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De cum am coborit in gară, 
am constatat că Hodoșa har- 
ghileană e un sat puternic a- 
nimat de dorința de a se în
frumuseța și 
Despărțite de
fier. chipul 
diri ale micii 
dustrialc și 
parcă îți dau 
că pînă in prezent s-au con
struit 134 de apartamente, pre
văzute cu rețea 
tăti comerciale și 
de servicii către 
complex condus 
pricepere, știe toată 
de 
bal 
Unirea 
vează 
țean.

E o zi obișnuită. Am 
în această 
situată pc malul 
in tre Ghcorgheni

autogospodări. 
drumul de 

modernelor clă- 
platforme in. 

zveltele blocuri 
binețe. Aflăm

de uni- 
de prestări 

populație, 
cu multă 

lumea, 
talentatul jucător de fot- 

Mihai Mindru din 
Hod-oșa, care 

in campionatul

echipa 
acti- 
jude-

ajuiiiS 
pitorească așezare. 

Mureșului, 
și Topii-

Proletari din toate tarile, unitbvi I

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

intr-o după-amiază, 
tunci cînd oamenii se 
torc de la cele două fabrici 
(una de cherestea, alta de 
scaune), îndreptîndu-se spre 
case. Unii trec pe la diferite 
magazine. alții s-au oprit 
la terenul de fotbal, unde se 
află un mic șantier, pentru a 
lucra la finisările noilor ves
tiare, construite prin iden
tificarea șl valorificarea re
surselor proprii. O paran
teză : știți cîți membri are 
asociația sportivă Unirea ? 
Sute de tineri și vîrstnici an
grenați în concursuri de 
cros, oină, fotbal, tenis de 
masă, handbal, șah. sanie, schi 
Si alte entuziaste dispute 
ale Daciadei, desfășurate 
non-stop in toate anotimpurile. 
Concepîndu-și meseria la 
cota ei de vîrf, Aurel Ceică. 
Petru Sbanca, Făncl Pop, 
Tiberiu Szasz și alți sportivi se 
mențin constant în fruntea 
întrecerii socialiste pornită 
în întîmpinarea zilei de 1 
Mai. cele două unități fores
tiere de aici reaiizîndu-și pla
nurile de producție la ora de 
față în proporție de 105%.

...Lucrările la noile ves
tiare erau conduse de un băr-

a- 
în-

Traian IOANIȚESCU

(Continuare In na o t-3J
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După manșa a doua a semifinalei C.C.E. cu Galatasaray

IZMIR. 20 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). 
Cufundat într-o liniște ne
firească ne apare, după trei 
zile in șir de tumult, de zgo
mot continuu, „Efes Hotel", 
gazdă a fotbaliștilor lui Gala
tasaray, ca și a numeroșilor 
ziariști, inclusiv noi, româ
nii, la această importantă par
tidă. Nici o urmă, acum, la 
primele ore ale dimineții zilei 
de joi. din toate cite au fost : 
suporterii cu miile, scandind 
fără înoetare numele echi
pelor favorite, ca și pe acela 
al componenților ci ; nesfâr
șitul convoi al mașinilor, 
claxonînd neîntrerupt și al
cătuind parcă un fluviu imens, 
gata să se reverse în apele 
Mării Egee, din apropiere. E- 
ram martorii unei declanșări

de patimi și de energie, rar 
întîlnite, 
tlurile 
Ioane 
rațiile 
rele : 
juca 
Denizli in 
sir'

ti-întreținută de 
mari, pe mai multe co
de apelurile și decla- 
apăxute în toate zia- 
„Finala noi o vom 

afirma antrenorul 
cotidianul „Yenia- 

care apare la Izmir. „A- 
cest meci este foarte impor- 

pentru noi. Nu nc lă- 
l" — solicita același 

suporterilor Iui Gala- 
„Trebuie să înscriem

A

DESCHIDEREA ETAPEI DE VARA IN SECTOARELE CAPITALEI
leri, in Capitală, mai precis 

in cele șase sectoare ale sale 
precum ți in Sectorul Agricol 
Ilfov a avut loc, ca de obicei in 
luna aprilie, deschiderea oficială
DEI - ajunsă acum la cea de-a Vl-a ediție.

a ETAPEI DE VARA A DACIA-

Semi-fond, feminin, de ciclism pe alei Foto : Nicolae PROFIR
După cîteva zile în care a 

plouat din belșug, fiind vre
me închisă, ieri a apărut 
din nou, generos, soarele, lu- 
minind micile dar 
dentele manifestări 
și desfășurate siub 
marii competiții 
„Deschiderea" Daciadei 
sectorul 3 a avut loc în Par
cul Voinicelul, cea din sec
torul 5 — la Stadionul Progre
sul, din sectorul 2 — în
Parcul Morarilor și la Stadio
nul F.R.B., iar Sectorul A-

conclu- 
initiate 

genericul 
naționale, 

în

la Brănești,
Noi am mers la una 

cea organizată de 
al sectorului 6 

(președinte : Carmen Manea) 
în Parcul Al. Moghiroș din 
cartierul Drumul Taberei. 
Parc ale cărui alei, timp de 
vreo trei ore, au devenit un 
adevărat „domeniu" rezervat 
sportului. încă din jurul 
orei 14, aici, s-au montat pa
nouri pe care scria : „Pleca
re", „Sosire", au început să 
sosească mulți bicicliști, pa-

gricol Ilfov 
Buftea, 
din ele, 
C.E.F.S.

mint alți coechipieri ai aces
tuia.

încheiată, fiind, însă pri- 
jumătate de oră, o treime 

totalul minutelor, 
(încadrîndu-se în 

Iordănescu numea, 
la vestiare, suplețea tacti

că in modul de a aborda par
tida retur) s-a văzut mai 
mult în atac și încetul cu în
cetul, componenți ai linii
lor dinapoi au urcat în spriji
nul vîrfurilor, creînd îm
preună emoții la poarta lui 
Simovlci. Cele mai mari au 
fost, desigur, atunci, in min. 
33. cînd Hagi, scăpat pe 
partea stingă, în careu, a 
țintit colțul lung, nu insă 
ou precizia necesară și min
gea a ieșit afară. în ambianța 
încinsă și la figurat, și la 
propriu, tribunele... îngheța
seră. pur șî simplu, așa 
cum mărturisim sinoer a- 
veam s-o facem 
mai tîrziu, cînd. 
Ițilui înscris 
ne-am amintit 
lui Prekazi („Dacă înscriem 
în primele 20 de minute..."), 
cel care, mai înainte ca echi
pierul lui, Cuneyt. să trimită

ma 
din 
ua 
ce 
ioc.

Stea- 
ceea 

după

tant 
sați singuri' 
Denizli 
tasaray.
5 goluri, i-ain studiat bine pe 
fotbaliștii români, putem să o 
facem", — declara Simovici, 
iar un alt iugoslav, dintre cei 
trei ai formației din Istanbul, 
valorosul 
condiționa 
scrierea unui gol în 
de minute.

Prin anticiparea 
asaltului din start 
tidă al echipei Galatasaray, ne 
vom explica și noi jocul pru
dent, de expectativă dl Stelei, 
în perioada de timp la care 
s-a referit și Prekazi ; o 
atitudine tactică, dictată a- 
tît de rezultatul (4—0) con
semnat în manșa de la Bucu
rești, cit mai ales de presin
gul exercitat nemilos și me
todic de către jucătorii lui Ga
latasaray, care, în excesul 
lor de zel l-au accidentat pe 
Bumbescu și au culcat la pă-

dispecer Prekazi, 
calificarea de în- 

primele 20

exactă a
de par- simplu, 

sinoer 
noi. puțin 
urma go.

Cunyet, 
declarația

si 
în 
de 
de

peste 
aprins 

par- 
școlile

, Ui-

tiriato.ri pe rotile, 
multă vreme... 
ambițiile sportive 
ticipanților : 
nr. 57, 117; 164, 176, 206, 
ceul nr. 20 
muncii de 
U.R.E.M.O.A.S., 
Bineînțeles, 
unor 
fizică 
leanu, 
Mihai
ș.a.) am văzut, între altele, o 
frumoasă repriză de gimnas
tică cu stegulețe (Școala 156), o 
partidă îndîrjită de....... trasul
frînghiei" (elevii Liceului 20), 
pe micii luptători în costume 
(C.S.S. 5 Rapid), întîlniri de 
volei, tenis de masă și de cîmp. 
ciclism, badminton, un cros. 
Interesant cadrul în care s-au 
desfășurat întrecerile celor 
circa 60 de șahiști. Tablele de 
șah erau așezate fie pe un 
șir de bănci ale parcului (erau 
vreo 20), fie... direct pe iarbă !

Totul a fost reușit, frumoase
le sărbători sportive din Ca
pitală, cu participanți de toate 
vîrstele. au marcat frumos des
chiderea competiției naționale 
numită și „Olimpiada sportului 
românesc".

Nu
s-au 

ale 
elevi la

Gheorghe NICOLAESCU

sau oameni ai 
la Semănătoarea, 

I.P.R.O.M.E.T.
sub conducerea 

profesori de educație 
din sector (Violeta Brăi- 

Valcnlin Zamfircscu, 
Hoară, Andrei Bartha

(Continuare în pag 2—3)

PREMISE PENTRU UN SPECTACOL

DE BUNA CALITATE
LA „INTERNAȚIONALELE**

DE GIMNASTICA
• Azi, in prima reuniune, 
concursul pentru individual 

compus masculin 
Astăzi, în Sala ~ 

lor „Victoria" din 
se dă startul în 
XXXII-a ediție a 
natelor Internaționale de Gim
nastică 
petiție

Modesto FERRARINI

După ziua a doua a turneului final (feminin)

ECHIPELE CAPITALEI, DOLJULUI Șl VÎLCEI, NEÎNVINSE
BUZIAȘ, 20 (prin telefon). 

Turneul final al Daciadei de 
volei (performantă — feminin) 
a continuat în Sala polivalentă 
„Victoria*1 din localitate, în 
mijlocul unui interes sporit, 
cele șase competitoare strădu- 
indu-se să ofere numerosului 
public prezent în tribune spec
tacole cît mal atractive.

In ziua a doua s-au desfășurat 
patru partide, selecționata Bucu
reștiului șl echipa județului Ar
geș dlsputîndu-șl în devans me
ciul din etapa de duminică. în 
acest joc, programat dimineață, 
bucureștencele au realizat o vic
torie netă : 3—0 (9, 8, 10), justifi
cată de nivelul superior de 
pregătire la care se află această 
principală pretendentă la 
mul loc. Toate jucătoarele 
losite în selecționată sînt, 
altfel, componente ale lotului 
național, care a efectuat înaintea 
acestei competiții un stagiu de 
omogenizare aici. Dintre ele, 
merită sublinieri pentru presta
ția din acest mec! Georgeta Ene, 
Cristina Pîrv, Gabriela Dumi
trescu și Alina Pralea. De la 
argeșence, din nou cea mai 
bună a fost Miliaela Marian. Au

pri- 
to- de

arbitrat N. Dobre șl D. Negrolu. 
încă o victorie a Înregistrat 

și echipa județului Vilcea : 3—0 
(10, 7, 13) tn fata selecționatei 
județului Constanța. De notat 
că învinsele, care nu emit pre
tenții, au dat o replică mai pu
ternică declt tn ziua precedentă, 
învingătoarele au folosit un 
sextet care nu a suferit nici o 
schimbare (Lucretia Mirea, Mă- 
dălina Clorbaru, Dorina Cră
ciun, Felicia Popescu, Aurelia 
Zabara, Camelia Iliescu). Ar
bitri : I. Rusu și I. Pădurariu.

De asemenea, echipa Doljului 
șl-a trecut in cont o nouă vic
torie : 3—0 (4, 7, 11) în partida 
cu echipa județului Argeș, pe 
care a dominat-o cu autoritate. 
Remarcate : Ioana Cotoranu, 
Mirela Boiescu și Mirela Zamfir 
(Dolj), Mibaela Marian și Dana 
Marinescu (Argeș). Arbitri : vg. 
Ionescu si C. Pitaru.

în ultima partidă a zilei, se
lecționata Bucureștiului a făcut 
cel mal bun joc al ci de pînă 
acum, obțlnind un succes ful
gerător (în numai 37 de minute) 
asupra echipei lașului : 3—0 (2, 
1, 3). Evidențiate : Georgeta
Ene, Gabriela Dumitrescu șl

Cristina Pirv. Arbitri : I. Pă
durariu și N. Dobre.

Continuă să rămînă neînvinse 
formația Bucureștiului, Dolju
lui șl Vîlcei.

Aurelian BREBEANU

ALE ROMÂNIEI

com- 
miș- 
care

Gimnasta care „vine" cu fie
care concurs, Cristina Bontaș 

Foto : N. PROFIR

Sporturi-
- Ploiești, 

cea de-a 
Campio-

ale României, 
tradițională a 

cării noastre sportive, 
s-a transformat de fiecare dată 
într-un veritabil recital de 
măiestrie și spectaculozitate. 
(Acum, la Ploiești si-au anun
țat participarea sportivi 
roși din 18 țări.) 
Sînt toate 
preciem că și de data aceasta 
va fi la fel. Credem că va fi 
la fel pentru că vor fi pre
zent! în concurs cele mai bune 
și cei mal buni gimnaști 
țării noastre, sportivii 
se pregătesc asiduu în 
derea viitoarelor și difici
lelor competiții în care va 
fi angajată gimnastica noas
tră în acest an. „europenele" 
și „mondialele".

După cum am mai anunțat,

motivele

In Divizia A de handbal (feminin)

ȘTIINȚA BACAU -
CONFECȚIA BUCUREȘTI — 

ȘTIINȚA BACĂU 18—28 (15—11). 
Două reprize diametral opuse, 
tn prima, gazdele, cu spectrul 
retrogradării in fațî. au făcut - ș) pe 

fisuri 
au reu- 
ceea ce 

__ ________ _______  __ ultimele
30 de minute sportivele de la 
Știința și-au amintit că dumini
că vor susține prima manșă din 
finala „Cupei Cupelor0 la Kras
nodar și, lucind ca atare, au tt-

VICTORIE CLARA...

multă risipă de energie 
fondul unei apărări cu 
practicată de băcăuane: 
șit să înscrie 13 puncte, 
le dădea speranțe... tn

cut ca în această perioadă gazdele 
să realizeze doar... 3 goluri. Au 
marcat: Berbece 5, Preotescu 5, 
Rontescu 3, Popescu Z. S. Arva- 
tu, Croitoru și M. Arvatu cite 
1 pentru Confecția. respectiv 
Butnărașu 10, Luca 3, Ciubotaru 
3, Antoneanu 1, Cervenciuc 2, 
Danilof 1, Lunca 1, țurluianu 1.

Arbitrii B. Iamandl si Tr. Ene 
(Buzău) au dat destule dfcb.ll 
neconforme cu realitatea dtn 
teren.

tradiționalul nostru concurs 
internațional debutează cu 
competiția rezervată băieți
lor. programată azi de la 
ora 16, la finele căreia va fi 
desemnat cîștigătorul Ia in. 
dividual compus și îi vom cu
noaște 
lifica 
parate 
neață. 
mari 
vingător le are multiplul nos
tru campion Marius Gher
man, revelația Jocurilor O- 
limpice de anul trecut, dar nu 
vom neglija nici puterea de 
replică a altor valoroși gim. 
naști români precum Marius 
Tobă, Marian Rizan. Nico. 
tae Bejenaru, Adrian Gătăno-

pe cei care se vor ca- 
pentru finalele pe a- 

de duminică diml- 
în mod firesc, cele mai 

șanse de a termina în-

P. I*. (Continuare tn pag. • A-a)



SPORTURI TEHNICO APLICATIVE DIRT-TRACK INTERNAȚIONAL 
LA BRĂILA Șl IANCA

PE AGENDA F. R. TURISM-ALPINISM
CONSFĂTUIRE. Pentru Co

misia centrală de turism, 
1988 a fost un an extrem de 
bogat în realizări. dintre 
care, de menționat, o serie de 
„premiere", bine primite de 
iubitorii muntelui. Printre 
ele : „Ștafeta Munților" s-a 
desfășurat separat de con
cursul „Amicii Drumeției" ; 
în calendarul republican au 
figurat și întrecerile jude
țene de turism sportiv, iar 
participarea la aceste ac
țiuni a fost condiționată — 
parțial — de afilierea la 
F.R.T.A. și de legitimarea 
concurenților ; în fine, s-au 
acordat — ca la oricare altă 
dlșciplină — clasificări spor
tive. Iată, așadar, și o par
te din motivele care au deter
minat comisia de specialitate 
din cadrul federației să or
ganizeze o consfătuire cu res
ponsabilii tuturor cercurilor 
de turism din țară. Cealaltă... 
parte a constat din discu
ții privitoare la regulamen
tele concursurilor viitoare 
(interjudețene și de sub e- 
gida F.R.T.A.), la condițiile

de participare pentru ac
țiunile întreprinse de fede
rație, la modalitățile de a- 
testare a arbitrilor ș.a. O- 
bișnuiți de-acum cu nou
tățile ce duc la îmbunătățirea 
activității, reuniunea de lu
cru a stabilit două alte „pre
miere" : 1. din acest an se va 
desfășura și „Cupa României" 
la turism montan cu spor
tivi avînd categ. I și a 
Ii-a ; 2. a fost definitivat un 
calendar competițional sepa
rat pentru sportivii legitimați 
și un altul pentru... aspiranții 
la gloria sportivă.

REUNIUNI. De data aceas
ta, în aer liber, mai exact, 
una în masivul Făgăraș și 
alta în Retezat, pentru alpi- 
niști, organizate, evident, de 
Comisia centrală tehnică de 
specialitate din cadrul F.R.T.A. 
Au semnat de prezență e- 
xact 242 de alpiniști, puși la 
grea încercare de vremea 
neprielnică. Cifra spune mult 
despre popularitatea sponta
nă a acestui nou tip de ac
țiuni avînd un specific a- 
parte. Ele au constat din ture

alpine de tip „raliu" (par
curgerea, în condiții de au
tonomie a echipelor, a unor 
itinerarii care au presupus 
traversarea crestelor și a- 
tingerea principalelor vîr- 
furi ale masivilor), din as
censiuni pe pereții stîncoși. 
Multe dintre echipe au a- 
cum la activ — în condiții de 
vreme 
puternic 
tă care 
orientare 
ficultate 
au fost 
topel, Bucura 2 .
sau au parcurs crestele dintre 
Simbăta și Bîlea. Muchia Dră
guțului, Creasta Arpășelu- 

Ceea ce s-a remarcat au 
buna pregătire, a tu- 

spiritul de camara- 
coeziunea sufletească.

în Paring, la re- 
salvamont și la ca- 

C.S.S. Petroșani 
cursurile 
etapa de

Primele curse internaționale 
de dirt-track ale anului, desfă
șurate in țara noastră, vor avea 
loc astăzi și miine pe pistele din 
Brăila și, respectiv, Ianca (în 
ambele reuniuni cu începere de 
la ora 17) în organizarea A.S. 
Petrolul Ianca. Alături de cei 
mai buni seniori ai noștri vor 
evolua specialiști ai genului de 
la M.c. Leipzig, printre care se 
află motocicliști de renume din 
R.D. Germană, în formula cla
sică de 16 alergători, în 20 de 
manșe.

PE PODIUM IN BULGARIA

i

ANGAJAMENTE DEPĂȘITE
/Urmare din pag. I)

bat de statură impunătoare, cu 
înfățișare sobră, în plină
tatea puterilor. Are ceva de 
atlet, gîndeam. Da. a fost 
chiar atlet dar și schior frun
taș al asociației Unirea. Acum 
e unul dintre cei mai înfocat! 
susținători ai activității sporti
ve din sat. împreună cu oa
menii lui din atelierul meca
nic. al cărui șef este, înfrumu
sețează și întreține toată 
zestrea edilitar-sportivă. înce- 
pînd cu terenul de fotbal si 
terminînd cu complexul spor
tiv al școlii, numărindu-se 
printre principalii animatori 
ai transformării unui vechi 
depou de locomotive într-o 
cochetă sală de sport. Asta e 
ce am aflat de la vicepreșe
dintele asociației Unirea, 
Wilhelm Mezei, șeful secției 
de cherestea, despre fostul 
atlet și schior Gavril Tom- 
pea Coșarcă. Acesta s-a pre
zentat simplu, adăugind că 
e de meserie lăcătuș mecanic 
și „mai ales țăran", 
nicire cu care parcă 
născut. Și, pentru 
vinge. ne-a invitat să-i vizi
tăm grădina, din 
căreia își onorează, 
contractele încheiate 
tul. Dar chemarea 
tulul nu 1-a oprit să 
într-una din băncile 
de la Sibiu, după care a de
venit un iscusit maistru, de 
numele căruia sînt legate 
raționalizări la curelele tra- 
pezoidale. ce au adus în
semnate economii. Cu sîr- 
guință și nopți de... veghe, a 
conceput — cu ajutorul fotba
liștilor Dumitru Vodă, Ion 
Marcu. Toma Naghi sau 
Zsolt Marton, meseriași de 
nădejde — un gater orizontal 
pentru despicarea buștenilor 
supradimensionați. La fie
răstrăul panglică, mașină de 
import, era nevoie de piese 
de schimb. De unde să le lei ? 
Cu valută, de peste hota
re ? Cu tenacitatea celor har
nici. Gavril Coșarcă și Dumi-

îndelet-
s-a

a ne con-

rodnicia 
an de an, 

cu sta- 
pămîn- 
ia loc 

școlii

capricioasă, cu vînt 
și ceață persisten- 

au pus probleme de 
— ture de mane di- 

tehnică. în care 
incluse vîrfurile Vîr- 

și Peleaga,

tru Vodă, au încercat noi și 
noi potriviri și într-o bună 
zi au găsit soluții de natură 
să contribuie 
rea și 
mentelor 
vul muncitoresc, 
zilei de 1 Mai.
zare terminată, ne-a spus 
maistrul Coșarcă, pare un 
capăt, dar nu e, deoarece am 
închis un front și am deschis 
altul, cu meseriași destoi
nici : lucrăm Ia un banc de 
încercări pe care dorim să-l 
dăm in folosință pină la 

Căutarea noului este 
de conștiință, 

că societa- 
ceva de Ia 

face 
devine o

la îndeplini- 
depășirea angaja- 
luate de colecti- 

în cinstea 
„O raționali- 

ne-a
pare

1 Mai... 
o chestiune 
Cînd înțelegi 
tea așteaptă ___
tine și cînd știi că poți 
ceva, acest „ceva", .____
datorie, care oferă și satisfac
ții. Tare mîndri ne-am sim
țit cu toții atunci cînd, în 
deschiderea recentelor lucrări 
ale Plenarei C.C. al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidu
lui, a anunțat că țara noastră 
și-a plătit complet datoria 
externă. Această importantă 
veste ne stimulează mai mult 
în munca de zi cu zi, anga- 
jîndu-ne să sărbătorim prin 
noi succese, Ia locul nostru 
de muncă, marile evenimente 
ale anului. După ce rezolv 
treburile mai grele ale gospo
dăriei, acasă mă relaxez 
jucînd șah cu fata mea, Cori
na, elevă în elasa a XII-a. 
Vreau însă să vă spun eă și in 
întreprindere avem destule 
posibi'ități și condiții pen
tru a îmbina munca cu spor
tul..."

...Stăteam și priveam cum 
maistrul Coșarcă și oamenii 
din atelierul lui grăbeau 
momentul inaugural al noi
lor vestiare. Muncind cu rîv- 
nă în orele de răgaz pentru 
înfrumusețarea 
fotbal, ei 
si mari 
lui. cum 
tovarășul 
primarul _____ ,,
de care aparține setul Hodoșa.

terenului de 
au dovedit că sînt 
iubitori ai sportu- 
îi definea pe săteni 

Vasile Tăranu, 
comunei Sărmaș,

upiinktimtm nr stat wfl-miwflPi informează
C1ȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN u aprilie: cat. 1: 2 vari
ante 100% a 50.000 lei; cat. 2: 4 
variante 100% a 11.792 lei și 11 
variante 25% a 2.943 îei: cat. 3: 
14 a 5.685 lei; cat. 1: 46 a ) 7so 
lei: cat. 5: 215 a 370 lei: cat. 6: 
351.50 a 226 lei; cat. x: s.350.50 
a 100 lei.

Report la categoria 1: 32.660 lei.
Au cîștigat cîte 50.009 iei parti- 

cmanții Ciornei Leandru 
Brasov și Ciolan Onofrei 
București.

din 
din

• Tragerea obișnuită LOTO 
de astăzi, vineri, 21 aprilie, va 
avea Ioc în București. în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 
2, încenînd de la ora 15,50. As
pecte cîe Ia operațiunile tragerii 
respective vor fi transmise 
radio, pe programul I, la 
16.35.

Ja 
ora

• Avînd în vedere că mal sică 
numai două zile pină la depu
nerea buletinelor PRONOSPORT 
consemnăm din nou partidele 
înscrise la concursul de dumini
că, 23 aprilie: 1. FCM Brăila — 
Petrolul; 2. FCM Caracal - Cht-

mia; 3. Chimica — UT Arad; 4. 
Barl — udlnese; 5. Brescia —• 
Ancona; 6. Catanzaro — Keggl- 
na; 7. Em noii — A vellino; t. 
Licata — Genoa; 9. Messina — 
Barletta: 10. Padova — Taranto; 
11. Parma — Cremoncse; 12. Pia
cenza — cosenza; 13. Samb. — 
Monza.

0 Nu uitați că sfirșltul săptă- 
mînii (respectiv, duminică, 23 
aprilie), va avea Ioc o deosebit 
de interesanta TRAGERE EX
CEPȚIONALA LOTO „A PRI
MĂVERII", cu posibilități mar! 
de a obține numeroase clștiguri 
în bani, autoturisme șl excursii 
peste hotare. Agențiile Loto-Pro
nosport vă stau la dispoziție, 
pentru a vă furniza toace infor
mațiile necesare, inclusiv pros
pectele tragerii, în mod gratuit.
• Săptăminai, Ia sediul eentral 

al Administrației de Stat Loto- 
Pronosport se prezintă zeci de 
participanți, pentru a-sl ridica 
autoturismele șl televizoarele 
color clștigate la sistemele noas
tre. în sconul servirii exempla
re a acestora, rugăm pe partieî- 
panții respectivi să respecte 
programarea care Ii se cjmuni- 
că în prealabil.

lui... 
fost 
turor, 
derie,

ȘCOALA.
fughil
bana C.S.S. Petroșani s-au 
desfășurat cursurile Școlii 
salvamont — etapa de iarnă, 
la care au luat parte un nu
măr record de... elevi — 
80 ! După parcurgerea unei 
programe judicios întocmite 
și exigente, cu lecții teo
retice și practice, viitorii sal- 
vamontiști au avut de sus
ținut și un examen. Spre sa
tisfacția lor, a profesorilor lor, 
dar și a noastră, toți l-au ab
solvit cu calificative bune 
și foarte bune.

Conlinuînd pregătirile pentru 
preliminariile C.M., programate 
în ziua de 7 mal în orașul iu
goslav Crsco, seniorii M. Șoaită, 
S. Ghibu (rezervă — D. Stoica), 
conduși de antrenorul N, Biu- 
reanu, au luat parte la con
cursul internațional din localita
tea Șumen (Bulgaria) în com
pania unor valoroși adversari 
din Austria, Cehoslovacia. 

Ungaria și, bineînțeles, 
Confirmînd bunele a- 

M. șoaită a urcat pe 
1. V. Trofimov (URSS) 
I. Marko (URSS) 12 p, 

3. M. Șoaită 10 p... 12. S. Ghi
bu 4 p.
• Tinerii alergători de dirt- 

track, M. Agrișan, AI. Toma și 
A. Oaneș vor reprezenta țara ia 
prima etapă a „Cupei Prietenia", 
care va avea loc sîmbătă și 
duminică în orașele Svitavi și 
Pardubice. Cei trei piloți sint 
însoțiți de antrenorul Gh. Voi- 
culescu.

TATĂL Șl FIICA 
IN ACELAȘI ECHIPAJ I

Reprezentanți! secției Oțelul 
Galați, pregătiți de veteranul 
viteziștilor din ta: a noastră, 
Gh. Stancu, se vor alinia in ac
tualul sezon la clasele 50, 125. 
250 cmc șl ataș pînă la 500 erne, 
piloțil de aici avînd la dispoziție 
10 motociclete recondiționate în 
atelierul secției. Ca o noutate, 
Gh. Stancu va avea la proba de 
ataș ca sldecarist pe... fata lui, 
Mibaela Marta in vîrstă de 10 
ani. care se instruiește de anul 
trecut.

feder 
nu : 
Pura 
trolu' 
Auto) 
reali;
• I 

teri 
moto 
sancț 
de p 
ua , 
o add 
comp 
națio:

loan NOVAC

U.R.S.S., 
Bulgaria, 
precleri, 
podium: 
13 p. 3.

RECORD DE PARTICIPARE 
LA CONCURSUL 

INAUGURAL DE VITEZA

După lunga perioadă de 
gătire din timpul iernii, 
ziștii de toate categoriile 
vor alinia duminică, pe traseul 
de la Bistrița, la cele șase cla
se din programul primului con
curs al sezonului dotat " 
pa federației". $i-au 
participarea un număr 
de concurenți: 243 din 
cluburi și asociații.

pre- 
vite- 

se

cu wCu- 
anunțat 
record 

2d de

însemnări dintr-o seefie de Judo

UN EXEMPLU SI PUTEREA LUI
7

ză aici. Chiar in 1984, cînd au 
apărut fetele in secție !

Prima dintre ele, Ioana Nicola, 
pe atunci proaspătă absolventă a 
unei școli generale din județ, 
avea să confirme in scurtă vre
me. In 1985, la prima ediție a 
Campionatului Național feminin, 
desfășurat la Pitești, devine vi
cecampioană, in 1986, la Arad, 
își adjudecă titlul de campioană 
a țării la cat. 61 kg și se cla
sează a doua in finala Balcania
dei. in 1988, după ce s-a îm
bolnăvit de hepatită, cînd ni
meni nu se mat aștepta, revine 
și ctștigă medalia de bronz la 
campionatele naționale desfășu
rate la Sf. Gheorghe.

Exemplul de perseverență, 
seriozitate și disciplină al acestei 
sportive, sublinia antrenorul 
Constantin Bratosln, le mobili
zează pe cele aproape 30 de fe
te, care fac la noi performanță

tntr-una din după-amiezile a- 
eestui înflorit april, curiozitatea 
reporterului a pătruns pentru o 
clipă in sala de judo a asocia
ției sportive Metalul Buzău.

Aid se aflau la lucru două 
grupe feminine de judoka, in 
care sint incluse sportivele ce
le mai talentate, „nucleul de 
aur“ cum le numea Dumitru 
Săndoiu, președintele asociației.

In ținută de antrenament, tru
purile fetelor descriau traiecto
rii amețitoare. Comenzile scurte 
ale antrenorului ne aminteau că 
acest sport vine tocmai din Țara 
Soarelui-Răsare. Dacă ar fi fost 
numai scăpărările vii ale ochi
lor șt iuțeala cu care fiecare 
sportivă își relua poziția de în
cepere și era de-ajuns pentru a 
înțelege că spusele însoțitorului 
nostru aveau acoperire. că serio
zitatea in pregătire, disciplina si 
dăruirea sint coordonate de ba-

I, vjncicn 
echilibrul 

aprecierea 
traiectoria

START IN CAMPIONATELE 
DE MOTOCROS

Anulată din cauza asociației 
sportive Electro Sf. Gheorghe, 
care nu a luat măsurile necesa
re organizării etapei I a cam
pionatelor Individuale de moto- 
cros. competiția va demara du
minică, pe traseul de la Tg. Mu
reș. In program — clasele 50. 
80, 125 și 250 cmc, primul start 
urmînd a se da la ora 9. pe 
foile de arbitraj figurează 140 de 
concurenți.

ECOURI LA SEMNALUL 
ZIARULUI

Ridicînd problema unor moto
cicliști fruntași dispăruți de mai 
multă vreme din activitatea 
competițională pentru că s-au 
mutat cu domiciliul șl locul de 
muncă în alte orașe, ziarul 
nostru a sugerat readucerea lor 
în arena întrecerilor. Dorind 
să-și reia activitatea la noile !or 
asociații, fostul campion de 
dirt-track, N. Puraveț, șl moto- 
crosistul Tr. Cîmpan, membru 
în lotul reprezentativ căci des
pre ei este vorba — n-au pri
mit însă de la secțiile unde au 
concurat dezlegare și pe linie 
sportivă. Biroul federal a luat 
marți în discuție situația aces
tor alergători. Analizînd toate 
argumentele pro și contra din 
dosarele respective, conducerea

și provin din întreprinderi, de ia 
liceul nostru, ori de la alte 
școli I

Că așa este, aveam să ne con
vingem trecînd in revistă pal
maresul pe anul trecut al sec
ției de judo, sportivele cu rezul
tate mai însemnate : Tatiana Fră- 
țilă, campioană națională de 
senioare, cat. 48 kg ; Nicoleta Iș- 
fache, vicecampioană naționala 
de junioare la cat. 56 kg ; Mar
gareta Apostol și ea vicecam
pioană națională a junioarelor la 
cat. 48 kg, numeroase alte 
sportive situate în „primii patru", 
șase convocate la lotul național, 
altele aflate în vederile selecțio
nerilor.

Acum, însă, gindurlle tuturor 
și pregătirile sint canalizate spre 
viitoarele campionate naționale 
de la Deva : cinci ore pe zi de 
antrenament intens !

Ne-am despărțit de interlocu
torii noștri. Intre timp, siluete
le tinerelor judoka s-au conto
pit cu ninsoarea florilor de Ți- 
reș sălbatic din Cringul Buzău
lui. începea ora de cros...

Gheorghe VASILE

"Com, practicați nunibaschetul!»
In jocul fie baschet, 

momentul cel mal b- 
tractiv îl constituie a- 
runcarea la coș, ea fi- 
nalizînd atacul șl ho- 
tărînd rezultatul între
cerii. Aruncarea Ia coș 
nu trebuie să consti
tuie preocuparea unul 
singur jucător. Ia în
scrierea unui coș par- 
tlclpînd in egală mă
sură și partenerul, 
care a fost clarvăză
tor șl a pisat min
gea echipierului său 
bine plasat și în po
ziție favorabilă. Pen
tru ca o aruncare lă 
coș să fie reușită, tre
buie să se ai'oă in ve
dere următoarele: po
ziția oorectă, tinerea 
mingii și 
corpului, 
distantei, --------
mingii, punctele atin
se de minge pc inel.

In momentul primirii 
mingii șl incepeiii ac
țiunii de finalizare, ți
nerea mingii și echili
brul corpului consti
tuie elemente de baza. 
Al doilea element im
portant, căruia trebu
ie să i se acorde aten
ție în egală măsură, 
este traiectoria urma
tă de minge spre coș. 
Cînd aruncările se e- 
xecută sub ua unghi 
de 45 de grade față de 
axa orizontală, se re
comandă să se arunce 
cu panoul, iar peste 
45 de grade, fără pa
nou. Cînd se execută 
din apropierea coșului, 
aruncările trebuie e- 
xecutate cu 
panoului <le 
minge, iar unghiul sa 
fie cît mai mare. Cu 
cit distanța este mal 
mare, unghiul tr®bl'îe 
să fie mai mic (fig.

Aruncările la 
pot fi executate de pe 
loc, din alergare, pre

cum ș! din diferite 
poziții speciale. Cele 
mal recomandate pen
tru începători sînt ur
mătoarele :

Aruncarea la coș 
cu o mină de la umăr 
(fig. 2). Această a- 
runcare este cea mai 
precisă și Be execută 
de la distante mici fa
ță de panou. Pentru 
executarea acestei a- 
runcări, jucătorul tre
buie să tie orientat 
spre panou cu umărul 
mîlnli cu care aruncă 
la coș. Brațul este în
doit din articulația 
cotului, Iar palma ori
entată în sus, cu de
getele depărtate. Du
pă o ușoară îndoire a 
genunchilor, urmează 
extensia corpului o da
tă cu întinderea în 
sus a brațului care 
execută aruncarea. 
Degetele dau un im
puls de răsucire a 
mingii, palma rămî- 
nînd flexată din ar
ticulația miinii.

Aruncarea cu două 
mîini de la piept (fig. 
3) se folosește de la 
semidistanțâ, precum 
și la aruncările libere. 
Corpul trabuie ră fie 
bine orientat în direc
ția aruncării, picioa
rele puțin depărtate si 
genunchii ușor îndoiți. 
Privirea a>tc îndrep
tată pe deasupra min
gii spre coș.

Aruncarea _  ..
din alergare sau dri
bling, cu o mină ■*- 
sus se execută din 
propierea coșului 
de la o distanță 
cel mult S m. Din _ 
lergare sau dribling 
se prinde mingea cu 
două mîini ia nivelul 
pieptului, după care 
se face o săritură ac
centuată pe piciorul 
drept (daca aruncarea

la coș,
de 
a- 
si 

de 
a-

„Cup
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mîna 
dreaptă), urmată de 
o săritură Ut mai 
înaltă pe piciorul 
sting și ducerea min
gii in sus, la nivelul 
capului, după care se 
execută aruncarea ia 
coș (fig. 4).

Aruncarea din sări
tură (fig. 5) se folo
sește în special de 
către un Jucător care 
acționează sub coș si 
are o detentă bună. 
Ea se execută de pe 
loc din pasă sau din 
dribling, cu o mină 
sau cu două mîini, și 
are trei faze:

Cînd mingea intră 
In posesia jucătorului 
ca urmare a unei na-

se sau din dribling, 
jucătorul sa oprește 
Intr-un singur limp, 
cu genunchii ușor În
doiți șl cu mingea ți* 
nută cu două mlinl în 
dreptul bărbiei; ": 
această poziție se e- 
xecută c —
de pe sol și c dată cu 
ea au loc extensia cor
pului, întinderea bra
țelor șl aruncarea la 
coș cu una sau două 
mîini; aterizarea se 
face pe ambele picioa
re deodată, avînd un 
Îdcior puțin deplasat 
nainte pentru a men

ține corpul lntr-un e- 
chilibru perfect.

prof. 
Stelian GHEORGHIU



APRECIERI FRUMOASE, MERITATE DIN PLIN
(Urmare din pag. 1}

cei doi piloțl 
pe tușa", N. 
sierat la Pe- 
r. timpan Ia 
ni. O măsură I
repetate aba- 
plinar și etic 
ilner a fost 
il Consiliului 
tubului Stea- 
, pe o peri- 
ln activitatea 
nă și iater-

I
I

dactată de
IANITESCU I

la rngby.
I

balonul în plasă, șutase nă- 
praznic, expediindu-1 în 
„transversala" porții lui Lung. 
Trecuseră, este drept, mai 
mult de 20 de minute, în mo
mentul deschiderii scorului, 
dar timp pină la pauză, pen
tru noi emoții în tabăra noas
tră (întărită prin grupul 
suporterilor români sosiți, la 
Izmir, în ziua meciului) mai 
rămăsese suficient

Rapid 
însă 
turci, 
fază, ca și în alte dăti, 
bilind echilibrul pe 
de marcaj și readucînd

trecătoare le-a fost 
bucuria spectatorilor 
Ilie Dumitrescu, pe 

resta- 
tabcla 
liniș-

nantul duel eu Maldini, ca
lificat, cum se știe, șl el pen
tru „Barcelona", alături de 
ceilalți jucători ai lui A. C. 
Milan. Ne referim, desigur, 
în primul rind, la cei trei 
„ași", Rijkaand — Gullit — 
Van Basten, aflați numai ei, 
în această ordine, pe firul 
fazei care, în aceeași seară de 
miercuri, 
chiui , 
juit 
celui

Revenind
multi 
de presă prezenți la Izmir a- 
preciază
(n.n. — de 
părută pe

19 aprilie, pe ve- 
„San Siro“,. a prile- 

milanezilor înscrierea 
de-al patrulea goL 

la 
dintre

așii noștri, 
oom tentatorii

că aoeastă nouă 
eîtiva ani) stea a- 
firmamentul fot-

IEȘTI, I Comentarii ale unor agenții internaționale

RAȘOV I „STEAUA ȘI-A CONFIRMAT VALOAREA INTERNAȚIONALA

: FINALĂ I
OBȚIN IND 0 CALIFICARE LOGICĂ *
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Calific: rea echipei Steaua este subliniată, între altele, de agen
ția A.P.A. — viena, al cărui trimis special notează : „Minunile 
sint rare in fotbal, și ceea ce a reușit Galatasaray ta fața forma
ției Rapid Viena șl, mal ales, in dubla partidă cu Neuchătel 
Xamax nu s-a mat putut produce in semifinala disputată cu Steaua 
București. în tur, scorul de 4—0 pentru români a reflectat superio
ritatea lor clară, iar miercuri, Ia Izmir, dorința de victorie a 
campioanei Turciei n-a fost, nici ea, de ajuns pentru un succes, 
fie șt dc palmares. După ce Galatasaray a deschis scorul in minu
tul 37, Slcaua a replicat imediat, in minutul 39, restabilind ega
litatea și spulberind definitiv speranțele surprinzătoarei formații 
turce".

La rir.dui ei, agenția D.P.A. Hamburg relatează : „steaua Bucu
rești a obținut miercuri un rezultat de egalitate : 1—1, Ia Izmir, în com
pania fostei echipe a ex-antrenorului reprezentativei de fotbal a 
R.F. Germania, Jupp Derwall, și, cu scorul general de 5—1, s-a 
calificat in finala Cupei Campionilor Europeni . performanță ce o 
realizează pentru a doua oară ta ultimii trei ani".

Sub titlul „Românii s-au calificat fără probleme în finală", co
mentatei ui sportiv al agenției spaniole E.F.E. notează: „După 
deschiderea scorului de către Galatasaray în meciul retur din 
semifinalele Cupei Campionilor Europeni , de Ia Izmir, echipa 
Steaua București, care mai avusese ocazii de a marca, a egalat 
rapid, după numai două minute,, cînd tînărui și talentatul Ilie 
Dumitrescu a transformat in gol o lovitură de colț excelent exe
cutată de Hagi. De remarcat forja apărării echipei române și su
perioritatea evidentă a liniei sale de mijloc, care, de fapt, a decis 
rezultatul':.

în comentariul agenției „CHINA NOUA" se scrie, printre altele : 
,.Echipa Steaua București și-a confirmat valoarea internaționala 
obținînd o calificare binemeritată, ce o aduce pentru a doua oară în fi
nala Cupei Campionilor Europeni , de data aceasta urmind să-șl 
măsoare forțele cu redutabila formație italiană A.C. Milan" -

Sigur, Ja aceste 
dimineții, la care 
convorbirea noastră telefo
nică, fotbaliștii Stelei n-au 
trecut la calcularea șanselor 
pentru „Barcelona". Au des
tui timp de aici înainte să o 
facă, pregătindu-sc, 
lași timp, 
eveniment 
râpei. Ei 
te bine . _ ______
Real Madrid e departe de ceea 
ce a însemnat el în concernul 
valorilor și că, înaintea a- 
oestui proaspăt și ustură
tor 0—5, echipa lui Beenhac- 
kcr a fost învinsă, în cam- 
plonatul spaniol, de Celta 
Vigo, care, ani în șir, a acti
vat in rindUrile eșalonului se
cund. Și mai știu fotbaliștii 
Stelei că n J prea de mult, 
mai precis în anul trecut, ei 
au încheiat la egalitate cu 
A. C. Milan, pe terenul aoes- 
tela. Este drept, într-un joc 
amical, dar și intr-o perioa
dă, iarna, în care, în timp ce 
campionatul italian se afla 
in plină desfășurare, la noi a- 
casă jucătorii abia pregăteau 
sezonul de primăvară.

Un prim contact, așadar, cu 
A. C. Milan, echipa antre
norului Arrigo Sacchi, Stea
ua l-a putut lua în 1988. Bun 
și acesta, afirmă Anghel lor. 
dănescu și Dumitra Dumitriu, 
dacă il încadrăm în planul ge
neral ce va fi întocmit în ve
derea finalei.

O finală pe care, iată, avem 
în față ziarele apărute azi, 
Galatasaray și-a dorit-o atit 
de mult după manșele cu Mo
naco, 
„Adio 
ryet". 
saray 
carul

Au

in ace- 
pe măsiura marelui 

în fotbalul Eu- 
cunosc însă foar- 

faptul că actualul

rîndul colegilor săi detea în 
echipă.

Din 
tinăr 
Stelei va absenta 
barceloneză" din 
tonașului galben 
în această ediție a C.C.E.) 
primit în urma unui gest inu
til. îi va lipsi, intr-adevăr, 
formației campioane a Româ
niei acest „argint viu" în te
ren, neobosit în travaliul 
pe eare-1 face pe o zonă i- 
mensă, între cele două careuri 
de 16 m și atit de util (potri
vit de minune cu stilul de joc 
al echipei) la învăluiri,

și acțiuni per- 
Dar cînd nu este 

este altcineva (fericită 
a compensației, din 

și iată, să ne amintim 
de marele absent la 
Lăcătuș, cel care va

păcate, 
și talentat

însă. acest 
fotbalist al 
din „finala 
pricina car- 

(al doilea

echipei) 
„un-doi“-uri 
«mata, 
unui 
lege 
plin) i 
acum, 
Izmir, 
fi prezent în fina’a de pe 
„Nou Camp" și unde (aseme
nea unei perioade de timp 
din partida de la Sibiu, Româ
nia — Italia) va reedita pasio-

balului european beneficia
ză de faptul că este alcătuită, 
în toate
„ll“-lui, ei 
roase... stele, 
Silviu Lung și 
Rotariu, care, 
brăcat tricoul cu nr. 
fost deloc o simplă 
un „joily-jocker", 
toate sectoarele cimpului de 
joc. Iar la rîndul lui, trimi
sul special Ia Izmir, al ziaru
lui „L’Equipe", — ‘
man, selectînd 
ția campioană 
„secțiunea" 
nără, Dan 
Dumitrescu, 
tuș, afirmă 
fi chiar echipa anului 2000 !“

Este o apreciere flatantă 
privind lumea fotbalului și 
în perspectiva ei, cuprin- 
zind însă un adevăr dătător de 
speranțe, — de ce să n-o spu
nem ? — pentru viitorul... a- 
prooiat, recte actul final al 
C.C.E.. prevăzut să se des
fășoare în ziua de 24 mal.

corn partimentele 
din alte nume- 

începînd 
încheind 

a
11, 

aripă, ci 
util în

deși

cu
cu 

im
n-a

Erick Bilder- 
din forma- 

a României 
cea mai tî- 

Petrescu, Ilie 
Hagi și Lăcă- 

că „Steaua poate

ei

Pentru o bunâ comportare la turneul lina! al C.t.

JUNIORII „MICI-
Puține zile au mal rămas pină 

la ora startului Întrecerilor tur
neului final al campionatului 
European de juniori B, compe
tiția rezervată jucătorilor foarte 
tineri, de numai 16 ani. La edi
ția 1989 a campionatului s-au 
aliniat 33 de formații, printre ele 
aflîndu-se. firește, și echipa 
României, care a obținut o fru
moasă și spectaculoasă califica
re în dauna juniorilor polonezi, 
cu scorul general de 5—2 (4—0 
la Ploiești și 1—2 la Czeladz). 
Interesant de subliniat că este a 
treia calificare obținută de ju
niorii ..mici" în ultimii patru 
ani. după promoția lui

Programul grupei A
Ră-

4 mal, la Aarhus : 
ROMÂNIA — NORVEGIA 

PORTUGALIA — ELVEȚIA
6 mai, la Redding :

ROMANIA — ELVEȚIA 
NORVEGIA — PORTUGALIA

8 mai, la Vejen :
ROMÂNIA — PORTUGALIA 
ELVEȚIA — NORVEGIA
Semifinalele sînt programate în 

11 mai, la Holding și Silkeborg, 
iar finalele — la 14 mai — la 
Brande (locurile 3—4) și Vejle 
(1—2).

dar n-o mai poate juca. 
Cupei titrează „Hu- 

,,Drumul lui Galata- 
s-a închis", scrie croni- 

lui „Millyet"...
prilejuit toate acestea 

decepții, constatări triste — 
după atitea speranțe — fot
baliștii Stelei, aplaudați, cum 
spuneam și în cronica noastră, 
la scenă deschisă, în fina
lul partidei revanșă cu Gala
tasaray.

ducioiu și Stănici (1936: și după 
generația lui Artimon. Haidlner, 
Rădos, Săvoiu, și Ticu (1988), 
cea care are de susținut în acest 
an preliminariile celuilalt cam-, 
pionat european, cel rezervat e- 
chipelor de 18 ani. Să revenim 
însă la echipa care se va depla
sa, în curînd. în Danemarca, 
pentru a spune că ea — după 
meciurile cu Polonia — și-a 
continuat pregătirile la Snagpv. 
efectuînd și un turneu de două

jocuri ta Bulgaria (0—0 șl 1—0 
cu echipa țării vecine), rezulta
tele înregistrate confirmîxSd ta
lentul pe care îl au cel mai 
multi dintre componentii lotului 
pregătit de antrenorii Gheorghe 
Ola și loan Pătrașcu și ne în
dreptățesc să privim cu opti
mism comportarea echipei la 
turneul final.

La Snagov se află ta pregăti
re 21 de jucători și..." desfășu
răm — afirmă antrenorul Gh. 
Ola — o instruire complexă, sub 
toate aspectele, p unind accentul 
pe perfecționarea ideii de joc 
și pe adaptarea pe cît posibil 
la un program cu trei meciuri 
din două în două zile, ca la tur
neul final". Sigur că pentru 
a fi parcurs ta mod corespunză
tor un asemenea program este 
necesar ea toți jucătorii să fio 
apți de efort și pentru că ei sînt 
apți de efort, aceasta se dato
rează strădaniilor medieului 
Po-mpiliu Popescu, extrem de o- 
perativ în rezolvarea tuturor 
problemelor ivite. Nu există ac
cidentați, toți „trag" cu multă 
însuflețire — și titularii, și re
zervele — atît la orele de an
trenament, cît si la jocurile a- 
micale susținute, cum subliniam 
mai sus, din două în două zi
le. Sînt, indiscutabil, semnele bu
ne încurajatoare ale reușitei 
viitoarei „expediții ‘ spre Aarhus, 
Redding și Vejen, localitățile da
neze unde Atanasescu, Molnar, 
Zară, Dicu, Papa, Stingă, Cuc, 
Bătrînu șl ceilalți vor susține me
ciurile din grupa A. cu Nor
vegia, Elveția și Portugalia. 
(Programul complet ai grupei, 
în caseta alăturată).

Laurențiu DUMITRESCU

• O INTERESANTA PARTIDA 
amicală va găzdui stadionul 
Giulești, sîmbătă 22 aprilie.. Este 
vorba despre meciul Rapid — 
Dunav Ruse. Ora de începere: 1G.

Se apropie meciul cu Grecia

GICA POPESCU: „CREDEM, TOȚI IN VICTORIE!“
Miercuri, cu trei ore înaintea 

„transmisiei de la Izmir", „tri
colorii" rămași la București au 
jucat o partidă de pregătire în 
compania echipei de tineret, 
Meci frumos, goluri multe și, 
mal ales, intrare în atmosfera 
meciului cu Grecia. La termina
rea partidei am schimbat citeva 
cuvinte cu Gică Popescu, un ju
cător a cărui rapidă ascensiu
ne se face tot mai mult re
marcată.

— Ai fi crezut, 
ajunge atît de repede 
pa națională 7

— A fost ca un vis. 
jucam încă la Calafat.

— Cine s-a ocupat 
acolo 7

— Antrenorul Valentin Ghlță, 
căruia aș vrea să-i mulțumesc și 
pe această cale pentru că, incă 
de la 14 ani, a lucrat suplimen-

Gică, să poți 
în echl-
La 19 ani

de tine

lar cu mine...
— Cît timp ai jucat în Divizia 

C 7
— Vn an și jumătate.
— Cum a fost 7
— Greu de tot. știți, desigur, 

că la Divizia C poți să joci doar 
acasă, tn rest...

— Cine te-a adus la Craiova 7
— Antrenorul Zamfir, căruia 

de asemenea...
— Ce face Craiova 7
— O să urce, o să vedeți...
— Care este jucătorul tău 

preferat 7
— îmi place Cămătaru. L-am 

îndrăgit incă de cînd eram co
pil. E ca prima dragoste...

— Dar dintre jucătorii străini 7
— O să vă surprindă, poate, 

dar mie mi-a plăcut foarte mult 
francezul Fernandez.

— Poate pentru că, într-un fel. 
ii semeni ca stil...

— Poate, dar nu m-am gindit . 
ia asta.

— Cite selecții ai în echipa 
națională 7

— Crea că șase. Mă aflu în
tre jucătorii care numără 40, 50, 
60 sau chiar 70 de selecții, cum 
a ajuns să aibă Klein, care joa
că acum ca in prima tinerețe.

— Ce zici de meciul cu Grecia 7
— Avem o echipă mult mai bu

nă, dar știți cum e meciul o- 
ficial.

— Crezi în victorie 7
— Credem toți, și nu sintem 

deloc tentați să judecăm echi
pa Greciei după meciul pierdut 
cu Iugoslavia, chiar acasă, și 
încă la _ ~

— Ce 
toric 7

— Să
Sofia...

scor.
ne trebuie pentru vic-

jucăm la Atena ca la

loan CHIRILA

PIATRA NEAMȚ, sportul cu 
:ren. Să fie de... vină Turui 
:i, care și-a făcut frumosul obi- 

în fiecare an, în acest oraș, 
oate. Constatăm, pînă una-alti, 
î clipa de față două grupări, 

mai nou, A. S. Viitorul. De 
licat, în ultima vreme, un ci- 
ilnă, Dănuț C'atană, transferat 
ti său antrenor, Nicolae Pie- 
1 însă că are cîțiva elevi care 
urmele lui Catană. Unul din* 

igoricl, a și confirmat, clasîn- 
al iv-lea la juniori mici, ta 
;m, recent încheiată. • DAR Și 
ărut un junior de perspectivă, 
nimeni altul decît fiul antreno- 
iță, un tinăr mal mereu în 
?cerii juniorilor mici. • LA 
nele lui Costel Crăciun, un 
st care bate cu putere la por- 
nale, calcă doi alergători care, 
'taratimp individual, ocupau pri- 
I ta clasamentul general, Mihai 
Chiriiă. In ultimele două etape 

unei defecțiuni tehnice (M. 
căzături (D. Chiriiă), cei doi 

’'■_, nu numai șefia, ci și foarte 
clasamentul general. Ei rămîn, 
noilor selecționeri ai loturilor 

ori, Gh. Neagoe și Gh. Căpraru 
ean, foarte ambițios și bine do- 

vedere fizic — Stânei Crăciun, 
Irăciun, care, căzînd ta prima 
in lupta pentru ciștigarea tro- 
menținut printre fruntașii ur- 
(V. N.).

3-A DREPTUL 
echipei 
finalei 
foarte 
ia și

SENZAȚIONALA 
în prima parte 

ceea ce i-a fă
ta laude antre- 

să le

Steaua
C.C.E., 
zgîrciții
Ștefan Birtalan,

, superlative și felicitări ele- 
2ă el au făcut-o, să-i credem 
gați, pur și simplu 1* A EXCE- 
■e în Sala Sporturilor din Rm. 
I, gazdele făcînd o adevărată 

înaintea primului meci al fi

nalei „Cupei I.H.F.", 
în rol handbalistele 
MAI MARE PARTE 
plecată duminică la 
ritele in meciul de ___ _____  „„
Dar cei rămași, reținuți la început, apoi mo
bilizați de cei aproape 200 de suporteri steliști 
sosiți cu puțin timp înaintea începerii meciu
lui, din București (salutară și de lăudat iniția
tiva și sprijinul conducerii clubului Steaua în rea
lizarea acestei frumoase excursii), au aplaudat 
evoluția de excepție a handbaliștilor steliști și ca
lificarea • DOI CAMPIONI EUROPENI la atletism 
(tn sală), Alina Astafei și Carol Corbu. au fost 
prezenți în tribune să-șl încurajeze colegii de 
Club. Frumos gestul lor, ca și al „handbaliști
lor" Bulgaro, Nodea, Gațu, Nedef, Grigorescu, 
Marc, Cirligeanu, obișnuiții sălilor de handbal. 
• „ESTE FOARTE FRUMOS HANDBALUL, dar 
nici atletismul nu-1 mai prejos" — am surprins 
aceste gîndurl rostite, după meci, într-un grup 
de patru, alături de Alina Astafei șl Carol Corbu 
participînd „gardistele" Viorica Enescu — mama 
(actualmente secretar al O.J.E.F.S. Vilcea) și 
Alina Enescu — fiica. Povestea cu „așchia"... (M. V.)

ÎNOT. PE LISTA ÎNVINGĂTORILOR ediție! 
din acest an a „Cupei Primăverii" a apărut, la 
categoria 10 ani, și numele unei sportive bucu- 
reștene. Este vorba de promițătoarea Lorena 
Diaconescu, foarte tînăra înotătoare de la C.S.Ș. 
1, anunțîndu-se o concurentă valoroasă în pro
bele de bras (primul loc la 100 m, al doilea 
la 200 m), dar și în procedeul soațe (de două 
ori pe poziția secundă) și chiar la liber (a treia 
la 100 m). O așteptăm în continuare. în curse 
cît (tot) mai rapide. (G. R.)

de sîmbătă, cînd vor Intra 
de la Chimistul. • CEA 
a galeriei vîlcene a fost 
Brașov, însoțindu-șl favo- 
camplonat cu Rulmentul.

cătorul care a trimis balonul, cu intenție, spre 
poarta din față. Iată, însă, că la turneul .de 
la Oradea au fost de văzut două faze care pun

- - ' -- l intîi.
— Vo
ia cea 
o pasă 
propria 

r____________ _  ____ _ Steaua,
experimentatul poloist dinamovist Răducanu. tot 
la o pasă, cu „boltă", în fața porții sale, bă
nuind că în apropiere se află un adversar (în 
realitate, mai departe de fază), a... volelbolat 
ușor mingea spre buturile proprii, pentru por
tarul Simion, deschizlnd însă scorul în favoarea 
formației Steaua ! Autogoluri 7 Fără doar și poate 
• „INTERNAȚIONALUL" DINAMOVIST Eugen 
Ionescu va absenta în acest final de cam
pionat (mai precis, de la „ultimul act", pro
gramat in Capitală), ca și din apropiatele me
ciuri ale echipei reprezentative. Cunoscutul ju
cător a suferit o multiplă fractură la degete ta 
partida cu Rapid, cînd, la o încercare de a para 
o aruncare a unui adversar, a simțit un... im
pact (involuntar, de ambele părți), dureros și 
nefast nentru comnonent”! echipei campioane. 
PORTARUL stelist Gh. popescu a lip
sit dintre buturi în sîmbătă dinaintea revanșei 
cu Dinamo. La unul dintre jocurile anterioare, 
el a „scos" o puternică lovitură cu nrețul unei 
accidentări (mina i-a fost prinsă_ întremijW® 
muchia barei). A doua zi, 
Stelei a reanărut în noartă și. 
bine, a contribuit, am spune, g 
echipei sale. (G. Rot.l.

în discuție „problema autogolului". Mai 
în partida C.S.U. Construcții T.M.U.C.B. 
ința Cluj-Napoea, jucătorul Sabău. de 
de-a doua echipă, viind să Intercepteze < 
din lateral, a „trasat-o" imparabll în i 
poartă. Și mai șl, în derby-ul Dinamo —

tidei cu squadra azzurra. • IN SCHIMB, persistă 
nedumerirea vizavi de numărul cam redus al 
spectatorilor. Dacă unii au venit din Constanța, 
din Iași, Buzău, Bîrlad sau Giurgiu, a surprins 
absența multor rugbyști de ieri sau de azi din... 
București, în ciuda eforturilor propagandistice (a 
fost tipărit și un afiș special). Unde-il atunci, 
adevărata pasiune, atașamentul față de cea mai 
iubită echipă a țării 7 • INTRE CEI ce și-au 
adus contribuția la pregătirea lotului s-au nu
mărat Sorin Fuicu și Gheorghe Tufaru. Primul, 
fostul titular al naționalei în numeroase me
ciuri — inclusiv în unele încheiate cu victorii 
memorabile, în fața Franței, Țării Galilor etc. 
—. absolvent al IEFS. a fost prezent în cali
tate de metodist, celălalt avînd rolul său In 
recuperarea jucătorilor accidentați, în asigurarea 
unui tonus ridicat, ca un bun maseur și prie
ten al băieților ce este. • O „DESCHIDERE" 
INSPIRATA a constituit-o jocul unor foarte ti
neri rugbyști din Capitală (dacă s-ar fi căutat 
cel mai atent spectator al meciurilor copiilor 
un... candidat putea fi Radu Ionescu, fostul in
ternațional, tatăl a două „speranțe"), după cum 
culoarul viu pe care el l-au format după vie* 
' _• . . _ . vădit pe com-

adevărat spor- 
(G. R.).

toria românească i-a impresionat 
batanți. Puștii aceștia iubesc cu 
tul și crese frumos prin sport.

Invitații ediției

însă, poal-ke“nerul 
anărînd foarte 

' decisiv ia victoria

POLO. termenul AUTOGOL pare oarecum 
controversat. De regulă, cu punctul marcat după 
ce mingea a atins un adversar este creditat ju-

potrivnică sîmbătă,
Cu atît mai lău- 

organizat.orilor, ale

RUGBV. vremea a fost 
în meciul România — Italia, 
dabile au apărut eforturile 
gospodarilor marelui nostru stadion ,.23 August* 
de a asigura un cadru optim de desfășurare par*

TENIS DE MASA. PRINTRE
jubiliare a „mondialelor" s-au numărat șl doi 
dintre cei mai buni jucători al generațiilor de 
acum citeva decenii. Este vorba de antrenorul 
emerit Farkaș Paneth și fosta- campioană mon
dială Geta Pitică. A fost nu numai un prilej 
de frumoase amintiri, ci șl de rodnice discuții 
despre evoluția acestui sport în care școala ro
mânească s-a impus, adesea, cu autoritate... • 
TN ULTIMUL număr al revistei Uniunii Euro
pene, sînt publicate patru fotografii premiate la 
un recent concurs, printre acestea aflindu-se șl 
una foarte sugestivă. în care Otllia Bădescu este 
surprinsă la serviciu, s APROPO de această 
revistă, să mai notăm că în articolul referitor 
la valorile europene la nivelul juniorilor ta 1988 
în ceea ce-i privește pe sportivii noștri se re
marcă : „juniorii și junioarele, prezentă obișnuită 
în finale, stat foarte puternici". Numărul de mo
dalii ale anului trecut este un argument con
vingător. (Em. F.).

nont.ru
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ECHIPE DE LUPTE GRECO-ROMANE Șl LIBERE
Lugoj: Someșana Satu Mare — 
SIMARED Bala Mare — Metalul 
IURT Lugoj; Băilețtl: Musceiul 
Cîmpulung Muscel — Elec roou- 
tere Craiova — Eleetromcrarar- 
glstul Băllești; Slatina: Prahova 
Ploiești — CSM TUG Craiova — 
Aluminiu Slatina: Sinaia: Stea
gul Roșu Brașov — 1MU Med
gidia — Caparți Sinaia; Suceava: 
Mecanica Botoșani — Construc
ția București — Rulmentul su
ceava: Buzău: Dunărea Galați 
— Metalul Rădăuți — ASA Bu
zău ; Botoșani: Hidrotehnica Și
ret — CESAROM București — 
C.S. Botoșani; libere, Zalău: Vo
ința Lugoj — Voinfa Cluj-Napo- 
ca — Armătura Zalău: O>adea: 
Metalul Bocșa — Viitorul Gneor- 
ghenl — A.S.A. Oradea; Timi
șoara: Comerțul Tg. Mureș — 
Constructorul Hunedoara — U.M. 
Timișoara; Lugoj: Dinamo Bra
șov — înfrățirea Oradea — Me
talul IURT Lugoj; Arad: Mure
șul Tg. Mureș — Jiul Petrila — 
Vagonul Arad; Odorhei: UNIO 
Satu Mare — C.s.M. Sf. Gheor- 
ghe — Lemnarul Odorhei: Tlr- 
goviște: C.F.R. Craiova — Da
nubiana București — C.S. Tîrgo- 
viște; Iași: Rapid București — 
Oțelul Călărași — Nicotină Iași; 
Municipiul Gh. Glteorghiv-Dej: 
Hidrotehnica Constanța — Elec
tra București — C.S. Onești; 
Brăila: Vulcan București — Vi
itorul Vaslui — Progresul Bră
ila.

Toate reuniunile încep la ora 
9.30.

Duminică va fi cu adevărat o 
zi de vîrf pentru sportul lupte
lor. Cele 36 de echipe din Cam
pionatul Republican de .^greco- 
romane”, și tot 33 din competi
ția similară de „libere" susțin 
întrecerile din cadrul etaoei a 
III-a și, respectiv, a U-a. tn Ca
pitală vor evolua nu mai oiițin 
d-e 15 formații. în Sala Steaua 
din Calea Plevnei vor avea ioc 
doua triunghiulare: Cimentul
Tg. Mureș. I.M.G.B. și Steaua 
(greco-romane). Gloria Pandurii 
Tg. Jiu, Dunărea Galați și Stea
ua (libere), tn Sos. Ștefan cel 
Mare, la Dinamo, se vor întîl- 
nl trei formații bucureștene: 
Metalul. Turbomec muica si Di
namo, iar la Progresul !și vor 
disputa intîietatea Feroviarul* 
Flacăra Buzău, L.C. Dacia Pi
tești șl Progresul București (am
bele triunghiulare ia ----------
mane"). în fine, ia Sala 
echipa gazdă va primi 
formațiilor Steagul Roșu 
șov și C.A.L. Tg. Jiu.

Iată programul complet

greco-ro- 
URBIS 

vizita 
Bra-

Iată programul complet al ce
lorlalte triunghiulare de „greco- 
romane" la Timișoara: Electro- 
mureș Tg. Mureș — Rapid Bucu
rești — C.F.R. Timișoara, Cluj- 
Napoca: C.S. Arad — Crl,ul O- 
radea — A.S.A. Ciuj-Napocaț

GIMNASTICA
fVrm.1T» lin oio T)

iu, Nicușor Pascu, Marian 
Stoican, Adrian Sandu, sau 
Cristian Brczeanu.

Cu justificat interes sînt 
așteptate Și evoluțiile fețe- 
lor, de sîmbătă după-amia- 
ză. Daniela SiKvaș. Gabrie
la Potorac, Cristina Bontaș, 
Aurelia Dobrc, Camelia Voi- 
nea, Eugenia Golea, Maria Nc- 
cuUță. Gabriela Gheorghe, 
Camelia Mîndricel, Lăcră
mioara Filip sînt nume 
rezonanță internațională.
*
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PE SCURT e PE SCURT

PRIMELE CLARIFICĂRI
STOCKHOLM. După des

fășurarea a patru etape din 
grupa A a C.M. de hochei pe 
gheață lucrurile au început 
să se lămurească. produ- 
cîndu-se o adevărată „ruptură" 
între cele 8 participante. Pe 
de o parte Canada (33—8) și 
U.R.S.S. (25—5) cu cite 8 punc
te, Cehoslovacia (26—8) șl 
Suedia (18—9) cu cîte 7

RIVALI SI PRIETENI a
l’entri‘ că încordarea și mizele sini tot mal mari tn sportul 

ele azi. acesta devine din ce în ce mai mult o luptă aspră, 
fără menajamente, pe parcursul căreia (înțelegtnd prin asta 
și momentele premergătoare sau ulterioare competiției) se ape
lează (șl) la mijloace mai puțin fair. Că tendința e condamna- 
bilă nu încape nici o îndoială, dar ea, ca si zicem așa, există 
>1. ne place sau nu, trebuie luată în considerare. „Războ- 
iu' psihologic", cu diversele lui forme de manifestare, face 
de-c.cum parte din regula jocului, de aceea aproape că am 
a)tns să nu ne mal mirăm clnd descoperim că, înaintea unul 
concur (a unui meci) important, pînă șl un campion de an
verguri. își permite să afirme că el e invincibil, fără egal, iar 
advcrsaruT lui un biet „iepure fricos* I tn boxul profesionist, 
„megalomaniile" sint o armă folosită în mod curent, ele ur
mărind dincolo de intimidarea adversarului, să capaclteze in
teresai publicului, să rotunjească rețeta. Dar nu numai tn 
box, pentru că, iată, însuși Carl Lewis s-a obișnuit să-și pri- 
vcasci de sus și să-și vorbească de rău adversarii, în timp ce, 
ea sd mai luăm un exemplu, deși coechipieri la „McLaren — 
Ronda", celebrii automobiliști Ayrton Senna și Alain Prost, 
actualul și fostul campion mondial, se tolerează cu dificul
tate ironizîndu-se pe unde pot și arătîndu-se prieteni numai 
ie ochii lumii I

tn acest context, asupra căruia nu mai insistăm, exista Șt 
c- excepție, datorată celor mai buni maratoniștl al momentu
lui, etiopianului Belayneh Dinsamo șl djibutianului Ahmed Sa- 
l'.h care se antrenează împreună, lingă Addis Abeba. Mai 
tină- (n 1965), Dinsamo e deținătorul performanței mondiale 
nr 1. cu 2h06:H0 (Rotterdam. 17 04 1988), fiind talonat îndea
proape de mai vîrstnicul (cu 9 ani) Salah, 2h0t:0t, nimeni al
tul decît medaliatul cu bronz al J.O. 1988 (la care etiopianul 
n-a participat). Firește că intre ei rivalitatea e mare, una a 
oigoliilor și (mal prozaic) a premiilor, dar asta nu l-a îm
piedicat să se pregătească, din martie, cot la cot, ajutîndu-se 
unu' pe celălalt, acceptînd să-și dezvăluie eventualele secrete. 
. Clnd au auzit că plec tn Etiopia, a menționat Salah, mulțl au 
crezut că mă interesează altitudinea de acolo. Mă interesa in
să. în primul rlnd, Dinsamo. de la care am învățat multe, 
mai ales tn privința ritmicității alergării. El m-a primit cu 
amabilitate și s-a comportat ca un vechi șl sincer amic". Re
plica lui Dinsamo n-a intîrziat •_ „11 știam prea puțin pe Salah. 
E un băiat de ispravă șl un atlet minunat. Ne-am completat 
reciproc șl, din această colaborare, am ieșit amtndoi mat 
tari".

Orice comentariu devine, nu-i așa ?, de prisos.

ce mai mult o luptă aspră.

Ovidiu IOANIȚOAIA

> 
I

*

* 
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• 91 DE REDACȚII SPORTIVE din mal 
multe țări ale lumii au participat la o 
anchetă organizată de ..Federația interna
țională de istorie $1 statistici fotbalistice* 
(există, iată, și un astfel de for 1) pentru 
desemnarea celui mal bun arbitru al anu
lui trecut. Cu 92 de puncte, primul loc a 
fost ocupat de arbitrul francez Michel 
Vautrot (între altele el a condus șl me
ciul de la Sevilla. In 1986 clnd Steaua a 
clștlgat cc.E.j. Pe tocurile următoare: 
italianul Luigi Agnolin cu 41 p. belgianul 
Alexis Ponet (conducătorul semifinalei Mi
lan — Real) eu 35 n etc * VEST-GERMA- 
NUL Dieter Baumann, 
de sală 
de a fi 
fotbal, 
familie 
jucător_ ____ ____ ____  __ ____
condus echipa Baden-Wurtemberg. cea care, 
în urmă cu doi ani a eliminat reputata for
mație Hamburger SV din Cupa R.F. Ger
mania • FEDERAȚIA DE RUGBY din 
Noua Zeelandă dorește ca în 1995 să orga
nizeze — singură — ediția a III-a a „Cu
pei Mondiale" Reamintim că Noua Zeelan
dă. împreună cu Australia, a fost gazdă 
in 1987 a primei ediții a acestei competi
ții. Deocamdată, una dintre contracandi
date este Argentina dar ntnă atunci se 
așteaptă șl alte candidaturi • ÎNCEPÎND 
CU ANUL 1977. Campionatul Mondial de 
handbal are și o grupă B. care, de-a lun
gul anilor, a avut următoarele „podfu-

’89 la 3 000 m 
devenit atlet 

De altfel, el 
de fotbaliști, 

în Elveția, la

campionul european 
7:50.43. mal înainte 
» fost jucător de 
face parte dlntr-o 

Fratele său este 
Basel Iar tatăl a

COMPORTARE EXCELENTA
A MĂRȘĂLUITORILOR ROMÂNI

Tradiționala competiție _ in
ternațională de 
Prista", 
XlX-a 
rat pe i 
clasic, 
panți 
români 
această 
Si au 
du-se 
petiției, 
exemplu, 
minină a 
Sportiva 
nor Nicolae 
distanța in 
cut clar pe 
sate, 
48:42 și tînăra Mihaela Dăogă- 
roiu 48:56. Campioana noastră 
a avut o evoluție remarcabilă, 
elogios apreciată de specia
liști.

marș „Cupa 
, ajunsă la cea de a 

ediție, s-a desfășu- 
traseul devenit de acum 
de la Russe. Partici- 
obișnuiți. mărșăluitorii 
s-au numărat și de 
dată între concurenți. 

făcut-o cu brio, aflîn- 
printre animatorii com- 

Victoria Oprea, spre 
a cîștigat cursa fe- 
senioarelor de 10 km. 
de la Steaua (antre- 

Păiș) a acoperit 
46:54. Ea a intre- 
următoarele cla-

poloneza Eva Musur

ÎN C.M. DE HOCHEI
puncte, pe de altă parte R. F- 
Germania cu 2 
(9—19), S.U.A.
Polonia (2—43) cu

în jocurile de 
fost consemnate 
Suedia — Finlanda 6—3 (2—0, 
3—0, 1—3), Cehoslovacia —
S.U.A. 5—4 (2—0. 1—1, 2—3), 
Canada — R.F. Germania 8—2 
(2—1. 3—1, 3—0). U.R.S.S. — 
Polonia 12—1 (5—0, 5—1, 2—0).

p. Finlanda 
(19—21) și 
0 p. 
miercuri au 
rezultatele :

Premiera
tn cupele europene

Alte rezultate: 
km) : 1. Olga
(U.R.S.S.) 22:19,
Papuc 
tcanu 
24:06 
Ronald 
pion mondial și medaliat cu 
argint la J.O. ’88, 1. 24:34, 2. 
Dorel Firică 1.24:43, 
Gheorghe Frecățcanu 
din România) 1.29:49.

junioare (5
Lenenko

2. Mioara 
23:40 și 3. Doina Mun- 

(ambele România) 
seniori (20 km) : 1.

Weigel (R.D.G.), cam-

ATLETISM • Cursa ue 
San Jose fCosta Rica) a 
cîștigată de atletul Kenyan 
nier Rutto, înregistrat pe 
tanța de 11 km cu timpul 
35:47. Pe locul secund s-a 
sat Miguel Alfaro (Costa Rica) 
36:03.

AUTOMOBILISM « Cursa 
la Long Beach (California) 
revenit pilotului american 
Unser („Lola-Chevroici* > 
parcurs 255 km in 1.51:....

CĂLĂRIE • „Cupa Mondială", 
proba de obstacole a (ost cu
cerită de sportivul canadian lan 
Miliar (pe calul „Big Bcn"), ur
mat de englezul John Whitaker 

. ...................... americanul 
(„Jupiter"), 
disputat la 

1 re-

ia 
fost 
lSa- 
dls- 

rle 
eia-

de 
a

Al 
care a 

.9.

...6.
(toți

Turneul de șah de la Barcelona

ULTIMA RUNDA DECIDE
MADRID, 

Partidele 
tima rundă, 
neului de șah pentru 
Mondială" de la 
s-au soldat cu 
rezultate 
î—o ; 
Spasski 
gueiras 
Beliavski 
Nikolici 
Partida 
rov s-a întrerupt cu 
pentru 
vid a avut zi liberă, 
sament conduce Liubojevici 
(Iugoslavia). cu 10.5 puncte, 
urmat de Salov (U.R.S.S.) — 
9,5 puncte, Kasparov (U.R.S.S.) 
— 9 puncte (1).

>, 20 (Agcrpres).
disputate în penul- 

a 16-a, a Tur- 
„Cupa 

Barcelona, 
următoarele 

Speelman — Short 
Salov — Hiibner 1—0 ;

- Ribii remiză ; No- 
— Iusupov remiză ;
— Hjartarson 1—0 ; 

— Seirawan
Illescas —

negru, iar

remiză.
Kaspa- 
avantaj 

Liuboje- 
în cla-

(„Next Milton") șl 
George Lindemann 
în ultimul concurs, __ ,___
Tampa (Florida), victoria a 
venit lui Ian Miliar.

CICLISM • „Turul Niedersach- 
sen", s-a încheiat cu victoria 
rutierului Carsten Woit (R.D.G.), 
urmat în clasamentul final la 
7 s de echipierul său Thomas 
Liese. Pe echipe a eiștigat R.D. 
Germană, urmată de U.R.S.S. la 
15:20, Cehoslovacia la 13:42, Po
lonia la 20:15, Olanda la 28:35, 
Bulgaria la 29:54. R.F. Germa
nia I la 29:57. R.F. Germania II 
la 36:13, România ia 50:19. Ulti
ma etapă, a 10-a, Nortneim— 
Goslar (135 km) a revenit rutie
rului cehoslovac Ml-oslav Vasi- 
cek în 3.34:58.

MOTOCICLISM • Campionatul 
Mondial de motocros la clasa 
250 cmc a programat în locali
tatea elvețiană Payerae un con
curs, tn care victoria a revenit 
sportivului englez Jercmy Wnat- 
ley („Suzuki“j, urmat de italia
nul Michele Fanton f,.Suzuki") 
șl belgianul Marnico Bervoets 
(„Kawasaki").

SCRIMA • Concursul feminin 
de spadă de la Ipswien (Anglia), 
contînd pentru „Cupa Mondială" 
a revenit scrimerei vest-germa- 
ne Eva-Marie Ittner, care a 
dispus în finală de spottiva o- 
landeză Pernette Osinga.

TENIS • In primul tur al 
turneului de la Tokio, contînd 
pentru „Marele Premiu*, ceho
slovacul Ivan Lendl l a eliminat 
cu 7—6, 6—3 pe americanul Paul 
Chamberlain, australianul V.'ally 
Masur a dispus cu 6—2, 4—6. 6—3 
de indianul Ramesh Krisnnan, 
iar John McEnroe «S.U.A. i a 
cîștigat cu 6—2, 6—2 partida cu 
Brad Drewett (Australia).

Fotbal mariiiana
TREI ECHIPE ITALIENE IN FINALE!

miercuri fierbinte 
cu

aștep- 
un interes enorm — a 
returul semifinalelor 

europene șl Îndeosebi 
noastră răsplătit cu su- 
performanță repurtată 

României prin

O 
tată 
marcat 
cupelor 
în tara 
perba 
de campioana ________
calificarea, pentru a doui oară 
tn finala Cupei Campionilor. 
Seara tîrziu, ne-am pus între
barea : cine va fi adversara Ste
lei? șl am aflat — așa cum se 
putea prevedea — A.C. Milan, 
în confruntarea cîștigată clar cu 
Real Madrid. Dar, rezultatul a 
fost incredibil : 5—0, însă pe de
plin meritat. Agențiile de pre
să consemnează că italienii i-au 
umilit pe spanioli si scorul pu
tea fl șl mai mare, dacă Mi
lan nu și-ar fi oprit ..morișca 
olandeză" în min. 60, după ce 
Gullit (min. 57) a părăsit tere
nul, In urma unei întinderi mus
culare (el nu va DUten fl act 
tn partida din preliminariile 
C.M. dintre Olanda și R.F. Ger
mania, programată săptămlna 
viitoare, la Rotterdam). Dar să 
revenim la meciul de pe San 
Slro („Giuseppe Meazza") unde 
cei peste 70.000 de spectatori mi
lanezi au cîntat aproape tot 
timpul „marșul triumfal" din 
Alda de Verdi. în euforia care 
l-a cuprins. Si aveau de ce să 
se bucure. După ce aflaseră că 
în celelalte jocuri. terminate 
mai devreme, si alte două e- 
chipe din peninsulă sa califica
seră în finale (Sampdoria șl 
Nanoli). fotbalul italian șl-a în
scris cea mai frumoasă pagină

din istoria cupelor de pe con
tinent. fiind prezent. per.ttu 
prima dată într-un singur »n in 
finalele tuturor celor trei com
petiții ! Real Madrid a suferit 
cel mal usturător insucces m 
lunga șl prestigious 1 el prezen
tă în cupele continentului. Lu- 
înd startul pentru a 32-a oară 
în edițiile de pină acum, a 
susținut 225 de meciuri în care 
a realizat 127 de victor;!, 37 de 
scoruri egale și a suferit, acum, 
cea de a 62-a înfrlngere. avînd 
un golaveraj 484—215. „Dar. cum 
se putea observa — comenta 
A.P.A. — Viena — tilcă la Ma
drid s-a văzut că milanezii au o 
formație mai bună și că se vor 
califica In finală. Kcal a fost 
de nerecunoscut, in timp ce ita
lienii au zburdat pe teren..."

Să enumerăm cele 5 goluri. 
Primul a fost marcat de Ancelo
tti (min. 18), anol a urmat go
lul Iul Rijkaard (min. 25) cu o 
splendidă lovitură tu capul, si 
cel al tul Gulllt, tot cu caDul 
(min. 45). din centrarea lui Do
nadoni. După pauză, „furia" 
gazdelor nu s-a oprit decît în 
min. 60. clnd Donadoni a în
scris al 5-lea punct, după ce* 
Van Basten (min. 19) II marcase 
pe cel de al 4-lea, după o 
combinație eu Gullit. Așa s-a 
scris o „istorie" rar văzută pe 
marele stadion din Milano.

Snaniolii s-au resemnat cu o 
finalistă, în Cupa Cuoelor, unde 
F.C. Barcelona a dispus fără 
drept de apel de Sredeț cu ?—1 
(1—0). la Sofia (în prima manșâ

4—2), prin golurile lui Lineker 
(min. 25) — care in min. 93 a 
ratat și un penalty — șl Amor 
(mm. 83), respectiv Stoicikov 
(min. 65). Sredeț — fără Ivanov 

~ a dezamăgit pe cel 
55 000 de spectatori. In cealaltă 
semifinală, Sampdoria s-a dove
dit chiar șl în lipsa lui vi ull 
(suspendat dar va juca finala) 
a eliminat pe deținătoarea tro
feului, F.C. Malines cu... emo
ții ! In minutul 69, eciiioa belgi
ană era calificată, scorul fiind 
0—0. un minut mai tirziu. Ce- 
rezo a spart gheața, apoi Dosse- 
na (min. 85) și Salsano (min. 
88) au pecetluit scorul de 3—0*

în Cupa U.E.F.A., Dynam« 
Dresda_n-a putut trece de V.f.B. 

pier- 
- ---------------- — . Poa

te cu Kirsten și Ddschaer (sus
pendați) formația de pe Elba 
putea mai mult. Dar... Algowet 
a deschis scorul peniru vest-ger- 
mani (min. 65), iar Lieberam a 
adus egalarea. In schimb, Ba
yern Miinchen pe teren pro
priu, nu s-a putut măcar revan
șa în fața lui NapoIU 2—2 (0—0). 
Maradona a fost din nou în 
mare vervă — coautor a două 
goluri semnate de Careta (min. 
61 și 77) — în timp ce gazdele 
au punctat prin Wohlfahrt (min. 
63) și ~

Stuttgart (1—1), după* ce 
duse prima manșă cu 1—0.
pendați) formația de pe

Reuter (min. 80).
Ion OCHSENFELD

A. C. MILAN
una din cele mal oresti- 

formațll_ din Europa.

muri" : 1977 — Suedia. R.D.G.. Cehoslova
cia. 1979 — Spania. Elveția, Ungaria. 1981 
— Polonia, Cehoslovacia. Suedia. 1983 —
Ungaria Cehoslovacia. R.F.G.. 1985 — R.D.G., 
U.R.S.S. Polonia. 1987 — U.R.S.S.. Ce
hoslovacia Polonia, 1989 — Islanda. Po
lonia. România • TlNARUL CEHOSLOVAC 
Jan Skorkovskl a obținut deunăzi un re
cord demn de .Guiness Book of records". 
El a parcurs distanța de 11 kilometri și

jumătate lovind cu capul o minge de te
nis pe care niciodată n-a scăpat-o jos 1 
• PE MARELE ‘ ‘ * ----
do din capitala 
o Întrecere de 
Iau parte cîteva 
de alergare de 
bucură de o deosebită .______  ___ „
NORVEGIANUL Agdestein este mare maes
tru internațional la șah component al re
prezentativei tării sale în această cali
tate a luat Darte la Olimnlada sahistă 
de la Salonic în 1988 șl dispută diferite 
turnee internaționale. O a doua mare pa
siune a acestuia este șl... fotbalul, sport

Si frumosul bulevard Pra- 
Cubel se desfășoară anual 
patinaj oe rotile, la care 
mii de concurențl. Un fel 
cros, pe patine, care se 

popularitate •

în această call-

pe care de asemenea. 11 practică cu suc
ces. Dovada cea mal bună este faptul că 
a fost selecționat în naționala „Tării fior
durilor". Greu de spus cum se împacă ac
tivitatea de pregătire șl competlțională a 
celor două sporturi dar. probabil că 
bine din moment ce Agdestein a fost se
lecționat la ambele discipline 
lele Norvegiei • TIRUL
CUL are de acum un nou 
mondial original în persoana 
Arnauld Defeing, tn vîrstă de 
a realizat punctaiul general de 10 632

în naționa- 
CU AR- 
recordman 
francezului 

29 ani. El 
_ ____  t________  ______ , p
pentru cele 1563 de săgeți trase în decurs 
de... 24 ore 1 • O ANCHETA PE SCARA 
I-ARGA organizată de revista Quick prin
tre tinerii din R F. Germania a stabilit că 
82 la sută dintre cei chestionați au decla
rat că acum iubesc tenisul, modelele lor 
fiind (s-ar fi putut altfel 7) Șteffl Graf 
și Boris Becker • LA EDIȚIA DIN ACEST 
AN (5—7 mai) a Campionatelor EuroDene 
masculine de gimnastică de la Stockholm, 
șl-au anuntat partlciDarea sportivi din 27 
de țări — număr record • CONGRESUL 
FISA a stabilit ctteva premiere pentru 
apropiatul sezon de regate de canotaj. In
tre altele : a fost mărită la 2 000 m (de 
la 1 500) distanta curselor d- juniori — ju
nioare. proba feminină 4 4-1 a fost in.o- 
cuftă cu 4 f.c.. Iar In afară de schif 
simplu, la categ. ușoară a fost introdusă 
șl proba de 4 vîsle

Romeo VILARA

I
Este 

gioase _____ ________ ____ ___
Ciștigătoare a Cupei Interconti
nentale (1969) ; a C.C.E. (1963 șl 
1969); a Cupei Cupelor <1968 și 
1973); de 11 ori campioana ita
liei și de 4 ori deținătoare a 
Cupei Italiei. în cele 22 de pre
zențe ale cupelor europene are 
următoarea linie de clasament:

137 68 33 36 250—112
Cum s-a calificat in tlnaîa din 

acest an7 A eliminat pe: vlto- 
șa Sofia (2—6 d„ 5—2 a): Stea
ua Roșie Belgrad (1—1 a.. 4—3
d. după 11 m d.), Werder Bre
men (0—0 d„ l—o a.) Real Ma- 
drid (1—1 d„ 5—0 a.) Lotul Ju- ------ - — „• - . îna,_cătorilor (în ordine vîrsta. 
țimea și greutatea).

PORTARI: G. Galii 50: 
81; Plnatto 25; 1,83; 75.

FUNDAȘI: Tassotti 23; .......
72. Maldini 20; 1,83, 77. Mussi 25: 
1,80; 73, Bianchi 25: 1.80: 74 F. 
Galii 25; 1,83; 71. F. Barest 28) 
1,76; 70. Costacurta ic.: 1,76; 73.
MIJLOCAȘI : Donadoni 25 ; 1,73 ; 

68. Ancelotti 29; 1,19; 71. Co
lombo 28; 1,77; 72. Rijkaard 26: 
1.89; 88, Evani 26: 1,74; 73. VI- 
viani 22: 1,75; 70. Lantignotti
19: 1.75, 68.

ATACANȚI: Van Basten 35;
1,88; 80. Gulllt 26; 1.85; 8? Virdis 
31; 1,82: 73. Mannari 19; 1.73 : 64. 
Cappellint 18; 1,74; 66.

Formația folosită in meciul de 
miercuri cu Real: G. Galii — 
Tassotti, F. Baresi. Costacurta, 
Maldini — Colombo (min. 64. F. 
Galii). ____ _ ___
celotti — Gulllt (min. 57 
Van Basten.

Antrenorul echl nei •
Saccht.

l.S7>
1,771

Real: 
Barest.

Colombo (min. 64.
Donadoni. Rijkaard. An- 

.............. “ V'.rdis).
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