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„Consider această grandioasă adunare ca o puter
nică și entuziastă manifestare a încrederii în partid, o 
omagiere a justeții politicii sale de făurire a socialis
mului prin aplicarea legilor generale și a principiilor 
socialismuiui științific la realitățile din România. Viața 
a demonstrat câ am mers pe un drum just, care cores
punde și socialismului, și intereselor națiunii noastre !“

CEAUȘESCU
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Proletari din toate țările, unitl-vâ l

NICOLAE
ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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atmosferă sărbătorească,
sub semnul deplinei unități a națiunii noastre în jurul partidului, 

al secretarului său general, tovarășul NICOLAE CEAUSESCU,

MAREA ADUNARE POPULARĂ A OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALĂ

Ieri a avut loc, într-o
1

Sub semnul deplinei uni
tăți a națiunii noastre în Ju
rul partidului, ai secretarului 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. aJ satisfac
ției și mindriei patriotice ge
nerate de marile victorii do- 
bîndite în construcția socialis
tă, în întărirea independentei 
și suveranității țării, de ho- 
tărîrile și legile adoptate, în 
ultimele zile, la Plenara C.C. 
al P.C.R. și la sesiunea Marii 
Adunări Naționale — în 
piața din fața sediului Comi
tetului Central al partidu
lui a avut loc, miercuri, ma
rea adunare populară a oa
menilor muncii din Capitală, Cu 
peste 120 000 de participant!.

Organizată din inițiativa 
și la dorința colectivelor de 
oameni ai muncii, a organiza
țiilor democrației muncito
rești revoluționare din mu
nicipiul București, înscriin- 
du-se in suita evenimentelor 
care au marcat pregnant, in 
ultimele zile, viața politică * 
țării, grandioasa manifesta
re a dat expresie dragostei și 
recunoștinței întregii națiuni 
față de gloriosul nostru partid 
comunist, față de secretarul 
său general, pentru succesele 
deosebite obținute de po
porul român, sub conducerea 
partidului, între care se în
scrie și lichidarea datoriei ex
terne a țării.

Pentru a aduce un cald și 
respectuos omagiu tovarășului 
Nicolae Ceau.șescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, an venit, 
Ia această manifestare, de o 
deosebită semnificație poli
tică, muncitori de la uzinele 

„23 August", „Republica", 
„Grivița Roșie", „Automatica", 
„Electroaparataj", Întreprin
derea de mașini grele, „Semă
nătoarea", „Vulcan", „Auto
buzul", „Danubiana", între
prinderea de confecții șl tri
cotaje, întreprinderea de 
mașini-unelte și agregate, de 
la alte mari unități industria
le, constructori de pe șan
tierele metroului, ale mari
lor edificii publice, frumoase
lor cartiere de locuințe — 
strălucite ctitorii ale Epocii 
Nicolae Ceaușescu —, țărani 
cooperatori din Sectorul a- 
griool Ilfov, specialiști din in
stitute de cercetare și pro
iectare, reprezentanți ai tu
turor oamenilor muncii din 
Capitală, numeroși studenți 
și elevi.

Mîndrî de mărețele împli
niri ale celei mai rodnice 
epoci din întreaga noastră Is
torie, legată trainic șl pentrn 
totdeauna de numele, gindi- 
rea și fapta revoluționară ale 
ctitorului el, cei prezenți 
purtau portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu șl tova
rășei Elena Ceaușescu, steaguri 
roșii șl tricolore, eșarfe șl 
pancarte pe care se aflau 
înscrise calde urări la adre
sa partidului șl a secreta
rului său general, a patriei și 
poporului, panouri cu gra
fice ilustrind sugestiv im
petuoasa dezvoltare econo- 
mlco-socială a Capitalei, a în
tregii țări. Atrăgeau atenția 
panourile cu înscrisuri de
dicate lichidării complete a da
toriei externe, victorie de 
prestigiu obținută ca urmare 

a transpunerii neabătute 
în viață a politicii partidului 
de înflorire a patriei, de 
întărire a proprietății socialis
te; de realizare a unui vast 
program de investiții, de creș
tere, an de an, a retribuțiilor, 
pensiilor, alocațiilor de stat 
pentru copii, a tuturor chel
tuielilor sociale ale statu
lui, de ridicare generală a ni
velului material șl spiritual 
al poporului.

In Piața Palatului Repu
blicii unde, în ultimele dece
nii, s-au desfășurat atîtca 
alta evenimente memorabile 
din istoria patriei, domnea 
o atmosferă de sărbătoare, pă
trunsă de entuziasm, de bucu
ria marilor înfăptuiri.

In aclamațiile puternice ale 
celor prezenți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au ieșit în 
balconul Comitetului Central 
al partidului. Erau prezenți 
membri și membri supleanțl ai 
Comitetului Politic Executiv, 
secretari al C.C. al P.C.R.

Pentrn a da expresie gîndu- 
rîlor și sentimentelor particl- 
panților Ia marea adunare, ale 
tuturor locuitorilor Capita
lei, au luat cuvîntul tovarășii 
Barbu Petrescu, prim-secretar 
al Comitetului municipal 
București al P.C.R., Mihala- 
che Niculescu, Erou a! Mun
cii Socialiste, vicepreședinte 
al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, președin
tele Consiliului oamenilor 
muncii al întreprinderii de 
mașini-unelte și agregate 
București, Nicolae Zăvoreanu, 
președintele cooperativei a

gricole de producție Afumați, 
Sectorul agricol Ilfov, Elena 
Eftimie, președintele Comi
tetului sindicatului de la în
treprinderea „Tricodava", Io
nel Volintiru, prim-secretar 
al Comitetului municipal 
București al U.T.C.

1NTIMPINAT CU MULTA 
CĂLDURĂ Șl ENTUZIASM, 
TOVARĂȘUL NICOLAE 

CEAUȘESCU, SECRETAR GE
NERAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN, PREȘEDIN
TELE REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA, A ROSTIT O CU- 
V1NTARE CARE A FOST URMĂ
RITĂ CU DEOSEBITĂ ATEN
ȚIE, CU DEPLINĂ APROBA
RE, FIIND SUBLINIATĂ, IN RE
PETATE RÎNDURI, CU Vil Șl 
ÎNDELUNGI APLAUZE Si OVA
ȚII.

S-a scandat, cu înflăcărare, 
pentru eroicul nostru partid 
comunist și încercatul său 
conducător, pentru bravul 
popor român, constructor vic
torios al socialismului, căruia 
i se datorează tot ce s-a înfăp
tuit în patria noastră. Cei pre
zenți au reafirmat adeziu
nea fermă la politica partidu
lui, a cărei justețe este necon
tenit confirmată de viață, 
de realizările de seamă ob
ținute în dezvoltarea mul
tilaterală a țării, in sporirea 
forței economice a patriei 
și avuției naționale, în creș
terea permanentă a calită

ții vieții șl muncii Întregului 
popor, în întărirea indepen
denței economice șl politice 
a României socialiste.

A fost exprimată voința tu
turor locuitorilor Capitalei, 
a întregii națiuni de a urma, 
în deplină unitate, cu ne
mărginită încredere șl de
votament, partidul, pe secre
tarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în opera 
de continuă înflorire a patriei, 
de ridicare a țării pe trepte 
tot mai Înalte de progres șl 
civilizație, de înfăptuire a 
visului de * aur — comu
nismul.

Atmosfera sărbătorească a 
marii adunări populare din 
Capitală a fost sporită do e- 
moționantul gest al unui grup 
de pionieri care a oferit tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
buchete de flori, de intonarea 
de către participant! a vibran
tului cîntec patriotic „Parti
dul — Ceaușescu — România".

Moment de adîncă semnifi
cație politică, grandioasa a- 
dunare s-a constituit într-o 
strălucită expresie a carac
terului profund democratic 
al sistemului politic al țării 
noastre, în cadrul căruia întîl- 
nirile frecvente ale secretarului 
general al partidului cu oame
nii muncii se desfășoară ca o 
practică permanentă, ilustrind, 
viu și convingător, principiul 
fundamental al politicii parti
dului potrivit căruia, în Româ
nia, socialismul se constru
iește cu poporul și pentru po
por.

O strălucită performantă a fotbalului românesc

STEAUA, PENTRU A DOUA OARĂ, ÎN FINALA C.C.E. LA FOTBAL I
1—1 in partida retur de la Izmir cu Galatasaray • Campioana noastră a realizat o calificare netă 

și spectaculoasă • Parteneră în meciul de la Barcelona : A.C. Milan
IZMIR, 19 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). Ca
lificare! La numai trei ani dis
tanță . de „Sevilla", Steaua — 
splendidă performanță—va sus
ține o nouă finală în compe- 
tiția-îanion a bătrînului conti
nent, Cupa Campionilor Euro
peni, șl tot pe pămînt spaniol, 
în Catalonia, acasă la echipa 
iberică F. C. Barcelona, Învinsă 
In neuitata partidă din 7 mai

1986, pe „Sanchez Pizjuan".
A fost, cum se știe de-acum, 

un egal la Izmir, în partida 
revanșă cu Galatasaray, dar 
considerăm că putem să-1 echi
valăm cu o victorie. Greu de 
surmontat s-au arătat zilele, 
orele, fhlnutele și secundele 
dinaintea primului fluier de 
arbitru. Au fost, mai întîi, su
porterii fanatici, care au pă
truns pînă in apropierea hote

lului unde erau cazați fotba
liștii români, pentru a aminti 
(și nu numai atît) campioanei 
noastre că echipei lor favorite 
îi sînt suficiente cinci goluri, 
cît a reușit Galatasaray cu 
Neuchatel Xamax, întoreînd un 
0—3 ce părea, tuturor, insur
montabil. Au fost, după aceea, 
declarațiile zgomotoase apărute 
în toate cotidienele, fără ex
cepție, exagerate în privința 

deznodămlntului. Scop în care 
conducerea clubului din Istan
bul l-a adus la meci din R. F. 
Germania șl pe Jupp Derwall, 
care a pus un umăr puternic 
Ia progresele evidente înregis
trate, în ultimul timp, de Ga
latasaray. Și au mai fost (ima
ginile T.V. stau tuturor măr-

(Continuare tn pag. a 4-a)

A început turneul

final de volei (f)

VICTORII SCONTATE
BUZIAȘ, 19 (prin telefon). — 

■Prezența finalistelor acestei 
ediții a competiției naționale 
„Daciada" la volei (performan- 
ță-senioare) în frumosul oraș 
bănățean a stîrnit mult in
teres în rîndul locuitorilor 
și oaspeților acestei stațiuni 
balnco-climaterice. în ciuda
tentației deosebite pe care mi
cul ecran a oferit-o prin
transmisia de la Izmir, mulți
spectatori au luat loc ta tri-

(Conttnuare tn pag 2-3)



Notații după semifinalele Cupei Cupelor la handbal masculin
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PUNCT. ȘI DE LA CAPĂT...
Am afirmat după preceden

tele etape ale „Cupei Cupelor- 
că handbaliștii de la Di
namo București alcătuiesc o 
garnitură competitivă pe plan 
internațional. iar rezultatele 
binecunoscute obținute în 
fața echipelor Ț.S.K.A. Mos
cova și S. C. Empor Rostock 
constituie cel puțin un ar
gument pozitiv. Și ne men
ținem această opinie, în ciu
da faptului că dinamoviștii 
au ratat calificarea în finală, 
făcindu-i... loc unei outside- 
re, U. S. Cretei!, a.,. treia e- 
chipă franceză a momentu
lui. Susținem aceasta. în 
ultimă instanță, cu însăși 
părerea specialiștilor fran- 
eezi care, recunoscînd calitățile 
„excelentului portar Alexan
dru Buligan, ale jucătorilor 
Robert Lieu, Cornel Durau, 
Cristian Zaharia și Tudor 
Roșea" (L’Est Republicain). 
priveau spre finală ca spre un 
foarte frumos vis... nereali
zabil. Și totuși. Dinamo n-a 
reușit ceea ce părea atît de u- 
șor...

Cauzele sînt numeroase, 
în primul rind. seria de acei 
dentari (Buligan, Roșea, Si- 
mion ele.) și indisponibilități 
(la Buzău n-a jucat Bedi- 
van ; la Creteii a lipsit Dogă- 
rescu) a influențat vizibil ran
damentul general, punînd 
probleme antrenorilor Ghiță 
Licu și Valentin Samungi în a 
găsi cele mai bune soluții spre 
a răspunde unei formații 
care a surprins prin jocul său 
activ în apărare, avi nd în 
iugoslavul Mile Isakovici o- 
mul care a știut că „fărîmi- 
teze" atacul nostru. La a- 
ceasta s-a adăugat, la Bu
zău, o „zi" sub valoarea obiș
nuită, ceea ce n-a permis de- 
cit o desprindere la un singur 
gol, în atac nereușindu-se o- 
bișnuitole pătrunderi și a- 
runcări eficace de la se- 
midistanță, francezii stopînd 
mai totul la 9 m prin jocul la 
intercepție, prin blocaje 
prompte sau prin faulturi.
adesea dure.

Cu toate că în momen-
tul de față în handbalul de
inare performanță un a-
vantaj de un gol nu mai con-
stituie un handicap insur-
ipontabil. mai ales cînd joci 
pe teren propriu, pentru par

tida retur francezii iși a- 
tribuiau doar... 60 la sută 
șanse de calificare, ținind, 
deck foarte mult cont de 
valoarea dinamoviștilor, pre
veni ți acum (pînă la meciul 
tur adversarul a fost to
tal necunoscut) de ce-i aș
tepta. Un singur lucru n-au 
prevăzut jucătorii noștri : 
gestul lui Mocanu din min. 
18, cînd se aflau... lansați și 
excesiv de severa sancțiune 
a arbitrilor olandezi (co
mentatorul de radio și cel de 
televiziune. în preajma că
rora ne aflam, au ținut să 
sublinieze adesea, pe par
cursul meciului, că această 
hotărî re a dereglat întregul 
joc), care i-a obligat pe dina- 
moviști să joace 42 de minute 
cu un om în minus I Cine cu
noaște mai mult sau mai puțin 
aoest sport iși dă prea 
bine seama cu ce a echi
valat acest gest necugetat al 
pivotului dinamovlst.

Că se putea obține califica
rea — pierdută, am zice, în 
special la Buzău — a dove
dit-o. totuși, jocul prestat 
în ansamblu de dinamoviști 
în condițiile amintite (chiar 
dacă, spre exemplu. nici 
Robert Licu n-a mai fost in 
forma celor... 18 goluri din 
meciul cu Empor, la Creteii el 
nereușind să fie pe lista 
marcatorilor. lipsă suplinită 
însă, parțial, de Roșea, Du- 
rău și Jianu). Un argument : 
în deplasare ei au înscris 
tot atîtea goluri (20), cît în 
tur. la Buzău, în formație 
completă. Dar. cu toate efor
turile (Buligan, Cocuz, Be- 
divan, Durău. Zaharia. Jianu 
și ceilalți), un om în mi
nus a însemnat un... gol în 
plus pentru adversari.

Dinamo București n-a reu
șit, deci, să intre în finala 
competiției. O performanță 
pe care o merita și care i-a 
fost la indemînă. Deocamdată 
s-a pierdut o bătălie du
reros. desigur), dar s-a cîș- 
tigat — pentru această tînără 
echipă — și experiență, și o a 
nume exigență a muncii, 
așa cum a rezultat șl din 
analiza responsabilă care a 
avut loc zilele trecute.

Așadar, punct. Și de la 
capăt...

Emanuel FÂNTÂNEANU

DIVIZIA B DE TINERET LA BASCHET
în cadrul primelor turnee ale 

celui de al treilea tur al Divi
ziei B de tineret la baschet au 
fost înregistrate următoarele re
zultate :

FEMININ

SF. GHEORGHE (grupa 1—8). 
Rezultate : Comerțul C.S.Ș. Sf. 
Gheorghe : 76—6-1 cu Politehnica 
Timișoara, 88—45 cu Electro Bo
toșani 78—71 cu Viitorul Gheor- 
gheni ; Robotul I.P.E.P. Bacău : 
74—71 cu Gaz Metan Mediaș. 70- 
62 cu Politehnica Timișoara. 
67—72 cu Electro Botoșani ; Vii
torul C.S.M. Ghcorgheni : 92— 
75 cu Electro Botoșani. 67—66 cu 
Rapid C.S.Ș. 1 Oradea ; C.S.U. 
Prahova Ploiești : 79—76 cu Ra
pid Oradea. 73—74 cu Gaz Metan 
Mediaș. 75—78 cu Politehnica Ti
mișoara ; Gaz Metan Mediaș : 
76—67 cu Rapid Oradea. Clasa
ment : 1.Comerțul C.S.Ș. Sf.
Gheorghe 16 p 2. Robotul 
I.p.e.p. Bacău 15 p. 3. Politeh
nica C.S.Ș. Timișoara 15 p. 4. 
Gaz Metan C.S.Ș. Mediaș 15 p.
5. C.S.U. Prahova Ploiești 13 p,
6. Viitorul C.S.M. Gheorgheni 12 
p. 7. Electro C.S.Ș. Botoșani 11 
p. 8. Ranid C.S.Ș. 1 Oradea 11 p. 
(Ljviu BRiOTA-coresp.).

TÎRGOVIȘTE (grupa 9—16)
Confecția Tulcea : 83—63 cu Mo
bila II Satu Mare. 80—66 cu Me
talul II Salonta. 86—93 cu Rom- 
lux Tîrgoviște ; P.T.T. Bucu
rești : 83—58 cu Voința Iași 
79—75 cu Mobila II Satu Mare, 
73—60 cu Metalul II Salonta ; 
Confecția Focșani : 65—59 cu
Constructorul Craiova, 60—71 cu 
Romlux Tîrgoviște, 67—68 cu Vo
ința Iași ; Romlux Tîrgoviște î 
85—62 cu Metalul II Salonta ;
Constructorul Craiova : 70—50 cu 
Voința Iași, 73—60 cu Mobila II 
Satu Mare.

Clasament ; S. P.T.T. București 
16 p 10. Constructorul T.A.G.C.M. 
Craiova 15 p. 11. Luceafărul Rom
lux Tîrgoviște ib p 12. Confecția 
C.S.Ș. Tulcea 14 p, 13. Confecția 
J.S Ș. Fo'-șinl 13 p, 14. Voința 
C.S.Ș. Unirea Iași 13 p, 15. Mobi
la II C.S.S. Satu Mare 12 p, 16. 
Metalul I.M.P.S. Salonta Crișul 
II 10 p. (Ion TUDOR-coresp.)

MASCULIN
BRAȘOV (grupa 1—8). Rezulta

te : Academia Militară Mecanică 
Fină II București : 65—64 cu Auto
matica București, 81—70 cu Oțe] 
inox Tîrgoviște, 90—79 cu Meca
nica C.S.Ș. Mediaș ; Politehnica

„Concursul Prietenia** la patinaj artistic

CHIAR Șl LA JUNIORI, 
UN NIVEL TEHNIC RIDICAT

Dnepropetrovsk — al treilea 
oraș ucrainean, după Kiev 
și Harkov —, a fost ales Bă 
găzduiască întrecerile „Con
cursului Prietenia" la pa
tinaj artistic. Acestea s-au 
desfășurat în Palatul Spor
turilor, clădire grandioasă, 
impresionantă prin arhitec
tonica sa. cu o capacitate de 
peste 7 000 de locuri cînd 
funcționează ca patinoar, și 
aproape 9 000 cînd devine 
arenă (solul mobil permite 
transformarea), cu săli de 
coregrafie, de forță, săli de 
masă pentru elevii cuprinși 
în sistemul de învățarea 
patinajului artistic, plus up 
patinoar anexă pentru an
trenament.

Competiția a demonstrat 
din plin progresul înregistrat 
de patinajul artistic Pe plan 
mondial, deopotrivă din punct 
de vedere tehnic și artistic, și 
la nivel juvenil. Pentru că în
vingătorii și cei clasați pe 
locuri fruntașe au avut în 
programele lor între trei și 
șase (maximum) sărituri 
triple, combinații dintre cele 
mai dificile, precum și corn- 
poziții artistice bine pu.se 
la punct, unitare. Dar, edi
ția din acest an a fost și una 
dintre cele mai dificile și 
poate tocmai de aceea una 
dintre cele mai interesante a 
ultimilor ani. Aceasta. în 
special pentru patinatorii 
din cele șapte țări socialiste 
vizitatoare (Bulgaria, Ceho
slovacia. R. P. D. Coreeană. 
R. D. Germană, Polonia, Româ
nia și Ungaria), care au avut 
de luptat pe de o parte cu un 
număr dublu de concurenți 
redutabili ai țării gazdă. (pre
vedere regulamentară), iar pe 
de altă parte cu dorința 
manifestă a organizatori
lor de a ciștiga totul acasă. 
Așa s-a și întîmplat în 
cele din urmă, la trei probe 
ureînd pe podium doar patina
tori sovietici : dans, perechi 
și individual masculin. între
cerea feminină a avut un po
dium de „ultimă oră". după 
ratări numeroase și spec

taculoase răsturnări de po
ziții. cu trei reprezentante a 
tot atîtea puternice școli euro
pene de patinaj artistic : 
U.R.S.S.. R.D.G. și Cehoslova
cia.

în privința reprezentanți
lor noștri, rezultatele lor 
sînt total nemulțumitoare. 
Chiar și locul 4 al lui ZsoU 
Kerekes, pentru că. dacă ar 
fi obținut o clasare supe
rioară la figurile obligatorii 
(doar locul 12 !). ar fi putut 
„prinde" podiumul. Totuși, 
el și-a dovedit valoarea 
printr-o evidentă putere de 
mobilizare, de concentrare și 
de stăpînire de sine la pro
gramele de compoziție. Re
levant în acest sens este 
faptul că în cea de-a treia zi. 
la programul liber ales, a 
fost ultimul la start (după Ce 
principalii săi adversari e- 
voluaseră bine și foarte 
bine), presiunea psihologică 
fiind cu atît mai mare. Cu 
toate acestea, el a reușit să 
sară patru din cele cinci triple 
pe care le știe.

în rest, poziții care se si
tuează în ultima parte a 
clasamentelor: 26 (din tot
atîtea concurente) — Fablola 
Vișlnoiu, 21 — Raluca Duda,
16 — Luis Taifas (20 de concu
renți).

Rezultate tehnice, Individual, 
feminin : 1. Alma Lcptea
(U.R.S.S.) 5,6 p, 2. Katya Gunt
her (R.D.G.) 8,6 p, 3. Lenka
Kulovana (Cehoslovacia) 8,2 p,... 
21. Raluca Duda (România) 41,2 
p... 26. Fablola Vișlnoiu (Româ
nia) <9,8 p ; masculin : 1. Di
mitri Dimitrenko 2*p, 2. Alexei 
Urmanov 4,4 p, 3. Vasill lere- 
menko (toți U.R.S.S.) 7,2 p, 4. 
Zsolt Kerekes (România) 9,6 p... 
16. Luls Taifas (România) 32,2 
p ; dansuri : 1. Elena Kustarova, 
Scrghei Romașkin 3,0 p, 2. Da
ria Milova, Alexei Pospelov 4,8 
p, 3. Aliki Stergiadu, Dimitri Pe- 
repletclkov (toți U.R.S.S.) 5,8 p; 
perechi : 1. Svetlana Pristav, 
Viaceslav Tkacenko 2,0 p, 2. 
Natalia Krestianinova, Alexei 
Torcinski 2,5 p, 3. Elena Vlas- 
cenco, Serghe! Ostri (toți 
U.R.S.S.) 4,5 p.

Doina STANESCU
csn

București : 92—85 cu C.S.U. Bra
șov. 78—69 cu Politehnica Iași ; 
Oțelinox Tîrgoviște : 101—96 cu 
C.S.U. Brașov, 81—79 cu Automa
tica București ; U.R.B.I.S. Bucu
rești : 84—66 cu Mecanica Me
diaș, 77—75 cu Politehnica Bucu
rești (după ce Politehnica a con
dus cu 71—60 1) ; Automatica 
București : 89—82 cu U.R.B.I.S. ; 
C.S.U. Brașov : 87—86 cu Poli
tehnica Iași ; Mecanica Me
diaș : 95—63 cu Politehnica Iași 
Clasament : 1—2. Politehnica
Sportul Studențesc sl Academia 
Militară Mecanică Fină II Bucu
rești 15 p. 3—4. U.R.B.I.S, Bucu
rești și Oțelinox Tîrgoviște 14 p. 
5. C.S.U. T.A.G.C. Ind. Brașov 
13 p. 6. Automatica București 13 
p 7. Mecanica C.S.Ș. Mediaș 12 
p 8. Politehnica C.S.Ș. Unirea 
Iași 11 p. (Victor SECAREANU- 
coresp.)

RÎMNICU VILCEA (grupa 9— 
16). l.C.E.D. II A.C.M. 6 
București : 69—46 cu Pandurii 
Tîrgu Jiu, 83—57 cu Constructo
rul Craiova, 106—67 cu Electrica 
Fienl : Sodistul Rîmnicu Vîlcea : 
86—52 cu Olimpia Arad, 75—66 cu 
Torentul Galați. 72—67 cu Elec
trica Fienl ; Constructorul Cra
iova : 49—47 eu I.C.I.M. Brașov, 
83—65 cu Pandurii Tîrgu Jiu ; 
Torentul Galați : 61—48 cu Olim
pia Arad 101—80 cu I.C.I.M. 
Brașov ; Electrica Fieni : 93— 
86 cu I.C.I.M. Brașov ; Olimpia 
Arad : 59—44 cu Pandurii Tîrgu 
Jiu : Clasament : 9. l.C.E.D. II 
A.C.M. 6 București 15 D. 10. So
distul Rîmnicu Vîlcea 14 p, 11. 
Torentul C.S.U. Galați 14 p. 12. 
Electrica Fienl 14 p. 13. Construc
torul T.A.G.C.M. Craiova 14 p.
14. Olimpia C.S.Ș. Arad 13 p,
15. I.C.I.M. Brașov t2 p. 16. Pan
durii C.S.Ș. Tîrgu Jiu 12 p.

HANDBAL DIVIZIA D — TINERET ETAPA A IE a
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MASCULIN, seria I : Calcula
torul IIRUC — I.M.P.Sf. Gheor
ghe 22—20. A.S.A. Buzău — Stea
ua n Mecos 18—13, Arctic Gă- 
eștl — Celuloza Brăila 24—17, Te- 
leajen Prahova C.S.U. Ploiești
— Moldosin Vaslui 30—23, I.M.U. 
Bacău — Rclonul Săvlneștl 32— 
21. Hidrotehnica Constanța — Me- 
con Iași 25—19.

Pe primele locuri : 1. HIDRO
TEHNICA CONSTANTA 33 p 
(+41). 2. Teleajen Prahova
C.S.U. Ploiești 31 p (+32). 3.
Arctic Găești 30 p (+32)... pe 
ultimele locuri : 10. I.M.P.Sf.
Gheorghe 25 p (—11), 11. Calcu
latorul IIRUC 25 p (—19). 12. 
Celuloza Brăila 25 D (—57).

Seria a Il-a : Strungul Arad
— Minerul II Cavnic 33—19, Me
talul Bistrița — Constructorul 
Arad 27—19. TehnoutllaJ Odor
hei — C.S.M. Reșița 25—14, Unlo 
Satu Mare — Metalul Hunedoara 
25—26 Metalul Lugoj — Mecani
ca Oradea 26—21. Autoturisme 
Timișoara — Independența Car- 
pațl Mîrșa 28—23.

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 36 p (+76), 2. Teh-
noutilaj Odorhei 30 p (+23). 3.
Metalul Lugoj 30 p (—13)... pe 
ultimele locuri : 10. Mecanica 
Oradea 27 p (—27). 11. Con
structorul Arad 24 p (—22). 12. 
C.S.M. Reșița 23 o (—36).

FEMININ, scria I : Filatura
Focșani — Sportul Muncitoresc 
Caracal 26—20. Relonul Săvl- 
nești — I.T. București 26—21. O- 
țelul Galati — Metalul Olimpia 
Plopeni 28—16. Precizia Vaslui

Cetatea Tg. Neamț 31—26. Texti
la Buhuși — Carpatex C.S.U. 
Brașov 31—15. C.S.M.Sf. Gheor
ghe — Olimpia Slobozia 32—23.

Pe primele locuri : 1. RELO
NUL SAVINEȘTI 40 p (+96), 2.
C.S.M.Sf. Gheorghe 33 n (+54), 
3. I.T. București 32 p (+41)... 
pe ultimele locuri : 10. Cetatea
Tg. Neamț 24 p (—36). 11. Spor- 
tul Muncitoresc Caracal 24 p 
(—42) 12. Carpatex C.S.U. Bra
șov 18 p (—84)

Seria a Il-a : Industria Linii 
Timișoara — Electromotor Timi
șoara 24—20. C.S.M. Independen
ta Sibiu — A.E.M. Timișoara 18— 
16 Industria Ușoară Oradea — 
C.F.R. Craiova 17—22, „U“ Far
mec Clu1-Napoca — Voința Rm. 
Vîlcea 35—21. Textila Sebeș — 
Voința Odorhei 17—19. Construc
torul Baia Mare — C.S.M. Bis
trița 23—21.

Pe primele locuri : 1. C.F.R. 
CRAIOVA 38 p (+55). 2. C.S.M. 
Independența Sibiu 33 p (+48)* 3. 
„U“ Farmec Cluj-Napoca 30 
p (+26)... pe ultimele locuri : 
10. Industria Ușoară Oradea 25 o 
(—43) 11. A.E.M. Timișoara 24
p (—21). 12. Electromotor Timi
șoara 24 p (—43).

Rezultatele acestei etape ne-au 
fost transmise de coresponden
ții : O. Bălteanu. C. Popa. N. 
Ștefan. A. Pialoga. O. Berbeca- 
ru. C. Olaru. S. Nace. Fl. Toma, 
M, Florea I. Vieru. Ilie Ionescu, 
T. Siriopol, C. Cretu. St. Crețu, 
A. Crlșan. I. Ghisa. E. Teirău, 
Ion Ionescu, V. Pelenghian.

CAMPIONATE • CO
MÎINE, ÎN JUDEȚUL TULCEA, RJ 

încep ți întrecerile de kt
Vineri dimineață, în județul 

Tulcea un nou start automobi
listic : Raliul Deltei, ajuns la cea 
de a X-a ediție etapa a doua 
(din șase) a Campionatului Re
publican de raliuri. Un concurs 
îndeajuns de dificil pe șoselele 
Dobrogel tnsumînd 427 km și 20 
probe de qjasament. cu un tra
seu ce va trece prin : CataloI — 
Poșta — Telița — Nifon — Nicu- 
lițel — Luncavița — Somova — 
Tulcea.

Plccarer 
fața Casc 
catelor 
10.01 resp

• Pe k; 
Secuiesc i 
aprilie d 
cursuri de 
măverli" t 
pionatului 
ză pe circ

TURNEE ALE „CUPEI F.R. Brt
Activitatea Ia baschet, aproa

pe non-stop în această perioadă, 
continuă prin meciurile turnee
lor secunde ale „Cupei F.R.B.", 
întrecere menită să prelungeas
că sezonul competițional al di
vizionarelor masculine A (fără 
jucătorii din lotul reprezentativ, 
care se pregătește în vederea tur
neului preliminar de calificare 
pentru C.E.).

Programul turneelor este urmă
torul — seria A. la Sibiu, azi : 
Dinamo București — Academia 
Militară Mecanică Fină Bucu
rești. Balanța C.S.U, Sibiu — 
Metalotehnlca Tîrgu Mureș : 
miine : Balanța — Academia Mi
litară, Metalotehnlca — Dina
mo : simbătă : Academia Mili

tară — M 
Dinamo ;
Construcții 
ora 16 : !
Metalul 
l.C.E.D. C 
Farul C.S 
neri. de 1 
Steaua. „U 
tă. de la < 
Steaua — 
Bala Marc 
5 Bucureșt 
Dinamo I.. 
MIRA Bal. 
nanto Ora< 
RAMIRA ; 
radea — 
MIRA.

In derbyul campionatului de 
„U" - VOINJA BUCUREȘTI

Rezultate și amănunte de Ia ul
tima etapă a primelor turnee pe 
grupe valorice ale Campionatu
lui Național de baschet feminin :

GRUPA 1-6

UNIVERSITATEA C.S.Ș. VII
TORUL CLUJ-NAPOCA — VO
INȚA C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI 87—72 
(55—34). Partida derby a campio
natului. care a încheiat turneul 
inaugural al grupei 1—6, s-a 
desfășurat în fața unei săli ar
hipline. peste 3 006 de spectatori 
asistînd la un meci antrenant, 
disputat cu deosebită ardoare și 
dominat într-o manieră categori
că de deținătoarea titlului. Avînd 
In fată. în debutul întrecerii, o 
echipă cu 4 jucătoare înalte în te
ren, „5“-ul clujean Kiss —Popa — 
Manasscs — Dragoș — Enyedi a 
început jocul fără momente de 
tatonare, cu o apărare om la om 
pe tot terenul, care a intercep
tat minge după minge, urmînd 
contraatacuri șl aruncări da la 
semidistanță și distanță concre
tizate cu siguranță. In min. 6 
scorul era 19—8 pentru „U“. în 
continuare, elevele lui N. Martin 
și H. Pop evoluează realmente 
excepțional, conducted în min. 13 
cu 37—15 si realizînd procentaje 
rar întîlnite la aruncările din 
acțiune : 89 la sută (19—17) in 
min. 13 șl 75 la sută (24—18) la 
pauză. Voința, fără replică 
mult timp, pentru a face față 
ritmului Impus de adversare a 
apelat la cuplul de fundașe Ca- 
loianu — Urogdi, care, alături 
de ștefan. Cocirian și Slmion au 
luptat mult pentru a reduce din 
handicap. Dar, cu o pregătire 
fizică excelentă, clujencele au 
menținut ritmul și au cîștigat. la 
scor, o întîlnire în care s-au 
autodepășlt. Au marcat : Kiss 
26. Dragoș 14; Enyedi 12, Manas- 
ses 11. V. Popa 8. Mlsăilă 6, 
Moroșan 6, Morar 4. respectiv 
Caloianu 18, ștefan 14, Jugănaru 
11. Simion 11. Cocirian 10, cio
can 2. Borș 6. Arbitrii R. Stăn- 
ciulescu și M. Lazarov au fost 
prompt! și autoritari, contribuind 
la buna desfășurare a meciului.

OLIMPIA BUCUREȘTI — ME
TALUL C.S.Ș. RM. VILCEA 
87—61 (44—37).

VOINȚA BRASOV — METALUL 
I.M.P.S. SALONTA CRIȘUL 
69—60 (31—28).

Clasament : 1. Universitatea 51 
p. 2. Olimpia 48 p, 3. Voința 
Brașov 47 p. 4. Voința Bucu
reșt! 47 p. 5. Metalul Rm. vîl
cea 40 p, 6. Metalul Salonta 38 p. 
Mircea RADU-coresp.
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CHIMISTUL - MUREȘUL 31-28 la I
Ieri. în Divizia feminină A de 

handbal, s-a disputat întîlnirea 
derby dintre Chimistul Rm, Vîl
cea și Mureșul Tg. Mureș. Hand
balistele de la Chimistul, supe
rioare Ia toate capitolele, ele 
avînd în Mariana Tlrcă o foar
te eficace realizatoare, au cîștigat 
cu 31—28 (19—14). Partida a fost 
de bun nivel tehnic.

Au marcat 
aruncări de 
Lazăr 3. Nan 
rigeanu 2 — 
Matefi 9, Str 
M. Avram 4 
1. Au arbitra 
Mateescu > ș 
P. GEORNOI

Desfășurat pe o vreme plo
ioasă, în fața unei numeroase 
asistențe și cu participarea tu
turor vedetelor turfului, Premiul 
de Aprilie, prima cursă clasică 
a anului, a revenit lui Osman 
care, condus cu multă dibăcie 
de antrenorul său N, Slmion, a 
reușit în ultimul fuleu la sosire 
să smulgă un scurt „cap" lui 
Samson, lansat cam prematur 
în atac, și lui Rarău. N. Simion, 
revelația acestui an, a mai reu
șit alte trei victorii cu Hendorf, 
Rivanol și Paulina, prin care 
s-a instalat confortabil în pos
tura de lider al celor două cla
samente. Se pare că, pe moment, 
va fi greu detronat, deși prin
tre adversarii săi se numără și 
campionul „en titre", M. Ștefă- 
nescu, el realizînd o frumoasă 

î victorie cu Sebeșel, punîndu-și 
F serios candidatura la un loc pe 

podium în derbyul din acest an. 
Anticipăm o luptă acerbă pen- 

i tru victorie între acești doi va
loroși antrenori, dar s-ar putea

OSMAN
ca în discuție 
Dumitrescu, r 
tru victorii < 
a lui Tily i 
bit, iar dacJ 
este corect, el 
tre favoriții d 
an, celelalte t 
realizate de S 
său succes in 
Slate dovedihc 
driver (în ret 
nu a făcut ac 
Filograf), Zală 
la valoarea sî 
într-o alergare 
apatici. Au m 
(realizatoarea 
al carierei), ;
handicapat, faț 
Rebra (condus 
G. Stroe), Did 
realizat un no 
loare), Benia 
sat un puterni 
parte a alergăi 
un ușor progr 
Poem (adus ct 
de V. Moise).
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Patinoarul din Miercurea Ciuc 
a fost gazda ultimului turneu de 
baraj pentru promovarea în gru
pa de elită a Diviziei A de ho
chei. In urma rezultatelor ob
ținute ne parcursul celor patru 
turnee, formațiile C.S.M. Vii
torul Gheorgheni si Progresul 
Miercurea Ciuc au reușit să re

vină dubă numai un sezon. în 
prima grupă valorică. Cu excep
ția partidei Progresul — Viito
rul celelalte întîlniri au fost 
foarte echilibrate. cu finaluri 
dramatice. In jocul Progresul — 
Sportul Studențesc T.M.U.C.B. 
(învingătorii avînd asigurată ca
lificarea). gazdele au condus cu

3—0 au fost egalate în min. 
(3—3). victoria revenindu-le 
14 secunde înainte de final !

Au arbitrat : M. Prcsneanu, 
Gh. Tașnadi. N. Enache, C. 
valiu. Em, Both. A. B alint 
A. Molnar.

CLASAMENT FINAL : 1.
torul Gheorgheni (1—8 cu 
greșul. 2—2 cu I.M.Ă.S^A.,

56 
cu

CO
ȘI

Vli- 
Pro- „____ _ _ __ ________ 10—6

cu Sp. Stud.) 16 p, 2. Progresul 
Miercurea
Stud.. 2—2 
Sp. Stud.
I.M.A.S.A.) 
Sf. Gheorghe 5 p.

Vaier PAȘCANU — coresp.

Ciuc (4—3 cu Sp. 
cu I.M.A.S.A.) 15 p, 3. 
T.M.U.C.B. (7—5 CU

12 p, 4. I.M.AS.A.
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întreceri pentru tinerele speranțe
GIMNASTICĂ MASCULINĂ

. ARAD 
UREȘTI 
i dls- 
rezultat 
;ă. Deși 
sul re- 
plerdut 

secunde 
pauză, 
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șl în 
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Huțan 
— Al.

„CUPA C.S.M. REȘIȚA" LA
Municipiul Reșița, recunoscută 

cetate a siderurgiei românești, 
are frumoase tradiții și pe tă- 
rîmul gimnasticii, numeroși cam
pioni al tării noastre pornind de 
pe aceste meleaguri drumul lor 
victorios spre marea performan
tă. Dar cum unanim se recu
noaște Începutul a fost făcut 
întotdeauna prin competițiile or
ganizate la nivelul copiilor, ca
re se bucură aici de fiecare da
tă nu numai de o numeroasă și 
valoroasă participare ci și de 
evoluții care anticipează parcă 
viitoarele mari performanțe. U- 
na dintre aceste întreceri, care 
capătă iată continuitate, este 
cea dotată cu „Cupa C.S.M. Re
șița". ajunsă în acest an la cea 
de a V-a ediție.

La concursul desfășurat )a fl- 
nelf* săptămînil trecute, organi
zat de secția de gimnastică a 
Clubului Sportiv Municipal (pre
ședinte loan Chilom) 
tuzlastele preocupări 
norilor Elena și loan 
au participat sportivi 
riile a IV-a și a 
București. Arad, Timișoara, Lu
goj și. bineînțeles. Reșița. Cum 
era si de așteptat, tinerii gim
nast! s-au angrenat într-o atrac
tivă dispută pentru întîietate, o- 
ferind numeroase evoluții de bun 
nivel tehnic, călduros aplaudate

și cu en- 
ale antre- 
Checicheș, 
de catego- 
ni-a din

de publicul spectator.. Pe echipe, 
s-au impus gimnaștil de la 
C.S.S. Reșița. învingători atît la 
categoria a IV-a. cit șl la a
III- a urmați de fiecare dată de
sportivii de la C.S.Ș. 7 Dlnamo- 
mo din Capitală. La individual 
compus, la categoria a IV-a a 
cîștlgăt Daniel Paraschiv. de la 
(C.S.M. Reșița) cu 55,80 p, urmat 
de Dan Potra (C.S.S. Timișoara) 
cu 56,10 p. șl Ci ' *'
(C.S.M. Reșița) cu 
timp ce Florentin Pescaru (56,40 
p), Robert Tolnaî (5G.35 p) șl Do
rin Petcu (55,15 p). cu toții de 
la C.S.S. Reșița, s-au situat In 
această ordine la Individual com
pus la categoria a IH-a. Ace
leași frumoase și aplaudate e- 
voluții șl în finalele pe aparate 
programate în încheierea con
cursului. în care s-au eviden
țiat Lîviu Tuia, Dan Malita, Dan 
Paraschiv (toți de la C.S.S. Re
șița) și Dan Potra la categoria a
IV- a. respectiv Nicolae Șcrban, 
Rareș Rad (C.S.S. 7 Dinamo) șl 
Vasile Cioană, Robert Tolnaî și 
Florentin Pescaru din Reșița.

„Cupa C.S.M. Reșița" la gim
nastică masculină s-a constituit 
într-un frumos și atractiv spec
tacol sportiv.
Doru Dinu GLAVAN — corcsp.

Ciprian Chilom
55,90 p. în

Al treilea turneu la polo — seria a doua 
PATRU PUNCTE AVANS PENTRU I.L.T.

nou turneu, al treilea, * 
loc în cadrul Diviziei A — 
a doua la polo. La finele

L STU- 
- MO- 
Cu 70— 
iăreană 
îrzenie. 
îreșten- 
( reprl- 
nțească 
!. dato- 
ttlve si 
o înfă - 

irțlnînd
Au 

ru 16, 
Laszlo 

!, Gera 
■zsB 11, 
teleanu 
I. Bre

Un 
avut 
seria _______ __ „ — — -
întrecerii de la Arad, echipa In
dustria Linii Timișoara are un 
avans de patru puncte în clasa
ment față de două formații la e- 
galitate : I.L.T. 23 p, vagonul 
Arad si Constructorul Feroviar 
București — cîte 19 p. Energia 
Buc. 17 p. Progresul Oradea * 
p. Vulcan Buc. 3 p.

Iată rezultate Înregistrate In

penultimul turneu : I.L.T. : 11—7 
cu Progresul, 13—10 cu Vagonul,
10— 6 cu Vulcan, 6-8 cu Energia,
11— 5 cu Constructorul Fero
viar ; Vagonul : 9—7 cu Energia, 
6—6 cu Constructorul Feroviar, 
11—8 cu Vulcan. 10—3 cu Pro
gresul ; Constructorul Feroviar ; 
11—7 cu Energia. 8—5 cu Vul
can. 10—10 cu Progresul ; Ener
gia : 10—6 cu Progresul, 8—4 cu 
Vulcan ; Progresul — Vulcan 
6—9.

în Bazinul „23 August" din Capitală 
CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE SĂRITURI 

„CUPA C.S.Ș. TRIUMF"

EȘ -
TANȚA

i Bucu-
9. Co- 
'ru] 36 

npref

coresp.

Clubul Sportiv Școlar Triumf 
București organizează, sîmbătă 
și duminică (dimineață șl după- 
amiazâ). în Bazinul „23 August" 
din Capitală, un concurs inter
național de sărituri, la care vor 
lua parte unii dintre cei mal va
loroși juniori din Bulgaria, Ce
hoslovacia. R.D. Gprmană, Polo
nia U.R.S.S. șl. desigur. 
România.

In vederea acestor întreceri sc 
pregătesc pentru a concura Lu
ana Ciufuligă. Ioana voicu (Pro
gresul București), Cosmina Voi- 
nea. Andreea Josescu. George 
Dumitru, Valeria Dumitru (Tri-

umf), Ioniea Tudor (Lie. !nd. 37 
București). Daniela Popa, Mo
nica Mate (Crișul Oradea), An
ca Udvescu, Cristina Loloiu 
(C.S.M. Sibiu), Bogdan Cibu, 
Sorin Baca (C.S.Ș. Sibiu). Ga
briel Cherecheș (S.C. Bacău). 
Vîrsta de participare : născut! 
în 1972 și mai mici.

în ,>Cupa Olimpia" la tir 
cu arcul

TREI NOI RECORDURI 
NAȚIONALE

La complexul sportiv de turism 
și agrement Herăstrău din Ca
pitală după încheierea cu suc
ces a întrecerilor din cadrul .Cu 
pei F.R. Tir". în sistem simplu 
FITA. arcașii sl-au continuat 
disputele. De această dată pune 
tind spectaculos în „Cupa Olim
pia". în mal noul sistem intro
dus de federația internațională 
Grand FITA. ce va fi folosit și 
la Balcaniada din Turcia (1—5 
mai) și la .Internaționalele" 
României (16—2o mail. Așadar, o 
ultimă repetiție care s-a soldat, 
spre satisfacția selecționerilor și 
a sportivilor, cu cîteva perfor
manțe valoroase.

Este vorba, in primul rind, de 
trei noi recorduri naționale : la 
echipe ' ‘ ~ ‘
I. în 
ncscu 
Robu
(Voința Satu
927 p (v.r. L__ .
junioare. România I 
Moroșan. Maria Iurescu (ambele 
C.S.S. Rădăuți). Olimpia Marcluc 
(Voința Rădăuți) — a realizat 
834 p (v.r. 799 p) ; ia individual 
junioare. Magda Moroșan a 
tallzat 305 n (V.r. 292 D) pe 
serie GF.

Alături 
cuvine a 
excepție 
Diana Nicolaescu (Olimpia), cîș- 
tigătoare detașată atît a semifi
nalei (316 p) cit si a finalei 
(318 p) In întrecerea... masculi
nă. Concurînd „umăr la umăr" cu 
multiplul campion și recordman 
Victor Stănescu. cu campionul 
„en titre" Adrian Călin, cu o- 
cupantul primului loc în campio
natul din 1987. Iosif Szatmari, 
reprezentanta clubului Olimpia a 
făcut o adevărată demonstrație 
de virtuozitate, obțlnind și pe 
distantele lungi un punctaj bun : 
74 si 76 p la 90 m. 76 și 77 p la 
70 m.

în competiția feminină, trebuie 
remarcată lupta extrem de strîn- 
să din finală, pentru 
treaptă a podiumului,, dintre 
Gabriela Coșovan (Voința Rădă
uți) șl Ecaterina Birzu (Voința 
Satu Mare). Avînd același punc
taj (303), pentru desemnarea ciș- 
tigătoarei a fost necesar un ba
raj. adjudecat (25 fată de 18 p) 
de rădăuteancă.

CLASAMENT, individual. fe
minin : 1. Gabriela Coșovan
303 p, 2. Ecaterina Birzu 303 p, 
3. Marina Moloce (Carpați Gă- 
lănesti) 299 p ; masculin : 1. 
Diana Nicolaescu 318 p, 2. Aurel 
Robu 313 D. 3. Adrian Călin 310 
p (23 d după baraj). 4. Victor 
Stănescu 310 p (22 p d.b.) ; e- 
chipe senioare : 1. România I 
(Marina Moloce. Gabriela coșo
van. Aurora Matei — Steaua) 
921 p. 2. România n (Ecaterina 
Birzu, Diana Nicolaescu. Eva 
Lancz — Voința Satu Mare) 891 
d. 3. România II junioare (Clau
dia Coșovan. Maria Jega — Mi
nerul Aninoasa, Daniela Bercea 
Mobila Satu Mare) 813 p ; echi
pe seniori : 1. România I ( V. 
Stănescu. A. Robu. A. Călin) 897 
p, 2. România n (I. Szatmari, A. 
Berki — Voința Satu Mare. Gh. 
Pop — Minerul) 849 p, 3. Româ
nia I junior! (C. Alexandrescu 
— C.S.M. Iași. R. Furdul. D. 
Bogdan — Minerul) 813 p.

loan NOVAC

seniori, formația România 
componenta Victor Stă- 
(Metalul Plopeni) Aurel 
(Olimpia). Adrian Călin 

i Mare), a obținut 
925 p) ; Ia echipe 

Magda

de aceste rezultate, 
consemna evoluția 

a maestre!

A ÎNCEPUT TURNEUL FINAL DE VOLEI (f)
(Urmare din pao 2)

IATATEA" LA CULTURISM
de

to- 
o

șe 
de 

sportului

prima

c Con- 
lturism 
itatea", 
dvl re- 
asocia-

(Exploatare Metrou București)XVAC- Cl V7 U Ij LIV, Li. L C.>1 1.4 J ,
Ardei (Aurul Baia Mare), 

3. D. Man
Mare) ; 76 kg

2. V.

pe ca- 
reahnă

(Sănătatea
V. _____

(Sănătatea Satu Mare), 2. D. Flo
riei (C.F.R. Iași), 3. ” 
ceanu (Petrochimistul 
82 kg — 1. - 
Iași), 2. E.
Mare, 3. S. 
Buzău) ; S3 
(Exploatare

1.
Satu 

Belbe

din
6, 

Ve-

7 
tel 
2, 
listul ;

e (3), 
Bărbat 
ii : J.
îcescu.

M. sibi- 
Pitești) ; 

(C.F.R.
Gog (CUPROM Baia 
Mîndruță (Viitorul 
kg — 1. FI. Uceanu 
Metrou București), 

2. E. Kantor (F. Z. Tricolor 
Arad), 3. A. Strămăturaru 
(CUPROM Baia Mare) ; +88 kg. 
— 1. P. Ciorbă (C.F.R. Iași), 2. 
A. Dumitrescu (Oltul Rîmnicu 
Vîleea), 3. I. Racoițea (Azomureș 
Tîrgu Mureș) ; echipe — 1. C.F.R. 
Iași, 2. Exploatare Metrou Bucu
rești, 3. CUPROM Baia Mare.

F. Lupu

ca
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INTRE VESTIAR
• AM AMINTIT,

NICA----
despre 
iul E.
superb 
sității, 
F.C.M. 
nergic 
internațional s-a * ales 
ușoară accidentare a 
lui. El putea să reia 
dar spre a-1 menaja ... 
derea prezentării la lotul re
prezentativ, conducerea teh
nică șl medicii Universității 
au decis să nu-1 mai intro
ducă în teren. Un gest care 
vorbește de la sine despre 
atitudinea clubului față de 
interesele echipei naționale. 
• Apropo de nerevenirea 
lui Săndoi în teren, înlocui
torul lui, Gh. Barbu, alt fot
balist crescut în pepinierele 
craiovene, a jucat de parcă 
era de cînd lumea în prima 
formație a Universității. • 
C. ștefănescu nu l-a putut 
prezenta pe trei dintre oa
menii de bază : Naghi (ac
cidentat), Caciureac și Gher- 
gu (cite două cartonașe gal
bene), împrejurare care a 
dus la o slăbire a randamen
tului echipei, cu precădere a 
liniei defensive. (Ef. I.).

. IN CRO- 
DE LA CRAIOVA, 

curioasa accidentare a 
Săndoi, autorul unui 
gol, primul al Univer- 
din intîlnirea cu 
Brașov. Felicitat... e- 

de coechipieri. tînărul 
cu o 
umăru- 

jocul 
în ve-

• PARTIDA DINTRE DI
NAMO ȘI CORVINUL n-a 
fost, cum mulți au crezut, și 
poate că încă mai cred, un 
„meci de casă". • Un prim 
argument : „Am venit să ju
căm. Nu cred că am putea 
cîștiga, dar ne-am luat toate 
măsurile să nu se repete 
scorul cu Steaua" — avea să 
ne declare, înaintea meciului, 
Octavian Cojocaru, antreno
rul hunedorenilor • Un al 
doilea argument : „Dacă șu
turilor dinamoviste nu 
s-ar fi opus un portar, 
niță, care a prins o zi 
excepție, scorul ar fi 
proporții. Dacă Mateuț ___
fi fost strîns marcat de Bar- 
dac, ar fi înscris, cred eu, 
cel puțin încă două goluri". 
(Mircea Lucescu, după meci) 
• O observație : numerele de 
pe tricourile oaspeților 
sînt neidentificabile. Este ca
zul ca hunedorenii 
seama de dorințele 
(V. N.)

li 
lo
de 

luat 
n-ar

să țină 
publicului

lipsește experiența 
țională. Cu puțin rodaj" 
să-i vedeți la toamnă de 
sînt capabili". Să-i

competî- -J • o 
ce 

----- numim 
pe cei care au jucat sau au 

rezervelor: 
de ani, R<u- 

— ambii 
19, Szocs —

- 21, 
- 19, 
bine 
fru- 
evo- 
griji, 

a-

fost pe banca
DI — 20
încă junior

Biro 
taru, 
portari, ciuia
19, Eros — 21, Pin tea - 
Maier — 19, Curigan - 
Szigety — 20 etc. Toți 
fâcuți și cu promisiuni 
moașe. q „Cind Efliraie 
lucază bine, n-avem 
cîștigăm 1“ Confesiunea
parține lui P, Truțcscu, pre
ședintele Iul F.C. Olt. Așa a 
și fost. Dar de ce oare Tul- 
ba, Șuvagău, Pena șl Pistol 
nu sînt la înălțimea talentu
lui lor ? • Rețineți
nume : Dudan, un 
cu valențe ofensive, 
perl de ritm, care 
juca... mai mult de 
nute în echipa lui
(S. Tr.)

un 
mijlocaș 
cu ru- 

poate 
50 de 

F.C.
mi- 
Olt

LA
Argeș

• PARTIDA DE 
TEȘT1 dintre F.C. 
S.c. Bacău a fost 
Dar și un reproș : nici 
din combatante n-a ...jucat 
în viteză • Evoluție remar
cabilă ă lui Eduard. Prezent 
pe tot terenul șutind mereu 
puternic, eficace (două go
luri). „Are perspective, dacă 
continuă așa, să devină li

ni s-a spus 
antrenorul 
începutul 

greu. Trei 
Penof, Ivă-

Pi-
- . Și 
piucută. 
-i ' una
...jucat

derul echipei4*,
• N. Vătafu, 
băcăuanilor, la 
partidei : „Va fi 
titulari — Fulgi 
nov — sînt gripali, deci nu-i 
vom putea folosi". ~ 
noscut... e A ____ .......
prin travaliu și reușite, fun
dașul argeșean Tănase. „Ce 
bine ar fi dacă toți echipie
rii noștri ar avea ambiția și 
„inima Iui". (D. Silvășan. 
președintele clubului) (M. Fr.)

S-a eu- 
impresiohat.

CÎTEVA
înaintea partidei de ta 

.... .. ' 1 gazdelor.
promitea să facă 
mare. Promisiune 
căci el a figurat 
alte rînduri) ca 
foaia de arbitraj, 

recunos- 
evo- 

acest

șl c. 
pa- 

aceea 
'l jtse- 
îallzat 
1 din- 
acest 
fiind 

>rimul 
tul C. 
celent 
identă 
1 cu 
rapid 

reușit, 
mulțl 

)nlșca 
■ecord 

ușor 
1 sa), 
re de 
lae a 

va- 
lan- 

iltlma 
4 (CU 
e) și 
finiș

Duminică, 30 
fășura Premiul 
caracter clasic.

aprilie, se va des- 
Păcii, o cursă cu

A. MOSCU

bunele Sălii polivalente • 
curînd dată în folosință 
pentru a urmări 
celor șase formații 
te în ultima etapă 
rii voleibaiistice... 
fruntare a adus în 
lecționatele municipiului Bucu
rești și a județului Constanța. 
Firește, bucureștencele — 
componente ale divizionare
lor A, Dinamo și Rapid, pre
cum și ale lotului reprezenta
tiv — au dominat clar meciul, 
obținînd o victorie comodă : 
3—0 (2, 8, 7). învingătoare
le, conduse de pe bancă de 
antrenorul dinamovist Octa
vian Dimoîte, au folosit sex
tetul : Gabriela Dumitrescu
(Daniela Gîlcă), Alina Pralca, 
Cristina Pîrv (Daniela Buh- 
lea), Corina Holban-Rotar, Fi
delia Crișan, Georgeta Ene. 
De la învinse, au ieșit în e- 
vidență Delia Leițoiu și Doina 
Ferenczi. Au ’ " "
groiu — Vg.

în cea de 
s-au întîlnit 
dețelor Vîleea și Argeș, 
meci în care piteștencele s-au 
impus în primul set la limită

întrecerile 
califica- 

a întrece- 
Prima con- 
teren se-

arbitrat D. Ne- 
Iopescu.
a doua partidă 
selecționatele ju.

' ' Un

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

toare în acest anotimp. Oficiile județene de turism și I.T.H.R. 
București fac înscrieri pentru excursii cu trenul.
• Se aplică TARIFE REDUSE la cazare și masă.
• Vă stau la dispoziție numeroase posibilități de agrement 

și divertisment (jocuri și întreceri sportive, programe cultural- 
artistfce. folclorice, de varietăți, vizite la obiective turistice de 
pe litoral ș.a).

LITORALUL ESTE PREGĂTIT SA VA PRIMEASCĂ.
PLAJA ȘI APA MARII VA AȘTEAPTA SA LE FIȚI OASPETE 

IMPORTANT
Luațl legătura cu agențiile Oficiilor județene de turism șl ale 

I.T.H.R. București, care fac înscrieri pentru excursii eu trenul 
spre stațiunile litoralului.

(17—16). Dar în continuare, vîl- 
cencele au preluat conducerea, 
au avut în majoritatea tim. 
pulul inițiativa și au obținut 
o victorie logică cu 3—1 (—16,
11, 9, 10). învingătoarele au 
folosit formația : Mădălina
Ciorbaru, Dorina Crăciun, Fe
licia Popescu, Aurelia 
(Marilena Dubinciuc), 
lia Iliescu, Lucreția 
De la învinse, cea mai 
a fost Mihaela Marian, 
arbitrat : 
Dobre. Și ultima 
primei zile a avut o desfă
șurare identică precedentei. 
După ce reprezentativa lașu
lui a cîștigat primul set, vo
leibalistele Doljului ș-au im
pus din ce în ce mai catego
ric. Scor : 3—1 (—13, 8, 6, 0)

Zabara
Came- 
Mirca. 

bună 
Au 

I. Păduraru — N. 
întîlnire a

ric. Scor : 3—1 (—13, 8, 6, 
pentru doljence, care au fo
losit sextetul de bază al U- 
niversității C.F.R. Craiova : 
Mirela Zamfir, Ioana Cotora- 
nu, Liliana Popescu, Monica 
Șușman, Cristina Buzilă, Mi
rela Bojescu. Au arbitrat : 
C. Pitaru — I. Rusu.

Programul de joi (ora 15.30): 
Constanța — Vîleea, Dolj — 
Argeș, București — Iași.

Aurelian BREBEANU

• Printre fericiți! cîștigători 
care au intrat în posesia auto
turismelor cîștigate la sistemele 
noastre se numără șl următorii : 
Dumitru Hanciu. din Rm. Vîleea 
Gheorghe Bătrîn. din Galsa (A- 
rad). loan lonășanu (Suceava) 
toți al PRONOSPORT. Pavel Mu- 
reșan din Tîrgoviste. Rdiko Ke- 
rezsl. din Timișoara, ambii la 
LOTO precum si multi alții.. 
Cu această ocazie, facem apel 
la toți participant!! cîștigători de 
autoturisme și televizoare color 
să respecte planificarea care li 
se comunică în prealabil de că
tre organele de specialitate din 
centrală. în ceea ce privește 
partlcipantli cîștigători de bani 
aceștia sînt rugați să se prezin
te la casieriile plătitoare indl-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

• DACA AR FI
CEM sinteza plusului în joc 
al Rapidului, ne-am gîndi la 
dezinvoltura lui I. Lucian, 
care a marcat mal multe 
„puncte bune" decît „liderul" 
Goanță, și la demarajele te
merare ale Iul Iorgulescu II, 
neașteptat de sigur în ara
bele faze. De asemenea, un 
cuvînt bun despre autoritatea 
în postul de libero a lui Bacoș, 
care a făcut să fie uitată ab
sența cuplului consacrat Ma
tei — Rada. La Rapid, „pie
sele" au început să fie așe
zate mai bine pe tablă. • 
Cu totul nesportiv Barba, 
care a sprintat 50 de metri 
pentru ' ' 
cui șl masorul Oțelului, in- 
trațl în teren — e drept, 
fără aprobarea arbitrului. A 
fost nevoie de intervenția 
hotărită a tușierulul Porum- 
boiu pentru ca Barba să re
intre în „colțul ringului", e 
In pofida înfrîngerii, la Oțe
lul adie un vint al reînnoirii. 
Apelul la Budacă șl Pomadă, 
chiar dacă nu a fost însoțit 
de un rezultat bun, sugerea
ză faptul că a venit momen
tul să se renunțe, treptat, la 
jucătorii care „si-au trăit

(I. Ch.)

SA FA- 
joc

a-i brusca pe medi-

traiul...

• grădiniță de copii : 
Așa poate fi numită foarte re
maniata și foarte tînăra echi
pă A.S.A. Tg. Mureș, care a 
produs în cîteva rînduri mari 
emoții lui F.C. Olt (la 0-0 
și 2—0, cînd putea lua con
ducerea pe tabela de scor ori 
ar fi putut 
handicap), 
spune C. 
ședințele 
struim din 
piii noștri

reduce din 
„Ce să facem, ne 

Cacovean, pre- 
clubului, recon- 
mers echipa, co- 
au talent, dar le

• MECI DE VERIFICARE A 
LOTULUI DE TINERET. înain
tea partidei de săptămîna viitoa
re. cu Grecia (în deplasare), din 
cadrul preliminariilor C.E.. echi
pa de tineret va susține un ul-

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
cate în termenele înșerise pe 
adeverințele eliberate de către a- 
eentiile din rețeaua noastră.
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 19 APRILIE 1989. Extra
gerea 1 : 26 32 23 1 44 43 ; ex
tragerea a Il-a : 8 3 13 34 18 37. 
FOND TOTAL DE C1STI- 
GURi : 587.825 LEI.
• CIȘTIGURILE TRAGERII

BOX-EXPRES DIN 9 APRILIE 
1989. Cat. 1 : 2 variante 100%, 
autoturism „Dacia 1300“ (70.000
lei) și I variantă 25% a 17.500 lei; 
cat. 2 : 3 var. 100% a 11.937 lei, 
din care o excursie de 2 locuri

• INTII.NIT CU 
ORE ' ’
Oradea, portarul 
Lăzăreanu. 
o partidă 
neonorată, 
(ca și în 
rezervă pe 
în ciuda calităților 
cute, care l-au permis 
Iuții de excepție în 
campionat. Cineva spunea că 
nu există încredere totală în _ 
„tricoul nr. 1“ al Bihorului. 
Răspunsul definitiv la între
bare îi revine. ir. primul 
rind. lui Lăzăreahii. « Echipa 
F.C. Bihor traversează c evi 
dentă eclipsă de formă dar 
.vina" fotbalului orâd’ăn pul
sează permanent. Dovadă 
prestația bună a doi cvasl- 
debutanți. Vasile și Sorin Pop 
(nici o legătură de rudenie) 
care introduși in teren, după 
pauză, nu impulsionat 
echipa, schimbind fața 
lui. Ambii provin din 
niera clubului. (1. c.)

vizibîl 
j ocu
pe pi

nA CA SI CLM 
FOST SUFICIENT 
Șl ZAMFIR se 
pe lista de reze 
lui, fără a fi 
biliti iată că dună 
a mai revenit 
Majaru, a 1 
mai veche a 
hazardăm să 
alta ar fi fost 
dei, oricum este de presupus 
că Inter, cu Majaru in linia 
de mijloc ar fi avut un plus 
de luciditate ț* Cum echipa 
vizitatoare a evoluat' în tra
diționalul ..alb-negru" (după 
un model Lazioi jucătorii si- 
bieni s-au prezentat pe gazon 
cu tricouri roșii. T 
spus că din acest, 
vedere fotbalul no* 
excepție în intre a 
Pentru că oriunde 
tualitatea unor cui 
lare, formația care 
echipamentul este 
cea oaspete. Spre 
întotdeauna. în fal 
lor suporteri. Juventus 
luează numai în 
Liverpool în roșu. 
Madrid în alb. (M.

N-AR
CA IURCA 

aflau înscriși 
•ve a Interu- 

complet resta- 
pauză nu 

ne teren nici 
cărei accidentare 

i recidivat. Nu ne 
afirmăm că 
soarta parti-

,ru este o 
;i lume, 
în even- 
irî sinii- 

schimbă 
invariabil 
’ exem piu, 
i oroprii- 

evo- 
,.alb-nc'Jru‘< 

iar Real
C.)

...Șl GAZON.

tlm meci de verificare avînd 
ca parteneră De F.C.M. Brașov. 
Partida se va disputa vineri, pe 
stadionul I.C.I.M. cu începere de 
la ora 17.

în R.S. Cehoslovacă și diferența 
In numerar și 10 var. 25% a 
2.934 lei ; cat. 3 : 7,75 a 7.853 lei; 
cat. 4 : 47,50 a 1.281 lei ; cat. 5:
100.75 a 604 lei ; cat. 6 : 513.00 a 
100 lei ; cat. 7 : 7.769 a 40 lei. 
Cat. B : 1 var. 25%, autoturism 
„Dacia 1300“ (70.000 lei) ; cat. 
C : 13,75 a 3.116 lei ; cat. D :
26.75 a 1.406 lei ; cat. E : 93,75
a 100 lei ; cat. F : 3.224,73 a 40 
lei. Autoturismele au fost cîști
gate de : Vasile Floroiu din 
C-lung Argeș. Nicolae Ciuta 
din Constanța șl Gh. Plăcintă 
din Lunca, jud. Neamț.
• Astăzi, fiind ioi. este șl UL

TIMA zi pentru a vă juca nu
merele favorite la TRAGEREA O- 
bisnuitA LOTO ce va avea 
loc mîlne. vineri. 21 aprilie.



STEAUA, PENTRU A DOUA OARĂ, ÎN fINAlA C.C.E. LA FOTBAL!-------- 1 -----------
(Urmare din t>ao. 1)

turie) jocul aspru, la „intimi
dare", practicat de Galatasaray 
în start de partidă (și nu nu
mai atunci), cînd, între alții, 
excelentul Bumbescu a putut 
relua jocul cu un... bandaj în 
jurul capului.

In zadar toate acestea, Steaua 
prestînd astăzi (n.r. ieri) un 
fotbal foarte bine apreciat de 
tehnicieni și de numeroșii co
respondenți de presă din Tur
cia și de peste hotare, iar 
spre final de partidă, șl de pu
blicul gazdă, care, asemeni ce
lui de la Praga și Moscova, a 
sfîrșit prin a aplauda la scenă 
deschisă formația campioană a 
României.

Pe cine să remarcăm mai 
întîi din acest... 13, care a 
scris o nouă frumoasă pagină 
în istoria fotbalului românesc? 
Antrenorul principal al echi
pei, Anghel Iordănescu, ne 
spunea la sfîrșitul partidei că, 
în urma unui asemenea joc, 
greu din toate punctele de 
vedere, în pofida avanta
jului net luat la București, 
se cuvine a fi remarcați toți 
jucătorii. Vom avea insă citeva 
preferințe : pentru ultimul a- 
părătar al echipei, Silviu Lung,

care, apărind excel-enț, nu 
numai pe linia porții ci si în 
afara ei, a dat un răspuns 
prompt, răspicat, în privința 
adevăratului lui potential in 
partidele oficiale în care se 
mobilizează exemplar. Mai 
departe, din sistemul defensiv 
al echipei noastre greu să 
subliniez! pe vreunul dintre 
componența lud. O vom face 
însă, oprindu-ne cu precădere 
la Bumbescu, un adevărat 
stîlp în pofida circumstanțelor 
deloc favorabile lui, la startul 
partidei. In continuare, a- 
jungînd si la celelalte linii, 
de asemenea ne este foarte di
ficil de a remarca pe careva 
dintre jucători fără ca unii 
colegi de-ai acestora isă nu se 
simtă frustrați. Două vorbe, 
însă, pentru tinărul Dumitres
cu care, ca și în alte dăți, cu 
talentul si cu sîngeie rece 
care-1 caracterizează a înscris 
foarte repede golul egalizator, 
un gol cu un efect moral 
deosebit. Și, în sfîrșit, în ab
sența luj Lăcătuș, colegul si 
prietenul acestuia, aste vorba 
de Gică Bagi (în pofida „a- 
tenției“ speciale care i s-a 
acordat) cel care si-a asumat 
rolul de dirijor al ofensivei 
stgliste.

Ne este greu să redăm bucu
ria din vestiare a formației 
noastre campioane, la puține 
minute de ia fluierul final. 
Le puteai citi fericirea pe 
față tuturor jucătorilor, an
trenorilor lor și conducătorilor 
echipei. Se gindeau, firește, că 
peste puține ore vor cunoaște 
și partenera finalei de la 24 
mai. A. C. Milan ? Real Ma
drid ? Se gindeau, și după un 
timp, chiar cu voce tare, 
declarîndu-ne că vor pregătă 
cum se cuvine „ultimul act" 
al Gupei Campionilor Eu
ropeni, indiferent cum se va 
numi partenera. Steaua, in
tr-adevăr, și-a scris in ultimii 
ani o frumoasă „carte de vi
zită" și este pe deplin con
știentă de aceasta. După trei 
ani, pe „Nou Camp", stadionul 
baroelonez, ea va face tot ceea 
ce-i va sta în putință pentru 
a onora din nou fotbalul 
românesc, spre a-i satisface o 
dată în plus pe suporterii ei, 
pe toți iubitorii fotbalului din 
țara noastră. Ii dorim 
mult succes, de pe 
felicitînd-o din tot 
pentru performanța de

Gheorghe NICOIAESCU

succes, 
acum, 

sufletul 
azi.

UN NOU SUCCES AL GIMNASTILOR ROMANI>
gore Cățănoiu, clasat pe pri
mul loc la individual compus 
cu 55,75 p, urmat de Sylvester 
Csolany (Ungaria) 55,35 p.

BRATISLAVA, 19 (Agerpres). 
Proba masculină din cadrul 
concursului internațional de 
gimnastică de la Bratislava a 
revenit sportivului român Gri-

CĂMPIONATHl MONDIAL DE HOCHEI PE GHEATĂ
STOCKHOLM, 19 (Ager

pres). Meciurile _ disputate în 
ziua a treia a Campionatului 
Mondial de hochei pe gheață 
(grupa A) ce se desfășoară în 
Suedia, s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Suedia

— R. F. Germania 3—3 (1—1,
2— 0, 0—2) ; Cehoslovacia —
Polonia 15—0 (4—0, 8—0,
3— 0) ; U.R.S.S. — Finlanda
4— 1 (1—1, 0—0, 3—0) ; Canada
— S.U.A. 6—2 (2—2, 3—0, 3—0).

în turneul de șah de la Barcelona

UUDOJEVICI MII ARE NEVOIE DOAR DE O REM11Ă!

Lovitura de începere aparți
ne echipei noastre. Prima par
te a întîlnirii îi arată pe ju- 

- cătorii turci destul de contrac
tați și. adeseori, mai mult de- 
dt... deciși în acțiunile de de
posedare. La o asemenea ten
tativă, neregulamentară, Bum
bescu este rănit, fiind nece
sară intervenția medicului ; el 
reia jocul cu un bandaj în ju
rul capului. în min. 8 consem
năm un. .. grăbit cartonaș 
galben arătat lui I. Dumitrescu 
pentru tragere de timp, o de
cizie pripită — repetăm — a 
arbitrului K. Hackett. Medul 
devine mai tranșant, ambele e- 
chipe încep să atace mai 
cis. Pițurcă interceptează 
balon în preajma porții 
verse, dar Erhan degajează în 
ultima clipă (min. 21). Steaua 
apare mai des în fața părții 
lui Simovici (min. 22 — cursă 
Rptariu, blochează portarul 
gazdelor ; min. 24 — cursă Io
van, centrare bună și Erhan 
acordă corner ; în același mi
nut, Stoica a fost deposedat la 
12 m de buturile lui Simovici). 
în min. 28 Steaua va marca : 
din degajarea lui Simovici, 
mingea lovește capul lui Pi
țurcă și intră în plasă, dar ar
bitrul nu validează golul. Două 
minute mai tîrziu, iovan in
tervine oportun la o acțiune a 
lui Cuneyt, iar în min. 32 
Prekazi execută o lovitură li
beră, dar balonul trece pe 
lîngă poartă. Hagi este auto
rul unei 
(min. 32) 
puternic, 
ta. Lung 
tervenție ,___,,__ „__
în picioarele lui Cuneyt (min. 
35). Deschiderea scorului o 
înregistrăm în min. 37. Ea se 
datorează executării unei lo
vituri libere de la 40 m de 
către Prekazi, un șut violent, 
balonul atinge bara de undea- 
junge Ia CUNEYT care mar
chează din apropiere: 1—0.
După nici două minute egali
tatea se restabilește pe tabela 
de marcaj, o situație justă față 
de raportul de forțe din teren. 
Hagi execută excelent o lovi
tură liberă, Simovici respinge 
în corner. Din execuția lovi
turii de colț balonul ajunge Ia 
Simovici, care nu îl poate re
ține și I. DUMITRESCU îl 
trimite în plasă, din apropiere: 
l—1. Pînă la pauză, alte două 
frumoase acțiuni ale campioa
nei României prin Hagi ’ (min.

MADRID. 19 (Agerpres). — Cu 
două runde înainte de încheierea 
turneului de șah de la Barce
lona contînd pentru . „Cupa 
Mondială". în clasament se men
ține lider marele maestru iugo
slav Liubojevici, cu 10,5 puncte, 
urmat de Kasparov (U.R.S.S.) 9 
puncte. Korcinoi (Elveția), - Hub- 

(R.F.G.), Short (Anglia), Șa

FILMUL JOCULUI

curse spectaculoase 
încheiată cu un șut 

mingea ocolind poâr- 
are, la rîndu-i, o in- 

promptă plonjînd

Rotariu, intr-un nou sprint spre poarta echipei Galatasaray
Telefoto: AGERPRES

12) și I. 
la acest 
rul Simovici 
clorul șutul

■ jucător.
în repriza 

ția noastră 
calm, punîndu-și în valoare 
iperioritatea tehnico-tactică.

După un șut al lui Prekazi 
(min. 47), Hagi inițiază un a- 
tac încheiat cu un șut pe lin
gă poartă (min. 56). Formația 
noastră stăpînește jocul, Iovan 
face una dintre cursele-i 
racteristice șl Simovici 
plonjează în picioare spre 
împiedica golul (min. 65). 
celălalt but, Lung își va 
răta clasa la faza din min. 
cînd Cuneyt șutează violent 
din apropiere, portarul nostru 
boxează. Kovacevici reia si din 
nou Lung intervine excelent 
trimițînd mingea în corner. 
Majoritatea acțiunilor c-fensive 
aparțin campioanei noastre, 
fotbaliștii turci deolanșînd mai 
mult contraatacuri. în min. 67 
D. Petrescu îl lansează pe Balint 
cane, din poziție bună, trimite 
peste bară. Savaș este la ca
pătul unui atac al lui Galata- 
saray (min. 71) dar Bumbescu 
intervine la vreme. O mare 
ocazie pentru formația noastră 
înregistrată în min. 77 cînd 
Hagi șutează în bară, încheind 
o spectaculoasă acțiune per-

Dumitrescu (min. 44), 
al doilea atac, 

respingînd 
tînărului

secundă, 
va face

porta- 
cu pi- 
nostru

forma
lin joc

ca
li
a 

La 
a- 
66

LA CABINE. ÎN MINUTUL 91
Anghel IORDANESCU, 

norul principal 
noastre : ..Trăiesc o mare 
rle, generată de această 
nată echipă, de acești 
națl băieți. Este, de fapt, 
rla tuturor iubitorilor de . 
din țara noastră. Referitor 
joc, a fost unul specific ~ 
liflcare. în care pot să 
mal ales inteligența 
tactică de a ne atinge 
și anume calificarea în 
finală. — 
semnul intimidărilor din 
tea adversarului manieră 
tn cele din t. ..f. _ ,____  ,,
evitată. Remarc întreaga echipă 
pentru dăruirea el. pentru abne
gația cu care a reprezentat cu
lorile clubului, ale țării. Mulțu
mesc din Inimă tuturor celor 
care au contribuit, alături de

antre- 
al campioanei 

bucu- 
mlnu- 
mlnu- 
bucu- 
fotbal 

la 
de ca- 
remarc 
noastră 
scopul, 

_ ... marea 
Meciul a început sub 

par- 
____ care, 

urmă, a putut fi

noi, la acest frumos succes : 
C.N.E.F.S., F.R.F., clubului șt, 
in primul rind, ministerului 
nostru, cel care ne-a asigurat 
condiții optime de pregătire".

T. STOICA, căpitanul formați
ei : „Ce pot să mai spun 1 Sint 
tare bucuros că ne-am calificat 
pentru a doua oară intr-o fina
li a prestigioasei 
Sint convins că. la 
Steaua va practica ,___
valoros. Va fi prima mea... fi
nală l"

Silviu LUNG : „Sint fericit l 
tn cariera unui jucător este ma
re lucru sd apar ■ intr-o finală 
a C.C.E. Mă simt foarte bine 
de cînd am venit la Steaua șl 
mulțumesc echipierilor mei pen
tru jocul prestat. Nu am cu
vinte să-mi exprim întreaga 
mea satisfacție*.

competifii. 
Barcelona, 
un fotbal

o problemă, 
final mai 

„semnate" 
si Prekazi

sonală. Steaua evoluează sigur, 
calificarea în finală nu mai 
constituie nici
Pînă la fluierul 
notăm atacurile 
Hagi (min. 80)
(min. 84). O egalitate obținută 
fără să forțeze (mai cu seamă 
în repriza secundă) de cam
pioana României care a de
monstrat și pe stadionul de la 
Izmir deosebita sa experiență 
cpmpetițională.

Arbitrul K. Hackett (Anglia) 
a condus următoarele formații:

GALATASARAY: SIMOVICI
— Ismail, Erhan, ȘEMIH — 
Arif (min. 54 K. Savaș), Bu- 
lent, Tugay (min. 61 Ilyas), 
PREKAZI, Yusuf — CUNEYT, 
Kovacevici.

STEAUA: LUNG — D. PE
TRESCU, IOVAN, BUMBESCU, 
UNGUREANU — ROTARIU 
(min. 85 NEGRĂU), STOICA 
(min. 59 MINEA), HAGI, I. 
DUMITRESCU — BALINT, 
PIȚURCA.

C.C.E. LA ȘAH
Șahiștii noștri n-au reușit să 

treacă de primul tur al „Cupei 
Campionilor Europeni". Chiar 
din prima rundă, scorul întîlni
rii dintre echipele I.T.B. șl 
M.T.K. Budapesta luase propor
ții, oaspeții mareînd încă 2 
puncte în ultimele partide de 
marți (Rajna — Pavlov 1—0, 
Stefanov — Lengyel 0—1). Așadar, 
pornită de la 1—5, a doua run
dă n-a mai avut, de fapt, isto
ric. Cele două echipe terminau 
aseară la egalitate (3—3), după 
remize la primele mese șl victo
rii împărțite la ultimele două : 
Gheorghiu — Zs. Polgar 0,5—0,5, 
J. Polgar — Ionescu 0,5—0,5, 
Negulescu — Barbero 0,5—0,5, 
Lengyel — Ștefanov 0,5—0,5, Sa
vin — Rajna 0—1, S. Polgar — 
Moldovan 0—1. De remarcat, to
tuși. partida frumos cîștigată 
de juniorul Daniel Moldovan, 
inspirat introdus în formație a 
doua zi.

Scorul general : I.T.B. — 
M.T.K. Budapesta 4—8. Formația 
budapestană se califică pentru 
turul doi al competiției șa- 
histe continentale Interdu- 
buri (Rd. V.).

Iov (U.R.S.S.) — 8,5 puncte fie
care etc.

In runda a 15-a Liubojevici a 
cîștigat la Hjartarson. SalOv 
l-a învins pe Seirawan, Beliavski 
a pierdut -la Korcinoi, în timp 
ce partidele Nikolicl — Ribli, 
Nogueiras — Kasparov, Spe- 
elman — HQbner s-au încheiat 
remiză, Liubojevlci mai are de 
jucat o singură partidă, cu 
Short. în ultima rundă urmînd 
să fie liber. Campionul mondial 
Kasparov mal are de disputat 
două partide 
Spasski.

cu Uleskas

★
19 (Agerpres)

Si

In 
la

MOSCOVA, . _ _
runda a 9—a a turneului de ... 
Tallin au fost consemnate urmă
toarele rezultate : Gelfand — 
Ernst 1—0 : Mihail Marin — 
Gavrikov 0—1 ; Tlmoșenko — 
Borges remiză ; OU — Psahis 
remiză. In clasament conduce 
OII cu 6,5 puncte.

NAGANO
PENTRU

J.

CANDIDEAZĂ
ORGANIZAREA

0. ’98
TOKIO, 19 (Agerpres). — 

Orașul japonez Nagano si-a 
prezentat candidatura pentru 
organizarea Jocurilor Olim
pice de iarnă din 1998, an în 
care se sărbătorește 100 de ani 
de la fondarea localității.

COMPUTERE PARTICIPANTE LA OLIMPIADA ȘAHISTA?
BELGRAD, 19 (Agerpres). — 

La Olimpiada de șah ce se va 
desfășura în 1990 în orașul iu
goslav Novi Sad, vor participa 
probabil, în afară de concurs, 
computere, a declarat președinte
le comitetului de organizare a

competițlel, Bosko Petrov, care 
a adăugat că o propunere în 
acest sens a fost înaintată Fe
derației Internationale de Șah 
(FIDE), organismul mondial ară- 
tîndu-se favorabil acestei idei.

PE SCURT • PE

ATLETISM A Etiopianul Abebe 
Mekkonen a terminat învingă
tor în concursul de maraton de 
la Boston, fiind cronometrat cu 
timpul de 2.09:06. La feminin, 
cel mai bun timp —/2.24:33 — l-a 
obținut campioana norvegiană 
Ingrid Kristiansen, a întrece
rea masculină a maratonului de 
la Rotterdam a fost cîștigată de 
recordmanul probei. etiopianul 
Belaybeh Dinsamo, cu 2.08:44.

BASCHET a Prima manșă a 
finalei (f) a campionatului Iu
goslaviei : Steaua Roșie Belgrad 
— SIbenik 77—69.

CICLISM A Cursa Liege — 
Bastogne (268 km) a fost cîȘ-

8
SEMIFINALELE „EUROPENELOR"
Ieri s-au desfășurat meciurile retur ale semifinalelor cupelor 

continentale. Iată rezultatele (între paranteze, scorurile din 
,ma manșă), echipele subliniate calificîndu-se în finale.

prl-

CUPA

SCURT • PE SCURT

tigată de Irlandezul Sean Kelly 
în 7 h 23:40. • Etapa a 9-a, pe
nultima. a competiției cicliste 
internaționale „Turul Nieder- 
sachsen", încheiată după 147 
km la Northeim, a revenit ruti
erului polonez Jacek Bodyk, cro
nometrat cu timpul de 3 h 32:45. 
Lider al clasamentului indivi
dual este Carsten Wolf (R.D.G.), 
urmat de polonezul Spruch la 

Pe echipe conduce R.D. 
urmată de Polonia. 
Cehoslovacia, Olanda, 

Aus-

Galatasaray
A. C. Milan

Sredeț Sofia
Sam'pdoria

CAMPIONILOR EUROPENI
— Steaua București

. — Real Madrid

CUPA CUPELOR
— F.C. Barcelona

— F. C. Malines

(0-4)
(1-1)

1—1
5—0

1—2(2-4)
(1—2) 3—0

Dynamo Dresda
Bayern Miinchen

Amănunte în ziarul

CUPA U.E.F.A.
— V.f.B. Stuttgart
— Napoli

de mîine.

(0-1) 1-1
(0—2) 2—2

47 s.
Germană, 
U.R.S.S., 
Bulgaria. R.F. Germania, 
tria, Finlanda etc.

MOTOCICLISM • 
premiu " ' '
Laguna 
revenit. 
Wayne 
maha“ 
145,673 km. iar la 250 cmc com
patriotului său John Kocinski 
(„ Yamaha").

RUGBY A In 
la Hilversum : 
Germania 21—13

TENIS A Finala de la 
Jelen (R.F.G.) .
Slavia) 4—6, 6—0. 6—4 
de la Atena : Agenor 
Carlsson (Suedia) 6—3,

TIR @ Pe primul 
Ciudad de Mexico, la 
teză : Viaceslav
(U.R.S.S.) 677,4 p, urmat ...
compatriotul său Suhrat Ahme- 
dov cu 676,6 n și de americanul 
Jerry Wilder 672,8 p. • La Plsen, 
în proba de pușcă liberă 60 f, pe 
prima poziție : Klimenko
(U.R.S.S.) 700,2 p (600 4- 100.2).

VOLEI A La turneul feminin de 
la Brno, în finală : R.P. Chineză 
— Cuba 3—1 ; pentru locurile 
3—4 : R.P.D. Coreeană — Cehoslo
vacia 3—0, A Primul meci (m) 
în „Cupa Primăverii" de la 
Lisabona : Portugalia — R.F. Ger
mania 3—1.

_ In
din cadrul C.M. . _ 
Seca (S.U.A.) victoria a 
la 500 cmc, americanului 
Rainey (S.U.A.) pe „Ya- 

cu o medie orară de

marele 
de la

C.E. (grupa B), 
Olanda — R.F. 
(3-9).

Graz :
(iugo-Prpici ___

A Finala 
(Haiti) — 
6—4 !

loc, la 
pistol vi- 

Tokarev 
de


