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In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele 
cii Socialiste România, 
18 aprilie, au continuat 
rile în plen ale celei 
IX-a sesiuni a actualei 
laturi a Marii Adunări 
naie.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întâmpinați, la sosirea în 
rotonda Palatului Marii Adu
nări Naționale, cu vil și înde
lungi aplauze.

In lojile oficiale au luat loc 
membrii Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. și 
membrii Consiliului de Stat.

La lucrările sesiunii au par
ticipat, in calitate de invitat!, 
conducători de instituții cen
trale, organizații de masă și 
obștești, reprezentanți ai vie
ții noastre științifice si cultu
rale, precum si oameni ai 
muncii din întreprinderi bucu- 
reștene.

în continuarea dezbaterilor 
generale pe marginea proble
melor înscrise pe ordinea de 
zi au luat cuvintul deputății 
Pavel Aron, Ștefania fonescu. 
Aurel Gandu, Ion Radu, Ion 
Fiorea și Ion Popescu.

în legătură cu problemele de 
la primele două puncte de tv 
ordinea de zi, deputății au a- 
probat, în unanimitate Rapor
tul privind realizarea planului 
pe primul trimestru și măsurile 
pentru înfăptuirea integrală a 
planului pe trimestrul II și în
tregul an 1989 și analiza pe 
bază de bilanț a rezultatelor 
obținute pe ansamblul econo
miei naționale, formarea și u- 
tilizarea resurselor financiare 
în anul 1988.

în cadrul discuției pe arti
cole a proiectului Legii pri
vind anularea și reeșalonarea 
unor datorii ale cooperative 
agricole de producție ș? aso
ciațiilor economice intercoope- 
ratiste, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU A LUAT CUVÎN- 
TUL ȘI A PROPUS AMEN
DAMENTE LA TITLUL LA 
ARTICOLUL 1 ȘI LA ALTE 
ARTICOLE ALE PROIECTU
LUI ÎN DEZBATERE, ÎN 
SENSUL ANULARII TUTU
ROR DATORIILOR CARE 
FAC OBIECTUL LEGII, IN
CLUSIV A ACELORA PRE
VĂZUTE ÎN PROIECT SA 
FIE REEȘALONATE. CA UR
MARE, PRIN RENUNȚAREA 
LA REEȘALONAREA UNOR 
DATORII ÎNSUMÎN» 17 MI
LIARDE LEI, LEGEA SA 
PREVADĂ ANULAREA DA
TORIILOR ÎN SUMA TOTA-

Notații după semifinalele Cupei Campionilor Europeni

0 EXCELENTĂ PERFORMANȚĂ A HANDBALIȘTILOR STELIȘTI
Competiția continentală nr.

1 la handbal masculin, „Cupa
Campionilor Europeni", edi
ția 1988'89 a ajuns in faza fi
nală. Este deosebit de plă
cut să reamintim că Steaua a 
reușit excelenta performanță 
de a obține dreptul să se În
treacă pentru câștigarea pres
tigiosului trofeu, așa cum de 
altfel a mal făcut-o si în anii 
1968 și 1977. cînd cupa atri
buită învingătorilor a po-

------ TRAGEREA--------  
LA SORȚI 

A FINALELOR
La sediul Federației Inter

naționale de Handbal a avut 
loc ieri tragerea la sorți a 
finalelor cupelor continenta
le masculine :

C.C.E.
STEAUA — S.K.A. Minsk

CUPA CUPELOR
U.S- Cretei! — Tussen Essen 

CUPA I.H.F.
TURU Duseldorf — vorwaerts 
Frankfurt/Oder.

Primele echipe sînt sazde 
în man$a întîi care va avea 
loc Ia fi—7 mal returul fiind 
programat la 20—21 mai.

unanimitate 
AN UI,AREA 
ALE COO
AGRICOLE 

ȘI ASOCIA-

LA DE 117 MILIARDE 
ÎN LOC DE 100 MILIARDE 
LEI CIT ERA PREVĂZUT 
INIȚIAL.

Aprobînd cu entuziasm amen
damentul propus de secreta
rul general al partidului — 
ceea ce lărgește substantial 
sprijinul acordat unităților a- 
gricole cooperatiste —. depută
ții au votat în 
LEGEA PRIVIND 
UNOR DATORII 
PERATIVELOR 
DE PRODUCȚIE 
ȚIILOR ECONOMICE INTER- 
COOPERATISTE.

După discutarea pe articole 
a proiectelor, Marea Adunare 
Națională a aprobat, î.i una
nimitate, Legea priv’nd îmhu 
nătățirea organizării adminis
trative a teritoriului Republi
cii Socialiste România și I 
gea privind interzicerea credi
telor din străinătate.

Adoptarea legilor de o de 
sebită însemnătate, dezbătute 
și votate in această sesiune, a 
fost primită cu vie satisfacție 
de deputății și invitații pre
zent! la lucrări, care. prin 
aplauze și urale, au adus un 
fierbinte omagiu partidului și 
secretarului său general 
tovarășul Nicolae Ccaușescu, 
pentru tot ce a făcut și face 
pentru binele și fericirea po
porului român.

în încheierea lucrărilor, pre
ședintele Marii Adunări Na
ționale a anunțat că proiectele 
de legi de la ultimul punct al 
ordinii de zi, ca și alte lucrări 
ce vor fi primite la Birou' 
Marii Adunări Naționale, ur
mează să fie examinate de co
misiile permanente de specia
litate și supuse dezbaterii fo
rului legislativ in plenul ac
tualei sesiuni la o dată ce va 
fi anunțată ulterior.

★
în plină desfășurare a lu

crărilor din cursul dimineții, 
in rotonda Palatului Marii A 
dunări Naționale a avut loc un 
moment emoționant. In sală 
și-a făcut apariția un mare 
număr de pionieri din școlile 
Capitalei, care au venit Ia 
forul legislativ al tării să mul
țumească partidului, secretaru
lui său general, pentru lichi
darea in totalitate a datoriei 
externe și interzicerea prin 
lege a efectuării de noi credi
te din străinătate, ceea ce se 
va răsfringe in mod pozitiv a- 
supra dezvoltării independente 
a patriei, a vieții întregului
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(Continuare în paa n 4-a)

posit în vitrina clubului mili
tar.

În etapa semifinală Steaua 
a avut ca adversară puternica 
campioană a Suediei, H. K. 
Drott Halmstad, nucleul de 
bază al acestei formații fiind 
și cel al naționalei scandinave, 
în ambele jocuri, elevii an
trenorilor Radu Voina și Ște
fan Birtalan au ieșit învingă
tori șl. pe lîngă calificarea în 
finala europeană a celor 
mai bune echipe de club, rea-

Dc astăzi. în sala polivalentă din Duziaș

TURNEUL FINAL FEMININ AL DACIADEI LA VOLEI
De astăzi pină duminică co

cheta sală polivalentă din Bu- 
ziaș va fi gazda turneului fi
nal al Daciadei de volei pen
tru echipe de senioare. O com
petiție care stârnește un real 
interes în rînduț locuitorilor 
orașului tlmișan și al oas
peților stațiunii balneo-cli- 
materice. Aceasta nu numai 
pentru că participă selecționa
tele a 5 județe si cea a mu
nicipiului București — toa
te avînd reprezentante pe

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT
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Astăzi, la Izmir, manșa decisivă cu Galatasaray
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STEAUA ESTE FERM HOTARITA
SA DISPUTE FINALA C.C.E. LA FOTBAL

IZMIR, 18 (prin telefon de 
ia trimisul nostru special). 
Doar cîteva ore de con
tact cu orașul, cu oamenii lui, 
ne-au fost suficiente pen
tru a pătrunde în atmosfera 
partidei retur. Steaua — Ga
latasaray. O ambianță fier
binte. si la propriu, și la figu
rat. Și asta atît din cauza 
articolelor de sub pana înfier- 

de 
ob- 
do- 

de 
ma

I
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bîntată a cronicarilor 
aici, care îndeamnă la 
tinerea revanșei la scorul 
rit, cît din pricina zecilor 
mii de suporteri veniți, în ... 
joritatea lor din Istanbul, 
și care, au' împînzît marile 
bulevarde ale acestui oraș 
care numără nu mai puțin 
de 2 milioane locuitori. Îi re
cunoști lesne pe susținătorii 
lui Galatasaray după cas
chetele și steagurile cu cu
lorile clubului, galben-roșu, 
pe care le agită tn ritmul ce
rut de ..dirijorii" diferitelor 
grupuri și la a căror comandă 
se scandează numele echi-

în prag de 1 MAI, la Horezu-Vâlcea

ACOLO UNDE SPORTUL
REÎNTINEREȘTE ORAȘUL...

I
l

&

în aceste frumoase zile din 
preajma lui 1 Mai, multisecu
lara așezare vîlceană Horezu, 
atestată istoric de peste 500 
de ani, îmbracă haină de săr
bătoare. Aidoma tuturor a- 
ș’zărilor țării și aici în a- 
ceastă străveche vatră a ce
ramicii românești, a cărei 
faimă a trecut de mult hotare
le, locuitorii, cu mic cu mare, 
se îngrijesc de frumusețea 
orașului, a caselor, a curților, 
a punctelor florale care stră
juiesc banda de asfalt ce 
leagă Rîmnicu Vîlcea ds Tg. 
Jiu.

liza șl un record : opt vic
torii în tot atâtea partide in
tr-o competiție de cel mal 
înalt nivel, cum este C.C.E.

în meciurile cu Drott 
Halmstad, Steaua a făcut do
vada întregii și adevăratei 
sale valori. Nu exagerăm cu 
nimic afirmînd că așa cum 
a evoluat Steaua, in cele două

________________ Mihail VESA 

(Continuare In pag. a 4-a)

prima scenă a voleiului nos
tru feminin —, ci și pentru că 
la actul final al marii compe
tiții naționale eînt angre
nate componentele lotului 
reprezentativ.

își vor disputa, deci, titlul 
de campioană a Daciadei 
selecționata Bucureștiului si 
ale județelor Dolj, Vîlcea, 
Argeș, lași și Constanța. Zil
nic. reuniunile (cite trei me
ciuri) vor începe de la ora 1S.30.

MULT SUCCES ECHIPEI NOASTRE!
• Se așteaptă avizul medicului pentru lovan, Ungu 
reanu și Rotariu • Campioana noastră — lipsită de Lă 
câtuș; echipa lui Denizli — fără Colak și Ugu 

• Meciul va începe la ora 17,30
mare este atașa- 
de formația lor 

poate deduce și 
numărul celor circa 
care au ținut să fie 

la antrenamentul de

pel. Cit de 
mentul fată 
favorită se 
după 
12.000. 
prezenți 
luni după-amiază al formației 
Galatasaray, „de trei ori mai 
mult dedt vin la un meci de 
campionat al lui Monaco", 
după cum ne spune, Erick Bil- 
derman. trimisul 
ziarului l’Equipe,

Locuind la un 
tuat departe de 
larma orașului.

special al 
Ia Izmir., 

hotel si- 
centru și de 

formația

nu
origi-

Horezul zilelor noastre 
înseamnă însă numai 
nale modelări de lut — vase, 
amfore, plăci faianțate etc. 
— așa cum ne-a fost dat să 
vedem, tntr-o competiție cu 
alte așezări ale țării, Oboga 
și Corund, Miercurea Nirajului 
și Vlădești, Obîrșa și Baia 
Mare, ci — pe calea unei mult 
dorite industrializări — cî- 
teva unități economice de re
ferință : o mare antrepriză 
de construcții-montaj minier, 
o întreprindere de stofe pentru 
mobilă, o bogată rețea de 
cooperative meșteșugărești, 
precum și alta vizînd industria 
locală în care oamenii își 
unesc eforturile și ambiții
le pentru a grăbi procesul de 
urbanizare a așezării.

După meciul cu Italia

CREȘTEREA DIN JOCUL „TREISFERTURILOR" -
UN ATU PENTRU UN RUGBY... COMPLET

S-a frînt, în fine, echi
librul existent pină acum in 
palmaresul întâlnirilor dintre 
rugbyștii români și cei ita
lieni, inaugurat cu cinci
zeci șl cinci de ani tn urmă. 
A treisprezecea izbindă a 
tricolorilor a venit simbătă 
după-amiază. pe Cil mai mare 
stadion al țării, după alte 
două consecutive, la Con
stanța și Milano, fiind mai 
limpede dintre toate. 28—4 
in final, patru eseuri con
tra unul. Așa cum era și de 
așteptat cum stă bine t. tn 
cazul unei echipe care a 
izbutit cea mai comentată 
victorie din ultima vreme in 
rugbyul internațional, pe Arms 
Park, în decembrie.

Ce a însemnat meciul cu 
squadra azzurra dincolo de 
asemenea amănunte, de con
solidarea poziției de podium 
a XV-lui nostru în grupa A 
din C.E. ? La această întreba

poate 
a II-a 

Galatasaray. După un
cu terenul pe

la ore de seară, i 
: să pășească ea

sub pri- 
ale

noastră campioană 
pregăti în liniște manșa 
cu Galatasaray. După 
prim contact cu terenul 
care luni, I 
s-a îngăduit 
a... revenit marți, 
virile interesate ale antre
norului Denizli și ale nume
roșilor ziariști și fotorepor
teri. tn partea finală a 
antrenamentului cei 18 com

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare In na o 3-3)

concursuri 
punctează 
sfîrșit de 

organizate 
zilei de 1 

încă de la 9 
cu întrecerile

și competiții 
aproape fie- 
săptămînă — 
in

Mai
intîmpi- 

au debu- 
aprilie. o 
etapei de

in aceeași măsură ambi
țiile celor din Horezul Vîlcii 
vizează și afirmarea în plan 
sportiv. Așa se axplică suita 
de 
care 
care 
cele 
narea 
tat 
dată 
vară a Daciadei — masiva par
ticipare la alergările de cros 
a purtătorilor cravatei ro
șii cu tricolor, membri ai cer
cului de atletism al Casei 
Pionierilor și Șoimilor patriei, 
pregătit! de prof. Mioara 
Văduva, dar și a elevilor și e- 
levelor 
miner, 
tar cu 
dă în 
șenesc 
releva 
tea 
așteaptă, 
sul spre 
în sport".

Liceului industrial 
Petre Bârdaș. secre- 

probleme de propagan- 
-2,“’ oră-

n-e 
par

se 
pa

cabrul Comitetului
: Horezu al P.C.R. 

faptul că ..din 
tineretului studios 

în primul rînd. 
marile împliniri și

Tiberiu STAMA

(Continuare în nao

re. antrenorul Theodor Ra
dulescu punctează clar : 
„Fără a ne socoti dinainte în
vingători, am avut convinge
rea că echipa se poate impu
ne autoritar. chiar dacă 
oaspeții ne-au pus multe 
probleme înainte vreme. Am 
pregătit jocul, firește și cu 
gîndul la rezultat, dar am vi
zat, nu în ultimul rind. re- 
cîștigarea omogenității pen
tru învingătorii de la Car
diff, in prima partidă de după 
acel 15—9. Iată de ce s-au 
făcut toate eforturl’e pentru 
recuperarea accidentaților ris- 
eînd chiar, de pildă, in cazul 
Iul Ciorăscu. astfel incit să 
aibă cu toții un meci interna
țional în picioare. In pers
pectiva importantului loc-test 
cu Anglia. Și nu cred că am 
greșit".

Geo RAETCHI

(Continuare l«i pag. a 4-a)



FINALE ÎN MAREA ARENĂ A COMPETIȚIEI

NAȚIONALE

Campionului de judo pentru echipe c

DINAMO BUCUREȘTI - 0 MERITUOASĂ I
UN VERITABIL RECITAL AL MICILOR GIMNAȘTI

La sfîrșitul săptămînil trecu
te, in Municipiul Ploiești, s-au 
reunit flnaliștii pe țară al „Cu
pei caselor pionierilor șl _șoimi- 
lor patriei J ’ *
rul" la gimnastică 
sub egida Daciadei - 
tre 7—9 ani, 
de . 
competiții _____ __
punct de vedere, dar cărora ini
țiatorii șl organizatorii — C.N.O.P. 
și C.N.E.F.S., cu sprijinul facto
rilor locali au reușit să-1 asigu
re o reușită Integrală.

In „Cupa Caselor pionierilor 
șl Șoimilor Patriei" disputa a 
angajat în principal pe repre
zentanții Bucureștiulul (al Pa
latului Pionierilor) — fete șl ai 
județului Timiș — băieți, așa 
Cum consemnează și clasamen
tele :

și al „Cupei Pionie- _______ _ jntrgcert 
___ sportivi în- 
un număr record 

participant! —---720 I Două
dificile din acest

FETE, ansamblu t 1. Bucu
rești (Palatul Pionierilor) 9,40. 2. 
Timișoara 8,80, 3. Tg. Jiu 0,75, 
4. Sectorul 4 București, 5—6. Bu
zău, P. Neamț. Individual : 1. 
Daniela Vasilescu (Palatul Pio
nierilor) 9,30, 2. Ecaterina ștefă- 
nescu (P.P.) 8,85, 3. Mariana
Kowago (Timișoara) 8,85, 4. Ioa
na Ionașcu (Cluj-Napoca). BĂ
IEȚI, ansamblu : 1. Timișoara
8,85, 2. București 8,80, 3. Alba
Iulia 8,65, 4. Tg. Jiu, 5. Buzău, 
6. Botoșani. Individual : 1. C.
Heler (Reșița) 9.05, 2. C. Boboes- cu (Reșița) - — —.
(Arad) 8,75, 
(Craiova).

In „Cupa ________
numai la nivelul fetelor), o fru
moasă surpriză au oferit-o mi
cile gimnaste din județul Neamț, 
pionierele școlii din comuna

8,80, 3. C. Clmpan
4. N. Mihăilescu

Pionierul" (finală

Roznov, clasate de 3 ori pe po
dium, la individual $1 la ansam
blu, intr-o Întrecere de mare an
gajare cu sportivele din Ploiești 
și Galați :

Clasamente : Individual : 1. Sa
bina Mazilu (Școala Roznov — 
Neamț) 9,45 2. Carmen Iordache 
(Școala 11 Galați) 8,30, 3-4. E- 
Iena Pavel (Școala 17 Ploiești) 
șl Roxana Mereuță (Școala Roz
nov) 9,25, 5. Ramona Iacob
(Școala 23 Iași) 9.20, 6—8. Iulia 
Cojocaru (Șc. 23 Iași), Renata 
Banyay (Șc. 1 Baia Mare) si 
Elena Poenaru (Șc. 7 Focșani) 
9,15 ; ansamblu : 1. Școala 17
Ploiești-Prahova 9,40, 2. Școala
Roznov-Neamț 9,30, 3—4, Școala 
1 Baia Mare-Maramureș și Școa
la 11 Galați 0,20, 5. Școala 23
Iași 9,10, «. Școala 7 Focșâni- 
vrancea 9,05.

6.

u „CH Ptomer.li" (Mdiumion) panumișn ■ SPORTIVII DIN MUIIIȘ Șl IAȘI
După Municipiul Gh. Gheor- 

ghiu-Dej șl Tg. Mureș, iată, Bu- 
zăul a fost, anul acesta, gazda 
finalei pe țară a „Cupei Pionie
rul" la badminton, competiție 
înscrisă sub genericul Daciadei. 
Ca și primele două ediții pre
cedente, Întrecerea a confirmat 
gradul înalt de atractivltate a 
acestei ramuri de sport, de fapt 
cea de a 24-a disciplină olim
pică, precum și interesul ce l-a 
gtlrnit in localitate competiția 
ca atare, în rîndul copiilor șl 
elevilor mai ales, afiați în plină 
vacantă de primăvară. A fost o 
binevenită popularizare a bad- 
mintonulul la care și-au adus 
contribuția — printr-o bună or
ganizare — șl factorii locali, in 
special Consiliul județean al or
ganizației pionierilor și C.J.E.F.S.

Finala a relevat forma deo
sebită a micilor sportivi repre
zentanți ’ ;; ?'
Iași, care au dominat întrece
rile. Este însă de notat și fap
tul că acest sport cîștigă ade-

ai județelor Mureș și

renți și în alte județe (Sălaj, Ia
lomița) și chiar in așezări ru
rale (Urșl-Stolleștl, Vîlcea) în 
care badmintonul nu a avut pînă 
acum o arie prea largă de răs- 
pîndire.

La capătul întrecerilor a fost 
stabilită următoarea ierarhie :

FETE, 11—12 ani t 1. Cristina 
Sabău (Șc. 2 Reghin, Mureș), 2. 
Sofia Oveșan (Lie. „N. Tonltza", 
București), 3. Ioana Pieptu (Lie. 
„Național", Iași), 4. Monica Vitta 
(Șc. 21 Bala Mare, Maramureș), 
5. Maria Pantea (Șc. 3 CImpia 
Turzii, Cluj), 6. Izabela Konnert 
(Lie. mat.-fizică Reșița, Caraș- 
Severin) : 13—14 ani s 1. Alina
Pieptu (Lie. „Național", Iași), 2. 
Alina Robu (Șc. 10 M. Gh. Gh.- 
Dej, Bacău), 3. Anca Ceușan 
(Șc. 2 Reghin), 4. Mihaela Jugă- 
naru (Șc. Urși-stoilești, Vîlcea), 
5. Nicoleta Matei (Șc. 2 Slobo
zia, ialomița), 6. Cristina Rlzescu 
(Șc, 6 Brașov).

BĂIEȚI, 11—12 ani:I. M. Turcaș 
(Șc. 2 Reghin), 2. D. Mihaillde

(Lie. „Național", Iași), 3. D. 
Terheșlu (Șc. 1 Zalău, Sălaj), 4. 
Cr. Nantea (Șc. Urșl-Stolleștl), 
5. M. Catarglu (Șc. 2 Gura Hu
morului, Suceava), 6. D. Postan 
(Șc. 3 Slobozia, Ialomița) ; 13—14 
ani : 1. Ad. Olteanu (Șc. 5 Re
ghin), 2. I. Dăscălescu (Lie. 
„Național", Iași), 3. V. Hahuie 
(Șc. 9 M. Gh. Gh.-Dej, Bacău), 
4. Ed. Steiner (Lie. „Lenau" Ti

mișoara), 5. M. Mercea (Șc. 5 
Zalău), 0. B. Jarca (Șc. 6 Cim- 
pina, Prahova).

Finalele Campionatului E 
blican de judo al echipelor 
tineret ----- .
ganizare dintre cele mai 
la Tg. Mureș, in Sala 
lor — au prilejuit 
deosebit de disputate, 
vel tehnic ridicat. O 
contribuție a avut și 
tragere la sorți, fiind 
drept criterii obligatorii 
mentul final de anul trecut 
cele de la „zonele" din 
an.

O singură echipă prezentă pe 
podiumul ediției anterioare a 
reușit să-l urce șl acum — cu
cerind chiar tricourile de cam
pioană : Dinamo București. Ele
vii antrenorilor Iacob Codrea ți 
Constantin Nlculae și-au dezvă
luit intențiile chiar după pri
mele două meciuri, pe care 
le-au ciștigat la scoruri catego
rice : 6—1 cu Constructorul Alba 
Iulia și 7—0 cu Politehnica 
C.S.Ș. Unirea Iași. In urma a- 
cestor rezultate, formația bucu- 
reșteană s-a situat pe primul 
loc în grupă, urmlnd să mal 
facă doar un „pas" — meciul 
cu Dinamo Brașov — pentru a 
intra în finala mare. L-a făcut 
șl pe acesta, nu însă fără oare
care dificultate (după întîlnl- 
rile de la primele trei categorii, 
rezultatul era egal, 1—1) obți- 
nînd, în cele din urmă, victoria 
cu 4—2.

Din cealaltă jumătate a ta
bloului a ajuns în finală Steaua 
(antrenori Gheorghe Iile și loan 
Petrof), care însă a răzbătut 
mult mai greu — în ordinea 
tururilor : 5—1 cu Universitatea 
C.F.R. Cluj-Napoca, 4—3 (!) cu 
A.S.A. Tg. Mureș și 5—2 cu 
C.S.M Borzeștl.

Repu- 
de 

desfășurate intr-o or- 
" ’ ' ■' bune

Sporturi- 
întreceri 

la un ni- 
insemnată 
chibzuita 

luate 
clasa

ți acest

In finala pentru locurile 1—2, 
Dinamo București a obținut vic
toria cu 4—2, cele 4 puncte ale 
dlnamoviștllor au fost realizate 
de Dan Ionescu (b.p., waza-ari, 
Oprea Broșteanu) la categoria 
superușoară, Zoltan Tcszari (b. 
ipp. Nicolae Moldovan) la „semi- 
ușoară". Ion Pop (b. ipp. Răz- 
van Zimerman) la „mijlocie" și 
de Radu Ivan (b. ipp. Gabriel 
Dumitru) la „grea". Punctele 
stellștllor au fost obținute de 
Cristian Titra (b.p. yuko, Cos- 
mln Clurdar) la „ușoară" și de 
Florin Lascău (b. ipp., Adrian 
Croitoru) la „semigrea". Partida 
de la categoria semimljlocie, 
dintre Vasile Munteanu șl Bog
dan Marin, s-a încheiat la ega
litate șl, conform regulamen
tului, nu se punctează.

In finalele „mici", pentru cele 
două locuri 3, au ajuns după 
partidele din recalificări Dinamo 
Brașov șl A.S.A. într-o serie, 
T.C.I. șl C.S.M. Borzeștl In cea- ----- . _ . - - • , a 

cate- 
era 

insă,

laltă serie. Prima Intîlnire 
fost echilibrată pînă la i 
goria mijlocie, cînd scorul 
egal : 2—2. In continuare 
dinamoviștii brașoveni s-au im
pus pe linie cîștlglnd clar : 5—2.

Maniera categorică in care 
T.C.I. a dispus de C.S.M., 7—0,
ne scutește de amănunte supli
mentare. De la Dinamo Brașov
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FESTIVALUL ȘAHUL

SPORTUL RElNTINEREȘTE ORAȘUL
(Urmare din pag 1)

do

CLUBURILE SPORTIVE ȘCOLARE SI-AU STABILIT
PREMIANTUL Șl IA LUPTE LIBERE

La numai o săptămînă după 
ce au fost cunoscuți cîștigătorii 
Concursului Republican al C.S.Ș. 
la lupte greco-romane, la Craio
va s-au reunit luptătorii-elevi 
practicanțl al celuilalt stil, li
bere, pentru desemnarea învin
gătorilor.

Competiția a fost găzduită de 
Bala Liceului Electroputere, in 
condiții foarte bune, director de 
concurs fiind cunoscutul arbi
tru internațional Constantin Bu- 
șoi, directorul liceului craiovean. 
Au fost prezenți 125 de compe
titori, proveniți din 25 de uni
tăți sportive școlare, foarte 
mulți dintre el dovedind apre
ciabile cunoștințe tehnice.

La sfîrșitul celor trei zile de 
întreceri, in care concurenții 
și-au apărat cu ardoare șansele, 
cei prezenți au constatat ----- 
rioritatea micilor luptători de la 
C.S.Ș. Tractorul Brașov,

supe-

. . careau acumulat 37 de puncte. Cele
lalte locuri fruntașe au fost o- 
cupate, în această ordine, de 
C.S.Ș. Deva 27,5 p. C.S.Ș. Odor
hei 24 p C.S.Ș. 2 Constanța 23 
p, C.S.Ș. Oiimpia-Eleetroputere 
Craiova 20 p și C.S.Ș. Dîmbovița 
Tîrgoviște 13 p.

Iată primii trei clasați la cele 
12 categorii de greutate (38 kg) :
1. Aurei Cimpoieru (Olimpia —
Electroputere Craiova). 2. S. 
Iordache (Dinamo Brașov), 3. I. 
Buzilă (Tractorul Brașov) ; 40
kg : 1. Zsold Satmari (Odorhei),
2. M. Buzea (Semănătoarea Buc.),
3. D. Costea (Brăila) ; 43 kg : 1.
Romeo Roibu (Viitorul Cluj-Napo
ca), 2. D. Radu (Constanța), 3. L. 
Chirazi (Tractorul Brașov) ; 47
kg : 1. Gheorghe Lupașcu (Pro
gresul Brăila), 2. S. Pascu 
(Steaua), 3. C. Avram (Constan-

r
I

ța) ; 51 kg : 1. Ionel Neamțu 
(Deva), 2. G. Pambuca (Con
stanța), 3. P. NăttănăUă (Trac
torul Brașov) ; 55 kg : 1. Daniel 
Pop (Tractorul Brașov), 2. I. 
Moisuc (Tractorul Brașov), 3. I. 
Cimpoieru (Semănătoarea Buc.) ; 
60 kg : 1. Victor Farcaș (Olim- 
pia-Electroputere Craiova), 2. 
M. șerban (Tractorul Brașov), 
3. M. Badistru (Deva) ; 65 kg : 
1. Laszlo Erno (Odorhei), 2. Șt. 
Sava (Rapid Buc.), 3. C. Flue- 
raru (Mangalia) ; 70 kg : 1.
Gheorghe Fioroiu (Dîmbovița 
Tîrgoviște). 2. I. Pop (Dinamo 
Brașov), 3. C. Mandagiu (Olim
pia Craiova) ; 76 kg : 1. Fellcian 
Sabău (Gh. Gheorghiu-Dej), 2. 
P. Oană (Dîmbovița Tîrgoviște), 
3. V. vicol (Constanța) ; 83 kg : 
1. Daniel Marin (Tractorul Bra
șov), 2. A. Buzogany (Odorhei), 
3. A. Neagu (Deva) ; +83 kg : 
1. Cristian Filiuță (Tecuci), 2. 
V. Marin (Dîmbovița Tîrgoviște), 
3. C. Lăzărescu (Semănătoarea 
Buc.).

2. 
>. 3.

M. Tr.

Un deziderat pe cale 
concretizare, dat fiind faptul 
că atât la Casa Pionierilor și 
Șoimilor Patriei, cum nc-am 
convins (și cum ne-au convins 
realitățile, rezultatele pre
zentate de prof. Nicolae Bu
și, directorul acestei insti
tuții și entuziasmul copii
lor inițiați în diverse dis
cipline sportive de mulți 
profesori-iinstruictori. printre 
care și Alexandru Vameșu) cit 
și la Liceul industrial miner 
educației fizice i se re
zervă un loc de prim ordin. 
Amenajările sportive — te
renuri pentru „jocuri", 
porticuri de gimnastică, săli 
pentru șah, tenis de masă etc. 
constituie o permanentă invita
ție la mișcare, la specializarea 
în-tr-o anumită disciplină. După 
aptitudini, după vocație. Cei 
trei profesori 
tate de la „industrial", 
stantin Davidescu, 
Băluță și George 
sint oamenii către 
îndreaptă toate 
horezenilor. în 
vește perspectiva 
rii șl modelării 
tori sportivi 
la nivelul județului și 
al țării.

Deocamdată, sportul 
zean înseamnă speranțe 
tru Divizia C la fotbal, prin e-

ohipa Constructorul 
nor, fostul titular și 
pitan al Chimiei Rm. 
oea, Marian Bazno) ; 
seamnă o posibilă 
nară B la handbal, 
băieți, sub culorile 
ului, înseamnă, de

(antre- 
că- 

vn- 
în-

divizlo- 
fete sau 
Sporlex- 

asemenea, 
nuclee în profil județean
șah, tenis de masă ș.a.

Așadar, atîtea temeiuri 
optimism pentru Horezu 
în sfera sportului !

la

de 
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Intrat în tradiție, Festivalul 
șahului vîlcean, găzduit ca 
de obicei de stațiunea Călinii- 
nești — Câciulata (în condi
ții excelente, asigurate de 
O. J. T. Vîlcea și de con
ducerea acestei frumoase și 
primitoare „perle a Oltu
lui"), a însemnat și de data a- 
ceasta o reușită. în „openul" 
internațional, la startul că
ruia s-au aliniat șahiști de 
frunte, maeștri internaționali 
și maeștri F.I.D.E. din țară și 
die peste hotare, pe locul 1 s-a 
situat 
tromotor 
totalizat 
posibile, 
Dodu, (Gloria 
LSwi (Metalul 
Vîlcea), care

Sergiu Lupu
Timișoara).

7,5 
tatonat de 
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au acumulat

(Elec- 
care a 

puncte din 11
Petru 
și V.

Rm.

„CUPA PRIMĂVERII" LA CICLISM
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Inccpind dc azi, Iu arena Construcția din Capitală

BOXERII JUNIORI IN ÎNTRECERI
ora 
din 

întrecerile 
juniori din 

în lupta 
la fina-

Azi după-amiază, de ia 
16, la arena Construcția 
Capitală încep 
tinerilor pugiliști 
București, angajați 
pentru calificare

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

MONEASA .stațiune in județul Arad, situată la 290 m alti
tudine) are atributul aceior locuri căutate de turiști nu numai >n tlmpu) verii.

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

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

La moneasa - unde cazarea se face in hoteluri șl vile, iar 
servirea mesei e'tr asigurată la restaurant sau pensiune —, sini 
condiții bune și pentru agrement (popicârie piscină cu apă 
termală plimbări cu barca pe lac, discotecă manifestări cui- 
tural-artistîce vizionări de filme »tc.).

PlNA LA 30 APRILIE, BENEFICIATI 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 și instituții.

lele Daciadei, oe se vor 
disputa la Oradea, in perioada 
22—28 mai.

în zilele de miercuri, joi și 
vineri vor avea loc cile 
două reuniuni (începînd de 
la ora 16 și 18,30), iar dumini
că dimineața (ora 10), se vor 
disputa meciurile finale.

Pe circuitul din prelungirea 
Bulevardului Metalurgiei din Ca
pitală, în organizarea excelentă 
asigurată de asociația sportivă 
a întreprinderii de Mașini Gre
le, s-a desfășurat, duminică — 
dimineață, un nou concurs de 
ciclism rezervat rutierilor noș
tri fruntași, dotat cu „Cupa Pri
măverii". întrecerea a reunit la 
start, în confruntarea seniorilor, 
peste 60 de rutieri, evoluția lor 
fiind urmărită cu interes de 
spectatori. Cursa s-a derulat pe 
parcursul a 20 de ture, cu sprint 
la flecare două, pe distanța a 
50 de kilometri. Primele 5 puncte 
(pentru locul 1) l-au revenit lui 
petruș Mitu (I.M.G.B.), urmat 
de Al. Ivan (Steaua), S. Oprescu 
(I.M.G.B.) ; la al doilea sprint, 
lui C. Paraschiv (Dinamo), iar 
al treilea lui Al. Ion (Steaua). 
De aici, P. Mitu revine puternic 
șl — protejat eficient de colegii 
de echipă — îșl va adjudeca trei 
sprinturi consecutive, astfel că, 
la jumătatea concursului, el 
conducea confortabil în clasa
mentul pe puncte, urmat de 
echipierul său Sergiu Oprescu șl 
stelistul Alexandru Ion. In turul 
7, în urma unei defecțiuni, va 
abandona ocupantul locului doi 
în clasament — S. Oprescu. Așa 
cum aminteam, cu o zestre de 
puncte substanțială, P. Mitu nu 
a mai forțat pe ultima parte, 
în schimb AI. Ion șl-a adjude
cat ultimele două sprinturi (in
clusiv pe cel final), consolidîn- 
du-și poziția secundă. Intrucît 
Juniorii mici șl mari își înche- 
faseră cu puține ore în urmă, la 
Brăila, întrecerile prilejuite de... 
maratonul „Cupei F.R. Ciclism", 
la acest concurs s-au disputat 
numai probe rezervate seniorilor 
șl începătorilor.

Clasament : 1. Petruș Mitu

(I.M.G.B.) 24 p, 1:12,30, medie 
orară 41,126 km, 2. Al. Ion 
(Steaua) 22 p, 3. C. Nicolae (Di
namo) 10 p, 4. C. Paraschiv (Di
namo) 9 p, 5. P. Șanta (Steaua) 
9 p, 6. Gh. Lăutaru (Dinamo) 
6 p, începători (6 ture = 15
m) : L G. Păpădie 13 p, 31:56, 
2. A. Lemneață 9 p, 3. C. Brin- 
zari (toți C.S.Ș. 1) 6 p.

Horațiu SIMA

• SIMBATA. 22 aprilie, pe a- 
celași circuit, cu începere de la 
ora 15,30. se va desfășura pri
ma etană a concursului dc ci
clism dotat cu „Cupa STIROM" ; 
etapa a doua se va derula săp- 
tămîna viitoare.
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In primul turneu al Diviziei A

„U“ CIUJ-NAPOCA - OLIMPIA

I. ANUNȚA9
In ziua de 22.04.1989, ora 10, 

vinde prin licitație publică 
autoturisme diferite mărci, 
disponlbilizate prin Decret 277/1979.

Licitația se ține în sala 
I.D.M.S. din București, B-dul 
Magheru nr. 6—8, etaj V, 
camera 17, sector 1.

La licitație poate participa 
orice persoană care consem
nează la CEC o garanție de 
10% din prețul de începere a 
licitației autoturismului.

Autoturismele se vînd eu 
plata integrală.

Dosarele de stare tehnică a 
autoturismelor pot fi consul
tate la întreprinderea dețină
toare.

Listele eh caracteristicile, 
prețurile de începere a licl-

tației, precum și adresele 
unde pot fl văzute autoturis
mele sînt afișate la urmă
toarele magazine auto-moto- 
velo-sport ale I.D.M.S. din :

1. Șos. Mihai Bravu 47—49.
Bl. P 16, sector 2.

2. ȘOS. Pantelimon nr. 312,
sector 2.

3. Șos. Colentina, Bl. 64,
sector 2.

4. B-dul Magheru nr. 22,
sector 1.

5. Cal. Victoriei, nr. 59. sec-
1.
B-dul Nicolae Bălcescu 
36, sector 1.
Mag. auto din str. Valea

tor
6.

nr.
7.

Cascadelor nr. 24, sector 6.
Informații suplimentare la 

telefon 11.39.50 int. 193.

în ziua a patra a primului 
turneu pe grupe valorice al Di* viziei A de baschet feminin au 
fost înregistrate următoarele 
rezultate :

GRUPA 1-6
UNIVERSITATEA C.S.Ș. VI

ITORUL CLUJ-NAPOCA — O- 
LIMPIA BUCUREȘTI 80—72 
(34—29). în cea mai importantă 
partidă a zilei, cele două frun
tașe ale clasamentului au furni
zat o dispută echilibrată, cu o 
perioadă de tatonare destul de 
lungă, care a avantajat pe O“ 
limpia, clujencele — cu apărare 
lipsită de agresivitate — angre- 
nîndu-se în jocul acestora. Din 
min. 15, cînd am înregistrat ul
tima situație de egalitate (25—25), 
cîteva contraatacuri (primele din 
acest meci) reușite de clujence 
le-au desprins pe acestea, tabela 
indicînd în min. 18 32—25 și în
min. 27 52—42. în continuare, 
ambele formații, cu un potential 
fizic diminuat, au scăzut ritmul 
de joc și au însicris alternativ,

SEIECTIE IA ATLETISM
• C.S.A. Steaua anunță 

o acțiune de selecție a sec
ției de atletism, care va a- 
vea loc în perioada 20—22 
aprilie. între orele B și 
12. Se pot prezenta copii 
între 9—14 ani, la stadionul 
de atletism din incinta 
Complexului Sportiv Stea
ua. din cartierul Gheiirea.
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sala cin

ei nr. 2, tn-

STEAUA
(Urmarg din pap. 1)

I pojicnți ai lotului Stelei — 
Lung, Liliac, Dan Petrescu, 
Bumbescu, Iovan, Minea, Bu- 
naciu, Ungureanu, T._ Stoi
ca, Bălan, 
Dumitrescu, 
Măstăcan,
— au fost impărțiți în două e- 
chipe pentru un joc la două 
părți pe lățimea terenului. 
Medicul Stelei, dr. V. Stă- 
nesou, nu s-a pronunțat încă 
asupra stării de sănătate 
a celor tnei jucători titulari 
accidentați, Iovan, Ungurea
nu Și Rotairiu. motiv pentru 
care nici antrenorii Iordă- 
nescu și Dumitriu n-au pu
tut furniza ziariștilor un- 
sprczecele de începere în 
partida de miercuri. „Sperăm, 
totuși să-i recuperăm, in 
timp util, pe toți trei, in așa 
fel incit să putem aborda 
manșa a Il-a cu Gaiatasaray 
în oe mai bună formulă. Nu
mai aliniind cea mai bună 
echipă, la ora actuală, îi pu
tem asigura coeziunea teh- 
nico-tectică și, prin aceasta, 
și suportul moral**, ne spu
nea antrenorul A. Iordănescu. 
„Vă spuneam, 
la București, 
teborg, — ni 
Lung — că 
noua mea 
semifinalele 
timentui că 
tinerețe sportivă. Acum, 
in urma avantajului 
acasă, cu Gaiatasaray, am 
dreptul să tind și Ia mai 
decît am reușit cu prima 
echipă, valoroasa Universi
tatea Craiova a anilor *80 — 
*83, și anume la o finală, do
rința oricărui fotbalist care 
a ajuns atit de aproape de ul
timul act**. Și, duipă rit ne-am 
putut da seama, starea de 
spirit a portarului Stelei și 
al primei noastre reprezen
tative, una prielnică califi
cării pentru „Barcelona", îi 
caracterizează și pe ceilalți 
componenți

De
saray 
rile, 
ținut 
un 
compania lui Kahramanmaras 
Spor, pe cane a întrecut-o cu 
6—0. golurile fiind înscrise 
de Kovacevici *’ "
Cuncyt, Semih 
rul Simovici, care 
format 
A fost o 
tate“, [----- - - .
care antrenorul i-a folosit 
și pe cei doi mari absenți în 
manșa a II-a cu Steaua. Ugiir 

și golgcterul Tanju Colak,

Rotariu, 
Balint, 

Pițllrcă,

T. 
Hagi, I.

I. Stan, 
Negrău

după jocul de 
cu I.F.K. G8- 

se confesa Silviu 
promovind și eu 
echipă Steaua, in 
C.C.E., am 
trăiesc o a

sen- 
doua 
insă, 
luat 
tot 

mult
mea

^Lîctl K* vLLAzJ f*Cs ș •• 
și pe ceilalți 

ai echipei.
partea cealaltă. Galata- 

și-a încheiat pregăti- 
tntre timip, ea a sus- 
simbătă, la Istanbul, 

meci de campionat, în

Yusuf, 
porta- 
trans-

(2). 
și...

a
o lovitură de la 11 m. 

„p’imbare de sănă- 
pentru Gaiatasaray. în 

antrenorul i-a

dese răsturnări de scor șl eu 
final pe „muchie de cuțit**. Au 
marcat : Hinda 38. Cicio 13, Tur
tei 1, Menihart 10, Greicu 8, res
pectiv Manea 31, L. Nițulescu 25, 
Barbu 7. Duțu 8, Ionescu 6. 
Arbitri : I. Antonescu — R 
Stănciulescu.

Programul de azi — de la ora 
12 : Olimpia — Metalul Hm. 
Vilcca, Voința Brașov — Meta
lul Salonta, „U“ — Voința Bucu- reștl.

Mircea RADU — coresp. 
GRUPA 7-12

MOBILA C.S.Ș. SATU MARE 
— CONPREF C.S.Ș. 1 CONSTAN
TA 66—60 (24—37. 56—56). După
ce au fost conduse timp de 31 
de minute, sătmărencele au 
reușit, printr-o tenacitate admi
rabilă, exprimată șl în atac ți 
în apărare, să egaleze (47—47) 
ți să mențină echilibrată o 
partidă care nu se anunța u- 
șoară. Constănțencele puteau cîș- 
tiga, dar. în ultima secundă a 
minutului 40. Ia scorul de 56—56, 
Mariana Oprescu a ratat dintr-o 
poziție foarte bună. In prelun
giri. baschetbalistele de la Mo
bila șl-au depășit adversarele, 
care nu au mai putut face față 
Jocului mal eficient al sătmă- 
rencelor. Au marcat : Sziics 21. 
Szenes 19. Dezsd 12. ChindriȘ

ambii suspendați pentru cu
mul de cartonașe. Nu încape 
vorbă, fără acești valoroși 
internaționali (prezenți în se
lecționata Turciei care, 
miercurea trecută, la Mag
deburg a întrecut formația 
R. D. Germane cu 2—0), lui 
Denizli nu-i deloc simplu să 
se oprească asupra celui 
mai bun unsprezece. _ 
fără 
rului.
vătuit 
mează
Erhan, _
Arif, Ilyas, Yusuf, Prekazi — 
Cuneyt, Kovacevici. Cum se 
vede (dacă, în cele din urmă. 
Denizli și-o va însuși), o 
echipă in formula 1 — 3 —5 
— 2 pe care, ne asigură con
frații de aici, Gaiatasaray o u- 
tilizează, de regulă, în me
ciurile Pe care le susține aca
să. (și se poate spune că la 
Izmir se află acasă la ea), cu 
atit mai mult acum cînd are 
de surmontat. handicapul de
loc neglijabil 
luci.

Etapa de duminică a Diviziei B a fost net 
favorabilă gazdelor, care au cedat doar 5 punc
te (3 în prima serie, 2 în a doua, nici unul In 
a treia), sugestiv In privința replicii oaspeților 
fiind ți golaverajul rundei : 71—16 (pe serii : 
19—5, 25—4, 27—7). In aceste condiții, victoria 
echipei Șiretul Pașcani la Iași, 2—0 cu Poli
tehnica, constituie singura excepție de la regula 
impusă de formațiile care în etapa a 23-a au 
jucat ne propriul teren.

La intrarea în ultima treime a parcursului, li
dera primei serii — Petrolul (5—0 acasă cu U- 
nirea Focșani) — s-a distanțat la 8 puncte de 
urmăritoarea sa F.C.M. Progresul (1—2 la Paș
cani cu C.F.R.), derbyul lor. programat dumi
nică la Brăila, fiind doar unul cu caracter de 
etapă prin prisma avansului liniștitor al plo-

leștenilor. In seria a doua. Chimia Rm. Vilcea 
(5—0 pe teren propriu cu A.S. Drobeta Tr. Se
verin) a trecut din nou la trenă fostul lider 
— Jiul — pierind cu traista goală (0—3) de la 
Tg Mureș în partida cu Electromureș, cedînd 
la Baia Mare (1—2 cu F.C. Maramureș), olim
pia Satu Mare a pierdut, pe moment, șansa 
de a se menține In plasa tandemului „Poli** — 
U.T.A., atît timișorenii, cît și arădenii obținlnd 
victorii la scor (4—i șl. respectiv. 6—1) în pro
priul fief.

Dintre meciurile cu implicații asupra subso
lului clasamentelor, cel mal important s-a dis
putat la Tulcea, de unde A.S.A. Explorări Cim- 
pulung Moldovenesc a plecat cu un punct ma
re, in timp ce echipa locală Delta țl-a îngreuiat 
serios situația.

asentimentul 
ziariștii turci 
totuși, după

Simovici - 
Semih —

Cu sau 
antreno-
1-au al- 

cum ur- 
Bulent, 
Ismay 1,

a patru go-

„Va putea reface Gaiatasaray 
• diferență atit de substan
țială 7. Aceasta-i întrebarea 
care și-o pun, deopotrivă, teh
nicienii, ziariștii sau simplii 
suporteri ai formației gaz
dă. Va fi greu, dacă nu chiar 
imposibil să ne calificăm, 
scrie „MiUyet", care apare 
la Istanbul — întrucit Steaua 
nu trebuie confundată 
Neuchâtel Xamax“.

„Cine să-i înlocuiască

CU

pe 
Tanju Colak și Ugiir 7 Cumva 
cei cinci jucători. Simovici, 
Erhan, Precari, Cunyet și 
Kovacevici, trecu ți bine de 
30 ani ? Ei sint, este drept, 
foarte buni tehnicieni, dar 
și destul de in vîrstă pentru 
a se păstra proaspeți pe în
treaga durată a meciului**, 
consideră unul dintre cro
nicarii 
turor 
pundâ 
de joc 
„Dacă 
în 
tunci se poate 
Dacă nu, în această situație 
timpul va curge în favoarea 
Stelei, pe care nimeni nu o 
va mai putea opri din marșul 
ei spre partida finală**. Ar fi 
o nouă finală a formației noas
tre 
ani.

durată 
unul

lui „Yeaniasir". 
încearcă

Precazi, 
al lui 
reușim 

primele 2#

Tu
șă le răss- 
conducătorul 

Gaiatasaray** : 
să înscriem 
minute, a- 

spera la ceva.

campioane, după trei 
citi au trecut de la 

fericitul episod „Sevilla ’86“. 
Să nu anticipăm însă. Să aș
teptăm doar fluierul de înce
pere, (la ora 17,30) al arbitru
lui englez Hackett și să le 
urăm succes deplin fotba
liști1 or noștri.

10, Așteleanu 4, respectiv Siml- 
oană 31. Teodoroviciu 11, Mar- 
covici 7. Tudoran 6. Oprescu 5. 
Arbitri : E. Poenaru — FI. Pa- 
naitescu.

CONSTRUCTORUL C.S.Ș. A- 
RAD — POLITEHNICA SPOR
TUL STUDENȚESC BUCUREȘTI 
53—73 (29—39). Victorie lejeră a 
bucureștencelor, în fața unei e- 
chipe cu comportare oscilantă 
de la o zl la alta. Au marcat : 
G. Nagy 20. Bllndul 8. Bondor 7, 
Neusatz 5. Ciupe 5. Weichelt 4, 
R. Chepețan 4, respectiv Petre 
20. Laszlo 14, Pandrea 14, Făgă- 
rășanu 8, Gera 6. Zidaru 8. Ho
ra 4, Moldoveanu 1, Arbitri : M. 
Oprea — Al. Columban.

RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI 
— COMERȚUL TG. MUREȘ 
65—51 (36—22). A patra victorie
obținută de feroviare în acest 
turneu. Au marcat : Marina 28, 
E. Popa 12. Biduianu 10. Cris- 
teseu 10. Șergan 3. Huțan 2. res
pectiv Benkii 16. Sandor 7, E. 
Nagy 7. Jakabfy 5, Bod, 4, M. 
Nagy 4. Podraczkl 4. Simo 4. 
Arbitri : I. Breza — D. Răileanu.

Programul de azt — de la ora 
12 : Conpref — Comerțul, Poli
tehnica — Mobila, Rapid — 
Constructorul.

Alexandru EPURAN — coresp.

.WniNISIIHțlA or SIAJ J0T0-PR0N0SP0R1 INFORHEAZÂ
cepînd de la ora 15,50. Aspecte 
de la operațiunile de tragere vor 
fi transmise la radio, la ora 
16,15. Numerele extrase vor fi 
radiodifuzate, tot pe programul I. 
șl în reluare, la ora 23,10 și mii- 
ne, joi, la ora 8,55. Accesul în sa
la unde are loc tragerea este 
liber pentru toți cel interesați.
• Desigur că. tinînd seama de 

ultimele succese ale concursurl- 
Jor PRONOSPORT (reamintim că, 
de pildă'. la* ’concursul din 9 
aprilie' 5 participant au obți

nut autoturisme și cite o largă 
suită de cîștlguri In numerar) 
participante manifestă un inte
res tot mai mare față de acest 
atracțjv sistem. Nici etapa con
cursului de duminică, 23 aprilie, 
nu se arată mai prejos. Iată, 
însă, care sint partidele pro
gramate : 1. F.C.M. Brăila — 
Petrolul ; 2. F.C.M. Caracal — 
Chimia : 3. Chimica Tîrnăveni — 
U.T. Arad ; 4. Bari — Udinese ; 
5. Brescia — Ancona ; 6. Catan
zaro — Reggina : ■ 7. Empoli — 
Avelllno ; 8. Licata — Genoa ; J.

DEȘI LA LIMITĂ, 
FĂRĂ EMOȚII 

C.F.R. Pașcani - F.C.M.
Progresul Brăila 2-1 (0-0)

In prima repriză, ocazii nenu
mărate ale gazdelor au ridicat 
tensiunea în tribune: Rotaru — 
.cap** pe lingă (min. 7), Croito- 
ru (min. 15 și 18 — Dinu a apă
rat cu siguranță). In min. 21, a- 
celași Croitoru a pătruns in ca
reu, insă a fost „agățat** ți... 
11 m. Matei a executat slab șl 
portarul Dinu a respins in cor
ner!!! Au urmat apoi alte ac
țiuni periculoase ale gazdelor, 
pe care atacante nu le-au con
cretizat din lipsă de concentrare in faza de finalizare. In ceea 
ce-1 privește pe oaspți, ei au 
pus accentul doar pe apărare, 
aparițiile lor în atac fiind destul 
de rare. Prima lor acțiune am 
notat-o abia în min. 23, cînd 
Marin, cu un șut centrare, de 
pe dreapta, a încercat vigilența 
portarului Mlhăllă, acesta res- 
pingînd spectaculos o minge di
ficilă.

Repriza a n-a a debutat cu 
un contraatac al oaspeților, dar 
Mihăilă a ieșit la timp, lămu
rind situația, după care cel din 
Pașcani șl-au reluat ofensiva. 
In min. 58 se va produce logi
ca deschidere a scorului: Cîm- panu a făcut o cursă pe stingă, 
Dinu a respins greșit și RIȘNIC 
a Înscris cu capul, din apropie
re: l—o. In continuare, același 
aspect ți, în min. 80, 6-a produs 

majorarea scorului : MATEI a 
luat o acțiune pe cont propriu 
de la centrul terenului, a dri
blat tot ce i-a ieșit în cale, ți, 
de la ( m, a Înscris spectacu
los: 2—0. Practic) meciul se ju
case. O tresărire de orgoliu a 
echipei oaspete i-a adus gohd 
din min. 90, eind STAMATE a 
punctat cu un șut necruțător de 
la ÎS m, reduetnd handicapul.

A arbitrat T. Chclu (Giurgiu) 
formațiile:

C.F.R. PAȘCANI: Mihăilă — 
Bungărdean, Oprea. MAREȘ. 
Negri — RIȘNIC. State (min. 46 
CtMPANU), ROTARU. Irimia — 
Matei, CROITORU (min. 69 Ma
rino!) :

F.C.M. PROGRESUL: Dinu — 
Rusu, Coman, DARIE, Sandu — 
MARIN, Negolță, (min. 71 Ca- 
țaroș), Pascu, Stamate — Văsîl 
(min. 72 V. Radu), Glonț.

Alexandru POPESCU

VICTORIE
Metalurgistul Slatina -

Cu o nouă conducere tehnică 
(A. Cotoșman), un fost jucător 
al el, care l-a înlocuit peste... 
noapte (?!?) pe antrenorul N. 
ștefan, Metalurgistul Slatina n-a 
avut nici o problemă în întîlnl- 
rea cu Metalul Mija, ultima cla
sată, venind în „orașul alumi
niului" numai cu gîndul de a 
face orice pentru a nu primi 
gol. Slătinenii dominau copios 
— inclusiv cu fundașii — pînă 
în apropierea buturilor adverse, 
acolo însă el se precipitau, ne
reușind să găsească breșele în- 
tr-o apărare care... bubuia min
gile. Treptat, echipa locală fși 
ordonează mal bine acțiunile o- 
fenslve și, astfel, în min. 18, 
la pasa primită de la Mozăcea- 
nu. Răduț șutează din voleu în 
bară. In minutul următor, mij
locașul DIN, în urma unei faze 
extrem de rapide, a șutat la ti
rul Ierbii ți mingea s-a dus ca 
glonțul tn plasă: 1—0. Neatdnd 
cc mai... pierde, Mija a încercat 
să iasă la atac, prilej pentru 
slătineni să mărească scorul in 
min. 39: fundașul Asaftei (cel 
caje a tras echipa după el) a 
„urcat", a urmat centrarea și 
MLADIN, ca la antrenament, a

SEVERĂ INFRINGERE

A LIDERULUI
Electromureș Tg. Mureș - 
Jiul Petroșani 3-0 (0-0)

O partidă bună, nu mal pre
jos de multe jocuri de A, ar
gumentul fiind susținut ți de 
prezența pe gazon a 15 foști di
vizionari A. La reușită, la nota 
generală de sportivitate avea să 
contribuie și arbitrajul autori
tar, aproape fără reproș, al lui 
Cr. Teodorescu, ți maniera In 
care echipele ți-au apărat șan
sele. Infringerea liderului la 
acest scor (0—3) pare surprin
zătoare, dar Jiul avea să „cla
cheze" In final, acuzînd marile 
erori ale apărătorilor ți porta
rului Boitor, în timp ce Elec
tromureș avea să facă cel mai 
bun joc al ei din acest sezon. 
După o repriză „albă**, punctată 
de ocazia lui Fanlci (min. 12), 
de cele trei cornere consecutive, 
cînd Dodu a fost la... o palmă 
de autogol (min. 21), iar M. 
Cristea a scos de pe linia por
ții (min. S3) și marile ratări ale 
lui Henzel (min. 42) și Lasconi 
(min. 44), jocul avea să se de
cidă după pauză, cu contribu
ția Inspirației antrenorilor mu
reșeni. In min. 63 a intrat I. 
CRISTEA care, în min. 65, a în
scris cu capul. Ia lovitura libe
ră executată de S. Popa, din 
mijlocul unei apărări cu ochii 
doar pe... Fanici. După o opri
re discutabilă a iul Lasconi, pe 
motiv de ofsaid (min. 82), sem
nalizat de tușierul Crișan. In 
min. 83, tot I. Cristea i-a pasat 
altui nou intrat, SZAKACS, și 
acesta a Înscris cu un șut de la 
16 m, gol care l-a avut... coau
tor pe neatentul Boitor. In fine, 
fundașul JENEI a înscris al 
treilea gol cu un țut puternic, 
de la 35 m, în min. 86, dînd 
contur acestui succes la care 
Electromureș mai aduce ca ar
gument și bara lui Fanici din 
min. 64!!

Arbitrul Cr. Teodorescu (Bu
zău) a condus formațiile:

ELECTROMUREȘ: Varo — Ba- 
lint, Koncz, jenei. Cr. Moldo
van — L. POPA. S. POPA. Bo- 
tezan (min. 59 SZAKACS), C. 
Stoica (min. 63 I. CRISTEA) — 
Varga, FANICI.

JIUL: Boitor (min. 85 Racol- 
țea) — Negrilâ. Mihăilă, Flores- 
CU. DODU — M. CRISTEA, U- 
DRICA, Bîeu, Timotte — Hen- 
zcl. Lasconi (min. 87 Filip).

Constantin AlEXE

LEJERĂ

O REPRIZĂ DE „A"
Electroputere - Dunărea 

Călărași 3-1 (2-0)

Ce am văzut duminică dimi
neața pe elegantul stadion Elec
troputere din Craiova? o parti
da de un nivel bun, în repriza 
a doua calitatea meciului mer- 
gînd chiar spre calificativul 
„de A“. Am văzut o îmbinare 
de generații ale fotbalului cra- 
iovean, jucători ridicați în toate 
centrele Băniei, cu precădere de 
la Universitatea, toți în forma
ția de la Electroputere; pe lis
ta celor 18 jucători ai formatlei- 
gazdă figurau nu mai puțin de 
opt fotbaliști care jucaseră în 
„A", la Universitatea. Dar nu 
erau fotbaliști ia apus de cari
eră, cl multi tineri, reveniți 
pentru un rodaj în „B**, la Elec
troputere (antrenor: J. Georges
cu). Funcționează, prin urmare, 
zicem noi, o bună școală a ex
perienței competiționale intre U- 
niversltatea și Electroputere. 
Condusă cu pricepere șl promp
titudine, o asemenea politică 
poate fi benefică pentru ambele 
unități. Am văzut o bine așeza
tă în teren echipă din Călărași. 
Ce! de la Dunărea (antrenor: T. 
Ivănescu) au pasat cu precizie, 
au jucat gîndit, nu s-au barica
dat în propriul careu. într-un 
cuvînt au avut o esențială con
tribuție la realizarea acestei in
teresante întreceri. Și am vă
zut și un arbitraj excelent, 
prestat de arădeanul D. OIo- 
geanu.

In ciuda diferenței de două 
goluri, Electroputere a luptat 
din greu spre a o definitiva. 
Cum arătam, în special în re
priza secundă pînă cînd șl, mai 
ales, după ce Dunărea a redus 
din handicap (1—2, gol înscris 
de RADUȚA în min. 82). ca răs
puns la avantajul luat în prima 
parte de gazde <1—9, min. 11, 
FIRANESCU ; 2—9, min. 43 BIȚA 
din penalty) am urmărit faze de 
mare intensitate la ambele porți, 
cu un plus de forță de atac 
pentru gazde, al căror succes 
apare ca meritat. In final de 
cronică, încă o subliniere pen
tru spiritul de joc în care au 
acționat ambele formații.

ELECTROPUTERE: Predut — 
BARBUCEANU, CARBUNARU, 
Orbuleț, ȘtefănJcă — FIRANES
CU (min. 72 CHITĂ), Soro- 
han, Prună (min. 58 Samir), 
PETRIȘOR —BITA. Nanu.

DUNĂREA: TOM A — ISACOF. 
D. Marin, Florea, Șt. Marin — 
Mușat (min. 71 Răduțoiu). BO- 
GATU. BANU — Constantin, 
Farin (min. 61 Nicolae). RA- 
DUTA.

Eftimie IONESCU

Metalul Mija 4-1 (2-0)
Înscris cu capul: 2—0. tn min. 43 
putea fi 2—1, dar A. Rus (cei 
mai bun jucător al oaspeților) 
a trimis în „transversală".

La reluare, după ce Bancă a 
scos de la „vinclu" lovitura li
beră executată de același A. 
Rus (min. 53), imediat a Înscris 
DIN, șut eu stingul, de Ia 17 m, 
balonul ricoșind, din bară, In 
gol: 3—0. In min. 61, A. RUS, 
specialist In loviturile libere, a 
înscris spectaculos dintr-o astfel 
de fază: 3—1. Cinci minute mai 
tîrziu va fi 4—1, ASAFTEI trimi- 
țind în colțul lung, tot din lo
vitură liberă, la un fault dic
tat... invers de arbitru.

Arbitrul N. Bițin (Salonta) a 
condus formațiile:

METALURGISTUL: Bancă —
MIHAIU, Gh. Florea. Mozăcea- 
nu. ASAFTEI —DIN. Răduț. PO
PESCU, Minai (min. 82 Negoes- 
cu) — MLADIN (min. 62 Craio- veanu), Candea;

METALUL: Dîrjan — N. Rus, 
Năstase. Nistor. Pîrșa — Tranda
fir. Scripcaru, Matinca (min. 61 
Dirvaru), Despa (min. 46 Iancu) 
— A. RUS, Stoiciu.

Stelian TRANDAFIRESCU

GREU, DAR MERITAT
F.C. Maramureș Baia Mare - 
Olimpia Satu Mare 2-1 (1-1)

• ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •
• TRAGEREA LA SORȚI A 

ARBITRILOR, pentru următoare
le trei etape din Diviziile A, B

Messina — Barletta ; 10. Padova 
— Taranto ; 11. Parma — Cremo- 
nese ; 12. Piacenza — Cosenza ; 
13. Samb. — Monza.
• Nu uitați că pentru dumi

nică, 23 aprilie este programată 
și TRAGEREA EXCEPȚIONA
LA LOTO ,.A PRIMĂVERII*, cu 
posibilitatea de a atribui impor
tante cîștiguri în bani, autoturis
me și excursii peste hotare.
• Mai sînt doar DOUA ZILE 

și pînă vineri, cînd are loc 
TRAGEREA OBIȘNUITA LOTO a 
săptămînii. astfel că mîine, joi, 
este ultima zi pentru a vă ju
ca biletele cu numerele favorite.

si C se va efectua după cum ur
mează : sîmbătă, 22 aprilie, de 
la ora 9. pentru Divizia A. iar 
de la ora 11, pentru Divizia B 
(seria a 3-a) ; luni 24 aprilie, 
pentru Divizia B (seriile 1 șl a 
2-a) ; marți, 25 aprilie, pentru 
Divizia C (seriile 10. II șl 12), 
miercuri. 26 aprilie, pentru Divi
zia C (seriile 1, 2 și 3) ; joi, 
27 aprilie pentru Divizia C (seri
ile 7, 8 șl 9) și vineri, 28 aprilie, 
pentru Divizia C (seriile 4. 5 șl 6).
• METALUL — RAPID. O a- 

tractivă partidă amicală găzdu
iește mîine, joi, 20 aprilie, sta
dionul divizionarei C Metalul. 
Poposește în Pantelimon echipa 
Rapid, performeră a ultimelor 
etape din campionatul primului 
nostru eșalon. Meciul va începe 
la ora 17. , . .

Deși miza partidei a fost 
destul de mare (F.C. Maramureș 
— cu un neliniștitor —1 la „a- 
devăr" — să nu cadă pe tobo
gan; Olimpia — să rămînă în 
plasa liderului seriei a IH-a) 
ambele formații au practicat un 
joc deschis, oferind miilor de 
spectatori nenumărate faze fru
moase. începutul meciului a fost 
echilibrat, însă, în minutul 13, 
gazdele au fost la un pas de 
deschiderea scorului, portarul 
Ritll ieșind la 17 m și degajînd 
balonul din fața lui Olah. tn 
minutul următor, după executa
rea unei lovituri libere de la 
circa 30 m, MUREȘAN I a intrat 
tn careu și a șutat puternic, pe 
jos, înscriind : 1—0. Cu două
minute înainte de pauză oaspe
ții au reușit să restabilească e- 
galitatea: BOLBA s-a infiltrat 
printre apărătorii adverși și, de 
la 8 m, a făcut inutil plonjonul 
lui Perneț 1—1.

In partea a doua a meciului, 
localnicii au forțat victoria, 
ceea ce au reușit în minutul 50. 
în acest minut, Vase, de pe par
tea stingă, I-a văzut pe MIRJU- 
TA pe partea dreaptă, nesupra
vegheat de vreun adversar, l-a 
servit „ca la carte" și ultimul a 
„lobat" balonul peste Ritli. ieșit 
din poartă: 2—1. Jucătorii săt
măreni au echilibrat jocul la 
mijlocul terenului. însă l-au 
căutat prea mult pe Bolba. bine 
păzit de fundașii locali. în 
schimb, F.C. Maramureș a mai 
beneficiat de cîteva ocazii rata
te însă.

A arbitrat D. Petrescu (București).
F.C. MARAMUREȘ BAIA MA

RE: Perne? — pinter (miri. 64 
D. MOLDOVAN), Baiza, Groza- 
vu, Ochiosu — MUREȘAN I. 
MIRIUTA, Năprădean — Doro- 
banțu, Olah (min. 46 Roatiș), 
Vase.

OLIMPIA SATU MARE: RITLI
— Borhidan (min. 68 Palcsa), 
Ghencean, Oros, Puț — Patkos, Silaghi, GERSTENMAIER — Ar
delean (min. 68 Leitner), BOL-

Bencze,
; Pomptliu’.-INTILĂ



(Urmare din vag. I)
popor, in primul rînd a tine
rei generații.

Fluturind eșarfe 
și scandînd cu 
„Ceaușescu — 
„Ceaușescu și __
„Ceaușescu, România — ocro
tesc copilăria!". „Stima noas
tră și mîndria, Ceaușescu — 
România!", ei au dat glas sen
timentelor de dragoste, stimă 
și recunoștință ale copiilor tă
rii, ale întregului
fafă de tovarășul
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. Pionierii Ioana 
Dinică și Iancu Radu au rostit, 
de la tribuna Marii Adunări 
Naționale, versurile :

multicolore 
însuflețire 

P.C.R.!“, 
poporul !“,

tineret 
Nicolae

Cu

în

Cu

inimi de copii în 
sărbătoare 

fața dumneavoastră, iubiți 
conducători, venim 

dragoste fierbinte să vă 
mulțumim

Pentru măreața, eroica 
realizare. 

Noi fericiți, in pace azi trăim. 
Și-n zbor ne avîntăm 

spre-albastre zări; 
Căci este România, străbuna 

vatră ce-o iubim 
O țară suverană, mai demnă 

ca oricînd și iiberă-ntre țări. 
In suflete, cald ne vibrează 

mîndria 
Do a fi copii, de a trăi 

în România ; 
O țară-nfloritoare-n ani 

de glorii 
Deplin independentă, mergînd 

spre noi victorii. 
Tovarășe Nicolae Ceaușescu, 

iubit conducător

In „C.C.E." la foh

l
Noi vă rugăm din inimi,

să primiți 
Recunoștința pentru anii 

fericiți 
Pentru al nostru falnic viitor. 
Pentru înalta grijă și-ndrumare 
Cu care ocrotiți ai țării 

tineri fii 
Tovarășă Elena Ceaușescu, 

iubire și recunoștință 
Vă dăruim, din inimi de copii. 
Noi știm că tot ce astăzi

se clădește 
Prin grija dumneavoastră,

iubiți conducători 
E pentru noi, copiii tării, 
Al națiunii noastre viitor. 
Și vă urăm, iubiți conducători 
Să ne trăiți ani mulți,

cu sănătate ! 
Multi ani de împliniri pentru 

partid, popor 
Pentru a țării pace

și prosperitate !
Apoi, în aplauzele celor 

prezenti, apropiindu-se de loja 
oficială, cu inimile vibrind de 
bucurie, purtătorii cravatelor 
roșii cu tricolor au oferit to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu fru
moase buchete de flori.

Acest moment a pus in lu
mină sentimentele de dragoste, 
stimă și respect, pe care co
piii tării, întreaga tinără gene
rație a României socialiste le 
nutresc fată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu. hotărîrea lor 
de a răspunde grijii partidu
lui, a secretarului său general 
prin succese tot mai mari in 
pregătirea lor ea viitori con 
structori de nădejde ai socia
lismului și comunismului pe 
pâmîntul scump al patriei.

5

3

l
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DISPUTĂ ATRACTIVĂ ÎN PRIMA ZI
Ieri după amiază, la Clubul 

Central de șah. ceasurile de 
control au fost puse în mișca
re la toate cele șase mese ale 
întîlnirii I. T. București — 
M.T.K. Budapesta. Intîlnire 
care se dispută în cadrul pri
mului tur al tradiționalei com
petiții șahiste dotată cu 
Cupa Campionilor Europeni — 
ediția 1989.

Culorile echipei noastre
campioane sînt apărate la 
prima masă, de marele maes
tru internațional Florin
Gheorghiu, iar în continuare
evoluează maeștrii interna
ționali Constantin Ionescu,
Adrian Negulescu, Parik Ste
fanov, Mircea Pavlov și maes
trul F.I.D.E, Daniel Savin. 
Oaspeții prezintă o forma
ție oarecum surprinzătoare, 
cu două dintre surorile Polgar 
la primele mese — Zsuzsa și 
Judii — iar cea de a treia, 
Zsofia, încheind suita. Să 
precizăm că ele sînt compo
nente ale reprezentativei un
gare laureata turneului o- 
limpic feminin de anul trecut. 
La a treia masă joacă Gerardo 
Barbero, fost component al

i
l

I
l

La Barcelona,

KASPAROV
AVANSEAZĂ

DUPĂ MECIUL CU ITALIA
(Urmare itn pag I)

Se știa, printre 'altele, că 
grămada italiană e puterni
că, experimentată $1 s-a 
insistat de aceea in folo
sirea unui solid pachet de 
înaintași, renunțindu-se chiar 
la ideea tentantă a titulariză
rii tînărului Răducanu pen
tru momentul marginii, unde 
acesta și-a cucerit deja 
„galoane", confirmind. de alt
fel. în ultima parte a intilni- 
rii de sîmbătă, cind a luat 
locul lui Ciorăscu. Iar gră
mada noastră a fost supe
rioară. Dumitrescu și Leon- 
te, impunîndu-se în fața
mai rutinaților pilieri oas
peți. S-a Încercat jucarea 
aglomerărilor cu balonul la
pămint pentru declanșarea
unor acțiuni viguroase, asi
gurătoare. dar adversarii
„roiau" in asemenea faze, 
adesea în ofsaid nesancțio
nat. Multe au fost totuși, 
baloanele ieșite suficient de 
clar Cînd au aîuns la „trei-
sferturi". șarjele nu au in- 
tîrziat. de regulă, atacantîi 
români părînd mai siguri 
decît în alte ocazii in re
cepție sau transmitere ca și 
în jocul fără minge Ignat 
a deschis tute In cîteva rân
duri Insă a și preferat al
teori șutul (este, ce-i drept, 
un „maestro !“. la acest 
capitol. cum exclama cel 
mai cunoscut comentator ita
lian Luciano Ravagnani) deși

în condițiile date se putea 
forța mai mult la mină, In be
neficiul spectacolului, dar și 
al mult așteptatului salt ța 
nivelul liniei dinapoi. Cum 
subliniază antrenorul fede
ral Dumitru Mihalache, ten
dința spre un joc elaborat, 
desfășurat există, e vizibi
lă, transformarea într-o ca
racteristică a evoluției na
ționalei României necesitînd 
încă timp, muncă, curaj.

Au mai existat niscaiva ne- 
împliniri în prestația trico
lorilor de simbătă. între care 
inconsecvența marginilor nu 
e cea din urmă. In lot sînt 
și alți rugbyști valoroși, chiar 
dintre cei de pe Arms Park 
(tînărul Doja) sau acest Tedi 
Coman care l-a înlocuit în 
prima repriză pe Neaga, u- 
nui dintre cei mal buni oa
meni pe gazonul din... Cardiff. 
Rămîne ca antrenorii Th. 
Radulescu și Gh. Nica să folo
sească inspirat răstimpul 
pînă la 13 mai pentru ca vîr- 
ful de formă să fie atins chiar 
în compania reprezentanți
lor tării unde, din fantezia u- 
nui colegian, s-a născut jocul 
cu balonul oval.

Și vor mal fi partida din 
Spania, tot în mai. apoi me
ciuri — cu Zimbabwe, cu Sa
moa cu U.R.S.S.. cu Franța, 
eu Scoția. Tot atîtea ocazii, 
mai mari sau mai mici, de 
confirmare a viguroasei des
chideri din rugbyul româ
nesc.

MADRID, 18 (Agerpres). — 
în runda a 14-a a turneului 
pentru Cupa Mondială de 
șah de la Barcelona, Hjartar- 
son a cîștigat la Short, Korci- 
noi l-a învins pe Speelman, 
Iusupov a pierdut la Salov. în 
timp oe partidele Kasparov — 
Nikolici. Illescas — Noguei
ras. Ribli — Vaganian, Hub- 
n«r — Liubojevici s-au înche
iat remiză. în clasament con
duce Liubojevici (Iugoslavia), 
cu 9,5 p din 14 partide, urmat 
de Kasparov (U.R.S.S.) 8,5
p. din 13 partide. Short (An
glia) 8,5 p. din 14 partide.

0 EXCELENTĂ
(Urmare din pag. 1)

jocuri de care aminteam, pu
ține echipe chiar reprezen
tative, i-ar fi putut re
zista.

Vom încerca să eviden
țiem,- succint, atuurile cam
pionilor noștri. tn primul 
rind trebuie subliniată dă
ruirea exemplară * tuturor 
componenților echipei pentru 
obținerea victoriei, așa cum 
de multă vreme nu am mal 
remarcat la handballștii noș
tri. Apoi, o îmbinare per
fectă între planai taclic ela
borat c .nducerea tehnică a 
formației (alături de cel doi 
antrenori fiind încă un 
campion mondial Gheorghe 
Goran), în funcție de parti
cularitățile tehnioo-ta atice ale 
jucătorilor suedezi si mo
dul tn care echipa le-a tradus 
în realitate. Șl da-o parte

PERFORMANTĂ
(antrenorii) și de cealaltă 
(jucătorii), a ieșit pregnant 
în evidentă valoarea și ma
turitatea. succesul conturîn- 
du-se intr-o consecuție fi
rească.

De mai multe ori criticați 
pentru felul in care evoluau 
In faza de apărare, handbaliș- 
tli steliști au făcut de a- 
ceastă dată (în ambele jocuri 
ta oare ne referim) ca tocmai 
apărarea să fie punctul forte.

Scriam in încheierea cro
nicii meciului de la Rm. 
Vîlcea desfășurat tn condi
ții organizatorice desăvirși- 
te. că ar fi nedrept să facem 
evidențieri individuale E- 
CHIPA fiind cea remarcată. 
Totuși, se impun nuanțări 
privind aportul unuia sau 
altuia dintre jucători. Ma
rian Dumitru a fost un puter
nic . stilp _ al apărării, blo
cajele exacte la aruncările

Argen-
5-a sînt 

și G. 
formații 
dispută

atractivă 
ce s-a 

în aspec- 
pe

echipei olimpice a 
tinei, iar la a 4-a și a 
titularizați L. Lengyel 
Rajna. Așadar, două 
puternice, a căror 
se anunță foarte 
și deschisă ceea 
putut remarca și ! 
tul primelor asalturi 
tratele albe și negre.

La 
ore 
(primii 
cu albele) : Zs. 
Gheorghiu 0,5—0.5, C. Ionescu — 
J. Polgar 0—1, G. Barbero 
Negulescu 1—0 S. Polgar 
Savin 0.5—0.5.

Azi dimineață se reiau ultime
le partide întrerupte din prima 
zi, iar după-amiază are loc 
runda a doua, după care vom 
cunoaște echipa învingătoare.

Arbitrii tntîlnirli sînt A. Vra
bie si Gh. Erdeuș.

Radu VOIA

pă-
încheierea 

regulamentare 
sînt notați 

Polgar

6 
joc

celor 
de 
jucătorii 

FI.
— A.
— D.

ȘTEFFI GRAF — 
ÎNVINSĂ!

NEW YORK, 18 (Agerpres). 
— Turneul feminin de te
nis de la Amelia Island (Flo
rida), a fost cîștigat de jucă- 
toarea argentiniană Gabriela 
Sabatini, care a dispus în fi
nală cu 3—6, 6—3, 7—5 de
campioana vest-germană Steffi 
Graf, neînvinsă in acest se
zon.

la lindc acestei 
săptâmîiii, Ia Ploiești 
„INTERNAȚIONALELE" 

DE GIMNASTICĂ 
ALE ROMÂNIEI

EDIJIA A 32-a
O competiție de tradiție a 

gimnasticii românești se des
fășoară în această săptă- 
mînă. Este vorba de 'Cam
pionatele Internaționale ala 
tării noastre. întrecere afla
tă la cea de-a 32-a ediție și 
programată în acest an în 
Sala Sporturilor „Victoria" 
din municipiul Ploiești.

tn cele trei zile de con
curs de la finele acestei 
săptămîni, vom urmări gim
naste și gimnaști de pe dife
rite continente și. desigur, 
nu vor lipsi cei mai buni și 
valoroși reprezentanți ai gim
nasticii românești: Belgia, Bul
garia, Canada, Cehoslovacia, 
Cuba, Elveția. Finlanda, R. D. 
Germană, R. F. Germania, 
Grecia, Israel. Italia, Luxem
burg. Olanda. Polonia. S.U.A., 
Turcia și Uniunea Sovietică.

Concursul prevede patru 
reuniuni : vineri după-amia- 
ză întrecerea băieților, sîm
bătă după-amiază cea a fete
lor, duminică dimineață fi
nalele ne aparate ale băieților, 
iar duminică după-amiază 
finalele pe aparate rezervate 
fetelor.

ROMÂNIA-POLONIA 4-0, LA POPICE (juniori)
Continuînd pregătirile pen

tru C.M. de juniori de la Uelje 
(Iugoslavia), echipele repre
zentative de popice ale 
României au totîlnit la To- 
maszov-Mas selecționate si
milare ale Bulgariei. Cu un
evident plus de precizie în 
lansarea bilei, tinerii noștri 
popicari au cîștigat dubla 
intîlnire cu 4—0 : în pri
ma zi România — Polonia 
2407—2284 la feminin ; 4980—

4864 la masculin, iar in cea 
de a 2-a reuniune 2418—2327 și, 
respectiv, 4912—4893. Princi
palii realizatori ai învingă
torilor au fost Liliana Băjena- 
ru 415—415, Ana-Maria Cre- 
einschi 410—434. Katalin T.u- 
kasz 406—408, Lica Manole 417, 
Constantin Negulescu 848, 
NIcuiae Popescu 846, Francîse 
Majos 862, Ovidiu Ion 843—839 
și Istvan Bor 853.

ASTĂZI VOM CUNOAȘTE FINALISTELE 
CUPELOR EUROPENE!

Iată o scurtă trecere în revis
tă a celorlalte meciuri retur din 
semifinalele cupelor europene, 
(între paranteze orele de înce
pere în țara noastră).

CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI : Partida de la Milano — 
Milan — Real Madrid — va în
cepe de la ora 21,30.

CUPA CUPELOR: 
— Malines (16,30). 
trofeului (Malines), 
cu 2—1, în tur, au

Sampdoria 
Deținătorii 
Învingător! 
o misiune

dificilă în deplasare, deși din 
echipa Italiană vor lipsi două 
piese de bază : Vialli și Carbonl 
(suspendați) ; Sredeț Sofia — 
F.C. Barcelona (19,15). Partidă 
așteptată cu mare interes la 
Sofia, unde spectatorii doresc 
calificarea, tn tur : 2— 4,

CUPA U.E.F.A. : Dynamo Dres-

da — V.f.B. Stuttgart (21,00). 
După 1—0 pentru vest-germani, 
se anunță o luptă acerbă pentru 
calificare. La Stuttgart va reintra 
Klinsmann, dar Dynamo Dresda 
care, în actuala ediție n-a pier
dut nici un joc pe teren pro
priu, va fi lipsită de doi corn- 
ponenți de bază : Kirsten și 
Doschner (ambii suspendați) ; 
Bayern Milnchen — Napoli (21,15). 
tn tur : 0—2. Partidă foarte grea 
centru gazde (fără Thon).

MATEUȚ PE PRIMUL LOC...
... în clasamentul golgeterllor 

europeni din campionatele națio
nale cu 30 goluri marcate. îl 
urmează Baltazar (Atletico Ma
drid) 26 g, Luhovy (Dukla Pra- 
ga) 25 g, Hagl (Steaua) 24 g, 
Coraș (Victori* Buc.) 23 p, Pe- 
nev (Sredeț), Aykut (Fenerbah
ce) șl Feyaz (Besiktas) toți cu 
cite 21 g. etc.

de la distanță fiind un ade
vărat paravan în fața porții 
foarte bine apărată de Tu
dor Vasile, care a cîștigat 
mult in siguranță și în
credere. Deși încă nerefă
cut după o accidentare mai 
veche. Adrian Simion are 
meritul de a fi excelat la 
Halmstad. apărând două a- 
runcări de la 7 m. O con
tribuție importantă, mai a- 
les prin poziția din centrul 
apărării și a marcării pivo
tului advers, a avut-o Paul 
Cicu, un tînăr care crește de la 
meci la meci. Atacul l-a avut 
lider de necontestat pe 
controversatul Dumitru Ber
bece, care cînd este preo
cupat numai de ioc — $1 din 
fericire așa s-a întîmplat și la 
Halmstad și la Rm. Vilcea — 
este irezistibil. Virf de con
traatac ideal. eu execuții 
de mare rafinament. Ber
bece a fost golgeterul cam
pioanei noastre, încununîndu-și 
seria celor 16 goluri Înscrise în

două partide cu superba 
transformare a aruncării de 
la 7 m, cu piruetă, lăsindu-1 
stană de piatră pe portarul 
suedez, care se aștept* la ori
ce. mal puțin la un astfel de 
mod de aruncare, tn sflrșit. 
dar nu in ultimul rtnd, Vasile 
Stingă, l-a adus la rampă pe... 
Stingă, tunarul de nestopat, 
iar în apărare pe „spiridușul" 
tip Gațu. O mențiune se cu
vine și pentru Virgil Nieulae, 
subtil șl- abil mai ales la Rm. 
Vilcea. Marian Mirică a rea
lizat mai puțin, dar. parado
xal, poate tocmai pentru că a 
vrut prea mult.

Așadar, Steaua 2-a cali
ficat în finala prestigioasei 
competiții după evoluții de 
excepție, dînd șl o adevă
rată lecție pentru felul in 
care trebuie pregătită o se
mifinală a „Cupei Campio
nilor Europeni" și, mal ales, 
de modul cum trebuie luptat 
pentru victorie.

MILAN - REAL, 
VIA... IZMIR

Orice noutate privind cealal
tă semifinală (Milan — Real) 
care decide adversara Stelei in 
finala de la Barcelona in e- 
ventualltatea — probabilă și a- 
tit de mult dorită 1 —a califi
cării campionilor noștri după 
partida de la Izmir, devine, nu-i 
așâ, extrem de interesantă. 
Gullit a avut probleme de să
nătate (deficiențe respiratorii 
în partida de campionat cu 
Napoli, dar s-a refăcut apoi). 
Antrenorul Arrigo Sacchi șl-a 
supus în ultimele zile jucăto
rii la antrenamente dificile, 
Van Basten acuzînd chiar du
ritatea lor șl temîndu-se, pu
blic, de eventualitatea unei su
prasolicitări cu urmări nefavo
rabile. Sacchi a continuat însă, 
deși președintele Berlusconi a 
înclinat să-și apere golgeterul... 
Tehnicianul are argumentele 
sale, deocamdată irefutabile 
„Nu ne temem de Real, pentru 
eâ am demonstrat la Madrid 
că jucăm mai bine. Oricum 
insă, finalul, nu cu un joc 
mai bun ei eu goluri pe ta
belă, va decide zborul pentru 
Barcelona".

Dacă Arrigo Sacchi e — teo
retic — stă pin pe situație, gra
ție acelui l—l de pe santiago 
Bernabeu, nu la fel se simte 
Beenhakker. a cărui poziție 
s-a agravat după 0—2, la Vigo. 
cu Celta, prima tnfringere din 
campionatul actual. Presa de 
specialitate Încearcă acum să 
aplice un principiu valabil ca
re să nu demoleze („Critica- 
țl-l pe Beenhakker, dar nu-1 
persecutați 1" îndeamnă Sar
miento Blrba tn revista „AS"). 
Mlchel chiar 11 apără pe an
trenorul său t „Va fi un alt 
Real pe «Giuseppe Meazza- 
Sanchez, Butragueno șl Gor
dillo pot juea mai bine afară 
decis acasă". Tendlllo judecă 
Insă logic șl n-ar fl exclus 
să albă dreptate t „La Milano 
nici el nu pot juca mai bine 
decit la Madrid, dar nici noi 
mai prost. Da că-mi amintesc 
bine, * fost 1—1..."

Acestea ar fl, pe scurt, nou
tățile de ultimă oră, sosite din 
taberele celor douâ semlflna- 
liste, Milan șl Real Madrid. 
Filtrate, desigur, de spectato
rul român In chip specific : 
via... Izmir 1

Radu TIMOFTE
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