIA ÎN C. £ DE RUGBY
puncte înscrise. Ei au eiștiga, 
la București, cu 
urma.
pentru 
cente.
stanța,

robust al „tricolorilor" nu a- 
lungă însă luciditatea, fie pen
tru simplul motiv că ..nici 
un joc nu seamănă cu altul, 
iar oaspeții vor forța, nu în
cape îndoială, obținerea unui

10—12 ani în
și cu 69—0, și cu 44—0.
ca partidele mai re

de la Brașov sau Con-
să fie marcate de un e-
— ROMÂNIA ri-r.’.wvAVA-.vv.v/AVA’

Răcean

Arbitru : Yves PEYRELONGUE (Franța)
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WAWAAV.V.V.W. ITALIA uuuwwt
rezultat cît mai bun, care să 
facă să se vorbească iarăși 
despre un progres ai rugbyu- 
lui italian, vizibil cu cîtva timp 
în urma". Sînt cuvintele au
torizate ale experimentatului

chilibru sporit (7—6, 9—3). Iar 
în primăvara trecută rugbyștii 
români au „spart gheața", iz
butind la Milano o victorie 
așteptată de 18 ani pe terenu
rile Italiene, cu 12—3.

în condițiile date, sigur că 
echipa noastră intră astăzi pe 
Stadionul „23 August" în pos
tură de favorită. Optimismul

Geo RAEȚCH1
(Continuare In pag a 4-a)

în semifinalele competițiilor europene de handbal masculin
9

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretai 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România, 
președintele Frontului Demo. 
crației și Unității Socialiste, 
vineri, 14 aprilie, a avut loc 
Plenara Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste.

Pe ordinea de zi a plenarei 
au fost înscrise:

1. Raport privind realizarea 
planului pe primul trimestru și 
măsuri pentru îndeplinirea 
planului pe trimestrul n și 
întregul cincinal.

2. Raport cu privire la fon
dul de participare a oamenilor 
muncii Ia realizarea produc
ției, a beneficiilor și ta îm
părțirea beneficiilor pe anul 
1988.

3. Propuneri privind anula
rea șl reeșalonarea «nor dato
rii ale cooperativelor agricole 
de producție.

4. Raport privind măsurile 
și acțiunile întreprinse în do
meniul organizării și moderni
zării localităților, sistematizării 
teritoriului, optimizării trans
porturilor, căilor de comunica
ții și a rețelelor de energie e- 
lectrică.

5. Raport privind organizarea 
și desfășurarea controlului oa
menilor muncii și sarcinile ce 
revin consiliilor F.D.U.S. în 
vederea îmbunătățirii și creș
terii eficienței activității în 
acest domeniu.

In cadrul dezbaterii proble
melor aflate pe ordinea de zi 
au luat cuvîntul tovarășii : 
Alexandrina Găinușe, prim- 
secretar al Comitetului jude, 
lean Ialomița al P.C.R., Cornel 
Rusu, maistru miner la între
prinderea Vulcan, județul Hu
nedoara, membru al C.C. al 
O.D.U.S., Ion Mușat, președin
tele CA.P. Pecîneaga, județul 
Constanța, Constantin Smeu, 
președintele Consiliului muni
cipal București al F.D.U.S., 
Viorica Olariu, maistru la în
treprinderea textilă „Moldova", 
județul Botoșani, Cornel Ri- 
zescu, director general a! Insti

tulului Central de Cercetări 
Metalurgice, Nestor Vornicescu, 
mitropolitul Olteniei, Marina 
Pandrea, președintele Comite
tului județean Argeș al 
O.D.U.S.. Hajdu Gyozo, pre
ședintele Consiliului județean 
Mureș al oamenilor muncii ro- 
uiâni de naționalitate maghiară, 
Aneta Ciocan, secretar al Con
siliului Național al Femeilor, 
Ioan Robu, episcop-conducă- 
tor a! Arhiepiscopiei Romano- 
catolice București, Vasile Po
pa, președintele Comisiei de 
coordonare a activității Con
trolului oamenilor muncii din 
județul Sibiu, Ion Hobana, se
cretar ai Uniunii Scriitorilor, 
Dinu Drăgan, secretar al C.C. 
al U.T.C.

Numeroși vorbitori au expri
mat profunda recunoștință a 
țărănimii noastre cooperatiste 
față de 
Nicolae 
nularea 
datorii.

După ___
participant ii 
unanimitate, documentele 
flate pe ordinea de zi.

Plenara Consiliului Național 
al F.D.U.S. și-a însușit propu
nerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a se lua 
hotărîrea ca, în viitor, să nu 
se mai apeleze la credite 
străine, astfel încii întreaga 
dezvoltare a României să sc 
realizeze prin mijloace proprii, 
în condițiile unei largi co
laborări internaționale si a 
recomandat Marii Adunări 
Naționale să adopte o lege in 
acest sens.

Intimpinat cu deosebită însu
flețire. a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste.

Cuvîntarea a fost urmărită 
cu viu interes și deplină 
aprobare, fiind subliniată, in 
repetate rinduri, cu puternice 
aplauze și ovații.

Lucrările plenarei au 
sfîrșit prin intonarea 
Frontului Democrației 
tații Socialiste — „E 
Tricolor Unire l“.

propunerea tovarășului 
Ceaușescu privind a- 
și reeșalonarea unor

încheierea dezbaterilor, 
au aprobat. în 

a-

luat 
imnului 
ți Uni- 
scris pe
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DOUĂ PARTIDE DECISIVE PENTRU FINALE
Astăzi și inline, în competițiile europene la handbal masculin, 

două formații românești vor susține partidele-retur ale semifi
nalelor. STEAUA va primi vizita campioanei Suediei, D1JOTT 
HALMSTAD ‘(în tur, 24—23 pentru bucureșteni ; partida va avea 
loc duminică, oi'a 10,30 la Rm. Vîlcea), In Cupa Campionilor 
Europeni, iar DINAMO BUCUREȘTI» în Cupa Cupelor, va 
juca in Franța, astăzi după-amiază, cu U.S. CRETEIL (20—19 
în meciul de la Buzău în favoarea dinamoviștilor).

Cupa Campionilor Europeni

STEAUA DROTT HALMSTAD
RM. VÎLCEA, 14 (prin tele

fon). Frumosul oraș de pe Va
lea Oltului va găzdui 
retur a semifinalelor 
Campionilor Europeni 
handbal masculin. La 
pasul, afișe mari anunță me
ciul Steaua — Drott Halmstad 
(Suedia). Duminică dimineață, 
începînd de la ora 10,30 entu
ziastul public vîloean , recu
noscut pentru competența și 
pasiunea etalate în atîtea rîn- 
duri la partidele de handbal, 
va faoe repetiția generală 
înaintea marelui examen local 
de peste o săptămînă, cînd 
Chimistul va intra pe teren 
pentru primul meci al finalei 
Cupei I.H.F. Oricum, nu ne 
îndoim că va fi o repetiție ge-

manșa-
Cupei 

la 
tot

nerală reușită, Steaua fiind 
mai mult decît dornică să 
realizeze un spectacol handba
listic de ținută si un rezultat 
corespunzător, pe măsura 
„cărții de vizită" pe care o are.

Duminica trecută, la Halm
stad, Steaua a făcut pe deplin 
dovada marilor posibilități de 
care dispune — un registru 
tehnico-tactie bogat, dublat 
de această dată și de o mo
bilizare de excepție. Victoria 
obținută cu 24—23 poate crea 
o imagine falsă despre difi
cultatea partidel-retur. Hand- 
baliștii suedezi sînt posesorii

Mihail VESA

(Continuare în paa- a 1-al

Cupa Cupelor

ll. S. CRETEIL
DINAMO BUCUREȘTI

CRETEIL, 14 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
Ilandbaliștii de la Dinamo 
București au sosit în această 
localitate aflată in apropierea 
Parisului, pentru a susține 
foarte dificila manșă-retur a 
semifinalelor Cupei Cupelor, 
în compania echipei U.S. Cre
te ii, meci care a stîrnit un 
mare interes, dovadă că va ft 
transmis în direct șl .de tele
viziunea franceză.

Cînd spunem foarte dificilă, 
ne gîndim la faptul eă, la Bu
zău, bucureșteni! au termina» 
doar la un singur gol dife
rență (20—19), un avantaj fra
gil, tn condițiile în care gaz
dele de azi s-au dovedit a 
alcătui un „7“ extrem de bă
tăios. Desigur, componenții lo-

Emonuei FĂNTÂNEANU

(Continuare în pag a 4-a)

Miine, etapa a 23-a din Divizia A de fotbal

PUȚINE FORMAȚII FAVORITE ÎN CELE OPT MECIURI 
i 
i

București : RAPID
(Stadionul Giulești)

Ad. Porumboiu (Vaslui) — V. Curt (Constan
ța) șl S. Necșulescu (Scornicești)

București : SPORTUL STUD.- F.C. FARUL
(Stadionul Sportul Studențesc)

l. Igna (Timișoara) — Fl. Popescu (Ploiești) și 
T. Demian (Zalău)

Pitești : F.C. ARGEȘ - S.C. BACĂU
C. Corocan (Reșița) — M. Salomlr (Ctuj-Na- 

poca) șl Al. Rolea (București)
Sibiu : F.C. INTER - VICTORIA
I. țțăciunescu (Rm. Vîlcea) — O. ștreng (O 

radea)șl M. Axente (Arad)

PROGRAMUL Șl ARBITRII 
- OȚELUL Oradea : F.C. BIHOR - FLACĂRA

Gh. Constantin (Rm. Vîlcea) — D. Buciumau 
(Timișoara) și M. Constantinescu (București)

Craiova: UNIV. CRAIOVA - F.C.M. BV.
N. Voinea — V. Alexandru (ambii din Bucu

rești) șl V. Donțu (Galați)
București : DINAMO - CORVINUL

(Stadionul Dinamo)
I. Velea (Craiova) — V. Tltorov (Plopenl) șl 

S, loan (Galați)
Scornicești : F.C. OLT - A.S.A. TG.M.
I, Cot (Ploiești) — Gr. Macavel (Deva) Șl M. 

Nicolau (Bacău)

A
i
A

Meciul „U* Cluj-Napoca - Steaua a fost amînaL Toate întîlnirile vor începe la ora 17.



O VERITABILĂ FAMILIE, UNITĂ PRIN MUNCĂ Șl SPORT In tabăra de vacanța de ța Brănețt.

1 Mai, miile de muncitori și 
tehnicieni ai întreprinderii de 
antrepriză 
reparații

d<e montaj și 
centrale termice 

(I.A.M.R.C.T.) își unesc efor
turile pentru a îndeplini sar
cinile de producție, pozițiile 
vizînd racordarea unor obiec
tive la .sistemul energetic na
țional. Este un efort susținut, 
care nu se manifestă numai la 
București. în centrala între
prinderii, ci peste tot» în an
treprizele teritoriale, cele din 
Craiova. Timisoara, Hunedoa
ra și Bacău.

Ținînd să sublinieze entuzias
mul pe care angajați! între
prinderii îl manifestă la locu
rile lor de muncă, ing. V'lad 
Radulescu, directorul general 
al I.A.M.R.C.T. nu scapă din 
vedere faptul că „între mun
citorii și tehnicienii care răs
pund întotdeauna prompt sar
cinilor de producție sînt și 
sportivii, și în primul rînd 
rugbyștii, cei ce reprezintă 
asociația sportivă, sub culori
le Energiei București**.

I-am revăzut (pentru că pe 
cei mai multi îi cunoșteam de 
pe terenurile de sport) la locu
rile de muncă. Marea majori
tate sînt lăcătuși : Buga, Gor
din, Mihai Marin, Gatea. Ju
cători de bază ai Energiei,

La I. A. M. R. C. T. București
flata la 
seria I.
mente 
la seral, la T.C. O notă 
mună, multora : ei își comple
tează liceul, la serai, în per
spectiva de a urma diferite 
școli de maiștri sau chiar stu
dii superioare, ridicînd, per
manent, și în plan profesional, 
ștacheta calității. Nu este ușor, 
munca în această întreprindere 
cere strădanii, efort continuu 
zilnic sub cerul liber, în soare 
sau ploaie, dar oamenii sînt 
conștienți că numai așa pot 
contribui la prestigiul unei 
unități economice 
șit să se situeze 
tre fruntașe — 
a obținut chiar 
Muncii clasa I — 
lectiv eare nu 
nici un efort pentru a 
punde cu fapte sarcinilor 
credințate de partid.

Șefui secției producție, 
C. Tănăsescu, președintele 
ției de rugby este 
în această privință: 
ambiția ca, în primul 
rugbyștii să se afle în rîndul 
fruntașilor. Ei, jucătorii, dar 
și cei ce îi îndrumă". Cei ce 
îi îndrumă se identifică cu 
foștii jucători, cu maistrul Gh. 
Barbălău, cu ing. I. Prosi sau 
cu economistul E. Cîndea, mai 
recent cu maistrul Hristache 
Preda, actualul antrenor și, 
desigur, cu ing. Paul Soare, 
directorul 
Transport 
arbitru 
oameni 
tat în 
muncitori

un pas de... Divizia A 
Alții, ca Lazăr, actual- 
tehnician, este student 

co-

•> că numai 
la prestigiul 

care a reu- 
mereu prin- 
I.A.M.R.C.T. 
și Ordinul 
al unui co- 
precupețește 
-*— a răs- 

îr-
ing. 
sec- 

categoric 
„Avem 

rînd,

actualul
cu ing. Paul

Stației de Utilaj si 
(S.U.T.), apreciat 

internațional. toți 
care au debu- 
întreprindere ca 

și care, prin 
muncă, printr-o ambiție demnă 
de toată lauda, au ajuns între 
factorii de conducere ai unor 
secții sau sectoare.

E de la sine înțeles că rug
byul este aici, la I.A.M.R.C.T. 
la el acasă. Energia București 
se impune ca una din forma- 

divizionare A, seria a

Acest mijloc de aprilie 
de primăvară calendaristică 
are pe agenda sportiva la zi. 
între alte numeroase compe
tiții. și două finale pe țară, 
am spune, pe potrivă : „Cupa 
Pionierul" și ..Cupa caselor 
pionierilor și șoimilor patrie»" 
Ia gimnastică pentru cele mai 
miei .flori" din aleasa noas-

- tră. grădină . în acest _ sport, 
adică pentru categoria de 
vîrstă 7—9 ani. Dacă este să 
reamintim, așa. în concursuri 
asemănătoare, noate chiar a- 
celeași (dar în alte ediții) și 
poate in același anotimp, au 
pornii spre marea performan- 

. țâ și Nadia Comăneel. și E- 
caterina Szabo, și Aurelia 
Dobre și Daniela SlHvaș... 
întrecerile. începute de joi. 
la Ploiești, se încheie astăzi, 
cînd sigur, vor fi cunoscute 
noile talente ale gimnasticii 
românești, o adevărată eflo
rescentă a viitorului ei. des
pre care, cu certitudine, vom 
mai scrie.

Tneă o finală ne țară, la 
Buzău. ..Cupa Pionierul" Ia 
badminton, pentru categoriile 
11—12 și 13—14 ani își va de-

semna miine campionii, după 
trei zile de întreceri.

întreagă această săptămînă 
a fost în județul Constanța 
una (și) sportivă, dacă vom 
spune că în cuprinsul el de 
timp s-a desfășurat un Fes
tival al sportului pionieresc, 
al cărui final de competiții 
(fotbal, handbal, baschet, te
nis. înot si șah) este pro
gramat duminică.

In Capitală, sîmbătă și du
minică, bogatul program po
lisportiv la zi are drept prin- 
cioală manifestare ...multipli
cată evenimentul deschiderii 
de vară a celei de-a Vl-a e- 
diții a Daciadei la nivelul u- 
nităților sportive. Concret, 
astăzi se dă startul în între
ceri la Cluburile sporturilor 
tehnico-aplicative (ora 15. cu 
activități la auto aero și na- 
vomodele. plus moto), iar 
miine. de la ora 10, la clubu
rile sportive Dinamo (pe sta
dionul mare și in pare, con
cursuri de cros, judo, volei, 
gimnastică. înot ș.a.). Rapid 
(sala de jocuri) și Olimpia 
(pe stadion, cu program di
vers).

La încheierea concursurilor pe

CU...

H-a, care tinde să mai facă 
un pas, pentru a intra în pri
ma serie valorică. Și, tn spri
jinul acestei inițiative, iată, pe 
lingă fiecare antrepriză teri
torială au luat ființă echipe, 
care vor activa în divizia se
cundă. Cei mai valoroși jucă
tori vor fi promovați în e- 
chipa-etalon. Este d inițiativă 

bătaie lungă, în spriji
nul căreia se înscriu și efortu
rile pentru amenajarea unei 
baze sportive proprii, acolo 
unde rugbyul să fie practicat 
la nivelul tuturor eșaloanelor 
— de la copiii angajaților la 
titularii primei echipe.

Frumos exemplu de dăruire 
în muncă și în sport ne oferă 
cei de la i.A.M-R.C.T., o ade
vărată familie care își unește 
eforturile pentru realizarea 
exemplară a tuturor indicato
rilor din planul de producție, 
a unor lucrări de înaltă ca
litate !

PLĂCEREA DE A JUCA C
Mașina gonește spre Brănești, 

comună situată in Sectorul Agri
col Ilfov. Părăsind șoseaua de 
asfalt, pătrundem pe străzi largi 
și îngrijite, încadrate de case noi 
sau proaspăt vopsite de parcă 
îți dau binețe.

Oprim la terenul de sport pe 
care puseseră stăpinire zeci și 
zeci de mici oiniști pe chipurile 
cărora se citea emoția dinaintea 
concursului. Unii făceau pase, 
alții făceau încălzirea specifică, 
iar antrenorii lor nu mai pridi
deau dind sfaturi. Printre aceș
tia, l-am întîlnit și pe profeso
rul de educație fizică, Ion Brai- 
cu, de la Liceul industrial nr. 3 
din Suceava, a cărui echipă a 
cîștigat, anul trecut, la Sibiu 
„naționalele* școlarilor cu profil 
agroindustrial și, apoi, a devenit 
vicecampioană la juniori. „Venim 
pentru a 4-a oară consecutiv în 
această frumoasă așezare, mărgi
nită de Pădurea Pustnicu — ne-a 
spus vechea noastră cunoștință 
— Respectînd tradiția, vom în
cheia cele 7 zile de vacanță pe
trecute într-un cadru pitoresc, cu 
întrecerile -«Cupei Primăverii»".

Ce au făcut elevii în această

vacanță? Au stat intr-un program 
monoton de odihnă ? „Nicide
cum ! ne-a răspuns interlocuto
rul. împreună cu cele mai bune 
echipe de copii și juniori din 
Sectorul Agricol Ilfov, am par
curs un program intens de acu
mulări fizice și tehnice, necesare 
apropiatului sezon competițional. 
Noi, cadrele didactice, am făcut 
un util schimb de experiență, am 
prelucrat noile modificări aduse 
regulamentului, am dezbătut 
noutăți tehnice și tactice de na
tură să dinamizeze jocul, pen
tru că oină este frumoasă și va 
fi și mai frumoasă, deoarece se 
află într-o continuă perfecțio
nare. Am ținut lecții comune cu 
copiii pe diferite teme de joc 
și am completat ședințele de pre
gătire cu minifotbal. volei, bas
chet și cu alte sporturi comple
mentare, care se practică cu re
gularitate în cadrul unei tabere 
de oină".

Prin urmare este o acțiune spe
cială, lucru pe care a ținut să 
ni-l precizeze, de la început, 
prof. Dan Negulici. de la Școala
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UN MECI PENTRU TITLU: DOLJ - MARAMUREȘ
BRAȘOV, 14 (prin telefon), 

în deschiderea programului ce
lei de a patra zi a turneului 
final al Daciadei de volei 
(sport de performanță, seniori) 
s-au întîlnit două formații 
care în etapele precedente a- 
cumulaseră cîte 5 puncte : se
lecționatele județului Mara
mureș și Municipiului Bucu
rești. Jocul lor n-a fost de 
bună valoare tehnică, în prin
cipal datorită bucureștenilor 
care s-au arătat indolenți (cu 
excepția lui Enescu și D. Du
mitru), jucînd sub valoarea 
componenților echipei. în plus, 
cu prea multă nervozitate I în 
schimb, maramureșenii au e- 
voluat cu seriozitate, oferind 
multe execuții tehnice reușite, 
pentru care au primit bine
meritate aplauze din tribune. 
Firesc, scorul a reflectat fi
del prestația celor două echi
pe : Maramureș — București 
3—0 (4, 9, 13). Din rîndul e- 
chipei învingătoare s-au evi
dențiat G. Dumitru, Pop, Reis- 
sfeld și Todoran. Au arbi
trat P. Deju și C. Antonovici. 
Cu această victorie, reprezen
tativa Maramureșului păstrează 
șanse de a cuceri titlul de 
campioană a Daciadei, în func
ție de rezultatul întîlnirii de 
mîine (n.r. azi), cu reprezen
tativa județului Dolj.

Diferența de valoare dintre

combatantele celei de a doua 
partide a zilei, reprezentative
le județelor Dolj .și Bacău, s-a 
dovedit peste așteptări, dol- 
jenii neavînd adversari pe mă
sură. Cu Pascu, Horfaș, Vă- 
suică șl Șteflea în bună for
mă, doljenii și-au 
victoria fără să se 
țeze prea mult. 
(7, 7, 3) pentru 
Dobrițoiu.

Astfel, formația 
re n-a cunoscut 
înfrîngerea, obținînd 4 
torii 
este principala favorită 
titlu, trebuindu-i numai 
set în ultima confruntare, 
maramureșenii. Meciul 
fost arbitrat de Gh. Toma 
C. Antonovici. în ultima 
tidă. Neamț — Brașov 
(14, 8, 12). Au arbitrat 
Pop și Gh. Vișan.

Din programul ultimei 
un meci Bacău — Brașov 
(7, 5, 6) s-a jucat în 
sîmbătă (azi) fiind 
te celelalte două : Neamț — 
București si Dolj — Maramu
reș.

adjudecat 
întrebuin- 

Scor ; 3—0
elevii lui 1.

Doljului (ca- 
pînă acum 

1 vic- 
și un setaveraj de 12:0) 

la 
un 
cu 

a 
Și

Ov.

zile,
3—0 

devans, 
programa

Modesto FERRARINI

CAMPIONATE
• CICLISM

Echipa C. S. Sătesc Ilfov-M.P. 
oiniștii de la Liceul industrial nr.

nr. 185 
lectivul 
organizată anual la Brănești de 
Inspectoratul Școlar și C^E.F.S. 
ale Sectorului Agricol Ilfov. „A- 
cum, la a 8-a ediție, avem cu 
noi peste 150 de oiniști între 10 
șl 18 ani, reprezentând echipele 
de copii și juniori ale școlilor 
din Mogoșoaia, Chitila, Fundeni, 
Chiajna, Glina, Brănești, Afu
mați, Liceul agroindustrial Dra- 
gomirești-Vale și C.S. Sătesc Il
fov — M. P. Sucevenii sînt in
vitații noștri de onoare. Sînt oi
niști dintre cei mai buni din cele 
52 de echipe existente în eviden
ța Sectorului Agricol Ilfov, bă
ieți care și-au pus în gînd să 
devină iscusiți mînuitori al bas
tonului șl ai mingii la oină. Sub 
conducerea tehnicienilor Marius 
Stănescu, Fănel Alexe, Speranța 
Cristea, Marla Rusea, Angela 
Popescu, Veronica Popescu, Tra
ian Jelețu Traian Gurgu, Sorin 
Sav și Ion Braicu, echipele men
ționate s-au instruit după planuri

Chitila, membru în co
de conducere al taberei

© COMPETIȚII •3
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CAIV

Responsabilii cercurilor 
de turism din București 
sînt convocați, marți 18 a- 
prilie a.c. ora 17, la sediul 
Comisiei municipale Bucu
rești de turism-alpinism, 
din str. Li. Lemnea nr. 7.

piste reduse

TINERII PATINATORI MĂRESC VITEZA
ca șl în anii trecuțl, în actua

lul sezon competițional cei mai 
tineri patinatori de viteză, copii 
între 8 și 12 ani, au beneficiat 
de mai multe întreceri pe pis
tele reduse, confruntarea de vîrf 
constituind-o Concursul Republi
can. disputat pe patinoarul arti
ficial din Miercurea Ciuc.

In general, 
considerat 
de vedere 
de fete și 
start). cît 
tea concurenților obținînd recor
duri personale la o probă sau 
alta unele dintre ele superioare 
sau apropiate de cele mai bune 
performanțe înregistrate de' 
niori. Disputele celor mal 
alergători de la categoria 
ranțe, au fost dominate de 
troliștii ploleșteni (anteenor 
fostul multiplu campion Ion O- 
pincariu). îndeosebi la băieți, 
unde au ocupat primele 3 locuri 
: n clasamentul genera) prin 
Radu Davidoiu, Cezar
iuarin șl Mădălin ion Ma
rin. Tot la această ca
tegoric. bună „producție" a avut 
prif. Mihai Timiș, de la C.S.S. 
Viitorul Cluj-Napoea : elevii lui 
s-au situat pe poziții fruntașe în 
clasamentele finale. In piim-pla- 
nul curselor rezervate copiilor 
I și ti s-au aflat reprezentanții 
C.S.ș.Miercurea Ciuc . (șefă 
ea'edră

bilanțul poate fi 
pozitiv atît din punct 
cantitativ (aproape 100 
băieți s-au aliniat la 
și calitativ, majorita-

ju- 
mici 
spe- 
pe-

de 
Ileana Biro), care au 

avut ca ■ principali, adversari pe 
viteziștii petroliști. Dar. iată .ta
bloul laureaților ne probe și în 
clasamentele generale : speranțe

(£)-— Adina Fop (Viitorul Cj.- 
Napoca) la 500 m, Andreea Nae 
(c.s. Petrolul pi.) :::.... .
„general" ; (b) — Radu Davidoiu 
(Petrolul) în proba tur-retur de 
500 m și in cl. gen. ; copii II (f) 
— Tunde Ballo (C.S.Ș. M. Ciuc) 
la 500 m, 1 000 m și în cl. gen. ; 
(b) — Eduard Novae (C.S.S. 
Ciuc) la 500. 1000 m și în 
gen. ; copii I (f) — Melinda To
kos (C.S.S. M. Ciuc) la 500, 1.000 
m șl in cl. gen. ; (b) — Marian 
Male (C.S.Ș. M. Ciuc) la 500, 
1 000 m și în el. gen.

După cum se știe. în aceeași 
perioadă au avut loc, tot pe 
oatinogrul artificial din Miercu
rea Ciuc, confruntările primei 
ediții ale Campionatelor Republi
cane de patinaj ne pistă redusă 
pentru juniori șl seniori. Așa 
cum se anticipa. alergătorii 
fruntași au produs publicului 
bucuria vizionării unui spectacol 
agreabil, dovedind eă acest gen 
de întreceri, un fel de curse at
letice pe gheată, cîștigă tot mai 
mult teren. Existenta celor peste 
20 de patinoare artificiale din 
tara noastră poate asigura des
fășurarea ritmică a unul calen
dar competițional. în continuarea 
celui de pe pistele mari, ceea 
ce ar prelungi considerabil aria 
de activitate a patinajului vite
ză în fiecare sezon. Pentru a- 
ceasta e însă nevoie de două 
lucruri : 1. Asimilarea unor ghete 
cu patine de short-track (fede
rația a făcut deja unele demer
suri în acest scop și există 
promisiuni) ; 2. Se impune o tra

la 500 m și

M. 
el.

ducere exactă a regulamentului, 
ale cărui prevederi să fie pre
lucrate cu tehnicienii și spor
tivii. pentru a nu mai exista di
ferite interpretări de natură să 
producă discuții jenante între 
arbitri și antrenori, care au pro
dus justificate nemulțumiri în 
rîndurile sportivilor și spectato
rilor.

Short-traek e un sport frumos 
și merită a fi sprijinit, pe mul
tiple planuri.

I. TRAIAN

IDPIIMSTRAțIA DE SUI

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 14 APRILIE 1989 :

BRA1LA, '14 (prin telefon). Pri
melor două etape ale „Cupei 
F.R. Ciclism", șosea, pentru ju
niori mici și mari, le-au urmat 
probele de contratimp Individual, 
disputate pe șoseaua Brăila — 
Șutești : 10 km pentru juniori 
mici, 15 pentru cei mari. Con
cludente ar fi, pentru a ilustra 
ardoarea cu care se luptă pen
tru dobîndirea trofeelor puse în 
joc, mediile orare ale celor două 
curse : 39,6 și 40,9 km. Viteze 
realizate în condițiile unui vînt 
lateral care i-a obligat pe aler
gători la eforturi sporite. Pro
bele au configurat clasamentele 
generale ale primelor 3 etape, 
constituind și cele două mari 
grupuri care, la cele două cate
gorii de vîrstă, își vor disputa, 
în continuare, întîietatea. Astfel, 
la juniorii mici, eîștigătorul con
tratimpului individual — Lucian 
Boari (Voința Arad), realizind 
un timp excelent — 15:09, a tre
cut in frunte, devansindu-1 pe 
P. 
cu 15:19, 
poziția 
(C.S.Ș.
menținut 
etape printre 
cum, tot printre

Decu
a 
a
1

(C.S.Ș. 2 Buc.) care, 
cedat primul loc. Pe 
treia A. Șoghior 

Buc.) care s-a 
primele două 

protagoniști, așa 
candidați, se

în

IOIO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

vor fi trans-

50Extragerea I : 78 57 26 84 
11 63 21 30 ; Extragerea a 11-a: 
5 13 62 40 8 18 90 44 60. Fond 
total de cîștiguri : 765 690 lei.
• TRAGEREA LOTO 2 de inli

ne, duminică, 16 aprilie 1989, va 
avea loc în București, în sala 
clubului 
începînd 
rațiunile 
smise la
misiunilor partidelor de fotbal, 
care se dispută în aceeași zi,

din str. Doamnei nr. 2. 
de la ora 16,30. Ope- 
de tragere vor fi tran- 

radio, în pauza trans-

Numerele extrase 
mise și în reluare, la ora 22,30 
(după emisiunea „Panoramic 
Sportiv", o dată cu rezultatele 
concursului PRONOSPORT din 
aceeași zi), precum și luni di
mineața, la ora 8,55.

și Administrația de Stat Loto- 
Pronosport face apel la toți 
particlpanții cîștigătorl de bani 
să se prezinte ia casieriile plă
titoare pentru a-și ridica sumele 
cuvenite în termenul înscris pe 
adeverințele eliberate de către 
agențiile din rețea. Cîștigătorii 
de autoturisme șl televizoare co
lor sînt rugați să respecte pro
gramarea care 11 se comunică în 
prealabil de către organele com
petente din centrală.

numără și P. Grigorici (V-ța P. 
Neamț). Foarte bine clasați la 
contratimp sînt si reprezentanții 
STIROM-ului — S. Nucă si C. 
Stancu, dar amîndoi au pierdut 
minute prețioase în etapa a 2-a. 
De remarcat și replica brăilea- 
nului S. Crăciun — clasat al 
2-lea în etapa a doua și al 6-lea 
Ia c.t.i. —, dar, din păcate pen
tru el, a mers foarte slab în 
prima etapă. După cum se vede, 
o luptă destul de strînsă, concu- 
renții pînă acum amintiți, plus 
încă mulți alții, avînd șanse rea
le de a urca pe podium. In con
secință, etapa a 4-a, Brăila — 
Viziru, 40 km, a fost marcată 
de un vînt foarte puternic și a- 
vea să scoată în evidență efor
turile unui pluton de 10 cicliști 
care, cu numai 4 km înainte de 
sosire, aveau un avans de peste 
un minut. Printre el, A. Șoghior 
șl O. Căpraru (Voința Cluj-Na- 
poca) care amenințau primele 
două locuri ale clasamentului ge
neral. Pe ultimele sute de metri, 
însă, au fost ajunși de un pluton 
de 6 alergători, între care. L. 
Boari, H. Kleinpeter (Voința A- 
rad), P. Decu, S. Nucă, T. Da- 
maschin (C.S.Ș. 1 Buc.) și N. 
Panaiteseu (Voința Ploiești). Au 
trecut linia de sosire, în ordi
ne, O. Căpraru și T. Drăghici 
(Metalul Plopeni), urmați, în a- 
celași timp, de alțl 14 alergători.

Contratimpul juniorilor mari 
l-a adus în prim-plan pe M. 
Pîrlog și D. Chirilă (ambii C.S.' 
Brăila) care, aflați printre pro
tagoniștii primelor două etape, 
l-au „detronat" de pe primul loc 
pe M. Simion. Este de așteptat 
în continuare replica fostului li
der șl a altor cicliști, precum : 
M. Zahan și D. Irimiaș, N. Mic- 
luc, D. Vraciu, W. Goldner, C. 
Poenaru, C. Neagu, N. Birsan, 
iar lista este departe de a fi 
închisă, li vom urmări pe ju
niorii mari azi (n.r. ieri) în e- 
tapa a 4-a : Checet — Macin, 80 
km, după care vom consemna 
rezultatele ultimelor două etape, 
programate în Brăila în circuit.

Victor NIȚĂ
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După jocul

de la Wyszckow

Miine, pe prima scenă
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La încheierea meciului de la 
Wyszckow, B. Hajda, antrenorul 
echipei de tineret a Poloniei 
(fostul secund al naționalei la 
«Mundialul spaniol» făcea urmă
toarea declarație semnificativă : 
„Echipa României, deși cu ju
cători mai mici ca vîrstă, m-a 
impresionat prin tehnicitate și 
jocul ei tactic. A fost pentru 
noi o excelentă verificare înain
tea partidei oficiale din prelimi
nariile C.E., rezervat reprezen
tativelor de 21 de ani, cu Sue
dia, in deplasare, la 6 mai. Ca 
și Ia juniori, in comparație cu 
punctul de stagnare din fotba
lul polonez, cel românesc de
monstrează frumoasele sale re
surse. Mi-au reținut atenția por
tarul Stelea, sigur, sobru, do- 
tninind cu autoritate spațiul său, 
mijlocașul cu nr. 5 (Hanganu), 
«virful» de atac cu nr. 9 (Radu- 
cioiu), exploziv și cu fente înșe
lătoare, dar mai ales jucătorul 
cu nr. 11 (I. Dumitrescu), pe
care orice antrenor și l-ar dori 
in formație...". Așadar, reputatul 
antrenor al formației țării gazdă, 
dincolo de rezultatul întîlnirii, 
își vedea împlinit programul de 
testare a echipei (pe care o aș
teaptă jocurile din gr. a 2-a a 
preliminariilor C.E.) în fața unei 
selecționate care îi „examina" 
pe... viitorii titulari al „naționa
lei" de tineret pentru ediția 1992 
a competiției continentale și ai 
formației olimpice, al cărei start 
trebuie pregătit cu multă aten
ție. Sigur că meciul de la 
Wyszckow i-ar fi folosit mai a- 
les primei echipe de tineret 
(meciul cu Grecia bate la ușă !). 
care are obligația (și șansă, de

ce n-am spune 7) să relanseze 
lupta pentru calificarea în fazele 
superioare ale întrecerii europene.

Dar dacă așa s-a hotărît (să 
trimitem în Polonia o echipă 
„mixtă"), atunci să revenim la 
acest meci, unde, cu precădere 
în prima repriză, echipa Româ
niei a făcut dovada realelor ei 
posibilități. Rețineți, după numai 
un joc de omogenizare cu divi
zionara B Metalul Plopeni (ca să 
nu aducem în discuție și alte 
dificultăți obiective), tinerii „tri
colori" antrenați de M. Radules
cu și D. Apolzan (cei mai mulți 
în vîrstă de 19 ani, iar Fulga 
abia a depășit, recent, 18 1) s-au 
impus în fața masivilor lor ad
versari (in totalitate titulari la 
formațiile din prima ligă polone
ză) prin acele calități remarca
te cu obiectivitate de antrenorul 
B. Hajda. Cifrele din caseta teh
nică ne-au fost favorabile la șu
turi (8—3 ; pe spațiu 5—2) și la 
cornere (5—2). Am fi putut des
chide scorul chiar in min. 15, 
atunci cînd portarul Matysek a 
scos norocos, cu piciorul, „bom
ba" lui Pîrvu, ba șl alte șuturi 
ale lui Hanganu, min. 28, 29 ; 
în min. 32 și 41 Răducioiu și 
respectiv I. Dumitrescu care au 
trimis balonul de puțin pe lingă 
poartă : în timp ce oaspeții n-au 
avut decît o situație mai clară, 
lămurită excelent de Stelea. A 
venit însă golul din min. 55 al 
lui Lapinski, din corner, într-o 
învălmășeală de nedescris, fază 
in care Stelea a fost, intr-un 
fel, obstrucționat în suprafața sa 
de protecție, neregularitate pe 
care am identificat-o seara la 
vizionarea casetei video. Aveam

In preajma turneului final ai C. E. de juniori (b)

VERIFICARE REUȘITĂ A LOTULUI U.E.F.A. ’91
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dreptul să egalăm, tot în raport 
cu ocaziile avute, deși jocul re
prezentativei noastre n-a mai a- 
vut tonusul primei reprize (au 
apărut scăderile de randament 
in jocul de construcție, chiar și 
în faza defensivă, care oricum 
s-a ridicat, din punct de vedere 
al conținutului, peste momentul 
atacului). S-a ratat în final, ca 
și în prima repriză, aceasta fiind 
prima carență a reprezentativei, 
o carență pe care nu o dată am 
critleat-o șl la nivelul competi
țiilor interne. Cel mai constanți; 
Stelea, 1. Dumitrescu ji, eu unele 
scăderi. Hanganu, pîrvu, Rădu
cioiu, sub randamentul talentu
lui lor Timofte și Stănici. Pe 
ansamblu, ar mai fi de reținut 
lipsa de omogenitate, diferența 
de pregătire intre selecționabiii 
(să nu uităm : e drept, unii din
tre ei sînt titulari la echipele 
lor de club, avind și o expe
riență internațională, pe cînd 
alții vin din Divizia B și chiar 
de la formațiile de „speranțe", 
stagiul lor de internaționali fiind 
doar la loturile de juniori 
U.E.F.A. prin care au trecut).

Ideea forului de specialitate de 
a lucra eu bătaie lungă, pentru 
a doua echipă de tineret, care 
se vrea a fi nucleul reprezen
tativei olimpice, este excelentă. 
Sita a selecționat pe cei mai 
buni jucători născuți după 1 au
gust 1969 (impusă de forul inter
național olimpic). Ei sînt dotați 
și se impune ca acestei garni
turi să i se asigure un calen
dar intens de jocuri cu parte
neri valoroși și chiar stagii de 
pregătire centralizată pe timpul 
verii sau iernii, așa cum se pro
cedează la Iotul mare. Și încă 
ceva, toți acești jucători de per
spectivă, o dată reintorși la e- 
chipele lor de club, au obligația 
ca, sub îndrumarea permanentă 
a antrenorilor principali, să 
parcurgă un program riguros de 
pregătire pentru corectarea defi
ciențelor care nu pot fi înlătu
rate pe timpul acțiunilor lotului, 
un timp relativ scurt.

Stelian TRANDAFIRESCU

Miine sînt programate parti
dele etapei a 23-a. Meciul de 
la CIuj-Napoca a fost amînat 
— in mod justificat — spre a 
permite campioanei noastre să 
pregătească returul din semifi
nalele C.C.E. cu Galatasaray. 
Pe agenda primei scene, mul
te tntîlniri de mare echili
bru. determinate de atît de 
densa configurație a clasamen
tului. Dovadă, între ocupanta 
locului 6 (F.C.M. Brașov) și cea 
a penultimei poziții (Oțelul) 
sînt doar 5 puncte 1 Cinci 
puncte pe care se află înșirate 
14 echipe I Așa că fiecare par
tidă, aproape devine de
cisivă pentru întrecerea 
de a părăsi. pe dt 
se poate, această întinsă zonă 
a ..nisipurilor mișcătoare*'. Să 
pornim rapida trecere în re
vistă chiar în ordinea dată de 
program. în Giulești, după cele 
două puncte mari luate la Ba
cău. Rapid se vede în fața u- 
nui examen dificil pentru că 
Oțelul. care vine după o... 
performanță inversă, caută. în 
orice situație, să recupereze 
din pierderi. Altă performeră 
a etapei precedente. Sportul 
Studențesc, trebuie să se aș
tepte la o replică viguroasă 
din partea formației de pe Li
toral și a priceputului său 
conducător tehnic, Gh. Con
stantin. în Trivale, o întîlnire 
între două vecine de loc din 
clasament : F.C. Argeș — S.C. 
Bacău, departajate doar de go
laveraj. Piteștenii au promo
vat curajos un grup de ju
niori crescuți în propriile pe
piniere, în cazul nostru, Viito
rul. Este vorba de Amărăzea- 
nu, Priscceanu și Dumitru. Se 
contează mult pe ei ; dar și 
pe ceilalți experimentați titu
lari. S.C.-ul, o formație care 
s-a consolidat, o formație de 
asemenea cu multe elemente 
autohtone, care vine după „du
șul rece“ cu Rapid, va în
cerca și ea refacerea terenu
lui pierdut. Un veritabil derby

al etapei la Sibiu 
Victoria, o partiaă 
importanță pentru 
tentativa obținerii

Inter — 
de mare 
gazde în 
unui loc

european în clasamentul final.
A doua mare candidată la un
loc în Cupa U.E.F.A.. Flacăra, 
va evolua în deplasare, la O-

CLASAMENTUI.

1. STEAUA 22 21 1 0 78-19 43
2. Dinamo 22 20 1 1 91-20 41
3. Victoria 22 15 3 4 5G-33 33
4. Flacăra 22 11 3 8 43-26 25
5. F.C. Inter 22 11 3 8 31-34 25
6. F.CJW. Bv. 29 9 3 10 38-38 21
7 Sp. Stud. 22 9 2 11 31-39 20
8. Corvinul 22 9 2 11 ?9-43 20
9. F.C. Bihor 22 7 5 10 25-25 19

10. „U“ Cj-Nap. 22 7 S 10 28-39 19
H. F.C. Olt 22 6 7 9 21-36 19
12. S.C. Bacău 22 8 2 12 39-40 18
13. F.C. Argeș 22 8 2 12 25-34 18
14. F.C. Farul 22 8 2 12 20-31 18
15. Rapid 22 8 2 12 22-37 18
16. Univ. CV. 22 fi 5 11 30-44 17
17. Otelul 22 8 4 12 24-43 16
18. A.S.A. 22 2 2 18 14-64 6

radea, acolo unde F.C. Bihor 
s-a văzut egalată în meciul cu 
Inter Sibiu. Alt meci de pro
nunțat echilibru privit prin 
forța de joc a celor două e- 
chipe : craiovenii, care încear
că să regăsească ritmul obiș
nuit și o formulă de echipă 
cît mai echilibrată, își vor dis
puta întîietatea în compania 
F.C.M.-ului brașovean, echipa 
care deschide plutonul celor 
14 formații angajate în lupta 
de evitare a locurilor pericu
loase. Ultimele două partide 
ale programului ne prezintă 
două favorite nete, indicate de 
„calculul hîrtici” : Dinamo — 
Corvinul și F.C. Olt — A.S.A. 
Tg. Mureș, gazdele deținînd 
nu doar locuri superioare în 
clasament, cl și prima șansă 
datorită valorii superioare a 
formațiilor pe care le alinia
ză. Deci, în șase din cele opt 
întîlniri ale zilei, întreceri de 
un pronunțat echilibru.
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Calificată pentru turneul final 
al C.E. de juniori (B), în urma 
barajului cu Polonia (reamintim 
rezultatele, 4—O, acasă, și 1—2, în 
deplasare), selecționata U.E.F.A. 
’91 a României și-a continuat 
pregătirile, efectuînd, la începu
tul acestei săptămîni, un turneu 
în Bulgaria. Gazdele, calificate 
la rîndu-le (în dauna Ceho
slovaciei), au opus reprezentati
va similară, avînd inspirația să 
programeze pentru cele două 
meciuri arbitri cu ecuson F.I.F.A., 
(K. Toncev și N. Koncev), pen
tru a garanta o verificare de 
maximă obiectivitate, în condi
țiile unui arbitraj imparțial.

Cele două întîlniri, disputate

COMPETIȚII
Campionatului Republican de 
judo pentru echipele de tineret. 
La start vor fi prezente cele 16 
formații calificate după etapa de 
zonă : Dinamo, Steaua, Rapid și 
Constructorul AMC 4 București, 
Dinamo Brașov, Carpați Mirșa, 
Nitramonia Făgăraș, Petrochi
mistul Pitești, C.S.M. Borzești, 
Politehnica C.S.Ș. Unirea Iași, 
Constructorul M. ciuc, Universi
tatea Cluj-Napoca, A.S.A. Tg. 
Mureș, T.C.I. Oradea, Construc
torul Alba lulia și Strungul Arad. 
Se va concura pe două tatami 
sistem eliminatoriu cu recali
ficări. La ediția de anul tre
cut, pe primele trei locuri ț 1. 
Rapid Buc., 2. Dinamo Buc., 3. 
C.S.M. Borzești.

• HOCHEI
MIERCUREA CIUC, 14 (prin 

telefon). La patinoarul din lo
calitate a început cei de al doi
lea turneu final al Diviziei A, 
prima grupă valorică, la hochei. 
Iată citeva amănunte din prima 
zi : <

DINAMO — STEAUA 4—5 
(5—2, 3—1, 1—0) 1 Joc frumos,
palpitant, cu ‘faze bine inchegate 
tactic, care au plăcut publicu
lui spectator. Raportul de for
te a fost sensibil egal. Cu toa
te că Steaua a condus cu 2—9 
in min. 19, Dinamo a evoluat 
din ce în ce mai bine, a egalat 
în min. 38, realizînd, spectacu
los, două goluri într-ua singur 
minut ! In ultima repriză, la ca
pătul unei lupte sportive atrac
tive, desfășurate Intr-un spirit 
de fair-play (6—6 minute pena
lizare) dinamoviștll au reușit să 
se detașeze in min. 48 (4—3), pe 
fondul unei evidente superiori
tăți fizice și tactice, realizînd 
prima surpriză a turneului. Au 
inscris : Saiamon 2, Pisârn, So- 
lyom (D.), respectiv Burada, A- 
Iexe, Dragomlr. Arbitri >: 1.
Becze — C. Săndulescu, Em. 
Both.

SPORT CLUB MIERCUREA 
CIUC — C.S.M. DUNĂREA GA
LATI 5—3 (1—1, 3—1, 1—1).
Au marcat : Szvitlak 2, Gal, B. 
Nagy, Z. Nagy (S.C.), respectiv 
Andrei. Marcu. Dima. Arbitri : 
Gh. Mîcu — Gh. Tașnadi, A. 
Balin t.

Vaier PAȘCANU-coresp.

la Ruse, s-au încheiat cu re
zultatele de 0—0 și 1—0 (în fa
voarea juniorilor români). Antre
norii Gh. Ola și 1. Pătrașcu au 
aliniat următoarea echipă : Mol
nar (Atanasescu) — Zară, Dicu, 
M. Marius, Soare (Ștefancu) — 
Papa (Banc), Bătrinu (Madoș), 
Ștefan, Moldovan — Cuc, Pctrov 
(Stingă), cu precizarea că Stin
gă a fost titular în cel de al 
doilea meci. Caracteristica jocu
rilor a fost nivelul tehnic ridi
cat, marile ratări (de o parte 
și de cealaltă), superioritatea 
tactică a „tricolorilor", evoluția 
de excepție a apărării noastre, 
din cadrul căreia s-a remarcat 
în mod deosebit portarul Mol
nar, agil, cu spirit de anticipa
ție, cu priză bună, surprinzător 
de matur pentru vîrstă sa. Cei
lalți evidențiați din echipa noas
tră : Zară, Dicu, M. Marius, 
Moldovan șl, desigur. Papa, au
torul golului (cu capul, ia o lo
vitură de colț) din min. 20 al 
celui de al doilea meci.

în general, acest mini-turneu 
nu reprezintă doar un succes 
de palmares. în opinia secreta
rului F.R.F., Grigore Sichitiu, 
conducătorul delegației, scopul 
deplasării — acela de a se veri
fica potențialul de joc în con
dițiile programării din două în 
două zile (întocmai ca la „eu
ropene") șl de a dobîndi expe
riență internațională — a fost 
atins. (I. C.).

Centrul de perfecționare a 
cadrelor din mișcarea sporti
vă, Centrul de Cercetări sl 
C.N.E.F.S. și Consiliul muni
cipal pentru Educație Fizică 
și Sport București, sub aus
piciile Universității cultural- 
ștlințlfice București, organi
zează luni, 17 aprilie 1989, 
ora 12,30 in sala Dalles o 
masă rotundă cu tema : „PO
TENȚIALUL OLIMPIC AL 
HANDBALULUI BUCU-
REȘTEAN și pregătirea lui 
pentru viitoarele J.O.".

Conduce masa rotundă : 
prof. Tradafir loan.

In Dirizia«. etapa a 23-a DERBVUL SE DISPUTA LA TG. MUREȘ
Divizionarele B ișl continuă 

întrecerea urmărită cu Interes 
și pasiune de numeroșii suporteri 
ai acestor formații, printre care 
destule nume sonore, chiar cam
pioane ale țării eîndva (Petrolul 
și U.T.A.. de pildă). S-au con
sumat doar cinci etape din acest 
retur și în două serii (a doua 
și a treia) lupta a devenit și mai 
interesantă. în timn ce în prima. 
Petrolul a luat ' cursa pe cont 
propriu și. deocamdată, nimeni

Programul
SERIA I : F.C.M. Delta Dina

mo Tulcea — A.S.A. Explorări 
Cimpulung : 3. Grama (Bucu
rești). C.F.R. Pașcani — F.C.M. 
Progresu* Brăila : T, Chelu 
(Giurgiu) Steaua Mizil — Aripile 
Victoria Bacău : M. Lică (Bucu
rești). Petrolul Ploiești — Uni
rea Focșani : D. Ciolan (Pitești). 
Poiana Cîmbina — Metalul Plo
peni : M. Nisif (Reșița), F.E.P.A. 
■74 Bîrlad — Ceahlăul P. Neamț : 
Al. Mustățea (Pitești). Politeh
nica Iași — Șiretul Pașcani : M. 
Sorescu (Pitești), C.S. Botoșani 
— Gloria Buzău : I. Măceșeanu 
(Filiasi), C.S.M. Sucea — Pra
hova Ploieștii D. Boltatis (Bucu
rești).

SERIA A II-a : Metalurgistul 
Slatina — Metalul Mija : N. Bi
ții! (Salonta) Dacia Pitești — 
I.C.I.M. Brașov : V. Angheloiu 
(Bheuresti). Gloria Pandurii Tg. 
Jiu — Minerul Motru : T. Con- 
stantinescu (București). Electro- 
putere Craiova — Dunărea Călă
rași : D. Ologeanu (Arad) Meta
lul Mangalia — F.C.M. Caracal : 
D. P. Manole (București). Chimia 
Rm. Vîlcea — A.S. Drobeta Tr. 
Severin : șt. Rotărescu (lași) — 
se dispută la ora 17. Tractorul 
Brașov — Gaz Metan Mediaș : 
L. Gyure (Satu Mare) Sportul 
„30 Decembrie" — C.S. Tîrgoviș- 
te : I. Barna (Oradea). Electro- 
mures Tg. Mures — Jiul : Cr- 
Teodorescu (Buzău).

SERIA A IH-a I Gloria Bistrița

nu-i „tulbură liniștea". Două 
presupuse contracandidate au 
pierdut startul de jrlmăvară 
(Gloria Buzău șl Politehnica 
Iași) și iat-o pe Progres ii Brăila 
autoritară ocupantă a poziției 
secunde. Duminică. Petrolul va 
juca acasă. Brăila sl Buzăul in 
deplasare, ieșenii în Copou. deci, 
un program avantajos pentru li
der. In seria a n-a. Jiul șl Chi
mia merg „cap la cap", departa
jate doar de golaveraj. într-o 

și arbitrii
— A.S.A. Progresul Timișoara : 
Gh. Silion (Iași). C.S.M. Reșița
— Unirea Alba lulia : V. Roman 
(Ploiești), Politehnica Timișoara
— Minerul Cavnic : R. Brăteni 
(București) Metalul Bocșa — 
Chimica Tîrnăvenl : I. Niculițov 
(Focșani). U.T. Arad — Avîntul 
Reghin : D. Vasiie (București). 
C.F.R. Timișoara — Strungul A- 
rad : Gh. Vasiie (București). Da
cia Mecanica Orăștie — Gloria 
Reșița : N. Dlnescu (Rm. Vîlcea), 
Armătura Zalău — A.S. Paroșeni 
Vulcan : A. Renghel (Vaslui), 
F.C. Maramureș — Olimpia Satu 
Mare : D. Petrescu (București).

Cu excepția meciului de la Rm. 
Vîlcea. celelalte partide încep la 
ora 11.

dispută frumoasă. palpitantă. 
Aici, programul de miine este 
in avantajul vîlcenilor (meci a- 
casă, cu Drobeta). ta timp ce 
echipa din Petroșani susține 
derbyul etapei la Tg. Mureș, cu 
Eiectromures. ocupanta locului 
3, nu cu mult timp ta urmă 
(ptaă la .accidentul" eu I.C.I.M.) 
și ea aspirantă la promovare. 
Mureșenii lui Czako probabil că 
mai tin la orgoliul lor și n-au 
uitat că sînt calificați ia .opti
mile" Cupei României. In rest 
ta această serie (ca șl ta cele
lalte). miine. meciuri de clasa
ment. cu implicații mai mari în 
zona inferioară. In seria a U-®, 
după tafrîngerea liderului „Poli* 
Timișoara, la Alba lulia (n-am 
uitat nici de egalul de la Reghin. 
2—2 cu „lanterna roșie") și vic
toria obținută de U.T.A.. chiar 
la Timișoara (arădenii și^au re
venit după șocul cu „Poli") în
trecerea a devenit din nou inte
resantă. doar un punct despăr- 
țtadu-le pe pretendentele la pro
movare. Dar să nu uităm, vine... 
al treilea Olimpia Satu Mare, ia 
un punct de U.T.A. și la două 
de „Poli" ! ! Primele două joacă 
duminică însă, acasă, meciuri, 
relativ, ușoare, iar Olimpia se 
deplasează la Baia Mare. Vom 
vedea ce va fi. (AL. CJ.

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ

i

EXCURSII CU TRENUL PE LITORAL
Stațiunile de pe litoralul Mării Negre vă sînt gazde 

primitoare în acest anotimp. Oficiile mdețene de turism 
și I.T.H.R București fac înscrieri pentru excursii cu trenul

— Se aplică TARIFE REDUSE la cazare și masă.
— Vă stau la dispoziție numeroase posibilități de agre

ment și divertisment (jocuri și întreceri sportive, programe 
cultural-artistice, folclorice, de varietăți, vizite la obiec
tivele turistice de pe litoral ș.a.)

LITORALUL ESTE PREGĂTIT SA VA PRIMEASCĂ 
PLAJA ȘI APA MARII VA ASTEAPTA SA LE FIT» 

OASPEȚI
IMPORTANT
Luaț! legătura cu agențiile Oficiilor județene de turism 

și ale I.T.H.R. București, care fac înscrieri pentru 
excursii cu trenul spre stațiunile litorahiln*

• Nu mai departe de luna 
martie, Octavian Roșea (Sinni- 
colau Mare) ișl încheiase cele 
șase luni de suspendare (redu
se apoi la cinci) pe care le 
primise, în toamnă, cind era an
trenor, pentru comportarea inso
lentă pe care o avusese față de 
un observator al F.R.F. Reiuîn- 
du-și activitatea, de data aceas
ta ca jucător, Roșea — jucăto
rul a ținut, se pare, să nu-1... 
dezmintă pe antrenorul cu ace
lași nume, astfel că, ta meciul 
cu Unirea Tomnatic, a lovit cu 
pumnul un adversar. Un reci
divist, căruia i s-ar fi potrivit, 
credem noi. mai multe etape de 
suspendare, decît cele patru la 
care s-a oprit Comisia de dis
ciplină.
• Pumnul l-a folosit șl Codin 

(Conpref. Constanța), in meciul 
cu Unirea Cimpina, șl nu Împo
triva unui adversar, cl chiar 
împotriva unuia dintre arbitrii 
de linie ! Supărat pe semnaliza
rea acestuia, Codin a trecut, cu 
raoiditate. de la fotbal la... box. 
Dar nici Comisia de disciplină 
n-a stat prea mult pe gtaduri ci, 
cu aceeași rapiditate, l-a suspen
dat pe un an. O nouă... vacanță, 
deci, după cea de curînd Înche
iată. care nici ea n-a fost prea 
scurtă...
• „Cit mal puține cartonașe 

galbene și, mai cu seamă, roșii", 
aceasta trebuie să fie deviza ce
lor de la Chimia Rm. Vilcea. 
atlați acum pe drumul reîntoar
cerii in Divizia A. Dar, iată că. 
ta meciul eu Metalul Mangalia, 
unul din jucătorii ei de bază.

Stâncii, la executarea unei lovi
turi libere ÎN FAVOAREA Chi
miei, a lovit' un adversar, ceea 
ce l-a atras eliminarea dc pe 
teren, vilcenii rămînind să 
joace mai departe in 10 oameni. 
Iar acum urmează cele patru 
etape de suspendare dictate de 
Comisia de disciplină.
• încă înainte de a se ajunge 

la fluierul de începere al meciu
lui cu Olimpia Satu Mare, Be
nea, antrenorul echipei A.S. Pa
roșeni Vulcan, a intrat ta cabina 
arbitrilor, atrăgîndu-le atenția că 
s-ar putea să fie rău de ei. 
dacă echipa lui nu cîștigă me
dul. Și nu l-a cîștigat. După 
terminarea partidei, mai furios, 
Benea i-a insultat pe arbitri și 
i-a amenințat. Două etape, Benea 
va sta cuminte ta tribună, după 
care, sperăm, va sta cuminte și 
în indnta terenului.

„.Nu putem încheia informația 
de mai sus, fără a aminti că. 
recent, tot la această rubrică, a- 
preclam fair-play-ul de care dă
duse dovadă echipa din Paro- 
șeni, ta alt meci. Să fie vorba, 
deci, de o simplă întîmplare 7 
Dar cînd 7 Acum sau... atunci 7

Jack BERARIU
• DE LA F.R. FOTBAL. 

Comisia de disciplină a F.R. 
Fotbal face cunoscut că meciul 
de Divizia B dintre F.E.P.A. 
*74 Bîrlad și Poiana Cimpina, 
din etapa a 22-a, a fost omolo
gat cu scorul de 3—0, în fa
voarea echipei Poiana Cimpina, 
întrucît formația din Bîrlad • 
utilizat un jucător cu două cai* 
tonașe galbene.



CUPELE EUROPENE LA HANDBAL
STEAUA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Urmare Un pao D

unei tehnici aproape de per
fecțiune și, poate surprinzător, 
ou o foarte mare mobilitate în 
teren. în acest context trebuie 
privit jocul-retur. în care ele
vii antrenorilor Radu Voina 
și Ștefan Birtalan (un cuplu 
care cîștigă tot mai mult în 
autoritate) au datoria să se 
exprime cît mai aproape de 
valoarea lor reală, așa cum au 
făcut-o șl la Halmstad. Se spe
ră întărirea atît a apărării, cît 
șl a atacului prin posibila u- 
tilizare . a conducătorului de 
joc Adrian Ghimeș și a por
tarului Adrian Simion, care au 
fost accidentați, ceea ce va a- 
vea — cu siguranță — reper
cusiuni benefice asupra randa
mentului pivoților Virgil Ni-

DINAMO- - - - - - - - - - -
(Urmare din pag l)

tului dinamovist au avut, pînă 
acum. întîlniri și mai grele, 
cu adversari la fel de bine 
pregătiți, în compania cărora 
au reușit să-șl demonstreze va
lențele. Acum, elevii antreno
rilor Ghiță Licu șl Valentin 
Samungi îșî cunosc mai bine 
adversarii, au urmat un pro
gram de pregătire menit să le 
ofere posibilitatea unei evolu
ții la un bun nivel, la capă
tul căreia, speră, să consem
năm o nouă performanță de 
valoare a dînamovlștilor, care 
chiar prin calificarea în aceas
tă fază, prin depășirea unor

Ecouri la inițiativa

,,Play off“ (volei)

RAPID ORGANIZEAZĂ 
DOUĂ COMPETIȚII

Inițiativa organizării unor tur
nee care să completeze activita
tea voleibalistică internă a în
registrat primele ecouri. Astfel 
printr-o adresă trimisă redacției, 
clubul Rapid ne face cunos
cut că „salută ideea organi
zării unor turnee «play oft* 
care să contribuie Ia crește
rea valorică a voleiului". Ba, 
mal mult, este gata să orga
nizeze două asemenea competiții, 
rezervate echipelor feminine, în 
București șl la Bistrița (cu spri
jinul organelor sportive locale), 
la începutul si. respectiv. la 
sfîrșitul lunii mal. De asemenea, 
clubul Penicilina Iași ne-a comu
nicat că este interesat să par
ticipe la aceste turnee. Pe de 
altă parte, Asociația Armătura 
din Zalău se oferă să organi
zeze. la rindu-i, un turneu de 
fete. Sîntem siguri că înscrierile 
vor spori, federației revenlndu-1 
sarcina ca, după finalele Dacia- 
def la feminin, să alcătuiască un 
program ferm șl un regulament- 
cadru al acestor competiții. Zia
rul nostru va contribui la orga
nizare si la... premieri.

După cel de-al doilea turneu final la polo

PAS MARE AL DINAMOVIȘTILOR SPRE UN NOU TITLU NAȚIONAL
A trecut și cel de-al doilea 

turneu final al Divizie! A de 
polo — grupa I valorică, găzduit 
de Oradea, localitate cu tradiții 
în sportul cu mingea pe apă și 
cu o fostă campioană, protago
nistă a întrecerii șl in preceden
tele două ediții, cînd titlul a re
venit în Capitală, ceea ce. sigur, 
se va repeta și anul acesta. Se 
Știe. Dinamo București, cam
pioana ..en titre", lideră si în 
actualul campionat a luat un 
avans apreciabil, încă dm lunga 
serie a meciurilor duble tur-re- 
tur, fată de principala urmări
toare (și. de fapt, singura con
tracandidată în lupta pentru 
titlu). Steaua, avans pe care și 
l-a mărit, practic, decisiv. la 
Șapte puncte după primul tur
neu final, disputațj la Cluj-Na- 
poca. Acum, la Oradea, Steaua 
a redus din handicap, dar numai 
un punct, fiind greu de presupus 
că va mal putea răsturna situa
ția la ultimul turneu.

Dar să recapitulăm ceea ce 
s-a petrecut la Oradea, cu ob
servația de început că nici una 
dintre cele șase competitoare nu 
a realizat punctai maxim în a- 
ceastă ..manșă" (Steaua și Crișul 
cile 8 p, Dinamo (. C.S.U. 
Construcții T.M.U.C.B. 3. Rapid 
Si Voința cîte 2). ric prim inte
res era, firește... ultima partidă 
a întrecerii. ..directa" Dinamo — 
Steaua. De această dată, forma
ția antrenată de Viorel Rus a 
avut cîștig de cauză, întreetnd-o 
la limită (8—7) pe aceea condu
să de Dinu Popescu, victorie 
datorată nu numai unei tactici 

culae și Paul Cicu în faza de 
atac, atuul bucureștenilor, dar 
care tocmai acesta a fost sub 
valoarea de ansamblu a apă
rării în meciul-tur. Vacă pie
sele de bază ale echipei — 
Vasile Stingă, Marian Dumi
tru, Dumitru Berbece, golgc- 
terul primului meci al semifi
nalelor! Marian Mirică, Tudor 
Vasile și ceilalți vor aborda 
cu aceeași, hotărîre întîlnirea 
cu handbaliștii suedezi, victo
ria nu le poate scăpa șl, o 
dată cu ea, calificarea în fi
nala C.C.E.

Jocul va fi condus de arbi
tri spanioli Ramon Galego 
Santos și Victor Pedro Lamas 
Perez, iar observator I.H.F. 
va fi Bernhard Thielle (R.F. 
Germania).

formații din primul eșalon al 
handbalului de club continen
tal, au dovedit că se 
află printre oeie mai 
bune echipe europene. Se 
mizează, desigur, pe forma lui 
Huligan, pe șuturile puternice 
și precise ale lui Licu și Roș
ea, pe luciditatea lui Durau, 
pe pătrunderile lui Mocanu și 
Zaharia, într-un cuvînt pe o 
cît mal bună prestație atît în 
atac, cît și în apărare, punctul 
forte al echipei noastre.

La rîndul lor, francezii au 
dovedit că știu să practice un 
handbal bun, avînd în iugosla
vul Isakovici, în Tristant și 
Bernard piese de bază, că 
folosesc orice mijloc, deseori 
trecînd peste limitele regula
mentului, pentru a se impune. 
De valoarea echipei franceze 
vorbește, spre exemplu, și fap
tul că în sferturi, după ce a 
pierdut, în deplasare, la „7“-le 
Iugoslav de la Cervenka, la o 
diferență de 4 goluri, s-a im
pus acasă cu 11 !

Meciul va avea loc azi, de 
la ora 16,15 (locală) și va fi 
condus de arbitrii olandezi 
Jo Nusser și Wim Struik. Ob
servator I.H.F. — Peter 
Hansmdorf (Elveția).

ROMÂNIA
(Urmare din pag. 1)

Florică Murariu, căpitanul e- 
chipei. Prudența nu este, ori
cum, una de circumstanță, 
mai ales în condițiile existen
ței anumitor incertitudini pen
tru antrenorii Th. Rădulcscu 
și Gh. Nica, asupra ,.XV“-Iui 
de începere, Murariu, Kădules- 
cu, Ciorăscu, Răcean avînd 
chiar ieri-alaltăieri urmele u- 
nor accidentări. Ei sînt în cea 
mai mare măsură recuperați 
la ora actuală, în teren vor 
intra 15 (din 16) jucători oe 
pe Arms Park, existînd însă 
și posibilitatea trecerii lui Du- 
mitraș în linia a doua, dacă

superioare impuse mal mult de 
două „sferturi", dar si unei mari 
ambiții, evidentă parcă mai mult 
decit oricind. Stellștll au vrut, 
s-ar spune, să demonstreze că 
disputa pentru întîietate s a în
cheiat numai în clasament, nu 
șl în ... partidele directe. Cert 
este că penultima confruntare 
dintre cele două fruntașe ale 
poloului nostru a anticipat în 
mod notabil viitoarea întîlnire. 
de la București, dar șl, mal ales,

CLASAMENT
1. DINAMO 98 S3 3 2 455-263 69
2. Steaua 38 31 1 6 390-257 63
3. Crișul 38 26 1 11 414-316 53
4. Rapid 38 15 4 19 303-289 31
5. C.S.U. 38 13 1 24 309-330 27
6. Voința 38 10 5 23 279-357 25

pe cele ale ediției... următoare, 
cînd, foarte probabil, lupta va 
fl șl mai strînsă. dacă este să 
argumentăm numai cu anul în 
plus de maturitate dobîndit de 
echipierii Stelei. Dinamoviștli, 
desigur păstrează în contul lor 
un avantaj al experienței, mani
festat în campionatul la zi. In 
turneul oră dean șl chiar în re
centul derby : într-o repriză și 
jumătate, campionii au revenit 
de la 2—7 la 6—7 fiind aproape 
de egalare. N-au reușit datorită 
unui efort al partenerilor, dar 
chiar faptul că dinamoviștii au 
înregistrat astfel, doar a doua 
lor tnfrîngere în campionat (pri
ma datînd din retur și avtad-o 
ca performeră tot pe steaua) 
constituie o dovada că echipa

„CUPA MONDIALĂ" LA ȘAH
BARCELONA, 14 (Agcrpres) 

După 11 runde, în Turneul 
internațional de șah pentru 
„Cupa Mondială" de la Barce
lona, în fruntea clasamentului 
se află Liubojevici (Iugoslavia) 
și Short (Anglia), cu cite 7,5 
puncte, urmați de Kasparov

ACTUALITATEA 
PUCILISTICĂ

• In turneul internațional 
de box de la Bangkok. în li
mitele categoriei pană, A. Ha- 
matov (U.R.S.S.) l-a întrecut 
la puncte pe S. Juitai (Thai
landa), iar la categoria ușoară 
A. Zuelow (R.D.G.) l-a învins 
prin k.o. pe danezul B. Es- 
pensen.
• La Belfast, în meci pen

tru titlul de campion european 
la categoria phnă, boxerul en
glez Paul Hodkinson l-a în
vins prin k.o. tehnic, în re
priza a II-a, pe francezul Ray
mond Armand.
• Celebrul boxer american 

de culoare Ray Sugar Robin
son a încetat din viață, în 
vîrstă de 68 de ani, la un spi
tal din Culver City (Califor
nia).

VICTORII CLARE LA POLO
PARIS, 11 (Agcrpres). Me

ciurile disputate în prima zi 
a turneului intenațional de 
polo pe .apă de la Paris s-au 
încheiat cu următoarele rezul
tate : U.R.S.S. — Grecia 18—8 
(3—3. 6—1, 4—4, 5—0) ; Spania 
— Suedia 12—5 (3—0, 4—1,
2—2, 3—2) : S.U.A. — Franța 
10—6 (3—2, 3—3, 3—0. 1—1).

-ITALIA
Ciorăscu nu va ti apt totuși, 
situație în care tînărui Rădu- 
canu va deveni închizător la 
grămadă. De partea cealaltă, 
antrenorul Loreto Cucchiarelli 
ne-a spus — dtfpă un moment 
al amintirilor : „Am jucat și 
eu la București, acum vreo 20 
de ani" — că a avut multe 
probleme în alcătuirea celei 
mai bune formații, dar are în
credere în evoluția titularilor 
pentru meciul de astăzi, care 
începe la ora 16 (în deschidere, 
jocuri ale unor foarte tineri 
rugbyști din cluburi bucu- 
reștene).
• Reamintim că elevii, stu

denții și militarii în termen 
au acces gratuit.

din Șos. ștefan cel Mare nu (se) 
pierde oricum.

Crișul Oradea, cu un loc pe 
podium asigurat cu multă vreme 
in urmă, a apărut mal mobili
zată în acest turneu pe teren 
propriu, jucînd cu vădita inten
ție de a-și proba posibilitățile 
(cu tinerii Bonca și Stankovlts 
bine integrați in formația de 
bază). A cedat, o singură dată, 
la limită în fața Iui Dinamo, a 
învins tot ia diferență minimă 
pe Steaua, cîștigind. in general, 
fără să forțeze celelalte meciuri. 
O a treia echipă buoureșteană. 
Rapid, a evoluat mai puțin con
vingător, făcînd din nou impre
sia că jocul său depinde de for
ma și inspirația de moment a 
unuia sau a altuia dintre compo- 
nenții ei, schimbarea modalități
lor tactice în funcție de adver
sar șl de situația concretă din 
meci și de pe tabelă fiind ma
rea problemă a giuleștenilor, 
cindva remarcabili în această 
privință;

Ultimele, două clasate din 
grupa primă valorică. C.S.U. 
Construcții T.M.U.C.B. și Voința 
Cluj-Napoca, au încercat fiecare 
să evite „lanterna". Clujenii, 
deși s-au revanșat pentru eșecul 
din turneul anterior, n-au reușit 
șl „rocada", prestația lor în ce
lelalte partide fiind a unei echipe 
în scădere de ritm. Și, cum 
bucureștenii de la C.S.U. au rea
lizat mai mult (3 P), ordinea a 
rămas neschimbată, cum este de 
crezut că va fl șl în final.

George ROTARU 

(U.R.S.S.) — 6.5 puncte, Hiib- 
ner (R.F.G.) — 6 puncte etc.

Rezultate din runda a 11-a : 
Beliavski — Kasparov 0—1 ; 
Short — Seirawan 1—0 ; Iusu- 
pov — Liubojevici remiză ; 
Hjartarson — Korcinoi 0—1.

★
MOSCOVA, 14 (Agcrpres). în 

turneul internațional de șah 
„Memorialul Râul Keres“, ce 
se desfășoară la Tallin, după 
5 runde în clasament conduce 
OU (U.R.S.S.) cu 3,5 puncte 
(t), urmat de Elvest (U.R.S.S.) 
— 3,5 puncte și Drașko (Iugo
slavia) — cu 2,5 puncte. în 
runda a cincea, Ghelfand a 
eîștigat la Mihail Marin, iar 
partidele Elvest — OU și Draș
ko — Ernst s-au încheiat 
remiză.

iMlHltlH INIM^ATIONILE

»£ VOI II L\ BftNO

FRAGA, 14 (Agcrpres). în 
ziua a doua a turneului inter
național femenin de volei de 
la Brno, reprezentativa R. P. 
Chineze a întrecut cu scorul 
de 3—0 (15—11, 15—2, 15—11) 
echipa Perului.

Alte rezultate : Polonia — 
R.P.D. Coreeană 3—2 (9—15, 
15—7, 5—15. 18—16, 15—10) ;
Cuba — R. D. Germană 3—1 
(15-4, 15—13. 4—15. 15—3).

In perspectiva returului semifinalelor din cupele europene

TREI CLASAMENTE SUI-GENERIS...
Dintre numeroasele subiecte de 

discufie asupra actualelor semi
finale ale cupelor europene, cele 
trei clasamente la alcătuirea că
rora participă formațiile califi
cate pină in această etapă par 
a oferi cîteva teme de reflecție 
deloc lipsite de interes. Ca să 
fim „la zi", am introdus în cal
cule șt meciurile-tur ale semifi
nalelor, așa că acum, cu cîteva 
zile înaintea returului, situațiile 
se prezintă astfel :

CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI ; 1. Real Madrid 7 5 2 9 12—5 
12 p î 2. Steaua 7 5 11 21—S 11 P î
3. Milan 1 3 < 9 11—5 10 p : 4. Ga- 
latasaray 7 3 1 3 10—10 7 p.
• Dacă Real, Milan șl steaua 

au apărări aproximativ egale, nu
mărul golurilor de la „pasiv* Bind 
cam același (mal puțin de unul 
primit de meci), iese în evidență, 
in schimb, apetitul de gol al 
bucureștenilor, detașați mult cu 
cele 21 de goluri înscrise, Lăcă
tuș (cu 7) și Hagi (cu 5) deve
nind „personajele zilei" în 
preajma tuturor porților adverse. 
• Semifinala 1—3 (Real — Mi
lan) nu a reflectat pe Santiago 
Berna'oeu aceste locuri, falanga 
olandeză + Barcsl intirmînd 
pînă acum, pozițiile de clasa
ment. Steaua însă șl-a demon
strat eu vîrf și îndesat (prin cele 
4 goluri marcate ultimei clasate), 
meritele care o mențin pe locul 
secund al acestei Ierarhii inso
lite • o situație aparent para
doxală : cu un 0—0, acasă, Mi
lan va elimina ne Real, adunînd 
mal puține puncte în toate par
tidele din actuala ediție a C-l : 
în schimb, o victorie a Stelei la

★ ★

ÎN MECI pentru preliminariile 
Campionatului European rezervat 
echipelor de luniorl. selecționata 
Bulgariei a întrecut cu sco
rul de 2—1 (1—1) formația Mal
tei. în cadrid aceleiași competi
ții, reprezentativa Olandei a în
vins pe teren propriu, cu sco
rul de 2—1 (2—0) echipa Ciprului, 
iar selecționata Cehoslovaciei a 
terminat la egalitate : 0—0. pe te
ren -propriu, cu formația Gre
ciei.

LA OSTRAVA, în „Cupa Euro
pei Centrale", echipa locală Ba- 
nik a întrecut cu scorul de 3—0 
(2—0) formația italiană S.C. Pisa.

„CUPA SPANIEI" a programat 
două meciuri retur eontînd pen
tru sferturile de finală, Încheiate 
cu următoarele rezultate : Atle
tico Madrid — F.C. Barcelona 
4—0 (în tur 3—3) 1 Mallorca — 
La Coruna 1—0 (în tur 1—4). E- 
chlpete Atletico Madrid și La 
Coruna s-au calificat pentru se
mifinalele competiției.

FINALA..CUPEI PORTUGALIEI" 
se va disputa la 28 mal Intre 
echipele Benfica Lisabona și Be- 
lenenses.

Ta semifinale, Benfica Lisabona 
a învins cu soorul de 3—1 for
mația F.C. Braga, Iar Belenonses 
a întrecut, tot eu 2—1, echipa

PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Sportivul chi

nez Liu Wenjun a terminat în
vingător în concursul de mara
ton redus desfășurat la Nanjing 
(R.P. Chineză), fiind cronome
trat cu timpul de 1.07:34. Pe lo
cul secund s-a clasat canadianul 
Kenneth Hamilton — 1.08:50. La 
feminin, cel mal bun timp 
(1.13:05) l-a realizat Yan Yulian 
(R.P. Chineză).

HANDBAL • în continuarea 
turneului pe care fl întreprinde 
în R.F. Germania, echipa mas
culină a U.R.S.S. a evoluat la 
Fredenbeck in compania unei 
selecționate locale. Handbaliștii 
sovietici au obținut victoria cu 
scorul de 36—19 (10—9).

TENIS O în turneul de la Rio 
de Janeiro, contînd pentru „Ma
rele Premiu", jucătorul argenti
nian Guillermo Roldan l-a elimi
nat cu 6—3, 7—6 pe brazilianul 
Danilo Marcelllno, Iar americanul 
Todd Wistken a cîstigat cu 7—5, 
4—6 7—5 partida cu coechipierul 
său. Dan Cassidy.

TIR • In proba feminină de 
pistol cu aer comprimat din ca
drul concursului internațional de 
la Sofia, pe primul Ioc s-a cla
sat Svetlana Belan (U.R.S.S.). cu 
382 puncte, urmată de Volkova 
(U.R.S.S.) — 378 puncte șl Sta- 
niseva (Bulgaria) — 374 puncte. 
• Proba de pistol liber din ca
drul concursului de la Ciudad 
d? Mexico a revenit sportivu
lui suedez Ragnar Skanaker. cu 
661 puncte, urmat de coechipie
rul său. Benny Ostimand 645 
puncte, Viaceslav Tokarev 
(U.R.S.S.) — 639 puncte, Darius 
Young (S.U.A.) — 636 puncte
etc.

Izmir, coroborată cu orice scor 
egal la Milano, ar aduce-o pa 
Steaua nu numai în finala 
C.C.E., ci șl în fruntea clasa
mentului prezentat mai sus ; sau 
chiar un meci egal, în cazul u- 
nei Infringed a lui Hugo San
chez...

CUPA CUPELOR : 1. Malines
7 I 1 4 14—2 13 p ; 2. Barcelona 
7 4 3 9 14—4 11 p ț 3. Sredeț 
7 5 9 2 16—9 lo p ; 4. Sampdorla
7 13 3 9—7 9 p.
• Aad de Moss se poate con

sidera mulțumit de ev viiile e- 
levilor săi, comentator înclmă 
să-1 acorde însă tehnicianului 
multe dintre succesele acestor 
belgieni modești în vîlvă, dar 
mari în rezultate. Marele examen 
vine însă acum, cu Sampdorla. 
și n-ar fl exclus ca ultima cla
sată să devină una dintre cele 
două finaliste ale lui C-2 t Iar 
pentru ca „tacîmul" să fie com
plet, șl locul 3 ar putea urca in 
ultimul act, dacă bulgarii de la 
Sredeț cîștigă cu 2—0 sau cu 
3—1, acasă, în fața „Barței“...

CUPA UEFA : 1. Stuttgart
9 9 12 14—6 13 p ; 2. Napoli 
9 5 3 1 11—l 13 n ; 3. Dvnamo 
Dresda 9 5 2 2 16—5 12 p ; 4. Ba
yern Mflnchen 9 6 9 3 20—11 12 p.
• Cel mai echilibrat clasament 

este acesta al semifinal!-, .clor 
Cupei UEFA. între echipe dife
rența fiind minimă. Și nu e în- 
tîmplător că tot acum, orice pro
nostic pare cel mal greu de dat, 
implicînd riscurile cele mal 
mari...

Radu TIMOFTE

★
Spotting Lisabona.

IN ETAPA A 33-a a campiona
tului Franței, Olympique Marsi
lia a terminat la egalitate : 2—2 
cu formația Monaco. Alte rezul
tate : Laval — Cannes 2—9 ; Ma
tra Racing — Caen 3—1 ; Socnaug
— Toulon 2—4 ; Montpellier — 
Lille 2—3 ; Girondlns Bordeaux
— Metz 4—1 ; Strasbourg — St. 
Germain Paris 0—0 ; St. Etienne
— Auxerre 1—1 ; Nisa — Tou
louse 2—0 ; Lens — Nantes 0—0.

tn clasament conduce olym- 
pique Marsilia' — 63 puncte, ur
mată de St. Germain Paris — 
62 puncte-

PENTRU MECIUL din 26 apri
lie de la Rotterdam. în compania 
formației R.F. Germania, con- 
tind pentru preliminariile Cam
pionatului Mondial, selecționata 
Olandei nu va putea conta pe 
trei titulari (accidentați) : golge- 
tend campionatului John Bos
man, mijlocașul Wouters, pre
cum șl portarul Van Breukelen.

ECHIPA ARGENTINIAN A Boca 
Juniors a fost eliminată din com
petiția sud-amerioană ..Cupa 
Llbertadores". de către formația 
Olimpia Asuncion (Paraguay). 
Învinsă eu 4—1 In prima parti
dă. Boca Juniors a cîștigat doar 
cu ă—S mectut retur.


