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In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, luni, 
aprilie, au început 
sesiunii a noua a celei 
IX-a legislaturi a Marii 
nări Naționale.

La sosirea în rotonda 
tului Marii Adunări Naționale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întâmpinați cu puternice și 
îndelungi aplauze.

împreună cu conducătorul 
partidului și statului nostru. în 
lojile oficiale au luat loc mem
brii Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. și mem
brii Consiliului de Stat.

Alături de deputății prezenți 
la lucrările sesiunii, se aflau 
in sală, în calitate de invitați, 
membri ai conducerii unor in
stituții centrale, organizații de 
masă și obștești, oameni ai 
muncii din întreprinderi și 
instituții din Capitală, repre
zentanți ai vieții noastre știin
țifice și culturale.

Erau prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara 
noastră, precum și corespon
denți ai preșei străine.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de tovarășul
Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale.

La propunerea Biroului 
Marii Adunări Naționale. a 
fost adoptată, în unanimitate, 
următoarea ordine de zi :

17
lucrările 

de-a 
Adu-

Pala-

In continuare, a fost pre 
zentat proiectul Hotărîrii Marii 
Adunări Naționale, cu privire 
la plata datoriei externe» la 
politica economică, de con
strucție socialistă și de cola
borare economică internaționa
lă a Republicii Socialiste 
România cu toate statele lumii.
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In legătură cu proiectul de 
Hotărire, a luat cuvîntui 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Cuvintarea conducătorului 
partidului și statului nostru a 
fost urmărită cu interes și sa. 
tisfacție, fiind subliniată cu vii 
și îndelungi aplauze, cu pu
ternice urale și ovații.

Dînd expresie sentimentelor 
de. profundă dragoste și pre. 
țuire, de aleasă recunoștință 
cu care întregul popor 
îl. Înconjoară pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescn, deplinei 
aprobări față de ideile cuprinse 
în cuvintarea președintelui ță
rii, într-o atmosferă entuziastă, 
de ..vibrant patriotism, depu
tății au adoptat în unanimitate 
Hotărîrea Marii Adunări Na. 
țipnale cu privire la plata da
toriei externe, la politica eco
nomică, de construcție socia
listă. și de colaborare economi
că, internațională a Republicii 
Socialiste România cu toate 
statele lumii.

rroletart gin teat* țările, nnlți-vă i
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La întreprinderea de Tractoare Brașov
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PERFORMANTA 1N PRODUCȚIE ȘI ÎN SPORT,
UN TEL AL TUTUROR

Marti 18 aprilie 1989

1. Raportul guvernului pri
vind realizarea planului pe 
primul trimestru și măsurile 
pentru înfăptuirea integrală a 
planului pe trimestrul II și 
întregul an 1989.

A luat apoi cuvîntui to
varășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al 
Republicii Socialiste România,

g

2. Raportul privind analiza 
pe bază de bilanț a rezultatelor 
obținute pe ansamblul econo
miei naționale, formarea _ și 
utilizarea resurselor financiaro 
in anul 1988.

Guvernului sj
___,,__ j România, Ș 

care a prezentat Raportul gu- j* 
vcrnului privind realizarea ,g 

3

2. Proiectul legii privind 
anularea și reeșalonarea unor 
datorii ale cooperativelor agri
cole de producție și asociații, 
lor economice intercooperatiste.

vernului privind 
planului pe primul trimestru 
și măsurile pentru înfăptuirea 
integrală a planului pe tri
mestrul II șl întregul an 1989, 
precum și analiza pe bază de 
bilanț a rezultatelor obținute 
pe ansamblul economiei na
ționale, formarea și utilizarea 
resurselor financiare în anul g 
1988. g

i

l

4. Proiectul legii privind îm
bunătățirea organizării admi
nistrative a teritoriului Repu. 
blicii Socialiste România.

5. Proiectul legii privind in
terzicerea creditelor din străi
nătate.

6. Proiectele de lege privind 
aprobarea decretelor 
zînd norme cu putere de lege 
emise' de Consiliul de Stat.

A luat cuvîntui tovarășul 
Manea Mănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, care a 
spus: „Poporul român a primit, 
cu vie satisfacție, lichidarea, 
în totalitate, a datoriei externe, 
act de demnitate națională, 
care a fost adus la cunoștința 
întregii țări, la Plenara Comi
tetului Central al partidului și 
la Plenara Consiliului Național 
ai Frontului Democrației și U- 
nității Socialiste de ilustrul 
creator al strategiei revoluțio
nare a înfăptuirii Româniej 
socialiste moderne, proeminentă 
personalitate a vieții interna
ționale, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicojae Ceaușescu.

In temeiul acestei strălucite 
înfăptuiri, comisiile permanente 
ale Marii Adunări Naționale, 
întrunite în ședință, în ziua de 
16 aprilie, au propus, în una
nimitate, adoptarea, de către 
forul suprem legislativ al țării, 
a unei hotărîri care să consfin
țească acest istoric eveniment 
de o deosebită însemnătate 
pentru dezvoltarea independen
tă, politică și economică, a pa
triei noastre, prin mijloace 
proprii și o largă cooperare in
ternațională, pentru înfăptui
rea Programului partidului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comu
nism".

Expunerea asupra Proiectului 
Legii privind anularea și ree- 
șalonarea unor datorii ale coo- 
perativelor agricole <Se produc
ție și asociațiilor economice 
intcrcooperatiste a fost pre- 
zentată de tovarășul Cornel 
Pacoste, viceprim-ministru al 
guvernului.

cuprin-
Raportul comun al comisiilor 

permanente de specialitate ale 
M.A.N. care au examinat și 
avizat Proiectul Legii privind 
anularea și reeșalonarea unor 
datorii ale cooperativelor agri
cole de producție și asociațiilor 
economice intercooperatiste a 
fost prezentat de tovarășa 
Elena Pugna, vicepreședinte al 
Comisiei pentru industrie și 
activitatea economico-finan- 
ciară.

în continuare, tovarășul 
Gheorghe Pană, președintele 
Comitetului pentru Problemele 
Consiliilor Populare, a pre
zentat Expunerea asupra Pro
iectului Legii privind îmbu
nătățirea organizării admini. 
strative a teritoriului Republi
cii Socialiste România.

Raportul comun al comisii
lor permanente ale ____
asupra acestui proiect de lege 
a fost prezentat de tovarășul 

...i Moga,
pentru 
administrația

loachim 
Comisiei 
populare și 
stat.

M.A.N.

președintele 
consiliile 

de

In 
rale 
tele . _ ____________ _____
cuvîntui deputății îîie Matei, 
Paula Prioteasa, Gheorghe 
Oprea, Ion Anastasiu, Gheorghe 
Constantinescu, Aurelia 
Dumitru Necșoiu, 
Nagy, ~ " 
Dobra, 
Ștefan 
Ioan 
Vasile Milea.

discuțiilor gene-cadrul discuțiilor gene- 
în legătură cu documen- 
supuse dezbaterii au luat

Bratu, 
Ferdinand 

Rodica Vîlcu, Marcel 
Ioan Tofu, Emil Huidu. 
Rab, Ștefan Andrei, 

Toma, Steluța Balint.

Lucrările sesiunii continuă.
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Am pășit In aceste zile de 
primăvară, in preajma sărbă
torii oamenilor muncii — 
1 Mai — în marea întreprin
dere de Tractoare din Brașov. 
Cu emoție și respect pentru 
ceea oe înseamnă această „ci
tadelă muncitorească*' în in
dustria noastră constructoare 
de mașini, locul în care 
mii de oameni ai muncii fău
resc, de 
cunoscute 
adevărat...

ani multi tractoare 
și apreciate cu 
peste mări și țări. 

Mesaj ta lume al inteligentei 
și capacității tehnice. crea
toare, a poporului român. Fi
resc, și in cinstea acestui 
1 Mal. de care ne mai despart 
puține zile, oamenii muncii de 
aici și-au luat o serie de an
gajamente pentru a cinsti, 
prin fapte, marea sărbătoare. 
In momentul vizitei noas
tre. ne-au fost comunicate noi 
succese ale colectivului de 
muncitori, ingineri și teh
nicieni. Pe primul trimestru 
a] anului, producția marfă

a fost realizată in proporție de 
102 la sută, ceea ce înseamnă 
o creștere importantă față de 
perioada 
anului trecut, 
înregistrat 
modernizarea 
producție, 
indicatorii 
ductivității muncii... în cinstea 
Zilei de 1 Mai oamenii muncii 
de la această întreprindere 
și-au onorat în devans toa
te comenzile pentru partenerii 
interni și de peste hotare.

Nu se poate insă, ca. aflat în 
acest puternic centru muncito
resc brașovean, să nu ți se 
vorbească despre activitatea 
sportivă de aici, despre clubul 
„Tractorul", club cu îndelun
gată tradiție. Citind. pe 
un mare panou, numele unor 
mari sportivi, de excepție, 
încerci un sentiment de sinceră 
admirație : Alexandru Frim 
— automobilist, aviator de

corespunzătoare 
Totodată, 

pași înainte 
procesului 

8-au îndeplinit 
de creștere a pro-

performanță. bobeur. Jean 
Calcianu — automobilist, Iuliu 
Bodola — fotbalist, Traian Chi- 
comban — ciclist. Gheorghe 
Ferariu — voleibalist etc. etc. 
Istorie sportivă bogată, deo
sebit de densă. în anii socia
lismului. Și. urmare a pregă
tirii cu seriozitate și dăruire, 
a simțămintelor patriotice 
care-i animă pe sportivii 
fruntași, 
menii 
prindere 
zent, cu

simțămintelor 
animă pe 

de la Tractorul, oa- 
muncii din Intre- 
se mîndresc. în one- 
o serie de rezultate

Modesto FERRARINI

(Continuare în oao 2-J1

In vederea semifinalei C, C. E. cu Galatasaray

STEAUA A SOSIT LA IZMIR
încredere robustă în calificare • Un stadion de 70.000 de Tocuri

i.
și un cîmp de joc gazonat care îmbie... la fotbal • Condiții meteo

favorabile - se speră — și la ora jocului
(prin telefon, de 
nostru special), 

port la Marea

IZMIR, 17 
la trimisul 
Străvechiul 
Eg-oe a primit astăzi (n. r. ieri),, 
la ore de dinaintea înserării, 
pe campioana de 
României, 
O echipă 
rește, de la un capăt la celă
lalt al Europei, gratie perfor
mantelor de excepție realizate 
in ultimii ani în arena inter
națională și, ta consecință, 
primită aici cu acel interes 
care se acordiă, de. regulă, frun
tașelor fotbalului continental.

Reprezentanți ai cotidiene
lor de mare tiraj din Istanbul. 
Ankara, Izmir ș.a. au lua
t-o in primire pe Steaua încă 
de la aeroport, unde în mal 
multe, „reprize", blițurile fo- 
toreporteri’or au străfulge
rat chipurile jucătorilor. 
S-au aflat în grupul compact, 
alături de antrenorii Anghel 
lordănescu și Dumitru Du.

fotbal a 
formația Steaua, 

arhicunoscută, fi-

mitriu, toți 
ai lotului 
liac, Dan 
Bumbescu, 
ciu, ..." ....
Hagi, Rotariu, 
Balint, I. Stan, Măstăcan, Lă
cătuș, Pițurcă, Negrău.

Lăcătuș nu va putea juca din 
cauza cumulului de cartonașe 
galbene. Atît el, cit și ceilalți 
fotbaliști ai Stelei. T. Stoica, 
Hagl, Lung, Dan Petrescu, Io- 
van, Bumbescu ș.a. nu s-au 
putut sustrage întrebărilor de

cei 19 componenți 
Stelei : Lung, Li- 

Petrescu, Iovan, 
L’ngureanu, Buna- 

Minea, Bălan, T. Stoica, 
L Dumitrescu.

tot felul puse de ziariști, între 
care una, nici că se putea alt
fel, se referea la scorul final 
al meciului de la Izmir, Iar 
răspunsul primit de confra
ții din Turcia o sinteză a u- 
nor gîndurl comune a sunat 
cam în felul acesta : rezultatul 

acestei a doua manșe nu sîn-
■ măsură a-1 or nosți';ă. '

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare în oao 2-S1
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START Ihl NOUL SEZON LA CĂLĂRIE
Vacanța a luat sfîrșit și oen- 

tru călăreții noștri fruntași, 
care, de astăzi, Ia baza hipică 
din Lugoj, iși vor disputa în
tâietatea in prima etapă a 
Campionatului Național (ob
stacole și dresaj).

Acest prim concurs consti
tuie, totodată, șl startul in ve
derea abordării cu 
orincipalei competiții 
zonUlud internațional 
pionatele Balcanice,
avea loc la Piatra Neamț.

succes a 
a se- 

Ca;n- 
care vor

ÎNTRECERILE DE FOND LA CAIAC-CANOE,
A

PROMISIUNI PENTRU VIITOARELE REGATE
Daciade! la caiac- 

au avut loc, la 
pe

întrecerile 
canoe (fond) 
sfîrșitul săptămînli trecute, 
Lacul Bascov de lîngă Pitești, 
pe o vreme ce a Intrat parcă 
în tradiția desfășurării acestor 
probe: frig, ploaie, vînt. Com
petiția a fost, totuși, destul de 
animată, cu multe ambiții și 
speranțe la start, cu echipaje 
din 23 de cluburi șl asociații 
sportive din întreaga țară. Cum 
era de așteptat, cursele — la 
care au participat atît seniorii, 
cit șl juniorii — au avut ca 
protagoniști pe membrii loturi
lor reprezentative, caiaciști și 
canolști aparținînd, In majori
tatea lor, puternicelor secții 
nautice ale cluburilor Steaua șl 
Dinamo.

I.a caiac dublu băieți (10 000 m),

Angelin Velea șl ionel Constan
tin, campioni mondiali, au ți
nut să dovedească că alcătuirea 
echipajului lor — nou format — 
a fost o idee bună în perspecti
va C.M. din august. Ei au con
trolat tot timpul cursa, lnvin- 
gînd detașat. Rezultate: 1. VE
LEA, CONSTANTIN (Steaua) 
38:44,47; 2. Gheorghe Nițu, Ma
rius Firfirică (Steaua) 40:02.98 

3. Ion Scoica, Rinei Mihaicea 
(Steauaț-Dinamo) 40:09.50.

Surpriză de proporții In 
de caiac dublu fete (5 000 
Se pleacă furtunos din 
cele 16 echipaje — spre a se feri 
de vlnt — țin liziera pădurii, 
unde e ceva mal adăpost. Lu
minița Herțea șl Mlhaela Ne
dejde, redutabila combinată Di
namo — Steaua, sînt în frunte.

proba 
m !). 
start.

urmate îndeaproape de alte 
două echipaje eu pretenții jus
tificate de a urca pe podiumul 
de premiere. Dar 
neprevăzutul: la 
cere“, în iureșul 
treceri, Luminița 
haela Nedejde — 
bel — nu ocolesc 
urmate îndeaproape de celelalte 
două echipaje. Cînd, în sfirșlt, 
se decid s-o facă, adică se re
întorc din cursă pentru a par
curge corect traseul, e prea tîr- 
ziu: caiaclstele care au respec
tat regulamentul concursului nu 
mal pot fl ajunse! Rezultate : 1.

se întîmplă 
prima „tntoar- 
ambițioasei în- 
Herțea și Mi- 
favoritele pro- 
prima baliză...

Vasile TOFAN

(Continuare In pao 2-S)



TURNEELE DIVIZIEI A DE BASCHET FEMININ
Ieri, Olimpia Voința București 66-65

In Sala Sporturilor din Cluj- 
Napoca și în Sala Rapid din 
Capitală au continuat primele 
turnee pe grupe valorice ale Di
viziei A la baschet feminin. 
Rezultate și amănunte :

9, Ciocan 6. Arbitri: I. Olaru 
K. Stănciulescu.

GRUPA 1-6

Mai întîi se cuvin cîteva a- 
pijecieri după meciul Voința 
Brașov — Voința București 
(disputat în reuniunea a doua), 
încheiat cu victoria brașovence- 
lor, care au realizat, astfel, cea 
mai mare surpriză a campiona
tului actual, deoarece au învins 
una dintre principalele pretenden
te ■ la titlu, deși nu bene
ficiază de aportul internaționalei 
Magdalena Jer^bie și al altei 
jucțădare de. *bază, Carmen Căs- 
vean (ambele accidentate). Pri
ma explicație a frumoasei vic
torii o constituie ambiția exem
plară manifestată de formația 
antrenată de C. Morarii, din rîn
dul căreia s-au evidențiat Nico- 
leta Menihart, Lucia Grecu și 
Camelia Hînda. In contrast, e- 
china Voința București a jucat 
lamentabil, intrînd în teren cu 
convingerea că va avea de înde
plinit doar o formalitate și ne- 
trezindu-se nici măcar după ce 
a fost condusă cu 15—5 (min. 5). 
Voința Brașov a avut perma
nent avantaj, maj’oritatea timpu
lui la diferențe mici, iar în 
min. 36 a acumulat 10 puncte 
(50—40), dovedite decisive. Scorul 
final de 56—50 a fost realizat 
de : Menihart 19, Hînda 16, Gre
cu 6, Kloos 4, Turtoi 4, Vrapciu 
4, Cicio 3 pentru învingătoare, 
respectiv ștefan 13, Caloianu 9, 
Simion 6, Urogdi 8, Jugănaru 2, 
Ciocan 6, Borș 3,. Cocîrlan 3. Ar
bitri : A. Mihai — M. Lazarov.

în cel mai important meci de 
ieri, OLIMPIA BUCUREȘTI a 
dispus de VOINȚA C.S.Ș. 2 
BUCUREȘTI CU 66—65 (28—32,
57—57). A fost o partidă în care 
miza 
pe 
chipe.
lent, _ ______
de finalizare, jucătoarele . celor 
două formații au ratat mult. Vo
ința, mereu cu patru jucătoare 
înalte în teren, a recuperat sub 
panouri aproape totul, reușind 
să aibă permanent avantaj pe 
tabela de marcaj, dar la dife
rențe mici ; Olimpia a contat, 
practic, numai pe Mălina Mari- 
nachc și Mariana Bădinici. In
tr-un final de mare tensiune, 
Olimpia a egalat (după ce în 
min. 37 Voința conducea cu 
57—51). In prelungiri, Voința a 
avut din nou avantaj (min. 44; 
65—62), dar două pătrunderi ale 
Mălinei Marinache, soldate cu 
tot atîtea coșuri, au adus victoria 
formației Olimpia, la capătul 
unei întreceri aprig disputate. 
Ambele echipe au rămas însă 
datoare din punct de vedere teh
nic, și spectacular. Au marcat : 
Marinache 27, Bădinici 22, Stingă 
7, Bîră 4, Crisiea 3, Gavrilluc 2, 
D. Popa 1, respectiv Ștefan 18, 
Borș 17. Cocîrlan 15, Caloianu

UNIVERSITATEA C.S.Ș. VIITO
RUL CLUJ-NAPOCA — VOINȚA 
BRAȘOV 84—55 (48—38), META
LUL C.S.S. SALONTA — META
LUL C.S.Ș. RM. VlLCEÂ 75—76 
(37—28).

Programul de azi — de la ora 
15: Voința București — MetaltO 
Salonta, Voința Brașov — Me
talul Hm. Vîlcea, Olimpia — U- 
niversitatea.

Mircea RADU — coresp.

GRUPA 7-12
MOBILA C.S.Ș. SATU MARE — 

CONSTRUCTORUL C.S.Ș. ARAD 
57—74 (32—35). După 25 de minute 
de joc echilibiat. arădencele au 
reușit să ia inițiativa, pe care au 
păstrat-o pînă în final. Au mar
cat : Chindriș 15, Așteleanu 12, 
Szenes 12, Szocs 8, Dezsă 7, Mol
dovan 2. Toth 1. respectiv Blin- 
dul 29, Neusatz 12, Weichelt 16, 
G. Nagy lk Ciupe 6. Arbitri 2 
I. Breza — C. Tudor

A.

și-a 
evoluția 

Deși 
căutind

pus amprenta 
ambelor 

au 
poziții

e- 
lucat 

sigure

După „internaționalele" de scrim
POLITEHNICA SPORTUL STU

DENȚESC BUCUREȘTI — CO
MERȚUL TG. MUREȘ 72—57 (37— 
31). Deși au beneficiat de servi
ciile unei conducătoare de joc 

excelentă ieri, am numit-o pe 
Denisa Făgărășanu. bucureșten- 
cele au fost depășite. în primele 
10 minute, de viteza de joc a mu- 
reșencelor. care nu au putut în
să obține o diferență netă pe ta
bela de marcaj. Treptat, echipa 
studențească și-a intrat în ritm 
și a izbutit să egaleze. Apoi Po
litehnica s-a detașat în fața unei 
formații care și-a apărat totuși 
șansa pînă în final. Au mar
cat : Petre 26, Laszlo 17, Zidaru 
13. Făgărășanu 11, Moldoveanu 5, 
respectiv jakabfy 26, M. Nagy 14, 
Podraczki 10, Șandor 5. Dumi- 
trache 2. Arbitri : N. constan- 
tinescu — A. Columban.

RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI -
CONPBEF C.S.Ș. 1 CONSTANTA 
62—44 (36—28).

Programul de azi — de la ora 
15 : Mobila — Conpref, Construc
torul — Politehnica. Comerțul — 
Rapid. 
Alexandru EPURAN-coresp.

0 ECHIPĂ NU
1»

ÎNSEAMNĂ UN SINGUR f
internaționale 

ale României, tra- 
conf run tare anuală, 

pe planșele sălii 
din Capitală, Ia 

săptăminii trecute,

opinăm că a fostCampionatele 
de scrimă 
dițională 
a chemat 
Floreasca 
sfîrșitul
pentru a-și disputa ediția 1989 
floreta masculină. Au răspuns 
floretiști din R. S. S. Azerbaid
jană, Bulgaria, 
total) și 48 din țara noastră 
(adică eșalonul 
actuale. indiferent 
goria de virsta). Dintre concu- 
renții de peste hotarre s-au de
tașat net, prin valoarea confir
mată și perspectivă, cubanezii, 
aceștia aliniind la start pe 
lingă tertetul medaliat . cu 
bronz la C.M. ’83 (Guillermo 
Betancourt, Oscar Garcia, Tu- 
lio Diaz, ultimul a fost vice-

Cuba (14. in

performanței
de cate-

cum, însă,
edificator.

In aceste condiții, întrecerea 
a devenit
România — Cuba, început 
proba individuală, 
mintala- și încheiat prin cea 
a echipelor, duminică după-a- 
miază. Și după cum arăta ta
bloul eliminărilor directe și 
recalificărilor (cu românii 
calificați 
gazdelor 
din prima garnitură, alături de 
cei mai buni tineri) și, mai a- 
les după paritatea (4—4) pe 
care o înfățișa tabloul finalei 
de 8 a probei individuale, spe
ram cu toții, for de resort și 
spectatori, într-o victorie ro
mânească. N-a fost, însă, așa. 
De ce ?

un meci bilateral 
cu 

vineri di-

eliminărilor
(eu

în bloc, din partea, 
nelipsmd nimeni

AU CIȘTIOAT „CUPA PRIMĂVERII

II,

D.
5.

lea 396,60 p, 4. 
(Triumf) 389,25 p, 
(Crișul) 370,40 p, 6. Gh. 
351,80 p ; junioare 11, 
lină 1 m : 1. Anca

SĂRITORII DE EA C. S. $. TRIUMF

Tradiționalul concurs de sări
turi „cupa Primăverii**, desfășu
rat în bazinul Olimpia din Si
biu, a fost cîștigat de echipa 
C.S.Ș. Triumf Bucul ești. între
cerile au constituit și un bun 
prilej de verificare a pregătiri
lor in vederea competițiilor in
ternaționale oficiale din acest an 
(Campionatele Europene de ju
niori și „Concursul Prietenia*4), 
fapt, subliniat de secretarul ad
junct al F. R. Natație, Ștefan 
Iamandi : „Săritorii s-au prezen
tat la un nivel superior celui 
de anul trecut, in special junio
rii II, din rîndul cărora s-au 
evidențiat Ionica Tudor și Cris
tina Loloiu. Au fost însușite des
tul de multe salturi cu coeficient 
de mare dificultate, inclusiv șu
ruburi, executate la un nivel ri
dicat**.

Clasamente — junioare I, tram
bulină 3 m : 1. Luana Ciufuligă 
(Progresul București) 423,85 p, 2. 
Monica Mate (Crișul Oradea) 
422,15, 3. Cosmina Voinea (C.S.Ș. 
Triumf București) 387,65 p, 4. Da
niela Popa (Crișul) 373,85 p, 5. 
ioana Voicu (Progresul) 366,40 
p ; platformă : 1. voicu 400,50 p, 
2. Mate 375,15 p, 3. Popa 365,30 p,
4. Ciufuligă 299,85 p, 5. Sonia 
Pîntece (Triumf) 282,25 p ; ju
niori I, trambulină 3 m : 1. B. 
Cibu (C.S.Ș. Sibiu) 511,50 p, 2.
5. Baca (C.S.Ș. Sibiu) 474,95 p, 3. 
S. Fredel (C.S.Ș. Sibiu) 454,70 p, 
4. Gh. Dumitru (Triumf) 418,10 
p, 5. A. Felea (C.S.Ș. Sibiu) 
416.10 p, 6. C. Bichiș (C.S.M. Si
biu) 385,75 p : platformă : 1. Cibu 
527,85 p, 2. Baca 496,15 p, 3. Fe-

Miloagă 
C. Tarsi 
Dumitru 
tramttu- 

_ _  Udvescu 
(C.S.M.) 364,10 p, 2. Ionica Tudor 
(Lie. ind. 37 București) 351,10 p, 
3. Cristina Loloiu (C.S.M.) 346,6a 
p ; trambulină 3 m : 1. Tudor 
464,65 p, 2. Loloiu 406,05 p, 3. 
Udvescu 399,10 p ; platformă : 1. 
Loloiu 292,50 p, 2. Tudor 273,40 
p, 3. Oana Dinu (Triumf) 260,30 
p ; juniori II, trambulină 1 m :
1. V. Dumitru (Triumf) 401,25 p,
2. Gn. Cherecheș (S. C. Bacău) 
361,20 p, 3. A. Gavriliu (S. C. 
Bacău) 322,55 p ; trambulină 3 
m : 1. V. Dumitru 448,70 p, 2. 
A. Gavriliu 412,60 p, 3. I. Pleșa 
(C.S.M.) 397,45 p ; platformă : 1. 
Cnerecheș 399,15 p, 2. C. varabecz 
(Crișul) 359,90 p, 3. V. Dumitru 
349.00 p.

Clasamente pe echipe — fete :
1. Progresul 300 p, 2. C.S.M. Si
biu 284 p, 3. Triumf 279 p : 
băieți : 1. Triumf 375 p, 2. S. C. 
Bacău 283 p, 3. C.S.Ș. Sibiu 239 
p ; general : 1. Tsiumf 654 p,
2. S. C. Bacău 546 p, 3. Crișul 
437 p, 4. C.S.M. Sibiu 377 p, 5. 
C.S.Ș. Sibiu 319 p, 6. Progresul 
300 p, 7. Lie. ind. 37 Bucu
rești 267 p.

Ilie IONESCU, coresp.

C.
3.

1.

întrecerile de fond la caiac-canoe
'Urmare din pag 7)

ELENA PLOPEANU, GABRIELA 
POLOCOȘER (Dinamo-f-Steaua) 
18.26,30; 2. Daniela Catană, Da
niela V olog a (Farul+CSȘ Tul- 
cea) 18:35,15; 3. Lidia loniță, Mi- 
reia Acamicai (Marina Orșova+ 
CSM Iași) 18:36,85... 14. Luminița 
Heițea, Minaela Nedejde (Dina- 
mo-rSteaua) 21:06,64.

Sigur, toate probele au fost 
urmarae cu inheres. Un premiu 
de acuratețe, de tinerețe ar me
rita, insă, caiacistele aliniate în 
finala de simplu. A învins — 

clar — SANDA NICULAE (Dina
mo; , cu 19:26,27, o sportivă care, 
sezon de sezon, a progresat în 
tehnica vislitului, în forță. Ea a 
lost urmată de junioara Viori- 

(CSU Construcții 
19:56,71, reprezen-

fost 
ea lordache
București) - 
tanta, poate, cea mai autentică 
a „noului val“. Pe locurile ur
mătoare: 3. Elena Irimia (Stea
ua) 20:01,69; 4. Emilia Catană 
(Voința Tg. Mureș) 20:36,02; 
Amșcara Obreja (C.S.Ș. “
stanța) 20:47,37 ; 6. Ana 
(Dinamo) 20:51,52.

„Surpriză-, tot la o ocolire de 
baliză, și în proba de canoe 
simplu. Aici, în prim-plan se 
aflau Vasile Condrat (Dinamo)

5. 
Con- 
Larie

și Grigore Obreja (Steaua). Vă- 
zîndu-i „barcă lîngă barcă*4, juriul 
concursului nu pare surprins de 
incidentul ce s-a produs — un 
lei de coliziune. Pare, în schimb, 
surprins că după trecerea bali
zei cu pricina, după reluarea 
cursei, Vasile Condrat nu găseș
te tăria să continue întrecerea 
(in care era favorit) și abando
nează. Rezultate: 1. GRIGORE 
OBREJA 45:54,06; 2. Vasile Afa- 
nase (Steaua) 45:55,71, 3. Romică 
Haralambie (Farul) 46:06,65.

Alte rezultate: K 1 — b: 
DORIN SOROCEANU (Dinamo) 
42.22,07; ** ----------
mo) 42:32,28; 3.
(Steaua) 43:03,31 (Daniel J 
de la Steaua a abandonat __
pricina unei defecțiuni tehnice); 
K 4 — b: 1. A. POPA, I. LEȚ- 
CA1E, N. FEODOSEI, B. PETRO 
(Steaua i-Dinamo) 35:36,97; 2.
Oprea, Tintoacă, Năstase, Neagu 
(Dinamo) 35:43,88; 3. Voicu, Fo- 
locoșer, Dulău, Matei (Dinamo4- 
Steaua), 36:00,84; C 2 — 1. VA
SILE LEHACI, GHEORGHE.AN- 
DKi'EV (Steaua-i-Dinamo) 40:51,62; 
2. N. Uidilescu, F. Miloș (Stea
ua) 40:55,17; 3. Serghei, Zgur- 
schi (Steaua-i-Dinamo) 41:39,91. 
Clasament general: 1. STEAUA 
120,5 p, 2. Dinamo 83,25 p, 3. 
Delta Tulcea 15 p.

1.rezultate: K 1
SOROCEA NU ,_______ ,
2. Ion Miloșoiu (Dina- 

' “ Florin Scoică
Stoian 

din

O finată a tinereții in proba 
(in stingă), și românul Molea

campion al lumii în 1986) și 
un junior de mare talent, El
vis Gregory, campion mondial 
en-titre al cadeților (15—17 
ani). afirmat deja si Pe 
planșele marilor concursuri 
internaționale de seniori, 
cele contînd pentru „Cupa 
Mondială". Dacă și selecțio
nata azerbaidjană ar fi ve
nit in formație completă (au 
lipsit primele două „florete", 
Mamedov și Korețchi, aflați 
in reprezentativa U.R.S.S.), 
testul de capacitate al ac
tualelor noastre garnituri ar 
fi fost și mai solicitant. Ori

ere

individuală : cubanezul Gregory 
Foto : Nicolae PROFIR

tn primul și în ultimul rînd, 
VALOAREA ! In timp ce lo
tul Cubei era alcătuit din tră
gători cu un bagaj tehnico-tac- 
tic sensibil apropiat, virsta 
și experiența competiționa! ă 
diferită fiind aduse la un 
numitor comun printr-o pre
gătire de bază foarte bună 
(relevată nu numai prin vi
vacitatea mișcării pe planșă, 
ci și Prin orientarea gîndită a 
acțiunilor, 
vată 
prima 
(Molea, 
Buzan,

variată și adec- 
ripostei adversarilor), 
noastră reprezenta’ivă 

Predescu, Ducu și 
ultimul necalificîn-

Cupa F. R. Ciclism, pentru juniori

AU DECIS ULTIMELE ETAPE
La Brăila, un oraș care redes

coperă, ; așa cum scriam în co
mentariile de pină acum, frumu
sețea competițiilor 
Continuat Întrecerile 
Ciclism** — șosea, 
niorii mici și mari. S-a alergat, 
ca și in primele trei etape, cu 
aceeași ardoare, fiecare sportiv 
fiind decis să dea măsura reală 
a valorii lui prin propriile pu
teri, fără a beneficia, așa cum 
se mai intimplâ la seniori, de 
ajutorul echipei. S-au respectat 
astfel chiar ideea și menirea 
competiției, de a verifica pregă
tirea individuală a cicliștilor, in 
condiții de concurs.

Etapa a iv-a Smirdan — Ma
cin (80 km), rezervată juniorilor 
mari, cu un profil foarte variat 
și cu un vînt extrem de pu
ternic, a pus la grea încercare 
rezistența tinerilor rutieri. In a- 
ceste condiții, plutonul s-a fări- 
mițat după primii 10 km și a- 
vea să ruleze în continuare,

cicliste, au 
„Cupei F. R. 
pentru ju-

pînă in final, în trei grupuri 
distincte. In față, principalii can
didați la cucerirea trofeului, a- 
dică in ordinea sosirii, M. Za- 
lian (Voința Cluj-Napoca), D. 
Vraci ii
Simion 
Chiuia 
(C.S.Ș.
(Voința _ 
toaro absența din acest grup a 
brăileanului M. Pîrlog, cel care, 
după etapa de contratimp, pre
luase șefia clasamentului, alergă
tor care a acuzat, însă, o de
fecțiune tehnică. Drept urmare, 
hotărîtoare aveau să fie, pentru 
stabilirea cîștigătoriior, ultimele 
etape, de circuit, desfășurate 
sîmbătă pe străzile Brăilei. La 
juniori mici, după o luptă spec
taculoasă, a cîștigat S. Nucă 
(Stirom), urmat de P. Decu 
(C.S.S. 2 București), Ov. Căprar 
(C.S.M. Clui-Napoca). St. Crăciun 
(C. S. Braila) și P. Grigorici 
(Voința Piatra Neamț), dar or-

in ordinea sosirii, M.
(Voința Cluj-Napoca), 

(Olimpia București), M. 
(Stirom București), D. 
(C. S. Brăila), N. Micluc 
1 București), D. Irimias 
Cluj-Napoca). Surprinză-

dinea in clasamentul general a- 
sâ lie : 1. L. Boari (Voinja 

3.41:03, 2. P. Decu 3.41:63, 
Soghior (C.S.Ș. 1 Bucu- 
3.41:43, 4. P. Grigorici

șl H. Kleinpeter (Voința 
3.42:07. Cursa juniorilor

r
I
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M O N E A S A
0 STAȚIUNE PENTRU TOATE ANOTIMPURILE

MONEASA (stațiune în județul Arad, situată la 290 m alti
tudine) are atributul acelor locuri căutate de turiști nu numai 
in timpul verii.

La MONEASA, stațiunea de la poalele masivului Codru Moma, 
primăverile vin mai devreme și slnt potrivite pentru vacanțe,’ 
excursii, dar și pentru o cură balneară eficientă.

Nevroza astenică, afecțiunile aparatului locomotor, ale siste
mului nervos periferic și central, ginecologice cronice, meta
bolice și de nutriție — se tratează cu eficiență în stațiunea 
MONEASA.

La moneasa — unde cazarea se face în hoteluri și vile, iar 
servirea mesei este asigurată la restaurant sau pensiune —, slnt 
condiții bune și pentru agrement (popicărie. piscină cu apă 
termală, plimbări cu barca pe lac, discotecă, manifestări cul
tura l-artistice. vizionări de filme ele.).

PtNA LA 30 APRILIE, BENEFICIATE DE TARIFE REDUSE.
Obțineți locuri, informații suplimentare, privind ziua de in

trare în stațiune, durata sejurului etc. de la agențiile Ofi
ciilor județene de turism ale I.T.H.R. București, precum șl 
de la Comitetele sindicatului din întreprinderi șl instituții.

PERFORMANTA IN PRODUCȚIE Șl IN SPORT
cu 3 echipe in Divizia A și 
include un Centru olimpic de 
pregătire a juniorilor), cea 
de bob (patru sportivi in lo
tul olimpic) sau cea de pati
naj viteză (șase sportivi în 
iotul republican. 23 titluri 
în 1989, antrenor Ernest Pe
trie), precum și cele de nivel 
internațional sau republican. 

De o atenție deosebită se 
bucură ia „Tractorul** Bra
șov sportul de masă, sub e- 
gida „Daciadei**. Iată, nu
mai în aoeastă perioadă este 
in plină desfășurare „Cupa 
1 Mai" la cinci discipline. A- 
poi trebuie amintită tradițio
nala „Tractoriadă**, in care 
slnt cuprinse echipele tu
turor celor 32 secții ale între
prinderii, la șase discipline.

...Dar cîte lucruri frumoase 
nu se pot spune despre activi
tatea sportivă de la clubul 
brașovean Tractorul ! Am re
ține doar o ambiție și o aspi
rație 
tuia : 
sportiv 
Firesc) 
d'ucție și în sport fiind o preo
cupare și un tel al tuturor.»

. — , - -

(Urmare din pag. 1)

vea
Arad)
3. Al. 
rești) 
3.41:45
Arad) __ ... _
mari avea să fie mult mai dra
matică, brâileanul D. Chirilă, 
urcat pe primul loc al clasa
mentului (colegul M. Pîrlog ieși
se deja din calcule) avea să cadă 
pe la jumătatea cursei, drept 
pentru care etapa a fost cîști- 
gată de FI. Colța (Olimpia Bucu
rești), urmat de D. 
Pîrlog, M. Simion, 
(Feroviarul Buzău), 
(C.S.Ș. i București).
(Voința Ploiești) și ... _______
în consecință, clasamentul final 
avea să-l readucă pe primul loc 
pe M. Simion cu 6.17:55, urmat 
de M. Za-han 6.18:05, G. Poenaru 
6.18:19, N. Micluc 6.18:35 ș‘i FI. 
Colța 6.19:13.

Din acești tineri cicliști, plus 
alții amintiți în cronicile de 
pină acum, urmează a se alcătui 
echipele ce ne vor reprezenta 
la Campionatele Balcanice și 
Concursul Prietenia.

Victor NIȚĂ

Irlmiaș, M.
FI. Stoica 

D. Nedelcu 
G. Poenaru 
N. Micluc.

remarcabile, obținute de flo- 
retista Reka Lazăr, de Dorin 
Degan, pilot al bobului româ
nesc 
torit 
derii), 
voleibalist 
la C.E. sau schioara fondista 
Elena Reit...

După ce stai o zii în * între
prinderea de tractoare — în
tovărășit de Petre Dumitrescu, 
președintele clubului, mindru 
să-ți arate de toate și să-ți 
explice — te afli în situația de 
a... selecta din numeroasele 
aspecte demne de consemnat. 
Cum se poate să nu vorbești, 
de pildă, de 
tul sediu al 
sa sportivă, 
utilată (un 
de locuri : o 
cent recondiționată — o mică 
bijuterie ; sală de scrimă, 
terenuri de handbal, tenis, vo
lei ; două saune ș.a.) ; de exis
tența. în- .cadrul clubului a 1.1 
secții. între ele. cele de nivel 
olimpic : cea de scrimă (care 
este prezentă numai la sabie

SELECȚIE El ATLETISM
(construit de munci

și tehnicienii întreprin
de Horațiu Ferariu, 

medaliat cu argint

frumosul, elegan- 
clubului, de baza 

cochetă și bine 
stadion cu 13.000 
sală de sport re-

aces- 
club 

din țară.

cutezătoare ale 
să devină primul 

muncitoresc (” 
performanța în pro-

® C.S.A. Steaua anunță 
o acțiune de selecție a sec
ției de atletism, care va a- 
vea loc în perioada 20—22 
aprilie, intre orele 9 și 
12. Se pot prezenta copii 
intre 9—14 ani, la stadionul 
de atletism din incinta 
Complexului Sportiv Stea
ua. din cartierul Gheneea.

du-se nic 
dividuale 
după .cur 
i-erea ce 
curs — 
lea, 
față scrii 
ternațion; 
retiștii < 
calificare 
al pro-bei 
l-a în-tre< 
într-o c 
ținută), 
din final 
(prin c; 
pe Diaz 
Garcia), 
sa. Iar i 
decisiv 
fața ju 
datorat, 
tră, plus 
adversari 
privește 
compețiți 
întreceri 
și în cec 
parteneri 
de lot. 
ventă a 
am avut 
mifinale 
dacă a 
Garcia a 
și echilil 
tiva și î 
scor tn 
tea unuL 
indu-s i 
abia în 
dintre M 
decurs 
vantajul 
nr. 1, cc 
impresia 
1 nacele r 
victorie

Deci. i 
mei ec 
floret? 
trennr.
I. Falb 
cu suo 
sezonulu 
mu^a e

sin

o
Cei 73 

14 clubu 
reuniți ] 
turism 
din C 
F.R. Tir 
acest al 
ber, al 
mea a 
vînt, pl( 
tă (10 gr 
text, rc 
superioa 
două să» 
pa Pri™ 
perfo 
recort 
desfâșur 
FITA. 
deosebiți 
Nicolaes* 
Moloce 
briela C 
Aurora 1 
nor arc 
(Metalul 
(C.S.M. 
ința Sat 
litățile ( 
rii lor... 
vorba c 
C.S.S. I 
Deneș) 
Maria I 
ța Rădă 
Den eș) 
de junic 
Aninoasî 
cea) — 
Furdui 
(antreno 
— Cezai 
suscepti1 
cu șansf 
nate Ba 
în Turc

In coi 
nea pri 
2. Ciub< 
stabilită 
de trage 
următoa 
mărind 
ei. Un 
ținut 
Nicola.-^

ID'liMSIRAțlA DE STAT LOÎO-DDOS’O
CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO- 

NOLXPRES DIN 12 APRILIE 
1989. Cat. 1 : 1 variantă 100% a 
40.612 lei ; cat. 2 : 1 100% a 16.245 
lei Și 6 25% a 4.061 lei ; cat. 3 
14,75 a 2.753 lei ; cat. 4 : 47,25 a 
860 lei ; cat. 5 : 137,25 a 296 lei ; 
cat. x : 171,75 a 236 lei ; cat. Z : 
3.153,25 a 100 lei. Participanta 
Tudor Tania Elena din Ploiești 
a cîștigat, în numerar, suma de 
40.312 lei.

S Diversitatea de culori ' și 
nuanțe caracteristică sezonului 
de primăvară este însoțită, și de

data ac< 
și varia 
aparte, 
să prod 
satisfacț: 
temele < 
țiune cc 
al săpt; 
cep ut, ? 
mini că, 
TRAGEE 
LOTO 
ceasta o 
numere, 
de cîte 
mere fie



?obei in- 
îta-t — 
a înche- 
de oon- 

lică Mo
ft făcut 
livel în
de flo- 

numai 
.tei final 
(diupă ce 
Janoourt, 
excelentă 
victorios 
e echipe 

cu 5—1 
O. și H. 
valoarea 
a asaltul 
elor, în 
gory, s-a 
a noas- 
pe car a 

ceea ce 
asalturi 

ales te 
le, dar 
valoarea 

enament, 
1 eloc- 
n aspect 
două se- 
lualelor : 
ry — O.
disputat 

•i, iniția- 
abela de 
de par- 
a, inche- 
prim ului 
celălalt, 

iescu, a 
ta e- 
nostru 

tad doar 
ncă mij- 
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I CRAIOVA—ECHIPĂ NOUĂ, SPERANȚE NOI
I Era duminică o atmosferă de 

bucurie pe stadionul cel mare al 
Craiovei. De înțeles sentimentul 
de satisfacție al spectatorilor din 
Bănie. Sigur, în primul rînd a- 
cest 3—o in fața brașovenilor ie 
dădea speranțe că tînăra echipă 
intră în ritmul ei obișnuit, cel 
așteptat de mult. Dar victoria 
s-a construit printr-un joc rapid 
și spectaculos, așa că cifrele de 
pe tabelă se justificau total in 
ochii celor ce au văzut între
cerea. Iubitorii de fotbal din 
Craiova se poartă, pe bună drep
tate. cu echipa lor ca un fel 
de părinți cu copiii proprii. Pen
tru că —- -------- ' ’■
și cele 
creație 
atît de 
sâ nu 
tre cei 
F.C.M.
crescuți de Craiova :  _
(care a cunoscut însă reala con
sacrare aici) și C, Gheorghe, 
care poate realiza aici o fru
moasă ascensiune dacă va în
țelege să se despartă la vreme 
de balon și să nu insiste în 
prea individuale acțiuni. Tinere
țea domină lotul. Doar Boldici a

garnitura actuală — ca 
dinainte — constituie o 

a școlii de fotbal oltene, 
darnică în talente, și, ca 
lungim vorba, iată, dln- 
13 jucători în partida cu 
Brașov doar doi nu sînt 

de Craiova : Mănăilă

trecut de granița celor 30 de 
ani, atît de obișnuită la por
tari ; iar „bătrînii" din cîmp se 
numesc A, Popescu (29) și Mă- 
năilă (27), deci fotbaliști în vîrf 
de carieră. Ceilalți, tineri sau 
foarte- tineri : de la „mezinul" 
Gh. Popescu (21 de ani), în fapt 
conducătorul autoritar și jus
tificat al echipei, autorul unui 
meci de excepție, duminică, pînă 
la Ciurea (26 de ani). Ba greșim, 
pentru că foarte bine evoluează 
Gh. Popescu și în națională I 
Meci de meci. Un lot care mai 
dispune de experiența unui Geol- 
gău (accidentat, duminică) sau 
N. Zamfir (2 cartonașe galbene). 
Un lot care are nevoie de cal
mul dat de victorii și de con
solidarea locului din clasament. 
„Să trecem noi cu bine hopu- 
rile pe care le mai avem și pe 
urmă să vedeți cum își dă dru
mul noua noastră echipă !“, spu
nea un spectator la terminarea 
partidei.

Ca orice început, și începutul 
noii echipe a Craiovei nu este 
ușor. Totul este să fie înconju
rată, această 
cu încredere

formație care urcă, 
și căldură.
Eftimie IONESCU

LA PRIMA INFRINGERE, ACASĂ
Eșecul de .duminică al lui 

F. c. Inter dm fața Victoriei a 
tost primit cu multă amărăciu- 

Inainte de toate, pentru că 
era primul înregistrat pe teren 
propriu de ------ cl 2.
terului in Divizia A. Și, in e- 
gală măsură, pentru că, corobo
rat cu rezultatul înregistrat la 
Oradea, diminua șansele în țelul 
propus, participarea într-o cupă 
europeană. A fost insă și multă 
luciditate, tncepind cu recunoaș
terea meritelor formației oaspe
te și analizarea propriilor minu
suri. Să ne oprim puțin asupra 
citorva.

Țîră a făcut duminică o par
tidă excelentă, cu un plus — 
poate — pentru primele 45 de 
minute. Dar, trebuie adăugat, și 
cu „sprijinul" fundașului Do- 
brotă, stîngaci în plasament, cu 
urcări inoportune în atac, atltea 
cîte au fost. Nu numai cele două 
goluri ale elevilor lui FI. Hala- 
gian și Gh. Timar s-au născut 
pe partea lui Țîră. sau Dobrotă. 
cum doriți, ci mai toate raidu-

ne.

la promovarea in- 
' în e-

upa F. R. Tir"

1RE REUȘITA A ARCAȘILOR
“ 55

Minutul 86 al partidei Rapid — Otelul 3—0 : Pomohaci reia 
plasat, cu capul, înscriind- al treilea gol al giuleștenilor 

Foto : Aurel D. NEAGU

F.C. BIHOR TREBUIE (și poate) SĂ-ȘI REVINĂ

. _ ------/
rile bucureștenilor. In momentul 
in care mijlocașul M. Stănescu 
a întins o mină colegului din 
apărare era poate prea tlrziu,

!•••

a întins _ _____
apărare era poate „___ ______
tabela de marcaj fiind de mult 
favorabilă Victoriei.

S-a scris în cîteva rinduri 
despre concurența Radu II —

F. C. Bihor alunecă vizibil pe 
o pantă a curbei sale de formă. 
In ultimele două meciuri acasă 
(cu Inter Sibiu și Falcăra Mo
reni) ea a obținut un singur 
punct (în compania Interului), 
ceea ce reprezintă foarte puțin, 
chiar dacă adversarele sale 
sînt două pretendente la Cupa 
U.E.F.A. Pentru a vedea cît de pă
guboasă a fost această mini-cam- 
panie în fața propriului public, 
n-avem decît s-o căutăm pe

STEAUA A SOSIT 
LA IZMIR

(Urinare din pag. 1)

Văsîi. Cele 90 de minute de du
minică au demonstrat o dată în 
plus că este loc pentru amîn- 
doi în linia de atac. Numai că 
atîta vreme eît pe Radu II l-am 
văzut zbătîndu-se mult, cu mai 
puține realizări, este adevărat, 
in schimb nu aceiași lucru pu
tem ----- J---------- -------
și-a 
fața 
gură

In
pre 
simplu, 
coordonatele pe care s-a înscris 
jocul Victoriei. Paradoxal ori 
nu „ll“-le bucureștean se poate 
chiar declara, în ultima analiză, 
nemulțumit de rezultat sau, ca 
să fim mai exacți, de proporțiile 
scorului. Și cu aceasta, credem 
câ orice altă completare este de 
prisos.

afirma despre Văsîi, 
făcut simțită r: -Z 
buturilor lui Pavel 
dată. Cam puțin, 
încheiere, o vorbă i 
formația oaspete, 

eficient, acestea

care 
prezența în 
-. ~1 o sin-

și des- 
Direct, 

i ar fi

Mihai CIUCA

F. C. Bihor pe verticala ..clasa
mentului adevărului" unde o 
vom găsi foarte jos (la —5), ală
turi de echipele amenințate, du
pă ce cu două săptămîni mai 
devreme se găsea pe o poziție 
de mijloc, ‘ ’
Meciul cu 
fost decît 
împotriva ____ , _____  _
primare pe un plan și mai jos, 
scuzată — dacă se poate spune 
așa — și de absența lui Mujnai. 
„capul limpede" și „gheata de 
aur" a formației bihorene. în 
ciuda 
lizare, 
nu în
tă. ci 
lîngă 
(rămase 
Bihor a 
mai fi putut juca, prin absurd.

aparent consolidată. 
Flacăra Moreni n-a 

o prelungire a celui 
Interului, adică o ex-

Și »L
a formației bihorene.
unei superiorități la fina- 
concretizată, simptomatic, 

raportul șuturilor pe poar- 
în acela al șuturilor pe 
poartă și al cornerelor 

nefructificate), F. C. 
lăsat impresia că ar

-
încă o repriză, fără să poată 
amenința o clipă victoria parte
nerei. Traseele haotice ale fa
zelor ofensive, supralicitarea 
centrărilor fără viitor, pasivita
tea liniei de mijloc, aportul nul 
al celor două „vîrfuri" (Ov. La
zar. Terheș), încurcate în pro
priile driblinguri prelungite, nai
vitatea liniei de fundași încă ne- 
decisă dacă sâ adopte marcajul 
individual sau „zona", iată ca
racteristicile „Bihorului", o echi
pă pe care o așteptăm să-și reia, 
de fapt, specialitatea din 
cînd a recuperat punctele pier
dute acasă, pe terenurile 
Giulești, Scornicești, Hunedoara 
și Constanța. Cu condiția, bine
înțeles, ca formația să-și reca
pete •
slune 
doar ... ___ ___________
rînd să-și înceapă procesul de 
eroziune.

Să dăm, însă, și Cezarului ce-i 
aparține, învingătoarea. Flacăra, 
a jucat cu aplomb, cursiv, jucă
torii săi au fost primii la min
ge, căreia i-au asigurat și o 
circulație continuă, marcajul a 
funcționat fără greșeală, faza de 
atac, elaborată, era purtată pe 
aripile unei „moriști" care-1 pu
teau face gelos pînă și pe Ma- 
teianu, „arhitectul" F. C. Biho
rului inițial, prezent în tribună. 
O revelație : Balaur I, un nou 
valoros fundaș stînga.

tur.
din

unitatea morală, o disen- 
depistabilă, deocamdată, 

la nivelul anturajului, pă-

Tot ceea ce putem avansa este 
faptul că nu ne vom precupeți 
eforturile in scopul de a ob
ține mult rivnita calificare. 
„Teren bun să fie și arbitraj 
corespunzător — a mai spusu- 
nul dintre componenții echi
pei, căpitanul ei. Tudorel Stoi
ca —' și atunci misiunea noas
tră va fi mai ușoară".

Referitor la cîmpul de joc 
(al unui stadion de 70.000 de 
locuri, oonstruit la această 
capacitate, cu ani în urmă. în 
vederea găzduirii Jocurilor 
mediteraneene). se poate 
spune că satisface cerințeibt 
pentru un meci disputait 
intr-o fază atît de avanasată a 
competiției nr. 1 europene, 
Cupa Campionilor.

Antrenorul Dumitru Du- 
mitriu, care, săptămâna trecu
tă. s-a deplasat la Izmir, ne 
spunea că 'terenul este gazo- 
nat, iar dimensiunile lui (105 
m — lungime. 70 m — lățime) 
înlesnesc practicarea unui 
fotbal aerisit, cu acțiuni o- 
fensive variate. pe placul 
si la îndemîna campioanei 
noastre.

Sînt calități ale unui teren de 
cane, la ora convorbirii noastre 
telefonice, fotbaliștii Stelei 
se pot convinge la fata locu
lui. și unde, de puține minute, 
s-au deplasat cu autocarul.

Și condițiile meteo stat 
favorabile desfășurării în 
bune condițiuni a pattidei-re- 
tur cu Galatasaray. Tempe
ratura medie, aici, la Izmir, 
ta aceste zile ale lui aprilie, a 
fost de plus 22 grade. Spre 
seară însă — deci la ora jocu
lui (17.30). ne încredințează lo
calnicii — „imbat“-ul briza 
răcoroasă a mării, o coboară la 
16—18°. Precizări în acest 
sens, ca și completări la pri
ma noastră corespondență, 
vom fi in măsură să aducem 
în numărul de miine al ziaru
lui nostru.

Ion CUPEN

• ETAPA INTERMEDIARA LA 
JUNIORI. La 20 aprilie, în Cam
pionatul Republican de juniori, 
seriile I—n șl VII—vm, este 
programată o etapă intermedia
ră. Meciurile vor începe la 
ora 15.
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mai bună formă sportivă, a reu
șit să se impună chiar în fața a 
doi membri ai lotului național — 
Iosif Szatmarj (Sănătatea Tg. 
Mureș) și Aurel Robu (Olimpia).

Și la senioare distanțele lungi 
(70 și 60 au decis ocupan
tele primelor două locuri (1. Mo- 
loce, 2. Cosovan), interesantă 
fiind doar lupta pentru treapta a 
treia a podiumului. în care au 
fost angajate la un moment dat 
trei arcașe : Mariana Axane (Vo
ința Rădăuți), cu 555 p. Daniela 
Robu (Olimpia), cu 554 p și Au
rora Matei, cu 540 p. Cu un plus 

de siguranță și precizie pe dis
tantele scurte (50 și 30 m). Auro
ra Matei și-a adjudecat locul 
trei.

Deosebit de spectaculoasă a 
fost întrecerea junioarelor A. Du
pă distantele lungi, ordinea (1. 
Moroșan cu 535 p, 2. Marciuc cu 
518 p) s-a inversat, datorită 
punctajului bun acumulat, la 50 
m, de Marciuc (294 p față de 
numai 245 ale .lui Moroșan). Și, 
cu toate că pe cea mai scurtă 
distanță (30 m) Moroșan a tras 
extraordinar pentru vîrsta ei» 
(313 o), Marciuc (cu 301 p) nu a 
mai putut fi întrecută. La juni
ori A, tragerile de la 7o m au 
definitivat podiumul.

Clasamente, senioare : 1. Ma
rina MOLOCE 1235 (601 +634) ;
2. Gabriela Cosovan 1216 p (593 
+ 623) ; 3. Aurora Matei 1150 p 
(540 + 610) ; seniori 1. Victor 
STĂNESCU 1231 p (591 + 640) ;
2. Puiu Ciubotaru 1199 p (570 + 
629) ; 3. Adrian Călin 1166 (553 + 
613) ; junioare A : 1. Olimpia
MARCIUC 1113 p ; 2. Magda Mo
roșan 1093 ; 3. Maria lurescu
1056 p ; Juniori A : 1. Cezar 
ALEXANDRESCU 1093 p ; 2. Da
niel Bogdan 1078 p ; 3. Rocco 
Furdui 1061 p ; junioare B : 1.
Violeta IURESCU (C.S.Ș. Rădăuți) 
943 p ; juniori B : 1, Dorin ȘES- 
TAC (C.S.M. Iași) 1112 p.

loan NOVAC

jneazA
antai larg 
j caracter 
de natură 
numeroase 
>r la sis- 
nenea ac- 

de afiș" 
>ia a în- 
e că du- 
rganizează 
‘ȚIONALA 
I". Cu a- 
extrage 66 
extrageri, 

Iv, 6 nu- 
ilitatea de

a se cîștiga și cu 3 numere din 
24 șl, respectiv, 18 extrase. Se 
atribuie numeroase cîștiguri în 
autoturisme, excursii în R. S. 
Cehoslovacă și importante sume 
de bani, de valori fixe și va
riabile. Jueînd bilete în valoa
re de 25 de lei, vă puteți asi
gura participarea la toate extra
gerile, cu posibilitatea de a a- 
vea acces la toate cele 13 cate
gorii de cîștiguri.

Astăzi este ULTIMA ZI pen
tru a vă procura bilete cu nu 
merele favorite la tragerea PRO- 
NOEXPRES obișnuită ce va avea 
loc miine, miercuri, 19 aprilie 
1989 !

DIVIZIA C — REZULTATELE ETAPEI A 20-a
SERIA 1

FORTUS lași — Minerii Gura 
Humorului 4—1 (4—1), Metalul 
Rădăuți — C.S.M. Buceeea 4—0 
(2—0), Avîntul Frasin — Construc
torul Iași 2—0 (2—0), Carp ați Gă- 
lănești — Metalul Botoșani 2—1 
(0—0), I.T.A. Celuloza Piatra 
Neamț — Laminorul Roman 2—1 
(1—0), Cetatea Tg. Neamț — Fo- 
resta Fălticeni 3—4 (0—2), Metalul 
Roman — Aurora Tg. Frumos 
2—i (0—0). Steaua Minerul Va
tra Dornei — Zimbrul Șiret 1—0 
(0—0).
• Meciul Carpați Gălănești —

1. T.A. Celuloza P. Neamț, din 
etapa a XVI-a (pe teren 3—0), 
a fost omologat cu 3—0 în favoa
rea echipei din P. Neamț.

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a 20-a : 1. MINERUL 
GURA HUMORULUI 32 p (36—12) î
2. Foresta Fălticeni 31 p (47—14) ;
3. Metalul Rădăuți 23 p (32—20)... 
pe ultimele locuri 15. Avîntul 
Frasin 15 p (34—40) ; 16. I.T.A. 
Celuloza P. Neamț 12 p (19—39).

SERIA A II-a
Gloria C.F.R. Galați — Mecano 

Sport Galați 6—o (2—0), Viitorul 
Vaslui — Partizanul Bacău 2—0 
(1—0), Minerul comănești — 
MECON Mun. Gh. Gheorghiu-Dej
1— 0 (1—0). Petrolul Moinești — 
Textila Buhuși 3—0 (2—0), Vic
toria C.F.R. Tecuci — Unirea Ne
grești 3—1 (1—0), C.S.M. Bor- 
zești — Steaua Mecanica Huși
2— 0 (1—0). Proletarul Bacău
— Mecanica Vaslui 2—1 (0—0),
știința NAVROM Galați — Șan
tierul Naval Galați 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. GLORIA 
C.F.R. GALAȚI 31 p (55—9) ; 2. 
Viitorul Vaslui 31 p (58—21) ; 3.
Mecanica Huși 22 p (36—26) • 4. 
Minerul Comănești 22 p (25—32)... 
pe ultimele locuri : 14. C.F.R. Te
cuci 15 n (31—46) ; 15. Unirea 
Negrești 15 p (26—47) ; 16. Mecca
no Sport Galați 14 p (27—44).

SERIA A III-a
Olimpia Rm. Sărat — C.S. Pro

gresul Brăila 2—0 (1—0), Grani
tul Babadag — Hidrotehnica Bu
zău 2—1 (2—0), Laminorul Brăi
la — Foresta Gugești 2—0 (0—0), 
Arrubium Măcin — Petrolul Bră
ila Ianca 2—2 (1—1), Chimia Bu
zău — Petrolul Berea 2—0 (1—0), 
Celuloza Adiud — A.Ș.A. Buzău 
1—0 (0—0), Ș.N. — C.S.Ș. Tulcea
— Progresul Isaccea 2—0 (1—0), 
Victoria Tăndărei — Autobuzul 
Voința Odobești 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. OLIM
PIA RM. SĂRAT 34 p (40—5) î
2. C.S. Progresul Brăila. 26 p. (39— 
22) ; 3. Chimia Buzău 25 p (34— 
21).... pe ultimele locuri : 15.
Laminorul Brăila 15 p (23—36) ; 
16. A.S.A. Buzău 14 p (23—37).

SERIA A IV-a
Unirea Slobozia — Victoria Le- 

hliu 3—1 (1—0), Unirea Urziceni
— Montana Sinaia 0—0, Portul 
Constanța —- Petrolul Băicoi 10—0 
(3—0), Unirea Cîmpina — ISCIP 
Ulmenl 2—1 (1—0). Victoria Mun
teni Buzău — CONPREF Constan
ța 1—5 (0—2) — s-a jucat la Le- 
hliu. Viitorul Chirnogi — Olim
pia Slobozia 2—0 (0—0). Progre
sul C.S.Ș. Medgidia — Victoria 
Florești 4—0 (0—0), Ș.N. Oltenița
— Voința I.C.S. Medgidia 2—0 
(1—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
SLOBOZIA 31 p (48—13) î 2. 
Portul Constanța 30 p (49—21) ;
3. Montana Sinaia 29 d (48—17) ;
4. Progresul Medgidia 29 p (37— 
19)... pe ultimele locuri : 15. Vo
ința Medgidia 15 p (27—37) ; 16. 
Victoria Munteni Buzău 2 p (12— 
75).

SERIA A V-a
I.M.G.  București — Unirea A- 

lexandria 1—0 (1—0), C.F.R.-
B.T.A. București — Metalul 
București 3—0 (2—0). Visco fii — 
București — ROVA Roșiori 3—0 
(1—0). Autobuzul București — 
MECON București 4—1 (3—0), Chi
mia Tr. Măgurele — Automatica 
București 3—1 (0—0) A.S. Dună
reană Giurgiu — A.S.I.C. Bucu
rești 0—1 (0—0). Petrolul Po?eni
— Petrolul Roata de Jos 0—3 
(0—0), Danubiana București — 
F.C.M. Victoria Giurgiu 0—0.

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
ALEXANDRIA 30 p (41—13) ; 2.
Autobuzul București 29 p (43—13) : 
3. I.M.G. București 26 p <34— 
17) : 4. Automatica București 26 
p (38—25)... pe ultimele locuri :
15. Petrolul Roata de Jos 15 p 
(30—35) ; 16. Petrolul Poieni
1 p (8 —90).

SERIA A VI-a
Mecanică Fină București — E- 

lectrica Fieni 3—0 (1—0), Uni
rea Pitești — Electrica Titu 
2—2 (2—2). IUPS Chitila — Me
talul Filipești 1—0 (0—0), Musce
lul Cîmpulung — Minerul Șotînga 
1—0 (0—0). Minerul Filipești — 
Tehnometal București 2—0 (1—0), 
Cimentul Fieni — Progresul E- 
nergia București 2—1 (1—0). E- 
lectronistul Curtea de Argeș — 
A.S.A. Chimia Brazi 3—i (1—1), 
Forestierul Băbeni — Avicola 
Croved ia 3—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 32 p 
(36—11) ; 2. Progresul București
22 p (33—21) — penalizată cu
3 p : 3. Muscelul Cîmpulung 22 
p (26—22) ; 4. Unirea Pitești 22 
p (29—31)... pe ultimele locuri :
14. Avicola Crevedia 16 n (35— 
41) ; 15. Forestierul Băbeni 16 p 

(24—42) ; 16. Electrica Fieni 15 p 
(22—31).

SERIA A VII-a
Progresul Băilești — construc

torul T.C.I. Craiova 1—0 (1—0)» 
Minerul Mătăsari — Dierna Orșo
va 3—0 (1—0), Petrolul Stoina
— Termoconstructorul Drobeta 
Tr. Severin 3—0 — neprezentare, 
I.O.B. Balș — Mecanizatorul Si
mian 3—0 (2—0). Recolta Sto’.că- 
nești — Petrolul Țicleni 1—0 (1— 
0). Metalurgistul Sadu — Dacia 
Cozia Călimănești 1—0 (0—0), 
Sportul Muncitoresc Drăgănești 
Olt — Progresul Corabia 3—0 (1— 
0). Constructorul Șoimii Craio
va — Viitorul C.S.Ș. Drăgășani 
3-0 (2-0).

Pe primele locuri : 1. CON
STRUCTORUL TCI CRAIOVA 27 
p (44—11) ; 2. Sportul Muncito
resc Drăgănești Olt 25 p (40— 
29) ; 3. Progresul Corabia 24 p 
(35—21) ; 4. Dacia Călimănești 24 

p . (33—20)... pe ultimele locuri: 14. 
Progresul Băilești 17 p (22—31) ;
15. Metalurgistul Sadu 17 p (20— 
36) : 16. Termoconstructorul Dro- 
beta Tr. Sev. 10 o (17—50).

SERIA A VlII-a
Unirea Tomnatic — C.S.M. Va

gonul Arad 2—0 (0—0). A.S. Sîn- 
martlnul Sîrbesc — Petrolul A- 
rad 1—0 (0—0), Minerul Oravi-
ța — U. M. Timișoara 1—0 (0—0), 
Energia Auto Timișoara — C.S.M. 
Lugoj 2—0 (1—0). Minerul Mol
dova Nouă — Strungul Ch’șineu 
Criș o—O, Unirea Sînnicolau — 
C.S.M. Caransebeș 1—0 (1—0)
Motorul I.M.A. Arad — Au- 
tomecanica Reșița 2—0 (2—0),
C.F.R. Victoria Caransebeș — 
Minerul Anina 2—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. VAGO
NUL ARAD 32 p (66—31) ; 2.
C.S.M. Lugoj 26 o (46—24) • 3.
U.M. Timișoara 22 p (34—26) ; 4. 
A.S. Sinmartinul Sirbesc 22 p 
(42—45)... pe ultimele locuri : 15. 
C.F.R. Caransebeș 13 p (15—55) ;
16. Minerul Oravita 12 p (28— 
45).

SERIA A IX-a
Mureșul Explorări Deva — Mi

nerul Stiinta Vulcan 2—0 (1—0), 
Metalurgistul Cugir — I.P.A. Si
biu 5—0 (4—0), Carpati Agnita — 
C.F.R. Simeria 1—0 (1—0)'. Meta
lul Aiud. — Textila Cisnădie 7—1 
(3—1) Minerul Lupenl — Aurul 
Brad 2—0 (1—0), Automeeanica 
Mediaș — Carpati Mîrșa 3—1 
(3—1) — s-a jucat la Agnita, 
C.S.U. Mecanica Sibiu — Energia 
Săsciori 3—2 (0—2), Retezatul Ha
țeg — Șoimii Lipova 1—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1, 'MURE
ȘUL DEVA 33 p (43—9) ; 2. Me
talurgistul Cugir 30 p (36—15) ;

3. Aurul Brad 23 p (48—23)... pe 
ultimele locuri : 15. Textila Cis
nădie 15 p (35—47) ; 16. Autome- 
canica Mediaș 14 p (19—40).

SERIA A X-a
IMASA Sf. Gheorghe — Nitra- 

monia Făgăraș 4—i (3—1). Mine
rul Baraolt — Electro Sf. Gheor
ghe 0—1 (0—0), Relonul Săvi-
neștl — Minerul Bălan 2—3 (1—1), 
Precizia Săcele — Cimentul Ho- 
ghiz 4—0 (2—0), Carpați Covasna 
—Metalul Sighișoara 1—o (1—0), 
Viitorul Gheorgheni — Unirea 
Cristur 1—1 (1—1), Progresul O- 
dorhei — Metalul Tg. secuiesc
2— 1 (1—0). Ranid Miercurea C!uo
— Carpati Brașov 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. IMASA 
SF. GHEORGHE 33 p (46—13) S 
2. Electro Sf. Gheorghe 28 p (23— 
14) ; 3. Rapid M. Ciuc 24 p (32— 
19)... pe ultimele locuri : 14. Mi
nerul Bălan 15 p (24—28) ; 15. Me
talul Sighișoara 15 p (27—38) : 18. 
Cimentul Hoghlz 8 p (14—66).

SERIA A XI-a
Laminorul Beclean — Mureșul 

Luduș 5—2 (2—1). Metalul Reghin
— Mecanica Bistrița 1—0 (0—0), 
Chimia Năsăud — C.U.G. Cluj- 
Napoca 2—2 (1—0), Industria Sîr- 
mei C. Turzli — Laminorul Vic
toria Zalău 2—1 (2—0), Steaua 
C.F.R. Cluj-Napoca — Olimpia 
Gherla 4—1 (2—0), Metalotennica 
Tg. Mureș — Lacul Ursu Sovata 
8—1 (3—0). Sticla Arieșul Turda
— Oțelul Reghin 2—1 (0—0),
IZOMAT Șimleul Silvaniei — Mi
nerul Sărmășag 2—0 (1—7).

Pe primele locuri : 1. C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 25 p (40—17) IJ ». 
Mureșul Luduș 24 p (27—18); 3. Mi
nerul Sărmășag 23 p (28—18) t 4. 
Mecanica Bistrița 23 p (26—25)... 
pe ultimele locuri : 15. Olimpia 
Gherla 16 p (15—25) : 16. Lamino
rul Beclean 16 p (23—39).

SERIA A XII-a
Minerul Borșa — Someșul Sa- 

tu Mare 2—0 (0—0). Voința Ora
dea — Bradul Viseu l—0 (1—0), 
Gloria Beiuș — Oașul Negrești
3— 0 (1—0), Chimia Tășnad — Mi
nerul Băi ța 2—0 (1—0), C.I.L.
Sighet — Victoria Cărei 1—0 (1— 
9). CUPROM Baia Mare — în
frățirea Oradea 2—0 (1—0), Mi
nerul Baia Sorie — Minerul Turț 
2—0 (1—0). Otelul Or. dr. Petru 
Groza — Minerul Suncuiuș 3—0 
%e primele locuri : 1. SOME
ȘUL SATU MARE 26 p (41—23) J
2. Minerul Borșa 23 p (32—21) ;
3. Oașul Negrești 23 p (14—40) ....

• pe ultimele locuri : 14. Victoria
Cărei 16 n (26—22) — penalizată 
cu 1 p ; 15. Chimia Tășnad 18 
p (17—30) : 16. Minerul Suncu- 
lus 14 o (20—38).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de corespondenții noștri dta 
localitățile respective.



Campionatele Internationale ale Franței la gimnastica

DANIELA SILIVAȘ, DIN NOU, 
Pt PRIMA TREAPTĂ A PODIUMULUI
• Comportare bună șl a băieților In finalele pe aparate

PARIS, 17 (prin telefon, de Ia trimisul nos
tru special). Un mijloc de aprilie, cu un soa
re îmbietor șl miros de iarbă 
verde. Palais Bercy. Un mare 
afiș ne Intîmpină Ia Intrare, anunțînd 
Campionatele Internaționale ale Franței. 
De fapt, o primă și frumoasă surpriză pen
tru delegația noastră. întregul panou este 
dominat de „statuia” grațioasă a campioanei 
mondiale. Aurelia Dobre. intr-un perfect e- 
chlllbru pe spațiul îngust al bîmel. șl. ală
turi cu litere de-o șchioapă : „Plus beau 1“ 

în marea sală un public fremătînd de ne
răbdare. Jos. în spațiile rezervate competito
rilor, stele de primă mărime, din 17 țări 
ale lumii, care și-au ’dat întîlnire la această 
a treia ediție. PJnă la începerea con
cursului mai sînt puține momente. Ci
tim, între timp. invitația lansată de 
colegii de la L’Equipe : „Trei zile de mare 
spectacol cu — rețineți — campioana Euro
pei, românca Daniela Silivaș". avancronică 
însoțită de o fotografie ne pagina întli. Iar 
Daniela Silivaș sau Svetlana Boghinskala, 
Valentin Mogliilnîi sau Marius Gherman n-au 
pregetat să ofere, apoi, un spectacol cu un 
program de înaltă clasă, care anunță unul 
de o factură deosebită peste o lună ia 
Bruxelles, la Campionatele Europene,

încet-încet. publicul, căruia nu t-a trebuit 
mult timp pentru a-șl Intra în... voce, a de

I MODESTIE

Dantela SWvas 
embrase Paris 

aerienne, plus toile. Daniel^<x:-hamp 
otympique etalt enX^nr'ț^

petit <3higr.w wis tfW&atfp, c-e 
one ewban eiaftc, Un coarne

petit ch^non qu elto toarte țw parent <$ar» . 
« reovtw coQueWment eoas la»

**”* ***• *
KWHfo”* vafrtote Wa» a’«M m» fi

„Daniela Silivaș Înflăcărează Parisul" — Iji titrează cronica coti
dianul francez „L'Equipe"

venit exploziv urmărind eu vădită partici
pare fiecare exercițiu. In vedetă, desigur 
Daniela silivaș, tripla campioană olimpică a 
ultimei ediții, cu un sol impecabil, execu
tat pe ..Mică muzică de noapte” de Mozart. 
„Un mic geniu, o mică muzică de noapte șl 
o capodoperă artistică și tehnică", cum îmi 
spune cunoscutul comentator Richard Mon- 
tagniac. dar pentru care arbltrele nu vor 
acorda decît 9.85 p. Evident Daniela n-a 
vrut. în așteptarea marii confruntări, decît 
să convingă și să placă, făclnd. totodată, un 
foarte util rodaj, șl a reușit pe deplin. De 
altfel, această apreciere s-a dovedit valabi
lă pentru aproape toți concurențti. Este 
șl normal. Dar punctele victoriei la indivi
dual compus aveau să se adune și după ce
lelalte treceri prin fața brigăzilor de arbi
tri (9.90 — sărituri. 9,85 — paralele. 9,88 — 
bîrnă) Daniela depășind-o. în final, pe prin
cipala sa rivală. Svetlana Boghinskala : 39,475 
— 39,375 p. Iar pentru a completa această 
foarte frumoasă victorie, care, posibil, le 
anunță pe cele de la Bruxelles și, chiar, pe 
cele din toamnă, de la Stuttgart, de la „mon
diale”. pe treapta a treia a podiumului a 
urcat șl Cristina Bontaș. care le-a lăsat In 
urmă pe alte pretendente. Shelle Starck 
(S.U.A.) și Chen Quilting (R.P. Chineză). 
Cum, tot așa, Marius Gherman șl Marian 
Stolcan anunțau o comportare mal bună în

finala pe aparate, cu îndreptățite șanse la 
sol. cel dintU. și la* sărituri, cel de al doilea.

Duminică, după gala atît de aplaudată din 
crima zl a concursului. în program au fi

gurat „aparatele”. Pe „puntea” de numai 10 
cm al... bîrnel. Daniela Silivaș a fost im
batabilă. fiind notată cu 9,95 p, notă care a 
recompensat tehnica să perfectă. Ea va mal 
urca, din nou. pe podium la sol, cu 9.826 p. 
și la paralele, cu 9,85. această treaptă secun
dă vorbind șl despre valoare, dar și despre 
munca ce o așteaptă în viitor. Băieții și-au 
valorificat, la rtndul lor. șansele, pe care an
trenorul Dan Grecu le acorda înaintea în
trecerii Marius Gherman terminîn.d pe po
ziția secundă la sol (9,45), Iar Marian Stoi- 
can pe a treia la sărituri (9,50 p).

Gimnastica românească a făcut sl în a- 
cest concurs care se înscrie în circuitul 
..Cupei Mondiale” dovada valorii «ale. 
„Școala de la Deva, sub îndrumarea I»1 

Adrian Goreac. a marcat un nou salt. O 
școală pe care scrie «stil românesc*. O 
școală unde constanța și regularitatea În
trec tiparele” avea să afirme după concurs 
un alt cronicar reputat. Francolse Inlzan.

Prin Daniela Silivaș. gimnastica româneas
că a cucerit... Parisul. Va urma cu sigu
ranță Bruxelles șl Stuttgart.

Emanuel FANTÂNEANU

IS-a apreciat la vremea po
trivită că accesul e-mipei iu
goslave Jugoplastlka Split în 
finala Cupei Campionilor Eu- 

Iropenl Ia baschet este o sur
priză, Ieșite fiind din cursă 
Barcelona sau Aris, de pildă, 
însuși tehnicianul campioanei I Iugoslave, Boz’dar M.iHJkovlcl. 
afirma în preziua finalei de la 
Miinchen. cu Maccabl Tel 
Aviv : „Sîntem tineri, foarte 
tineri. Ne lipsește experiența. 
Totuși, am venit aici să fa
cem ce putem mai bine în 
joc, pentru a mal scurta din I drumul care ne desparte de 
clipa tn care vom putea de
veni cel mal buni”. Momen
tul era extrem de ap-oane 

I— chiar... a doua zi. clnd 
„5“-ul iugoslav a învins șl 
a devenit campion sl cluburi
lor europene. Valoarea nu aș- 

Iteaptă numărul anilor...

TRIATLON

lin 4rumos succes ui atletismului românesc „CUPA MONDIALĂ" LA ȘAH
ELENA MURGOCI A CiȘTIGAT 

MARATONUL DE LA ROTTERDAM
între marile curse de mara

ton din întreaga lume (și sînt 
destule) un loc fruntaș ocu
pă întrecerea de la Rotterdam. 
De fiecare dată, la această Im
portantă întrecere tradițio
nală Iau parte unii dintre cei 
mai de seamă maratoniști ai 
lumii care au realizat pe a- 
cest traseu rezultate deosebite.

La ediția din acest an a im
portantului maraton a participat

și campioana țării noastre. 
Elena Murgoci (antrenor, so
țul ei. Petre Murgoci), de la 
Metalul Tîrgoviște. Evoluind 
remarcabil, alergătoare® ro
mână a câștigat întrecerea. Cu 
timpul de 2.32:03, ea a înre
gistrat un nou record național 
cu un minut mai buin decît 
precedentul său record, ob
ținut anul trecut, la 22 sep
tembrie. la București. O per
formanță deosebită, care se 
impune de la sine !

BARCELONA, 17 (Agerpres). 
în runda a 13-a a turneului 
pentru „Cupa Mondială" la 
șah. de la Barcelona, Vaganian 
a remizat cu Kasparov, egali
tatea fiind consemnată și în 
partidele Short — Hubner, 
Liubojevici — Korcinoi. Spoel
man — Seirawan. Beliavski — 
Iusupov. Nikolici a cîștigat 
ia Illescas.

tn clasament se menține li
der Liubojevici (Iugoslavia), 
cu 9 puncte, urmat de Short 
(Anglia) — 8,5 puncte. Kaspa
rov (U.R.S.S.) — 8 puncte,
Hubner (R. F. Germania) — 
7,5 ppnete etc.

• BERLIN, 17 (Agerpres). 
După șapte runde, în „Me
morialul Ernst Thaelmann",

de la Berlin, ta fruntea clasa
mentului se află Zurab 
Azmalparașvili (U.R.S.S.). cu 
5 puncte, urmat de Bonsch și 
Tischblerek (R.D.G.), cu 4,5 
puncte fiecare.

NOUL PREȘEDINTE 

AL COMITETULUI 

OLIMPIC CHINEZ

BEIJING, 17 (Agerpres).
Noul președinte al Comi
tetului Olimpic al R. P. Chi
neze este He Zhenliang. care 
îl înlocuiește pe Li Men- 
ghua. Au fost aleși, de aseme
nea 16 vicepreședinți ai foru
lui olimpic chinez.

s

C. M. DE HOCHEI PE GHEAȚA (grupa A)
STOCKHOLM, 17 (Agerpres).

Meciurile din a doua zi a Cam
pionatului Mondial de ho
chei pe gheață (grupa A), ce 
se desfășoară ta Suedia, 
s-au încheiat eu următoa
rele rezultate : Cehoslovacia 
— Finlanda 3—1 (1—0. 1—1,
1-0) ; U.R.S.S. - R. F. Ger-

Canada — Polonia 11—0 (2—0,
7—4). 2—0) ; Suedia — S.U.A.
4—2 (0—1. 0—0. 4—1),

TURNEUL DE BOX 

DE LA BANGKOK

Turneul internațional de 
box de la Bangkok a progra
mat gala finală, câștigătorii 
competiției fiind următorii 
(ta ordinea categoriilor de 
la semimuscă la supergrea) : 
Sesakul (Thailanda) : Boonrod 
(Thailanda) ; Suwanyod (Thai
landa) ; Samatov (U.R.S.S.). 
Zuelow (R. D. Germană) ; 
Cheney (Australia) ; Mehnert 
(R.D.G.) ; Richter (R.D.G.) ; 
Masks (R.D.G.) ; Sutmago- 
med (U.R.S.S.) ; Umirbekov 
(U.R.S.S.), Nielsen (Danemar
ca).
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O nouă federație interna
țională a fost înființată de 
curind — cea de triatlon. E- 
venlmentul corespunde. tn- 
tr-adevăr. marii răspîndiri a 
acestei discipline sl creșterii 
continue a numărului de 
practfcanțl. Cum la semnarea 
actului de naștere (care a 
avut loc la Avignon, tn 
Franța) a fost de față în
suși președintele Comitetului 
Internațional Olimpic. Juan 
Antonio Samaranch, c posi
bil ca această disciplină spor
tivă să albă un viitor strălu
cit primind chiar rtatutul o- 
Ilmpic — după anumite pă
reri autorizate. Deocamdată 
Insă, la Campionatele Mondia
le (ediția cu numărul tj pro
gramate în august, tet la 
Avlenon. concurenții se vor 
întrece la 1500 metri înot, 
40 km ciclism sl 10 l:m aler
gare. Este proba desemnată 
standard între atîtea varian
te încercate pînă acum.

RUTIERĂ
Se va ajunge vreodată ea 

șl în ciclism să existe ua 
cîștlgător de Mare șiein, al
cătuit, chiar dacă nu din ♦ 
clasice ca în tenis, măcar din 
3 ! Turul Franței, Turul I- 
tallel șl Turul Spaniei î N-ar 
fi lipsită , de interes o psome- 
nea încercare, deocamdată im
posibilă însă, din cauza di- 
flcultf.il sale uriașe. (E, 
totuși, de semnalat că unii 
„monștri sacri" ai ciclismului 
— Eddy Merckx, între ei —, 
s-au încumetat să ia toate 
6ele trei starturi). împotri
vă n-ar fi numai greutat-a tu. 
turor celor trei Tururi, cit 
mal ales faptul că ele sînt 
programate la scurtă vreme 
unul după altul, neexisîînd 
timp suficient pentru o re
facere adecvată. Există. însă, 
voci care susțin că Marele 
,$lem ciclist ar putea deveni, 
în viitor, realitate. Să mal 
așteptăm pentru că, deocam
dată. s-â pus pe picioare o 
Cupă Mondială a Jisolnrinel. 
ceea ce înseamnă. oricum, 
permeabilitate la nou..*

Rd. T.

mania 5—1 (1—0. 2—0. 2—1) ;
VAWW.'.V.'.W.V.W.MA'.W.W.'AVAV.V.’

i EFECTELE DOPINGULUI
; tn procesul care se derulează la Toronto împotriva Iul Ben 
i Johnson și a altor atleți dovediți sau bănuiți de dopa), o ade- 
• vârâtă senzație au stîrnlt declarațiile făcute de Angela issa- 
' »; De ce ele mai mult decit altele, decît cele ale lui
, Charlie Francis, de pildă ? Pentru că în vreme ce (și) antre- 
i n°rui iui Johnson a depănat în fața judecătorului Charles Du- 
i bin amintiri adesea , mișcate*, contrazlcîndu-se uneori, Angela 
i — născută Taylor jamaicană și ea. recordmană mondială pe

50 m (6,05). medaliată cu argint la J O. 1984, deținătoarea recor- 
, dului Canadei pe 100 m (10.87) - a înfățișat tribunalului un 
i document grăitor, carnetul ei de antrenamente, în care a no- 
i tat, începîna din 1979 (e născută la 28 septembrie 1958), o su- 
' medenie de impresii inclusiv... dozele de doping utilizate i 
i Cînd s-a lămurit în 1979 că „nu mai ajunge să fiu campioana 
i a Canadei, căci presa mi-a reproșat locul S ocupat (n.n. la 100 
! m și 20/? m) la Cupa Mondială", Angela a decis să se do- 
' peze. apeltnd la Dlanabolul oferit de un medic din Toronto. A 
, continuat tn 1981 cu Anavar șl Testosteron, primite de la 
i aruncătorul american de greutate Brian Oldfield ex-recordman 
i al lumii. La 17 iunie 1981 de exemplu, issajenko preciza : „Azi. 
[ Brian ml-a injectat Testosteron", Auzind că un alt aruncător 
, de greutate, de data asta canadian Bishop Dolegiewicz, tolo- 
i sește .cjutătoare și mai eficiente*, l-a căutat și l-a convins să-t 

furnizeze și ei. A renunțat însă, curind, și la produsele lut 
Dolegiewicz după ce a citit. „înmărmurită, cu sufletul la gură". 

, cartea doctorului Kerr din Los Angeles „Utilizarea steroizilor 
anabolizanți de către atleți*. volum tipărit tn 1983. Să recurgem 

i iarăși la jurnalul sprinterei : „Kerr m-a primit cu amabilitate. 
, M-a avertizat însă că substanțele lui (n.n. pe bază de hormoni 

de creștere) pot provoca acnee, sterilitate, calviție hinogllce- 
mie și tulburări ale ficatului Semnez de luare la cunoștință și. 
din prima farmacie le cumpăr". După care, dorind să devină 
mamă, ceea ce s-a și întîmplat în 1985 (fiul ei se numește 
Sașa), a decis să întrerupă tratamentul cu hormoni, nu fără 
să fi fost prevenită : ..Pielea mea e tare ea o talpă. Suport in- 
lecțiile cu dificultate*

în finalul audierii judecătorul Dubin nu s-a sfiit s-o întrebe 
pe Angela Tssajenko care e, în momentul prezent, starea sănă
tății ei. Fosta campioană a plecat cQpuI și a murmurat : „Me
dicii mi-au diagnosticat o hipoglicemie, spunînd însă c-o pot
corecta. Mat rău pare’ să fie eu ficatul. Acesta e serios afec- ! 
tat". ;

Plecțnd de aici un zior a titrat, .cheia" fiind la îndemîna i 
oricui ..Efectul bumerangului". Altfel zis fiecare doarme cum • 
tsi așterne Angela plătind azi cu prisosință, inconștiența de 
oare s-a făcut vinovată >

Ovîdiu lOANITOAfA £

R.F. GERMANIA (et. 20). Frun
tașele clasamentului n-au obținut 
decît scoruri egale. Borrusla 
Dortmund — Bayern Mănchen 
1—1. Au înscris Breitzke (min. 
46). respectiv Pflugler (min. 52). 
Rezultat echitabil după o parti
dă bună. La fel Bayer Lever
kusen cu F.C. Koln : 0—0. Alte 
rezultate : Werder Bremen — 
Kickers Stuttgart 4—0 (au în
scris Neubarth, Bratseth din 11 
m, Rledle șl Wolter) ; Kaisers
lautern — Uerdingen 2—0, V.f.B. 
Stuttgart — Bochum 3—1. Mdn- 
chengladbach — St. Pauli 2—2. 
Karlsruhe — Eintracht Frankfurt 
1—3. Hamburger S.V. — F.C. 
Nilmberg 3—2. în clasament con
duce Bayern Miinchen 38 p ur
mată de F.C. Koln 35 p, Werder 
Bremen 34 p. Hamburger S.V. 
33 p. MSnchenglabdach 29 o etc.

BELGIA (et. 31). După victoria 
obținută cu Anvers. în deplasare 
(2—0). F.C. Malines se apropie 
de cucerirea titlului. Alte re
zultate : Genk — F.C. Liâge o—l 
Beveren — F.C. Bruges 3—2. 
Standard Liâge — St. Trond 1—0. 
Llerse — Beerschot 3—0 Racing 
Malines — Charleroi 2—0. Pe 
primele locuri : F.C. Malines 52 
p (31 j), Anderlecht 45 p (30 j).

F. C. Llige 42 p (31 j).
ÎN FRANȚA s-au desfășurat 

meciurile retur din optimile de 
finală ale Cupei. Iată rezultate
le (între paranteze scorurile ge
nerale după două manșe) : 
Auxerre — Nisa 3—0 (5—1) : Mo
naco — Nantes 2—1 (2—1) ; Tou
lon — Marsilia 1—2 (2—3) ; Caen 
— Beauvais 1—3 d.p. (1—4) I ; 
Orleans — Paris St. Germain 3— 
3 (7—3) I : Lyon — Sochaux 1—I 
(1—2) : Mulhouse — Lille 3—2 (3— 
2) ( Angers —, Rennes 1—3 (1—4). 
Sferturile de-finală sînt progra 
mate la 2 si 9 mal.

BULGARIA (et. 23). O nouă 
victorie obținută de Sredet 1 4—2 
cu Beroe Stara Zagora. Alte re
zultate : Dunav Ruse — Etăr 1— 
0 Goma Oreahovlța — Sll- 
ven I—0. Minior — Lokomotiv So
fia 1—0. Vrata — Lokomotiv 
Plovdiv 1—4 I, Slavia — Cerno 
More 2—0. Spartak Varna — Vi- 
toșa 1—2. Trakla — Plrln 2—0. 
Pe primele locuri : Sredeț 39 D 
Vitosa 30 p. Trakia 27 n.

ELVEȚIA (et. 5 din turneul fi
nal). Lucerna — Xamax Neu- 
châtel 2—0 Servette — Gras
shoppers 2—2. Sion — Bellinzona 
1—0. Young Boys — Wettlngen 
1—1. tn clasament conduce Lu-

cerna, urmată de Slon — ambeta 
cu cîte 20 p (departajate de go
laveraj), Grasshoppers și Xa
max Neuchâtel cu cîte 18 □.

ANGLIA (et. de slmbătlj. Ar
senal — Newcastle l—0. Luton — 
Coventry 2—2, Manchester United
— Derby 0—2, Q.P. Rangers — 
Middlesbrough 0—0. West Ham
— Southampton 1—2, Wimbledon
— Tottenham 1—2. Tn fruntea 
clasamentului a trecut Arsenal 
cu 66 p (33 j), urmată de Liver
pool 63 p (32 j), Norwich 56 p 
(32 j), Nottingham Forest 54 p (32 
j). Tottenham 54 p (35 j> etc

LA BUENOS AIRES, în med 
retur pentru Cupa Libeitadores. 
echipa locală Racing a întrecut 
cu 2—1 formația Naclonal Me
dellin (Columbia), dar pentru tu
rul următor s-au calificat fotba
liștii columblenl. cîstigători cu 
2—0 în prima partidă.

LA GUAYAQIL (Ecuador) s-a 
disputat meciul amical d'ntra 
selecționatele Ecuadorului si Ar
gentinei. Partida s-a încheiat la 
egalitate : 2—2 (0—2). Fotbaliștii 
argentinieni au condus cu 4—0, 
prin golurile marcate de More
no (mfn.6 șl 34) gazdele eguind 
prin golurile înscrise de Avias 
(min. 50) și Cuvi (min. 57>

LA TIRANA. în preliminariile 
Campionatului European de ju
niori, selecționata Italiei a între
cut cu 2—1 fi—1) formația AL 
băniei.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
ATLETISM 0 Desfășurată la 

Milano,. „Cupa Mondială" la ma
raton a fost cîștigată de atletul 
etiopian Metaferia Zalake, înre
gistrat cu timpul de 2.10:28. L-au 
urmat coechipierul Dereje Nedi 
2.10:36 și italianul Giannini Poli 
2.10:49. Proba feminină a reve
nit americancei Sue Marciano, 
cronometrată în 2.30:48. Pe locu
rile următoare s-au situat Ml- 
sako Miyahara (Japonia) 2.35:16 
șl Uta Pippig <R. D. Germană) 
2.35:17.

BOX • Pugilistul italian Nino 
la Rocca a cucerit titlul euro

pean la categoria semimijlocle. 
învingîndu-1 la puncte, după 12 
reprize, pe britanicul Kirkland 
Laing.

gimnastica ritmica a 
Concursul Internațional de la 
Karlsruhe (R. F. Germania) s-a 
încheiat cu victoria sportivei 
bulgare Adriana Dunavska 38.90 
puncte,

HANDBAL • In meel-retur 
pentru semifinalele „Cupei Cupe
lor- la masculin, echipa vest- 
germană Tusem Essen a între
cut. pe teren propriu, cu 29—22 
(15—9), formația spaniolă El-

SCURT • PE SCURT
gorriaga Bidasoa și s-a calificat 
în finala competiției.

TENIS • Brazilianul Lula 
Mattar a terminat învingător în 
turneul de la Rio de Janeiro. în 
finala căruia l-a întrecut cu 6—4, 
7—5, 6—4 pe argentinianul Mar
tin Jaite. • Finala turneului fe
minin de la Amelia island 
(S.U.A.) se va disputa între 
Steffl Graf și Gabriela Sabatini, 
ta semifinale, Steffl Graf a eli- 
mlnat-o cu 6—3, 6—2 pe Arantxa 
Sanchez, tn timp ce Gabriela Sa
batini a dispus de Martina Na
vratilova cu un scor Identic.
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