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• Daclada, larg mijloc de afirmare a celor mai mici sportivi • Marea majori
tate a purtătorilor cravatelor roșii cu tricolor, prezenți și în activitatea sportiva 
de masă • înotul, între disciplinele prioritare • De la „Cupa Pionierul" la... 

speranțele olimpice 1

CONSTRUCTORII BUCUREȘTENI - 
PERFORMERI PE ȘANTIERE 

Șl PE TERENURILE DE SPORT
Zile de muncă entuziastă a- 

cum, in preajma sărbătorescu
lui Intii de Mai, pe șantie
rele de construcții ale Capita
lei, tot mai frumoasă, mai 
modernă. Zile de lucru in
tens, cu fierari betoniști. 
maiștri, ingineri, fruntași în 
întrecerea socialistă, cu an
gajamente îndeplinite înain
te de termen, cu noi blocuri 
de locuințe, cu arcuri grațioa
se peste noua Dîmbovița. cu 
pasaje subterane și elegan
te stații de metrou. Sînt 
„șantieriștii", cJm ne-am o- 
bișnuit să le spunem, oamenii 
aceia mereu în sa'opete. 
care prin hărnicie. price
pere și talent, aa înălțat în 
oraș orașe — noile cartiere, 
Berceni, Drumul Taberei, 
Balta Albă, Pantelimon, Co- 
lcntina, Militari etc.

I.U.T., spre exemplu, în
seamnă întreprinderea de U- 
tilaj Transport ; înseamnă 
macarale. autobetoniere, bul
dozere, compresoare, exca
vatoare, basculante — tot 
ce vedem în preajma atitor 
șantiere, a unor viitoare 
școli. policlinici, blocuri de 
locuințe, unități economice, 
case de creație și cultură. în
seamnă aproape 4 000 de 
oameni ai muncii, de luni 
pînă simbătă pe teren, de 
sîmbă'tă după-amiază pînă

duminică seara tot pe... te- 
ren. Căci, pentru petrecerea 
in chip plăcut și folosi
tor a timpului liber, I.U.T. 
mai are două inițiale în față : 
„A. S.“, adică asociația sportivă 
(cu secții de handbal, volei, fot
bal, șali, orientare turistică ș.a.), 
acum cu mai toți competitorii 
angajați în „Cupa 1 Mai", cu 
președintele asociației spor
tive, ing. Gheorghe PopescU, 
aflat în fruntea tuturor acțiu-

Vasile TOFAN

(Continuare în pag. a 4-al

Se împlinesc 40 de ani de la 
crearea Organizației pionie
rilor, a primelor detașamente 
ale purtătorilor cravatelor ro
șii cu tricolor. Acest moment 
aniversar capătă o semnifica
ție social-politică aparte, în 
contextul în care întregul nos
tru popor intîmpină cu im
portante realizări marile e- 
venimente ale anului 1989 
— sărbătorirea a 50 de ani de 
la marea demonstrație patrio
tică, antifascistă și antirăz
boinică de la 1 Mai 1939, 
45 de ani de la victoria revo
luției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și an- 
tiimperialistă de la 23 Au-

VOLEIBALISTELE DIN RM. VÎLCEA 
CAMPIOANE ALE DACIADEI

BUZIAȘ, 21 (prin telefon). 
Turneul final feminin al Daci- 
adei la volei (performanță) a 
ajuns în fața reuniunii decisive 
pentru locurile podiumului.

și în ziua a doua au fost pro
gramate patru partide, una de
vansată din ultima etapă șl des
fășurată în cursul dimineții de 
vineri. Această întîlnlre, între 
selecționatele județelor Iași și 
Constanța, a oferit o dispută 
mai atractivă decît se aștepta, 
foarte echilibrată în primele 
trei seturi, tn cele din urmă, 
ieșencele au obținut victoria cu 
3—1 (12. —13, 10. 7). S-au detașat 
de la învingătoare Daniela Don- 
ciu, Gabriela Copcea, Tatiana 
Popa și Valentina Constantin, 
iar de la învinse Iuliana Enes- 
cu. Doina Ferenezi șl Ioana Vul
tur. Arbitri ; Vg. Ioneseu șl D. 
Negroiu.

După-amiază. programul a fost 
deschis de confruntarea dintre 
două pretendente la locul 1, e- 
chipa Bucureștiului șl cea a ju
dețului Vilcea. Bucureștencele 
— favorite — au dominat net 
primul set, dar de la jumătatea 
celui secund au dat semne de 
relaxare, vîlcencele echlllbrînd

Astăzi, la (oiislanfa

LOTUL A —
F.C. FARUL

0 ultimă verificare înainte 
de plecarea la Atena

Astăzi, la Constanța, pe sta
dionul 1 Mal, Lotul A susține 
un ultim joc de pregătire, cu 
formația completă. Antrenorii 
Emerich Jenei și Cornel Dră- 
gușin s-au oprit asupra ora
șului de pe Litoral avînd în 
vedere similitudinile climatice 
cu cele ale Atenei. Lotul A 
(inclusiv fotbaliștii de la Steaua) 
s-a antrenat în cursul după- 
amiezei de ieri, la Constanța.

Partida este așteptată cu un 
mare interes de publicul con- 
stănțean, direct interesat și de 
evoluția echipei sale favorite. 
Farul, care va da replica ..tri
colorilor". Partida va începe 
la ora 19. 

gust 1944 și Congresul al 
XIV-lea al partidului.

Inițiată, organizată și în
drumată permanent de că
tre partid. Organizația pio
nierilor din țara noastră a 
înregistrat succese deosebite 
în opera de făurire a omului 
nou, în educarea patrioti
că, în spirit revoluționar a 
celor mai tinere vlăstare, șoi
mii patriei și pionierii. 
Toate reușitele în acest do
meniu sînt indisolubil legate 
de contribuția determinantă 
a conducătorului partidului 
și statului nostru, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, cti
torul strălucit al noului des-

disputa (de la 6—12 au egalat la 
12. fără a se impune însă în fi
nalul setului). La 2—0 la seturi 
pentru reprezentantele Capita
lei. nimeni nu mai credea în 
vreo surpriză. Și. totuși, echipa 
vîlceană — cu Felicia Popescu, 
Camelia Iliescu șl Lucretia Mi- 
rea in crescendo — a produs-o, 
după ce a cîștlgat mai clar de- 
eît arată scorul setul al treilea 
șl, într-un final profitabil, pe 
cel de-al patrulea. Apoi și-a ad
judecat setul decisiv (tie-break) 
în care serviciul și apărarea au 
constituit „cheia" victoriei. 
Deci : Vîlcea — București 3—2 
(—5, —13. 9. 12, 10). De la în
vinse s-au evidențiat Fidelia Cri- 
șan, iar parțial Georgeta Ene și 
Alina Pralea. Arbitri : N. Dobre 
și I. Busu.

Șl selecționata Doljului și-a 
adăugat o nouă victorie : 3—0 
(4, 2. 4), realizată în fața echi
pei județului Constanța. Arbitri : 
D. Negroiu și Vg. ioneseu.

Reuniunea a fost încheiată de 
un meci important, pentru locul 
4 tn clasamentul final, dar la 
fel de viu disputat șl spectacu
los ca evoluție a sioru’ul ca șl 
partida dinainte : Iași — Argeș 
3—2 (—1», ÎS, —7. 14. *4).

Aurelian BREBEANU 

„REPETIȚIA
Faptul că, după ediția găzduită de Litoral, 

„Internaționalele" României se reîntorc la 
Ploiești, adică in orașul poetului nepereche 
care a fost Nichita Stănescu, ni se descoperă 
ea o potrivită coincidență. Intrucit azi, mai 
mult ca oricînd, gimnastica de vîrf, cea ini
țiată și practicată (mai ales) de fetele noas
tre, sugerează și chiar atinge, ca o - ~
firavi de fluture, teritoriul de vis și închi
puire al poeziei.

tn așteptarea concursului feminin, menit 
si fie. după tradiție, „magnet" și la această 
ediție cu numărul 32, întrecerea băieților — 
încheiată cu succesul scontat al lui Marius 
Gherman — a asigurat „Internaționalelor" o 
captivantă introducere în temă, atestînd pro
gresul de care se dovedesc tot mai capabili, 
prin sudoare și talent, elevii lui Dan Grecu 
și Ion Albu. De sîmbătă, cînd își vor face 
apariția și marile stele in frunte cu Daniela 
Silivaș, cea care, recent, ..a înflăcărat Pa
risul" („l’Equipe"), ciștigind C.I. ale Franței 
in stilul ei nedezmințit, de mare campioană, 
poezia se va afla și mai deplin, la ea acasă, 
sub cupola sălii „Victoria".L.

oripd

tin al națiunii române, Ma
rele Erou între eroii neamu
lui, ale cărui gîndire și ac
țiune revoluționară au im
primat un suflu profund în
noitor măreței opere de e- 
dificare a socialismului și co
munismului, în centrul că
reia se află omul, ca valoare, 
ca entitate supremă. In a- 
celași timp, reușitele Organi
zației pionierilor sînt legate de 
numele și activitatea neobosită 
a tovarășei Elena Ccaușescu, 
emin ent om politic și sa
vant de largă recunoaștere in
ternațională, căreia copiii pa
triei îi sînt profund recunos
cători pentru grija părintească 
ce le-o acordă, pentru asigu
rarea unor condiții minuna
te de creștere, educare comu
nistă și formare multilaterală 
a celor mai tinere generații 
ale României socialiste.

încă din primii ani de acti
vitate, Organizația pionieri-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2—3)

Campionatele Internaționale de gimnastică ale României

ÎNVINGĂTOR LA INDIVIDUAL COMPUSMARIUS GHERMAN,
PLOIEȘTI, 21 (prin telefon), 

în ospitaliera și primitoarea 
sală „Victoria" din localitate, 
un numeros și entuziast public 
a salutat astăzi (n.r. ieri) după- 
amiază inaugurarea celei de-a 
32-a ediții a Campionatelor In
ternaționale de gimnastică ale 
României, găzduite aici, în ora
șul ,.aurului negru", pentru a 
cincea oară în ultimii șase ani. 
în disputa de la individual 
compus masculin, programată 
în prima reuniune a compe
tiției, s-au angajat un număr 
de 32 de concurenți. Așa cum 
se anticipa, cu cele mai mari 
șanse pentru victoria finală 
porneau sportivii români, com
ponent! ai lotului republican,

/jar/.

GENERALA»
Numai că, dincolo de un spectacol garan

tat, la care contribuie (după exemplul repre
zentanților României) și sportivi din alte li 
țări, „Internaționalele" 1989 trebuie să mai 
constituie și o ultimă „repetiție generală" 
înaintea CE., programate curînd, pentru bă
ieți In 6—7 mai (Stockholm), pentru fete în 
20—21 mai (Bruxelles). Ca să nu mai spunem 
că anul acesta vor avea loc, între 18 și 22 
octombrie, la Stuttgart, și Campionatele Mon
diale (mixte). Competiții de anvergură, difi
cile prin ele însele, dar încă și mai dificile 
în ceea ce privește gimnastica feminină 
românească, pusă in situația — care onorea
ză, dar și obligă — de a apăra atit titlurile 
individuale, european (Daniela Silivaș) șl 
mondial (Aurelia Dobre), cit și pe cel su
prem la echipe.

Dacă ziua bună se cunoaște de dimineață, 
atunci aceste „Internationale" vot furniza un 
prim răspuns. Care va fi, chiar cu riscul de 
a anticipa, unul pozitiv, dătător de nădejdi.

Finalele cupelor europene la handbal feminin

MULT SUCCES ECHIPELOR NOASTRE
Echipele ȘTIINȚA BACĂU (Cupa Cupelor) — în deplasare șl CHI

MISTUL RM. VILCEA (Cupa I.H.F.) — acasă susțin primele partide 
ale finalelor competițiilor europene intercluburl. Ele vor tntîlnl pe 
Kuban Krasnodar șl, respectiv. Egle Vilnius, formații foarte bine 
cotate, ultima fiind șl deținătoarea trofeului.

Cupa Cupelor | Cupa I.H.F.

KUBAN KRASNODAR - i 
ȘTIINȚA BACĂU I 

Handbalistele de la Știința . 
Bacău au ajuns, iată, în fața I 
ultimului act al prestigioa- l 
sei competiții continentale 
Cupa Cupelor : dubla manșă I 
finală cu echipa sovietică Ku- I 
ban Krasnodar.

Antrenorii M. Pintea și I 
C. Pctrea au pregătit cu mi- | 
nuțiozitate aceste dificile 
întîlniri și speră într-o evolu- I 
ție bună a elevelor lor : Ioana

(Continuare tn oao. a 1-a)

pentru care această întrecere a 
constituit o ultimă verificare 
înaintea Campionatelor Euro
pene de la Stockholm de peste 
două săptămîni.

Multiplul nostru campion 
■Marius Gherman, de departe 
cel mai bun gimnast român la 
ora actuală, s-a impus in mod 
convingător, cu evoluții de o 
mare siguranță și precizie la 
toate aparatele. Făcînd parte 
din aceeași grupă de concurs 
cu alți trei sportivi români 
creditați cu șanse reale la pri
mele locuri — Marius Tobă, 
Marian Kizan șl Nicolae Be- 
jenaru — Marius Gherman a 
luat avans chiar de la primul 
schimb, în care a fost notat

Zjrsjr/S«r/JțI
ii
I
s

Ovidiu IOANITOAIA |

CHIMISTUL RM. VILCEA - 
EGLE VILNIUS

Azi, în Sala sporturilor din 
Rm. Vîlcea, handbalistele de 
la Chimistul susțin un 
meci de mare dificultate în 
compania celeilalte forma- 
ții, calificată și ea în ul
timul act : echipa sovietică 
Egle Vilnius, deținătoarea 
trofeului. Este prima man
șă a unei finale ce se poate 
constitui într-un spectacol

Ion GAVRILESCU
(Continuare în van a 4-a)

cu 9,50 Ia sărituri. Apei, el a 
mărit treptat „strocul•*, in ro
tațiile următoare fiind notat 
cu 9,70 la paralele, 9,75 ia bară 
fixă (deși brigada putea să-t 
acorde și mai mult!), din nou 
9,75 la sol, iar în penultimul 
schimb, la cal cu minere, 9,80. 
Avînd victoria asigurată, in ul
timul schimb, la inele, el și-a 
permis un „respiro", a lucrat 
cu mai puțină convingere, ob- 
ținînd numai 9,50. în felul a- 
cesta. tînărul gimnast român 
Marius Gherman realizează un 
succes meritat, repetînd, în 
fapt, victoriile de Ia ultimele 
ediții.

în ceea ce-i privește pe cei
lalți concurenți români, să 
facem precizarea că, deși pe 
parcursul derulării competiției 
s-au aflat și pe locuri frun
tașe, Marian Rizan (ratare la 
bară fixă) și Marius Tobă (ra
tare la sărituri) n-au putut rea
liza mai mult. Să subliniem, 
totuși, că Marius Tobă este au
torul celei mai mari note din 
acest concurs, el primind în 
ultimul schimb 9,85 la inele I 
De asemenea, Nicușor Pascu 
și-a dovedit încă o dată clasa 
la bară fixă, aparat la care a 
fost notat cu 9,80. Dintre oas
peți, cel mai bine s-a prezen
tat sovieticul Vladimir Jovnler,

Iată cum arată clasamentul: 
1. MARIUS GHERMAN 58,00, 
2—3. Nicușor Pascu, Nicolae 
Bejenaru 57,30. 4. Vladimir
Jovnier 56.40, 5. Vladimir Ju- 
ravel (U.R.S.S.) 55.65, 6. M.
Franke (R.D.G.) 55,55.

în reuniunea de sîmbătă, cu 
mare interes sînt așteptate evo
luțiile gimnastelor. Intre care 
se numără. în primul rînd. 
Daniela Silivaș, multiplă cam
pioană olimpică.

Constantin MACOVE1



START „DE VARA“ IN CAPITALA
Desigur, principala manifestare cu caracter sportiv a aces- i 

tui sfirșit de săptămînă este startul etapei de vară a Da- i 
ciadei la nivelul asociațiilor din școli și facultăți, Intreprin- ' 
derj și instituții. In Capitală, după ce momentul inaugural ! 
festiv ca atare a avut loc, la mijlocul săptămînil, în cadrul i 
sectoarelor, duminică, de la ora 10, pe Stadionul Tineretului, j 
este programată deschiderea etapei estivale a celei de-a Vl-a , 
ediții a marii competiții pe municipiu. Ca de obicei, acțiunea i 
— simbolică — se va împlini într-o ambianță sărbătorească și i 
într-un mod... polisportiv. Spectatorii — neîndoios, ca de atî- ! 
tea ori, numeroși — vor putea urmări reprize de gimnastică, j 
inclusiv a unor ansambluri de gen, la crosuri și ștafete, de- i 
monstrații și concursuri pe diverse discipline, la o gală de box, 1 
la un simultan de șah (la 150 de mese) și la mal multe me- | 
ciuri de tenis de masă, baschet, volei, handbal, rugby șl mini- i 
fotbal, toate acestea trecute pe „afișul" deosebit de bogat al ; 
întrecerilor dotate cu tradiționala „Cupă 1 Mai" (faza pe Ca- J 
pitală).

Să mai adăugăm că programul deschiderii oficiale a etapei i 
de vară a Daciadei de pe ----------- - — " ‘--------- — —
mere" t : . . " . .
reunite într-una de amploare semnificativă fiind și interpret!, i 
formații și ansambluri din rîndurile artiștilor amatori ai sec- i 
torului 1 bucureștean, unii dintre ei laureațî ai Festivalului ' 
Național „Cîntarea României".

Tot in Capitală, mîine, de la ora 9,30, pe aleile Institutului i 
Politehnic se va desfășura un mare cros studențesc (cu circa i 
5 000 de particlpanți). Inclus aceleiași „Cupe 1 Mai", care — ]
și sîmbătă, șl duminică — își intensifică întrecerile în fiecare , 
sector. i

In fine, să amintim că în aceste zile au loc și două finale ■ 
pe țară. Campionatul universitar de orientare turistică, înce- ] 
put de joi, la Ploiești, se încheie astăzi, iar la Reșița, astăzi ( 
și mîine, publicul local are prilejul să asiste la Festivalul an- i 
samblurilor școlare de gimnastică ritmică modernă (cat. 14—19 1
ani) din cadrul „Cupei U.T.C.".

4 a Daciadei de pe „Tineretului" va fi întregit cu „nu- • > 
culturale, coparticlpanți'la reușita suitei de manifestări Ji 
înfr-imn nmnlnarp semnificativă fiind si intemreti. • '

„TREBUIE SĂ SPARG... GHEAȚA!“
— ne spune campionul nostru de patinaj* 

artistic, Cornel Gheorghe
• La 18 ani abia împliniți, al 

cucerit, Cornel Gheorghe, cel 
de-al treilea titlu consecutiv de 
campion al țării la seniori. A 
fost și cel mai greu de obținut 1 
e Cel mai greu mi s-a părut 
acum doi ani, la primul. Acum 
a fost firesc. Mă bucur de două 
ori pentru această victorie. O 
dată pentru triplul Axei reușit, 
a doua oară pentru că am cîș- 
tlgat la mine acasă, la Galați. 
• Cît de greu este de sărit a- 
cest triplu Axei ? Sau, in fond, 
de ce este greu ? • Este foar
te greu, v-o spun sincer. Greu
tatea vine de la faptul că sînt, 
de fapt, trei rotații șl jumăta
te, șl nu doar trei, după cum îi 
este numele, si după cum au, de 
altfel, toate celelalte „triple". 
O Adică ?... A Adică Intri în 
săritură cu fața, execuți trei 
rotații în jurul propriei axe 
longitudinale și aterizezi cu 
spatele, deci după o altă jumă
tate de rotație. • știm că in an
trenament U săreai mai de mult, 
cam de prin toamnă. De ce 
l-ai încercat in concurs abia 
acum ? • Nu am avut, pînă 
la „naționalele" juniorilor (26 
martie n.n.), încrederea necesa
ră reușitei totale. Și nu am vrut 
să încep cu un eșec. • Totuși, 
dacă executai fie numai la an
trenament. triplu Axei, cum de^ 
ai ratat la „Mondialele11 uni
versitare din martie... dublul 
Axei ? • La Sofia nu am fost

în apele mele. Nu „simțeam" 
gheața șl am avut în general 
probleme cu „desprinderile". In 
plus am avut emoții foarte mari 
la programul original. La „li
bere" nu am mai avut, evolu
ția a fost bună, dar... degeaba. 
Regret foarte mult că nu am ve
nit mal sus de locul opt, mai 
ales că mi-era în putință s-o 
fac și trebuia s-o fac ! •
Trebuia ?! ts Da, pentru că tre
buie să sparg ... gheața, cum 
se spune, să arăt tuturor că și 
țara noastră are patinaj artistic 
dezvoltat. Vreau să fiu, dacă 
vreți, deschizător de pîrtie. Este 
mal greu așa, dar am să reu
șesc, o să vedeți ! • Ti-o
dorim ! Dar ce crezi ci te des
parte de patinatorii situați în 
partea superioară a clasamentu
lui lumii ? • Nu cred că sînt, 
fie-mi scuzată lipsa de modes
tie, mult mai buni ca mine, 
decît... deocamdată. Este vorba 
și de încrederea în forțele pro
prii, pe care o voi căpăta o da
tă cu participarea Ia cît mal 
multe concursuri. Ce-1 drept, eu 
am încă de perfecționat ateri
zările... Am în plan o combina
ție cu triplu Axei. împreună cu 
antrenoarea Gabriela Munteanu, 
căreia îi datorez reușita mea, am 
discutat și despre o săritură 
cvadruplă. Campionul mondial 
din acest an a sărit-o deja I

Doina STANESCU

CAMPIONATE • COMPETIȚII
La Pitești, pe Lacul Bascov 

„CUPA DINAMO* LA CAIAC-CANOE
După întrecerile de fond, care 

s-au desfășurat săptămînă tre
cută. Lacul Bascov de lingă Pi
tești găzduiește astăzi, de la ora 
9, o nouă competiție de calac- 
canoe : „Cupa Dinamo". Este 
primul concurs de viteză din a- 
cest sezon nautic, cu membrii

ASTĂZI, PENULTIMA ETAPĂ IN DIVIZIA A DE POPICE
• PENULTIMA etapă a Divi

ziei A se desfășoară după ur
mătorul program : FEMININ « 
Voința Galați — Mucava Molid, 
Carpați Sinaia — Rapid Bucu
rești, Voința Ploiești — Voința 
București, Petrolul Bălcol — Glo
ria București, Laromet București
— Dacia Ploiești, Voința Craiova
— Voința Timișoara, C.S.M. Re
șița — Voința Oradea, Construc
torul Gherla — Electromureș Tg. 
Mureș, Voința Tg. Mureș — 
U.T. Arad, Hidromecanica Bra
șov — Voința Odorhel ; MAS
CULIN : Minerul Vulcan — O- 
limpia București, Gloria Bucu
rești — c.F.R. Constanța. Rul
mentul Brașov — Voința Bucu
rești, Metalul Roman — Carpați 
Sinaia, Explorări C-lung Moldo
venesc — Constructorul Galați, 
Tehnoutilaj Odorhel — UNIO 
Satu Mare, C.F.R. Cluj Napoca— 
Chimica Tîrnăveni. Electromureș 
Tg. Mureș — Olimpia Reșița, Me
talul Hunedoara — Constructorul 
Tg. Mureș și Aurul Baia Mare — 
C.F.R. Tg. Mureș.
• performerii etapei prece

dente : feminin — 1. Elisabeta

AL DOILEA TURNEU AL DIVIZIEI A 
DE TENIS DE MASĂ

• TENISUL DE MASA la ni
velul seniorilor revine în actua
litate, prin programarea parti
delor din cel de al doilea tur 
al Diviziei A, meciurile anunțîn- 
du-se atractive în toate grupele.

La feminin, punctul de maxim 
interes se află în Capitală, unde 
duminică (de la ora 16) șl luni 
(orele 9 și 16) rînt programate, 
in sala Prefabricate (cart. Mili
tari), meciurile din prima grupă 
valorică. Desigur, Spartac Stirom, 
cu otllia Bădescu și Emilia Closu, 
are toate șansele să se distan
țeze, dar replica celor de la Me
talul C.S.ș. Rm. Vilcea, Juven
tus București șl Hidrotehnica 
Comerțul ICSAP Buzău se aș
teaptă a fi cît se poate de vi
guroasă, surprizele neflind ex
cluse. La Craiova se reunesc e- 
chipele Elcond Zalău (lidera se
riei), C.S.M. Sinterom CIuj-Na- 
poca (un loc secund, ce-1 do
resc... îmbunătățit), C.S.Ș. Ener
getica ACH IPC Slatina și Con
structorul TAGCM C.S.ș. Uni
versitatea Craiova. în timp ce la 
Arad între C.S.ș. Constructorul 
înfrățirea Tg. Mureș șl Eternit 
Oradea, aflate Ia egalitate, se 
prevede o dispută strînsă, „ar- 
bitre" putînd fl și fetele de la 
C.S.Ș. 2 Știința IJPIPS Constan
ța și C. S. Arad.

Meciurile din prima grupă a 
băieților vor avea loc azi și 
mîine, la Cluj-Napoca, sportivii 
de la Universitatea A.S.A. I Cra
iova aflîndu-se în frunte și este 
greu de crezut că C.S.M. Sinte
rom Cluj-Napoca, C.S.Ș. Con
structorul înfrățirea Tg. Mureș 

loturilor naționale la start, ea 
mulțl alțl sportivi, reprezentanți 
ai diferitelor secții nautice din 
țară (Steaua, Dinamo, Danuoiu 
Tulcea, Olimpia București etc.). 
Probele, rezervate seniorilor, 
sînt cele „clasice", pe distanța 
de 500 șl 1 000 m.

Bonta (Voința Tg. Mureș) 455, 2. 
Liliana Negreanu (Petrolul 
Băicoi) 444, 3. Minodora Olariu 
(U.T. Arad) 439 ; masculin — 1. 
Stelian Boariu (Aurul Baia Mare) 
946, 2. Traian Țălnar (Metalul 
Hunedoara) 941, 3. Emo Gergely 
(Aurul) 908.
• DESFĂȘURATA pe frumoa

sa arenă Rulmentul din Brașov, 
prima etapă a „Cupei Federa
ției" la seniori s-a încheiat cu 
următoarele rezultate : feminin — 
1. Elena Birnaz (Rapid) 451, nou 
record al pistelor (v.r. 444), 2.
Maricica Radu (Hidromecanica) 
438, 3. Elena Andreescu (Voința 
București) 423, 4. Doina Țăgean 
(Electromureș) 414. 5. Mihaela
Nuță (Voința Ploiești) 405, 6, Ele
na Chirllolu (Voința Galați) — 
402 : masculin : 1. S. Boarfa 
(Aurul) — 950, nou record de 
sală (v.r. 924) ; 2. AL Szekely 
(Aurul) — 910, 3. L. Pop (Glo
ria) 908, 4. I. Tismănar (Rul
mentul) — 9OT, 5. I. Hosu (Elec
tromureș) 905, 6. I. Fekete (C.F.R. 
Tg. Mureș) 905, mai slab la 
„manșele izolate". (C, GRUIA- 
coresp.).

șl Spartac Stirom București ar 
putea să le... conteste locul. La 
Odorhel, se reunesc Sticla Bis
trița (conduce neînvinsă), Uni
versitatea A.S.A. H Craiova, 
C.S.M. A.S.A. C.S.Ș. IEELIF Bu
zău și C.S.Ș. Tehnoutilajul O- 
dorhei, în timp ce la Scăeni — 
în premieră jocuri din prima 
divizie — vor evolua Voința S. 
Mare (lideră), Mecanică Fină 
București, C.S.Ș. 2 Știința IJPIPS 
Constanța și Geamul ICC Pra
hova Scăeni. Partidele de la O- 
dorhei șl Scăeni vor avea loc 
duminică și luni.
• LA BISTRIȚA au avut 10c 

întrecerile turului Campionatului 
Republican de juniori 1 pe e- 
chipe, la care au participat 16 
formații masculine și tot atllea 
feminine. în competiția băieților, 
pe primele locuri s-au situat : 
C.S.Ș. Bistrița, C.S.M. Sinterom 
Cluj-Napoca I, Universitatea 
A.S.A. Craiova I, C.S.Ș. Con
structorul înfrățirea Tg. Mureș I, 
C.S.Ș. 2 Știința IJPIPS Constan
ța, Unirea Tricolor București, în 
timp ce la fete locul întii a 
fost ocupat de Juventus Bucu
rești, urmată de C.S.M. C.S.ș. 
A.S.A. IEELIF Buzău, Eternit O- 
radea, C.S.ș. Metalul Rm. Vil
cea, c. S. Arad și Voința Galați.

Returul, programat în toamnă, 
se va desfășura pe grupe valo
rice, conform clasamentelor (1—6, 
7—10, 11—14). Echipele situate pe 
pozițiile 15 și 16 au retrogradat 
în campionatul de calificare, a- 
cestora urmînd să li se adauge 
încă două formații în urma re
turului în turneul 11—14.

ACTUALITATEA 
IN HANDBAL

• LA ACEST SFIRȘIT de săp
tămînă, activitatea internă la 
handbal va fi deosebit de boga
tă. pe mal multe planuri. Este 
vorba In primul rînd de penul
tima etapă a Diviziei A în în
trecerea feminină, în care cla
rificările, la ambii poli ai cla
samentului, sînt destul de bine 
conturate : Chimistul Rm. Vilcea 
este la un mic pas de orimul ti
tlu, în timp ce Dorobanțul Plo
iești este deja retrogradată, iar 
Confecția are șanse minime de 
rămînere în prima Divizie. Eta
pa programează numai patru 
jocuri, știința Bacău și Chi
mistul Rm. Vilcea susțlnînd as
tăzi șl mîine partidele-tur ale 
finalelor „Cupei Cupelor" șl, 
respectiv, „Cupei I.H.F.". în a- 
ceste condiții etapa a XXI-a ara
tă astfel ; Hidrotehnica Con
stanța — Confecția, Mecanică 
Fină București — Textila Zalău 
(Sala Floreasca, ora 11,30 ; în 
deschidere, de la ora 9 — I.T.B.— 
Oțelul Galați (f) și Steaua II 
Mecos — Arctic Găeșii (m) in 
în Divizia B), Rapid — Doro
banțul Ploiești (Sala Rapid, ora 
10) șl TEROM Iași — Construc
torul Timișoara. Meciul Chimis
tul — Mureșul s-a disputat în 
devans (31—28), iar Știința — 
Rulmentul va avea loc în ziua 
de 26 aprilie.
• ÎN CAMPIONATUL MASCU

LIN, astăzi în Sala Sporturilor 
din Brașov se va disputa parti
da Dlnamo Brașov — Steaua, 
meci restanță din etapa a 
XVHI-a (ieri au jucat Dinamo 
București — A.S.A. Electromu
reș Tg. Mureș, tot din etapa a 
XVIH-a).

• „CUPA ROMÂNIEI" In în
trecerea masculină, desfășurată 
sub însemnele „Daciadei", edi
ția a X-a, a ajuns în faza sfer
turilor de finală. Duminică se 
vor desfășura meclurile-tur, după 
următorul program : Știința Ba
cău — H.C. Minaur Baia Mare, 
Dinamo București — A.S.A. Elec
tromureș Tg. Mureș, Tractorul 
Brașov — Steaua și Universita
tea C.U.G. Cluj-Napoca — Po
litehnica Timișoara. Partidele-re- 
tur vor avea loc joi 27 aprilie.

• VINERI după-amlază, in 
Sala „Dacia" din Buzău a 
avut Ioc meciul dintre Dinamo 
București și A.S.A. Electromureș 
Tg. Mureș, restanță din etapa a 
XVI-a a Diviziei A. Intîlnirea s-a 
încheiat cu scorul de 30—18 (14—8) 
în favoarea bucureștenilor. Jo
cul a fost echilibrat în primele 
10 minute (4—4 în min. 9), după 
care Dinamo a luat partida pe 
cont propriu, impunîndu-se prin- 
tr-o evoluție foarte bună, cu

-faze abil construite Și în mare 
viteză. De asemenea, portarul e- 
chipei ciștigătoare, Buligan, a 
fost într-o zi de excepție, opu- 
nîndu-se cu succes atacurilor 
handbaliștilor din Tg. Mureș. Au 
înscris : Mocanu 6, Licu «, Cu
ria 3, Stuparu 3, Ștefan 3, Za- 
haria 3, Bedivan 2, Jianu 2, An
tonescu 2 pentru Dinamo, res
pectiv Mureșan 5, Boroș 4, Bădău 
4, R. Moldovan 2, I. Moldovan 2, 
Ciobanu 1. Au arbitrat craio- 
venil V. Cojocaru și I. Mihăi- 
lescu. (Mircea CIHSLING, co- 
resp.).
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SPORTUL
tVrmare din pag I)

lor s-a impus prin sprijinul 
direct adus școlii românești 
pe multiple planuri în educa
rea patriotică și revoluțio
nară a copiilor, domeniu în 
care este cuprinsă și activita
tea sportivă, în consensul 
ei cel mai larg : educația fi
zică dî masă, turismul, spor
turile tehnico-aplicative. Nu
meroasele succese ale spor
tului de masă pionieresc rezi
dă, in special, în orientarea 
care a existat. încă din start, 
aceea de a realiza o largă și 
cuprinzătoare activitate de 
mișcare cu copiii, de la nive
lul detașamentelor, al cla
selor, cu participarea marii 
majorități a purtătorilor 
cravatelor roșii cu tricolor. 
Concursurile și competițiile 
inițiate în școli. în afara lec
țiilor de educație fizică, 
au dezvoltat gustul copii
lor pentru exercițiu fizic or
ganizat. au determinat o a- 
propiere a celor mici de dife
rite ramuri sportive, după 
aptitudini sau după vocație.

lina din probele de maturi
zări a sportului pionieresc 
a constituit-o prezența în 
întrecerile competiției na
ționale DACIADA, a a- 
proape 3 milioane de partici
pant la etapele de vară și a 
peste 2,2 milioane la cele de 
iarnă. într-adevăr. Daciada 
a însemnat apropierea masivă 
a copiilor de exercițiul fizic 
practicat ordonat, sistema
tic, la nu mai puțin de 17 dis
cipline cu finale pe țară, în 
cadrul „Cupei Pionierul", a- 
tit la ramuri specifice se
zonului caid (printre aces
tea : atletismul — în speță 
crosul —, gimnastica, înotul,

PIONIERESC
șahul, minibașchetul, fotba
lul, handbalul și oină), cît 
și cele caracteristice sezonului 
rece (sania. schiul — de 
fond și alpin, biatlonul). Se
parat, copiii, membrii cercu
rilor sportive aparținînd ca
selor pionierilor și șoimi
lor patriei, iau parte, la rîn- 
du-le, la finale republicane or
ganizate la gimnastică, o- 
rientare, tenis, tenis de masă 
și tir, noi modalități de a sti
mula dezvoltarea activității 
sportive de masă în rîndul 
copiilor.

Un capitol im,portant în sfe
ra sportului pionieresc îl 
reprezintă acțiunea de ini
țiere în înot. Din anul 1971, 
cind a fost oficial lansată, a- 
ceastă amplă acțiune a po
larizat atenția a zeci și 
sute de mii de copii, care au 
urcat pe blocstarturile unor 
bazine de la orașe (București, 
Arad. Buzău, Cluj-Napoca, 
Pitești, Baia Mare, Bacău, 
Oradea. Ploiești, Sibiu, Brăi
la, Alba Iulia ș.a.), sau ale u- 
nor amenajări speciale eu 
posibilități local», din zone
le unor așezări riverane. în 
același timp. Litoralul și sta
țiunea maritimă Năvodari, 
cu cei peste 30 000 de copii 
care sînt inițiați în înot, 
în fiecare vacanță de vară, 
aduc un substanțial aport la 
îndeplinirea acestui dezide
rat social. Semnalăm tot
odată că cifra copiilor ce vor 
fi inițiați în înot în vacan
ța de vară a acestui an, sub 
genericul Daciadei. este es
timată la circa 500 000.

Un larg caracter de masă a 
îmbrăcat și activitatea tu
ristică. Aproape fiecare sfîr- 
șit de săptămînă și. oricum, 
fiecare vacanță școlară poar

tă amprenta preocupării 
pentru dezvoltarea gustului 
copiilor pentru drumeții și 
excursii, cu profil local sau 
de anvergură, cum sînt Ex
pedițiile Cutezătorii, al că
ror număr depășește cifra de 
2 000, cu mai bine de 30 000 
de participant. Este O mo
dalitate originală, specifică 
pionierilor din patria noas
tră, de a aduce, în cea mai 
accesibilă activitate de miș
care în aer liber, mase mereu 
mai largi de copii, pro
movând in cuprinsul lor o 
serie de inițiative valoroasa cu 
caracter practic, de marca
re sau reamenajare a unor 
trasee montane, de forma
re a unor ghizi și topografi, 
dar și de educare patriotică a 
celor mici, prin cunoașterea 
frumuseților patriei, a tre
cutului de luptă al clasei 
muncitoare. a realizărilor 
fără egal din anii construcției 
socialiste.

Gustul pentru performan
tă a fost dezvoltat pionierilor 
prin intermediul unor du
huri sportive școlare spe
cializate (pe lingă cele aparți
nînd inspectoratelor școlare 
județene sau C.N.E.F.S.). 
în centrul atenției se si
tuează atletismul. gimnasti- 
ca, fotbalul, baschetul etc, 
iar, între sporturile tehni
co-aplicative, tirul (armă cu 
aer comprimat), kartingul 
(cu tot mai multe cercuri a- 
vind o dotare adecvată) sau 
cele din familia modellsmului. 
Să semnalăm, de asemenea, 
că pentru copiii cu vocație în 
sport. Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor, în 
colaborare cu Consiliul Na
țional pentru Educație Fi
zică și Sport organizează a- 
nual tabere speciale de pre
gătire, iarna in stațiunea 

Voineasa — Vilcea, iar vara 
la Năvodari, prilej pentru 
sute de purtători ai cravatelor 
roșii cu tricolor din întreaga 
țară de a-și continua și desă- 
vîrși pregătirea în sportul 
îndrăgit.

Tot ce s-a realizat pînă a- 
cum și, mai ales, tot ceea ce 
se preconizează pledează 
pentru propășirea și con
solidarea activității sportive 
pionierești, pentru sporirea 
dimensiunilor ei, pe mă
sura nevoii de mișcare a ge
nerațiilor în plină formare 
pentru muncă și viață, dar 
și a pasiunii copiilor pentru 
sport și consacrării lor în dis
ciplina practicată, de foar
te multe ori, încă de la vîrsla 
codițelor cu fundițe sau a

APRILIE —LUNA POTRIVITĂ PENTRU CURA BALNEARĂ
LA EFORIE NORD SĂU MANGALIA

Aceste două stațiuni de pe litoralul Mării Negre asigură, în 
această perioadă, condiții bune pentru un tratament eficace al 
afecțiunilor.

— aparatului locomotor ;
— sistemului nervos periferic și central ;
— ginecologice ;
— dermatologice ;
— respiratorii ; .
Bazele de tratament, încorporate în hoteluri sau legate de 

acestea, prin culoare acoperite, sînt bine utilate cu aparatură 
modernă au cabinete specializate unde se fac aplicații cu 
nămol cald, dispun de bazine cu apă sărată, oferă posibilități 
pentru băi de plante, cu săli de gimnastică medicală ș.a.

La eforie nord șl MANGALIA, cazarea se face în hote
luri cu camere confortabile, Iar masa se servește la restaurante.

IN ACEASTA PERIOADA BENEFICIAȚI DE TARIFE REDUSE
O atmosferă calmă șl destinsă vă întâmpină, acum, la EFO

RIE NORd ș* MANGALIA. Posibilități pentru excursii, vizite 
la muzee și obiective turistice din Dobrogea, vizionări de spec
tacole de teatru, cinema, programe folclorice șl de varietăți 
în restaurante ș.a.

Bilete pentru cură balneară sau odihnă la EFORIE NORD 
șl MANGALIA, informații suplimentare puteți obține de Ia 
agențiile Oficiilor județene de turism șl de la Comitetele sin
dicatului din întreprinderi și instituții.

pantalonilor scurți. Să nu 
se uite că sportul pionie
resc din țara noastră a lansat 
pe orbita marii performan
țe mulți tineri care au adus 
glorie și prestigiu culorilor 
românești, cazul Nadiei Co
maneci și al Danielei Silivaș, 
al lui Cristian Gațu și 
Carol Corbu, al lui Sorin Ba- 
bii, Nicu Vlad și Vasile 
Pușcașu, practic al întregii 
elite a sportului din pa
tria noastră, care a par
curs primele trepte ale mă
iestriei, începând cu vîrsta 
copilăriei. Pe acest drum de 
lumină, de reușite și de îm
plinire a celor mai Înaripate 
visuri doresc pionierii să 
meargă. Tot înainte !
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- DINAMO, UN MECI DE TRADIȚIE | La înapoierea acasă

npionatuj de 
3 etapei a 
, interesant 
ură au foio- 
>auza, deter- 
i internațio- 
a-și pregăti 
al disputata 
portului cu 
meciuri ies 

iul rînd, un 
î (Indiferent* 
lent în cla- 

protagonis- 
șio și Dlna- 
i Parcul Co- 
forta de joo 
linamo. în 
angajată în 

-5a argumen- 
e la teren 
ai rugbyulul 
Ilea „meci 
oc la Timi- 
lă Universi- 
rea desigur 
a sa ascen- 
retur, lu- 

icmal la în- 
jrnicel echi- 
ința CEMIN 
ă programul

CLASAMENTUL DIVIZIEI A 
(seria I)

14 12 1 
14 10 1

10 o 
9 1 
7 1 
7 0 
6 1 
5 1 
4 
4 
3 
3 

1

1. STEAUA
2. Dinamo
3. St. Baia M.
4. Farul
5. Contact. Bz.
6. Rulm. B.
7. Grivița R.
8. Univ. T. »)
9. CSM Sb.

18. TC Ind.
11. St. Ptș.
12. Poli Iași 
*) penalizată

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14 
eu

290-184 34 
278-171 33 
260-255 29 
227-262 28 
209-239 27 
179-221 24 
167-286 231

I) 10 190-430 22
1 10
0 11
P.

158-245 21 
177-358 20

DIN 
seria

DIVIZIA 
I: Ș.N.

I
I
I
I

In mijlocul finaliștilor europeni

CSM — TC 
teren Valea 
9—11) ; Pe-

- RULMEN-
Ștlința ora 

i : UNIVER-
— ȘTIINȚA 
IE teren 1

București : 
DINAMO te
ul ora 13 

FARUL — 
2AU teren 
13). Meciul 
teaua (15— 
a va fi re-
pa A). Te- 
ROTEHNICA 
; Focșani : 
CFR CON- 

București : 
CSM SU- 

pia ora 16 
CONSTRUC- 

METROM 
a Il-a (gru- 
LURGISTUL 
L PITEȘTI 
„IMPIA pe- 
1AȘOV (18— 
T CSV — 
PISC TMUCB 

UNIVER- 
ENERGIA

de la FRR 
dificări în 

■ de Divizia 
pă cum ur- 
5 aprilie se 
i, iar etapa 

mai se va

• REZULTATE
B — TINERET : ____ _ . , .
Oltenița — Aeronautica Buc. 25—7. 
Tablierul Pitești — Dunărea 
Giurgiu 13—20, Electroputere 
Craiova — știința Buc. 6—0, 
I.O.B. Balș — Chimia Turnu 
Măgurele 70—0, Grivița Roșie H
— Rulmentul Alexandria 52—14, 
Grivița — ș.N.O. 62—3. Rulmentul
— Chimia 32—0. I.O.B. — Electro
putere 30—9. știința — Tablierul 
17—35, Dunărea — Aeronautica 
39—4. Tablierul — I.O.B. 0—11, 
ș.N.O. — Dunărea 4—15 (condu
ce I.O.B. 34 p. urmată de Dună
rea 32 p) ; Seria a II-a : Glo
ria Buc. — I.T.C. Constanța 28—4, 
Chimia Năvodari — I.M.U. 
Medgidia 22—19. Callatls Manga
lia — Constructorul Feroviar 
11—30. Constr. Fer. — Gloria 3—12, 
Pescărușul Tulcea — Chimia 8—6, 
IMUM — rrc 11—10, Gloria — 
IMUM 19-0, ITC — Pescărușul 
32—10. Siderurgistul Călărași — 
Constr. Fer. 3—40 (conduce Glo
ria 36 p. urmată de constructo
rul Feroviar 32 p) ; seria a in-a s 
Locomotiva Pașcani — Textila 
Pucioasa 44—0, Chimia Brăila — 
Electrocontaet Botoșani 22—9,
A.S.A. Constructorul Ploiești — 
Rapid Buzău 21—3. Rapid C.F.R. 
Galați — Progresul Brăila 10—0, 
A.S.A. Constr. — Textila 63—0. 
Electrocontaet — Locomotiva 
9—30. Rapid — Abrom Bîrlad 7—0, 
Progresul 
Textila 
CFR — 
Abrom —
(conduce 
mată de 
Constr. 33 ...
Carpați Mîrșa — Transloc 
Iulia 0—6. Rapid M. Ciue 
Utilajul Petroșani 3—3. C.S.ș. 
Foresta Baia Mare — Petrolul II 
Arad 12—6. Unirea Săcele — Fo
resta 20—6, Utilajul — Carpați 
9—4, Transloc — Petrolul II 70—0, 
Foresta — Transloc 3—15, Pe
trolul n — Utilajul 1«—7. Mine
rul Lupeni — Rapid 52—3 (con
duce Transloc 34 p, urmată 
Petrolul nap).

0—38,
Rapid 
20—15,

7-13
__ p, ur- 
p Si ASA 

seria a IV-a :
Alba

— Chimia
- Electro 4—4. 
Ranid Buzău
ASA Constr. 

Locomotiva 35 
Chimia 34
p) ;

de

Se mîine, în Capitală,
kNIEI" Șl FINALUL C.N. LA HOCHEI
și pînă sîm- 
eiulul din 
posibilitatea 

teresant tur- 
a încheierea 
nai intern 

1 formațiile 
Sport Club 
•S.M. Duna- 
vor întrece 
campioanei 

>entru cuce- 
si“ (totodată 
a 6-a ediții

bare — fiind puțin probabil 
Steaua să mai piardă primul 
—, lupta pentru obținerea „

campioanei 
de între-

ca 
loc

, ______ ,____ ____ _ .;Cu-
pei“, însă, este deschisă oricărui 
rezultat.
Iată programul turneului : mîi

ne, de la orele 15 și 17,30 ; Du
nărea — S.C. M. Ciuc, Steaua — 
Dinamo ; luni, de la aceleași 
ore : Steaua — Dunărea. S.C. M. 
Ciuc — Dinamo ; marți : Dina
mo — Dunărea, Steaua — S.C. ; 
miercuri — zi de pauză ; joi : 
S.C. — Dunărea, Dinamo — 
Steaua; vineri: Dunărea — Steaua, 
Dinamo — S.C. ; simbătă : Du
nărea — Dinamo, S.C. — Steaua.

MICILOR
î sportivă 
a reunit nu 
echipe de 
i cravatei 

un mini- 
ilului, pe, 
irstă, orga- 
area zilei 
t cu „Cupa 

întrecerea 
născuți în 

i), cele mai 
apropriat

1 Bălășoiu, 
' școlar nr. 
ca Fină 1 S 
itaj și 5—3 
himb, micii 
canică Fină 
aru) s-au 

turneul 
în 1978 : 

, 5—3 cu 
.olar 2 ji 
tiv școlar i, 
ivul cate- 
'.S.S. 1, fi- 
I fel o am- 
ție care s-o 

începutul 
r- sportivă 

antrenînd 
i din Bucu- 
i la școlile 
, 75, 157 și 
•icol Ilfov, 
Cîmpulung 

ova Nouă, 
> va conți- 
il lunii iu- 

copiii care 
selecție au 

ntita 
fi 
re
-e 
dă 
fie 
rul

com» 
prezenți 
dedicată 
va avea 
a lunii, 
pe „Bi-

Dâmd-
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Ie Izmir, joi, 20 aprilie a.c., 
orele 18... Pe scara atașată la 
avion urcă în monom cei 19

I jucători ai Stelei, toți în sa- 
couri bleumarin, cu ecusonul

■ clubului prins în dreptul ini- 
I mii, pantaloni gris-fer, produ- 

cînd o frumoasă impresie per- 
I sonalului de pe aeroport, care, 

ca și 
număr 
losului 
cupăm 
dintre 
comandantului aeronavei și 
director de zbor al TAROM- 
ului, Gheorghe Gavrilă, al în
tregului echipaj, felicită pe 
fotbaliștii formației campioa
ne a României pentru ex
celenta lor performanță, califi
carea în finala C.C.E. • Se am
balează motoarele, doedăm. At
mosfera destinsă din interiorul 
aeronavei îi prilejuiește lui 
Fănică Iovan, aflat lingă noi, 
următoarea remarcă : „Parcă 
sintem finaliști de cînd lumea. 
Am uitat cu toții de emoțiile 
încercate, ieri, de noi toți, cam 
Ia aceleași ore". • Cum să 
le uiți, toate cîte au fost și 
care le-au generat: înaintarea 
dificilă a autocarului nostru 
spre stadion, prin mulțimea de 
oameni, arătînd amenințător 
toate cele cinci degete, numă
rul golurilor dorite în plasa 
porții lui Lung; corul tribu
nelor îndemnînd la luptă și la 
victorie ; petardele, cu zgomo
tul lor asurzitor și care ex
plodau undeva, pe pisța de 
atletism, în momentul intrării 
echipelor pe teren • Privim 
spre ai noștri și—1 vedem pe 
Puiu Iordănescu că simte ne- 

apropie de lîum- 
șoptească ceva la 
înainte ca 
pe verdele 
atingă pe 

îmbărbătării 
clipă. Ce i-o fi 
intuit, oare, antrenorul 
puțin timp după fluie-

la sosire, s-a aflat în 
mare în apropierea co
de oțel. • Na ne o- 
bine locurile cînd una 
stewardese, în numele

I
I
I
I
I
I
I

voia să se 
bescu, să-i 
ureche, și 
să pășească 
nului, ” " 
semn 
ultima 
Să fi 
că, la _ , . 
rul de începere al arbitrului, 
blondul stoper va trece prin 
clipe dificile, că el nu va pu
tea relua lupta decît.după in
tervenția promptă a dr. V. 
Stăncscu și a masorului M. 
Neagu ? • Arcușul fermecat
al lui Ion Voicu (artist al poporului .... .
noi) ne 
în timp 
bie a sa 
maestru, 
dintre fotolii, anunță cu o mo
destie care-1 caracterizează, că 
intenționează să aducă un mic 
omagiu acestei minunate echi
pe. Moment unic intr-o viață 
do om să asculți, în interpre
tarea maestrului, deasupra po
dișului Anatolîei. „Balada" lui 
Giprian Porumbescu. După 
care urmează un „Mulji ani 
trăiască 1“ în acompaniamentul

să-l 
al

acesta 
gazo- 

umeri, 
pină-n 
spus ? )

care călătorește cu 
trezește din reverie, 

ce-și fixează sub băr- 
vioară celebră, marele 
postat pe culoarul

întregii echipe • Apoi, în timp 
ce Ion Voicu adună autografe 
pentru nepotul său, Mădălin, 
descoperim un loc liber lingă 
Puiu Iordănescu : „A vrut să 
no surprindă Denizli — ni se 
destăinuie el — cu mutările 
tactice în start de partidă : in
troducerea în echipă a lui Tu- 
gay, care, la București, n-a 
jucat, precum și trecerea unui 
fundaș, Cuneyt, în avanposturi. 
Mi-a mărturisit, după joc, câ 
a. încercat să ne joace o festă. 
Și a mai spus că nici prin cap 
nu i-a trecut că, în replică, 
Steaua va juca cu Balint re
tras și cu Hagi lîngă Pițurcă" 
• Cum a fost. Victore; la go
lul neacordat ? „Cum să fie 1 
La o minge în joc, Simovici a 
vrut s-o degajeze, din mină, 
iar eu, cu spatele la el (nici 
prin gind nu-mi trecea ce a- 
vea să urineze), 
lovit în ceafă, 
Ionul a ricoșat
De la Țiți Dumitriu citire : 
„Se recompensează din plin, 
în cele din urmă, toate emo
țiile care ne încearcă. Prin 
imensa bucurie prilejuită de 
succesul acesta care ne duce 
la Barcelona" • „Mă leagă de 
Steaua o perioadă frumoasă 
din activitatea mea de antre
nor. Cînd treceam la alcătui
rea „ll“-lui, începeam ca, de 
altfel, și Ia echipa națională, 
cu Iordănescu. Știa absolut to
tul. Gîndind jocul în teren, 
era normal ca s-o facă și de 
pe banca conducerii tehnice, 

iată, roadele claFviziunii 
sale în problemele fotbalului 
se văd", ne spunea Ștefan 
Covaci, care a însoțit echipa 
la Izmir • „Puteți să scrieți 
că meciul nostru cu A.
lan va fi demn de o mare fi
nală europeană", ne asigu.ă, 
încă de pe acum, Ungureanu, 
valorosul nostru fundaș, care 
șl miercuri, la Izmir, a avut 
b prestație bună • „Vă rugăm, 
legați-vă centurile de sigu
ranță", ne atenționează stewar
desa, care, cu acest prilej, re
petă felicitările întregului e- 
chipaj adresate Stelei și — în 
premieră, la despărțire — îi 
urează mult succes pentru 
„Barcelona" • Joci, Marius 
Lăcătuș, la Atena ?, l-am în
trebat la coborîrea din avion. 
„Cred că da, ne-a răspuns 
„marele absent" de la Izmir. 
După îngrijirile primite din 
partea dr. Valentin Stăncscu, 
am urinat un tratament Ia cen
trul de acupunctura, condus de 
Florin Brătilă, medicul echipei 
naționale" • Succes, mult suc
ces, Lăcătuș, pentru jocul cu 
Grecia, ție și colegilor tăi.

m-am trezit 
de unde ba
iu plasă" •

Șt

C. Mi

Gheorghe NICOLAESCU

f

Se apropie meciul cu Grecia

MIRCEA REDNIC:„DACĂ NE VOM FACE JOCUL, 
NU PUTEM RATA VICTORIA"

Ieri, Ia 11, înainte de urca
rea în autocar a „tricolorilor", 
pentru aeroport, spre Con
stanța.

— Ce mai faci, Mircea Red- 
nic ?

— Imbătrînesc.
— ?!
— La 9 aprilie am împlinit 

27 de ani. Cu alte cuvinte, am 
aproape 10 ani de Divizia A 
și 9 în echipa națională... Me
ciul de debut, la Berna, a- 
tunci, la 0—0.
~ Cîte tricouri ai adunat ?
— La dumneavoastră scrie 

65, dar cred că am fost „sărit" 
cu două. Poate verificăm. Nu 
există tricou mai de preț ca 
acela al echipei naționale.

— Cum te simți în postul 
de libero ?

— Nu e o noutate pentru 
mine. La Corvinul am jucat 
trei meciuri pe ultima linie. 
Și am mai jucat libero în 
Australia, pe vremea „cangu
rilor". S-a spus că am jucat 
bine. Nu chiar ca Gabor, dar 
a mers...

— Ce-mi poți spune dacă 
privești înapoi ?

— Dacă am adunat 65, s-ar 
părea câ n-a fost rău. Pe de 
altă parte, n-a fost nici ușor. 
Noi, hunedorenii, am fost me
reu contestați de o parte a 
presei. Și ce fericit am fost 
cînd am jucat toți patru, lao
laltă, în echipa națională, la

această nouă echipă națională, 
pentru care am luptat întot
deauna, fără menajamente.

•— Ce zici de Sampdoria ?
_•— Acum îmi pare și mai 

rău. Am fost atît de aproape 
de Malines și chiar de Bar
celona. Din păcate...

<— Din păcate, ce ?
— Am șl eu partea mea de 

vină. La faza din care a mar
cat Viallî, am ezitat. Aș fi 
putut să-l atac mai devreme. 
Aș mai fi putut să mă și re
trag. Dar am ales calea de 
mijloc, și n-a fost bine.

— Acum, important e meciul 
de la Atena. Ce zici ?

— Avem o echipă mult mai 
bună, dar știți cum e meciul 
oficial. Grecii sint jucători a- 
prigi. E adevărat, culcă mai. 
puțin mingea, dar sînt foarte 
ambițioși. Dacă ne vom face 
jocul, nu putem rata victoria. 
Astăzi, echipa României e mai 
bună chiar decît cota pe care 
o are în lume. A mai fost și 
succesul Stelei, care ne dă cu
raj tuturor.

— Ce-ți mai face fetița ?
— Are 11 luni, e frumoasă. 

A început să mă și recunoas
că, deși lipsesc mult de acasă. 
Nu e ușoară viața de fotbalist. 
Ce ne-am face fără copii, 
după ce ne punem ghetele în 
cui ?

loan CHIRILA

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA
• Așa cum s-a arătat șl în 

cronica apărută în ziarul nos
tru, Delta Tulcea ar fi putut să 
cîștige meciul susținut, in de
plasare, cu Aripile Bacău. Dar, 
din cauza ratărilor imense ale 
jucătorilor ei, pînă la urmă a 
și pierdut partida, „la potou", 
cum se spune, mai precis cu 
30 de secunde înainte de a se 
fi epuizat și cele 5 minute de 
prelungire ale meciului, dictate 
de arbitru. Desigur, o înfrîngere 
survenită în astfel de circum
stanțe e teribil de amară, dar, 
poate că jucătorii — vinovațl, de 
fapt, de acest deznodămînt — 
n-ar fi reacționat, așa cum au 
făcut-o, bruscînd arbitrul, dacă 
n-ar fi fost instigați de masorul 
lor, Gheorghe Drăgan. Pentru 
rolul jucat în incidentele dc pe 
terenul din Bacău, masorului în 
chestiune 1 s-a făcut un... mâ

FOTBALIȘTI BUCIIREȘTENI
Sint inițiative frumoase pe 

care profesorii-antrenori 
specializarea fotbal de 
Clubul sportiv școlar nr. 
(alături de Marius ~ 
șoiu, Gh. Ojoc și Gh. Mărcu- 
lescu) 
riodic, 
mova și menține în pregătire 
elemente cu calități și cu pers
pectivă 
biectiv 
atenția 
de la 
face sublinierea prof, 
nel Oancea, directorul 
bului.

Nu este pentru prima 
cînd C.S.S. 1 București se 
dențiază cu astfel de 
țiative pe care le-am dori 
zente și la nivelul altor 
bun similare, in 
din țară, eliminînd multe 
lemente care îngroașă fără 
rost rîndurile unor secții, 
blocind astfel promovarea 
altora cu aptitudini, cu o vo
cație reală pentru măiestria 
sportivă

CU 
la 

1 
Bălă-

le programează pe- 
„în dorința de a pro-

în performanță, o- 
aflat, de altfel, în 

profesorilor-antrenwi 
cum 

Mari- 
clu-

oară 
evi- 
ini- 

pre- 
elu- 

special 
e-

T. BRADEȚEANU

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• numerele extrase 

LA TRAGEREA LOTO DIN 
21 APRILIE 1989. Extragerea 
I : 6 22 68 40 37 62 87 16 58 ; 
extragerea a II-a : 31 71 2 5 
35 43 74 23 17. Fond total de 
cîștigurl: 733.750 lei. din care 
32.660 lei, report la categoria 1.
• C1ȘTIGURILB TRAGERII

LOTO DIN 16 APRILIE 1989 
Cat. 2 : 7.50 variante a 12.139 lei ; 
Cat. 3 : 31,25 variante a 2.913 
lei ; cat. 4 : 102,00 variante a
893 lei ; cat. 5 : 295,75 variante

I
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IN DIVIZIA B, MULTE MECIURI CU MIZĂ MARE
Campionatul eșalonului secund 

al fotbalului nostru se desfășoa
ră cu ritmicitatea-i cunoscută, 
duminică de duminică, polari- 
zînd atenția iubitorului de fot
bal, a celui care urmărește cu 
pasiune și consecvență „cursa 
fără obstacole" a Petrolului în 
drumul ei de revenire rapidă, 
după numai un an, pe prima 
scenă, disputa tot mai strînsâ șl 
tot mai interesantă dintre Chi
mia și Jiul, revenirile spectacu
loase ale arădenilor și sătmăre
nilor care nu acordă nici-un 
moment de respiro echipei de 
pe Bega, scăpată la un moment 
dat în cîștigătoare. Sigur, e in
teresant ce se întîmplă Ia „po
lul de sus" al clasamentelor ce
lor trei serii, dar — cu fiecare 
etapă — tot mai aprigă și pli
nă de neprevăzut devine și... fu
ga de locurile rctrogradante. 
Doar două echipe au pierdut, se 
pare, orice speranță de supra
viețuire : Delta, în prima serie,

în cont alte două puncte preți
oase la „adevăr"; dacă U.T.A. 
va cîștiga la Tîrnăvenl, pentru 
a se menține în plasa liderului...

Foarte multe meciuri „tari" șl 
în zona „fierbinte" a retrogra
dării: la Bacău, Cîmpulung Mol
dovenesc, Ploiești, Plopeni; la 
Motru, Călărași, Mija, Tîrgoviș- 
te; la Paroșeni, Arad, Reșița etc. 

Peste tot, partide cu miză foar
te mare, care — sperăm mult — 
să se desfășoare, însă, în spi
ritul sportivității, al fair-play-u- 
lui.

nerul Cavnic — C.S.M. Reșița: 
D. Drăcea (Craiova), Avîntul 
Reghin — C.F.R. Timișoara: FI. 
Popescu (Ploiești), Gloria Reșița
— Gloria Bistrița: D. Ciolan (Pi
tești), A.S.A. Progresul Timișoa
ra — Politehnica Timișoara: A. 
Huzu (Sibiu), Strungul Arad — 
Armătura Zalău: Cr. Teodorescu 
(Buzău), A.S. Paroșeni Vulcan
— F.C. Maramureș: C. Popovicl 
(Cîmpia Turzii), Olimpia Satu 
Mare — Dacia Mecanica Orăștie: 
V. Ilie (București).

Toate partidele vor începe la 
ora 11.

saj zdravăn. Comisia de disci
plină l-a suspendat pe un an. 
El s-a ales șl cu desfacerea con
tractului de muncă. Cit privește 
pe jucătorii care s-au făcut vi
novațl de insultarea arbitrului 
sau de bruscarea lui, Stănescu a 
fost suspendat pe trei etape, iar 
Iordache și Mija pe șase și, 
respectiv, cinci etape !
• Pe Buia (Minerul Cavnic) 

care, în meciul cu Gloria Bistri
ța, a adus Injurii arbitrului, Co
misia de disciplină l-a suspen
dat pe trei etape. Cei de la 
cavnic au, insă, în materie de 
disciplină, un... „regulament" 
nescris, dar mult mai sever, căci, 
după cum a anunțat delegatul 
lor, Andrei Catona, ei l-au sus
pendat pe Buia pînă la sfirșitul 
campionatului ! Dacă toate echi
pele ar privi cu același simț de 
răspundere abaterile jucătorilor, 
nici n-ar mai fi nevoie de... Co
misia de disciplină.
• Din sancțiune în sancțiune, 

acesta este drumul pe care îl 
parcurge Gosav (Metalul Roman). 
Prima sancțiune a prlmlt-o in 
anul 1985, pentru ca, în anul 
următor, 1986, să fie sancționat 
dc două ori ! o scurtă... pauză, 
în 1987, și apoi o nouă sancțiu
ne, în 1988. Iar acum cîteva zile, 
un nou gest nesportiv — lovirea 
adversarului fără minge — în 
meciul cu C.S.M. Bucecea, ceea 
ce i-a adus o. nouă suspendare, 
de data aceasta pe șapte etape, 
să vedem ce gînduri mai are 
Gosav ?

Jack BERARIU

PROGRAMUL Șl ARBITRII

și Avîntul Reghin, în seria 
treia.

Ce puncte de atracție oferă 
tapa de mîine?
înainte de toate e interesant de 

văzut: dacă Petrolul va reuși să 
stăvilească ambițiile unei echi
pe (F.C.M. Progresul Brăila) 
care joacă foarte bine pe tere
nul ci; dacă Chimia va trece cu 
bine și peste „hopul" numit 
F.C.M. Caracal și îșl va adăuga

e-

a 200 lei ; cat. 6 : 2.389,25 va
riante a îoo lei. Report la cat. 
1 : 91.041 lei.
• Astăzi, simbătă, 22 aprilie, 

este ULTIMA ZI nu numai pen
tru jucarea numerelor favorite la 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO „A PRIMĂVERII", ci șl 
pentru depunerea buletinelor cu 
opțiunile dv. la interesantul con
curs PRONOSPORT al acestei 
săptămîni.

« Așa cum am mai anunțat, 
de curînd a fost lansată o nouă 
emisiune specială limitată la 
LOZ în PLIC, anume „LOZUL 
PRIMĂVERII", cu atribuirea de 
cîștigurl suplimentare din fon
dul special al sistemului.

SERIA I: Unirea Focșani — 
Poiana Cimpina : L. Vords (Re
șița), F.C.M. Progresul Brăila — 
Petrolul Ploiești: G. Roșea (Bis
trița), Aripile Victoria Bacău — 
C.F.R. Pașcani: A. Strețea (Oraș 
Dr. P. Groza), Metalul Plopeni 
— F.E.P.A. ’74: N. Dlnescu (Hin. 
Vâlcea), Șiretul Pașcani — 

F.C.M. Dinamo Delta Tulcea: I. Po
pa (Timișoara), A.S.A. Explorări 
Cîmpulung — Steaua Mizll: R. 
Câmpean (Arad), Ceahlăul P. 
Neamț — C.S. Botoșani: M. A- 
xente (Arad), Gloria Bacău — 
C.S.M. Suceava: V. Crețu (Bucu
rești), Prahova C.S.U. Ploiești — 
Politehnica Iași: M. Ivăncescu 
(Brașov).

SERIA A II-A: Dunărea Călă
rași — Metalul Mangalia: M. 
Rus (Dej), I.C.I.M. Brașov — 
Electroputere Craiova: C. Man- 
da (Reșița), Minerul Motru — 
Dacia Pitești: V. Banu (Ploiești), 
F.C.M. Caracal — Chimia Rm. 
Vilcea: E. Mustață (București), 
Gaz Metan Mediaș — Metalurgis
tul Slatina: C. Gheorghiță (Bră
ila), Metalul Mija — Gloria Pan
durii Tg. Jiu: I Igna (Timișoa
ra), A.S. Drobeta Tr. Severin — 
Sportul „30 Decembrie": C. 
Gheorghe (Suceava), C.S. Tîrgo- 
viște — Electromureș Tg. Mures: 

M. Ilies (Odorheil, Jiul — Trac
torul Brașov : S. Ursu (Sucea
va).

SERIA A III-A! Chimica Ttr- 
năveni — U.T. Arad: A. Mițaru 
(Rm. Vilcea), Unirea Alba Tu
lia — Metalul Bocșa: S. Cata- 
nă (Drobeta Tr. Severin),' Ml-

In eșalonul nr. 3 FOSTELE DIVIZIONARE B, ÎN PRIM-PEAN
Din returul campionatului Di

viziei c s-au disputat pînă acnm 
cinci etape, deci o treime, ceea 
ce ne poate oferi unele obser
vații interesante.

• Jocurile din ultimele două 
„runde" au demonstrat o crește
re a echilibrului dintre competi
toare. din ce In ce mal puține 
victorii în deplasare, o compor
tare mai bună a gazdelor și, ca 
atare reducerea numărului par
tidelor încheiate Ia egalitate, ta 
etapa a 28-a. de pildă, din cele 
96 de partide doar șase (-au În
cheiat cu victoria oaspeților șl 
s-au înregistrat numai șapte e- 
galități. • Din cele 12 fruntașe, 
doar cîteva au reușit. In acest 
început de sezon, să-și mă
rească zestrea de puncte. Printre 
acestea figurează Mecanica Fină 
București 10 p diferență față de 
locul Secund (după tur a avut 
6 p). Olimpia Rm. Sărat 8 p (6 
p). IMASA Sf. Gheorghe 5 p (4 
p) Mureșul Deva 3 D (2 p). 
Constructorul TCI Craiova 2 p 
(1 p). a Mal multe dintre pri
mele clasate în seriile campio
natului au regresat. în p-ivinta 
punctaiului cum sînt : Minerul 
Gura Humorului de la 3 p la 1 
p diferență față de locul doi, 
Unirea Slobozia de la 3 p la 1 
o. Unirea Alexandria de la 4 
p la 1 o și Someșul Satu Mare 
de la 5 D la 3 p. m „Duelul" 
dintre cele două fruntașe ale se
riei a n-a. Gloria C.F.R. Ga

lați și Viitorul Vaslui, care, de 
la mijlocul turului se află la e- 
galitate de puncte, se va Înche
ia. probabil, duminică, cînd ce
le două formații se întîlnese în
tre ele. de data aceasta la Ga
lați (ta tur. la Vaslui, a fost 
3—1 pentru Viitorul). • în ulti
ma etapă, a 20-a. dintre cele 12 
fruntașe, șase au evoluat ta de
plasare șl n-au reușit să cîș
tige nici măcar un punct. Este 
vorba de Minerul Gura Humoru
lui. Unirea Alexandria, Con
structorul T.C.I. Craiova. Vago
nul Arad. Mureșul Luduș șl So
meșul Satu Mare 1 * Dintre ce
le 24 de formații nou promovate 
în competiție sînt cîteva care 
merită să fie amintite pentru 
buna lor comportare de pînă a- 
cum : Metalul Roman (22 p ta 
clasament). Hidrotehnica Buzău 
(24 p). Metalul Fllipeștii de Pă
dure (20 o) Sportul Muncitoresc 
Drăgănești Olt (23 p). Construc
torul Șoimii Craiova (22 p). Ra
pid Miercurea Ciuc (24 d). C U g. 
Cluj-Napoca (22 p) șl Bradul 
Vișeu (21 p). « Cele mal multe 
dintre fostele divizionare B stat 
situate pe prime poziții în cla
samente : Mecanica Fină Bucu
rești. Olimpia Rm. Sărat, Unirea 
Slobozia. Viitorul Vaslui și Au
tobuzul București. Singura care 
se află într-o postură de codașa 
este Victoria Care! : cu 16 p o- 
cupă doar locul 14. seria a Xll-a.
4T.R.I



M. CHEORCHE, îNV1NCĂTOR MERITUOS ÎN COINCURSUl 
MfRNAJIONAI. Dl DIRT-TRACK DE IA BRĂILA

BKAILA, 21 (prin telefon). Câ
teva mii de spectatori a a venit, 
vineri după-amiază, pe Stadionul 
Municipal din localitate,—pentru 
a asista la rrimu* concurs inter
național de dirt-track al anului, 
în care cei mai buni seniori ai 
tării noastre au avut ca parteneri 
specialiști ai genului de la Moto 
Club Post Leipzig, din prima ligă 
a R.D. Germane. Pilotii români 
și puternicii tor adversari de 
peste notare au furnizat un ve
ritabil recital al curajului și în
demânării.

Așa cum se anticipa, moto- 
cicliștii din Leipzig, care l-au 
avut ca lider pe Frild Cpitz, 
și-au onorat „cărțile de vizită*. 
Dar spre .•’atisfaciia generală, 
principalii animatori aj fost 
membrii lotului nostru reprezen
tativ, aflați în plină campanie 
de pregătire în vederea prelimi
nariilor C.M. de la 7 mai din 
Iugoslavia. £n prim-pian s-au si
tuat bueureșxi.mul Marian 
Gheorghe și sibianul Marius 
Șoaită. Primul pi let, mai com
bativ ca pricind și cu o mașină 
parcă mai... proaspătă, a reușit 
să-1 învingă pe sportivul sibian 
în confruntai ea directă, acumu

lând maximum de puncte — lc
Medaliat cu bronz la recentul 

concurs international* de la 
Șumen (Bulgaria), Marius Șoai
tă, favoritul nr. 1, a rămas cu 
satisfacția celui mai bun timp 
al zilei realizat întîl în manșa 
a 13-a, cu 1:18,7 și apoi în 
penultima manșă a reuniunii (a 
19-a), cu 1:17,3.

Reintrarea în arena competî- 
țională a fostului campion Ni- 
colae Puraveț, transferat de 
curînd la Petrolul Ianca, a dat 
un plus de dinamism întrece
rilor, de fiecare dată cînd a 
evoluat numărîndu-se în lupta 
pentru întîietate.

CLASAMENT î 1. MARIAN 
GHEORGHE (Metalul București) 
15 p, 2. Marius Șoaită (I.P.A. 
Sibiu) 14 p, 3. Frild Opitz (M. C. 
Leipzig) 11 p, 4. Nicolae Puraveț 
(Petrolul Ianca) 11 p, 5. Daniel 
Stoica (I.P.A. Sibiu) 10 p, 8. 
Anton Hack (Voința Sibiu) 10 p.

Sîmbătă, pe arena de dirt- 
track din comuna Ianca (Brăila) 
va avea loe întîlnirea-revanșă, 
cu începere de la ora 17.

Traian IOANIȚESCU

TRAGEREA LA SORȚI PENTRU C.M. 
DE HANDBAL [masculin], GR. A

Ieri la Praga, s-au tras la 
sorți grupele preliminare ale 
Campionatului Mondial mascu
lin de handbal «grupa A), care 
va avea loc între 28 februar n 
10 martie 1990 în Cehoslovacia :

— grupa A. la Plsen : Unga
ria. Suedia Franța, reprezentan
ta Africii :

— grupa B. la Preșov : Coreea 
de Sud. Cehoslovacia, ROMA
NIA Elveția :

— grupa C. Gottwaldov : Iu
goslavia. Islanda,. Spania. re
prezentanta Americii :

— grupa D la Zillna : U.R.S.S.. 
R.D Germană. Polonia. repre
zentanta Asiei.

M1HAELA IOJIBAN A CiȘTIGAT
TURNEUL DE GIMNASTICA

DIN CEHOSLOVACIA
PRAGA, 21 (Agcrpres). 

Proba feminină din cadrul 
concursului internațional de 
gimnastică de la Bratislava 
a fost cîștigată de sportiva 
română Mihaela Iojiban cu 
38,25 p, urmată de Snezana 
Ghileva (Bulgaria) 37,90 p, 
Chuan I (R. P. Chineză) 37,80 
p. Miroslava Jantekova 
(Cehoslovacia) 37,75 p. Ma
riana Polikronov (Bulgaria) 
37,56 p etc.

AH $i mîine, în Bonnul „23 August" din Capitală
SĂRITORI DIN 6 ȚĂRI PARTICIPĂ

LA „CUPA C. S. Ș. TRIUMF"

„CUPA* MONDIALĂ" LA ȘAH
După disputarea partidelor 

întrerupte și cu o rundă 
înainte de încheierea turneului 
de șah pentru „Cupa Mon
dială" de la Barcelona. în cla
sament conduoe marele maes
tru iugoslav Liubojevici cu 
10,5 p. urmat de campionul 
mondial Kasparov (U.R.S.S.) 
10 p. Salov (U.R.S.S.) 9,5 p 
etc. în partidele întrerupte, 
Kasparov a cîșfâgat la 
Illescas, iar Beliavski l-a în
vins pe Seirawan. I

VALOARE Șl FAIR-PLAY

Printre concursurile care pri
lejuiesc .verificarea pregătirilor 
săritorilor in vederea competiți
ilor oficiale ale sezonului esti
val se află și „Cupa C.S.Ș. 
Triumf", întrecere găzduită, azi 
și mîine, de Bazinul „23 August" 
din Capitală. Iau parte unii din
tre cei mai valoroși juniori 
(născuți în 1972 și mai mici) 
din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Polonia, U.R.S.S. și. 
bineînțeles, din țara noastră ; 
dintre oaspeți, cei din U.R.S.S. 
șl R. D. Germană se prezintă ca 
favorlțl, prin prisma valorii deo

sebite a sportului săriturilor 
practicat în aceste țări. Desigur, 
săritorii români vor trebui să 
se comporte cit mai bine pen
tru a se clasa pe poziții frun
tașe, și sîntem conyinși că, așa 
cum au făcut și cu alte ocazii, 
ei se vor ridica la nivelul va
loroșilor lor parteneri de în
trecere.

Programul „Cupei C.S.Ș. Triumf" 
— azi, de Ia ora 10 : trambulină 
3 m fete, de Ia ora 16 : plat
formă băieți ; mîine, de la ora 
10 : trambulină 3 m băieți, de 
Ia ora 16 : platformă fete.

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL
Cupa Cupelor

(Urmare din oag l)
Vasilca, Emilia Luca, Fi- 
Iofteia Danilof, Georgeta 
Cervenciuc, Gabriela Anto- 
neanu, Laurica Lunca. Li
dia Butnărașu, Elena Ciubo. 
taru.

Formația din Krasnodar 
este redutabilă. printre e- 
chipelc eliminate de ea în 
actuala ediție a întrecerii 
aflîndu-se VfL Engelskir
chen (R.F.G.), Gottwaldov 
(Cehoslovacia) și Lokomotiv 
Zagreb (Iugoslavia).

Partida de mîine va fi con
dusă de arbitrii Sjong și 
Ludwigsen (Norvegia), ob
servator I.H.F.. Iaroslav Mraz 
(Cehoslovacia).

Cupa I.H.F.
(Urmare din pag 1)

de frumoasă ținută handba
listică.

Joi seara, după antrenament, 
antrenorul Gheorghe Ionescu 
ne spunea : „Partida-tur cu 
Egle va fi, nu încape nici o 
îndoială, cea mai grea din 
istoria participărilor noastre 
în cupele europene. De a- 
ceea am și pregătit-o cu toa
tă atenția cuvenită. îm
preună cu colegul meu, loan 
Gherhard, cu întreaga for
mație (nu avem nici o jucă
toare accidentată), dorim să 
prestăm un handbal cel puțin 
Ia nivelul întîlnirii de Ia Kos
tov pe Don. Sper ca rezulta
tul acestui meci să ne 
permită ca săptămîna viitoare, 
in intilnirea decisivă, să 
fim prezenți la Vilnius cu o 
zestre cît mai substanțială".

Partida are loc azi. de la ora 
18, și va fi condusă de cuplul 
de arbitri olandezi Haak — 
Koppc. Observator I.H.F. : 
Oivînd Bolstad (Norvegia),

COMPETIȚII DE TENIS
în finala turneului feminin 

de tenis de la Monte Carlo. 
Steffi Graf a întrecut-o cu 6—3, 
6—4 pe Martina Navratilova. 
Pentru locurile 3—4. Manuela 
Maleeva a dispus cu 6—4, 6—2 de 
Chris Evfert • In turneul de la Ni
sa, contînd pentru „Marele Pre- 
miu“, jucătorul sovietic Andrei 
Cesnokov l-a întrecut cu fi—1, 
6—1 pe americanul Lawson Dun
can, Guillermo Rolarri (Argen
tina) a dispus cu 7—5, 6—1 de 
Mansour Bahrami (Iran), lar 
Jerome Pottier (Franța) 1-a eli
minat cu 4—6, 6—3, 7—6 pe Ro
land Agenor (Haiti) • In pri
mele partide din turul II al tur

neului feminin de la La Tampa
(Florida), jucâtoarea italiană 

Linda Ferrando a învins-o cu 
6—2, 4—6, 7—5 pe americanca Su
san Sloane, Sandra Cecchinl 
(Italia) a dispus cu 6—2, 6—4 
de Andrea Vieira (Brazilia), 
Conchita Martinez (Spania) a 
cîștigat cu 6—3, 6—0 partida cu 
Laura Gildemeister (Argentina), 
jucâtoarea sovietică Natalia 
Zvereva a dispus cu 6—3, 6—2 dc 
americanca Kate Gomoert, 
Donna Faber (SUA) a învins-o 
cu 6—3, 1—6, 6—3 pe Katerina 
Maleeva (Bulgaria).

*.

Nevoia de ordine (citește 
ierarhii, clasamente, priori
tăți) cuprinde tot mai mult 
„galaxia performanței" de 
astăzi. Avalanșa de informa
ții, știri șl noutăți sosite pe 
toate canalele audio-vizuaie 
trebuie ordonată prin orice 
mijloace, valorile comparate 
între ele, în primul rînd pen
tru a 11 se stabili dimensiu
nile. Tot mai multe sporturi 
recurg la cele mai diferite 
metode — computerizate toa
te, căci altfel nu se mai 
poate ! — de a stabili cît mai 
exact dimensiunile campioni
lor lor. Schiul alpin, deschi
zător de drumuri, a apelat la 
așa-numitele punctaje F.I.S. 
și .numai în baza lor sînt ad
miși schiorii în Cupa Mon
dială, în Cupa Europei sau in 
alte întreceri și se stabilește 
ordinea de start în toate com
petițiile. mergînd pină la Jocu
rile Olimpice. Și în tenis, „capii 
de serie" sînt stabiliți conform 
poziției din clasamentele 
A.T.P. sau W.T.A., excluzîn- 
du-se astfel posibilitatea ca 
în primele tururi să se in- 
tîlneascâ între ei supercam- 
plonii, unii dintre el fiind 
astfel siliți să părăsească pre
matur întrecerea. Și puncta
jul ELO este un fel de uni
tate de măsură a valorii șa- 
hlste a unul performer al 
minții, sistemul părînd — în 
absența oricăror contestații — 
cel puțin pină în momentul 
de fațâ, unul obiectiv.

Cum experimentele din toate 
aceste discipline (și din al
tele) lși dovedesc mereu u- 
tilitatea șl aplicabilitatea, șl 
alte sporturi își caută moda
lități specifice de a-și ordo
na, valoric, performerii. Ul
timul — ciclismul. Imprumu- 
tînd metoda de clasificare 
întrebuințată de publicația

franceză „Velo". dar aducin- 2 
du-1 îmbunătățiri substar.țla- J 
Ie, Federația internațională a 5 
cicliștilor profesioniști a dai ? 
publicității așa-zisa „Hit-Pa- 2 
rade" a rutierilor pe anul j 
1988, premieră care a stirnit, J 
desigur, un larg interes și a 5 
oferit numeroase subiecte de 2 
discuție. Principalele criterii J 
de notare a alergătorilor silit, 5 
desigur, cele clasice, locurile J 
ocupate în clasamentele dife
ritelor curse, dificultatea în
trecerilor la care participă, 
spiritul de combativitate, po
sibilitățile de adaptare lâ di
feritele tipuri de parcursuri. 
Dar, fapt cu adevărat notabil 
-r- si exemplificativ, am adău
ga — printre criteriile care 
oferă punctaje se mal nu
mără șl comportamentul cl 
vllizat în fața camerelor de 
luat vederi, simpatia de caro 
un performer se bucură prin
tre spectatori, stima cîștigată 
în fața mijloacelor de presă. 
O noutate, e clar. în această 
lume a sportului 
ran, pîndită de 
fair-play.

Radu

contempo- 
atîta anti-

T1MOFTE

J

CONSTRUCTORII
(Urmare din vag 1)

nilor organizate sub genericul 
marii Daciade.

Clubul Sportiv Muncito
resc Constructorul din Ca
pitală funcționează Pe lin
gă Centrala de Antrepriză 
Generală Construcții Montaj 
București. Pe lingă club 
funcționează, cum spuneam, 
A. S. I. U. T., plus alte 19 pu
ternice unități sportive ale 
„șantieriștilor" din primul 
oraș al țării. Astfel, cînd zici 
I.A.C.E.D. (întreprinderea An
trepriză Construcții Edilita
re șl Drumuri). înțelegi po
duri peste Dîmbovița. cen
tre civice în comunele înveci
nate Capitalei, pasaje și 
cite Și mai cite. Președintele 
sindicatului din această mare 
întreprindere este Ștefan An- 
ghel, cu situația la zi a tu
turor angajamentelor îndepli
nite șl depășite în cinstea zi
lei de 1 Mai. cu „grafice" 
pentru petrecerea timpului 
liber, pentru activitatea 
sportivă de masă. Dar șl de 
performanță. pentru că bas- 
chctballștii de la Constructo
rul I.A.C.E.D. ocupă. după 
Steaua și Dinamo, locul 3 în 
campionatul Diviziei A. 
„Pivoții" de bază: ing. Dan 
Stăneseu, președintele sec

ției, prof. Mircca Cimpea- 
nu, antrenorul echipei, și 
Constantin loan, căpitanul 
formației.

Cei de la I.P.B. (Institutul 
Proiect București) au „sem
nat" mai toate proiectele după 
care s-au ridicat noile 
magistrale ale Capitalei. Cînd 
au încheiat cu lucrul pe
hirtia de calc, parte dintre ei 
vin In Parcul Herăstrău,
pentru recreere și sport
pentru a desena pe oglin
da lacului mulțimi de linii 
suple: cu velele, cu băr
cile acelea minate de vînt și 
de fantezie. Sînt băieții de 
la yachting. elevii antre
norului ing. Mihai Năvodariu. 
parte din el campioni națio
nali. „Cupa 1 Mai" la yach
ting este o competiție de 
tradiție, dar ziua de Armin
deni înseamnă și start în noul 
sezon-estival de excursii șl 
drumeții, organizate la înăl
țime de Consiliul asociației 
sportive I.P.B., președinte, 
arhitect Alexandru Vișan.

Constructorii bucureșteni 
lucrează peste tot. au baze 
sportive peste tot. Cea mai 
mare, cea mai frumoasă se a- 
flă tn cartierul Vitan, la 
C.S.M. Constructorul. Com
plexul cuprinde o sală po
livalentă. săli de lupte greco. 
romane, de ludo, arenă de 
popice etc. Dar. dincolo de 
toate. clubul cuprinde 20 
de asociații sportive, parti-

TOP — 1988 ÎN 
MONDIAL : 1.
da) 1025,33 p ; 2. 
ța) 714,65 p ; 3. 
da) 649,03 p : 4. 
(Olanda) 616,17 
(R.F.G.) ' - —
(Canada) 588,18 p

CICLISMUL
Kelly (Irlan- 
Mottet (Fran- 
Rooks (Olan- 
Van der Poel 
p ; 5. Golz

615,65 p ; 6. Bauer
. : 7. Fignon 

(Franța) 571,76 p ; 8. Fon-
driest (Italia) 522.52 p : 9. Del
gado (Spania) 480,35 p : 10.
Breukink (Olanda) 469,48 p ; 
11. Sorensen (Danemarca) 
444,13 p ; 12. Leiarreta (Sna- 
nia) 422,23 p ; 13. Vanderaer- 
den (Belgia) 420,63 n : 14. Cri- 
auelion (Belgia) 419.19 p : 15. 
Rominger (Elveția) 411,03 
p. etc.

PRELIMINARIILE C.M. • CAMPIONATE • CUPE • FI
NALELE CUPELOR EUROPENE

LA SAN JOSE, în preliminariile 
C.M., selecționata Costa Rica a 
întrecut cu 1—0 (1—0) formația 
S.U.A. A marcat în min. 14 
Gilberto Rhoden.

ÎN MECI contînd pentru preli
minariile C.E. de juniori, Por
tugalia a învins în deplasare, 
cu 3—0 (1—0). Elveția.

GRECIA (et. 28). A.E.K. — Hc- 
raklis 1—0, Kalamaria — Leva- 
dlakos 1—0, Aris Salonic — 
O.F.I. Creta 4—3, Dlagoras — 
Olympiakos Pireu 0—2, Larissa 
— Apollon 1—0, Olympiakos Vo

ios — P.A.O.K. Salonic 4—1. Pa- 
nathinaikos — Ethnikos 0—0, Pa- 
nionios — Doxa 2—0. Clasament: 
1. A.E.K. 41 p; 2. Olympiakos 
Pireu 40 p, 3. Panathinaikos 35 p.

IN MECI rejucare pentru se
mifinalele Cupei Scoției, Glas
gow Rangers a Învins cu 4—0 
pe St. Jhonstone. In finală. 
Glasgow Rangers — Celtic Glas
gow.

FINALA Cupei Elveției se va 
disputa la 15 mal, la Berna, în
tre echipele Grasshoppers Ziirich 
și F.C. Aarau, tn semifinale. 
Grasshoppers Ziirich a întrecut

FOTBAL
I

II meridiane II
cu 4—3 (după 11 m) pe F. C. 
Sion, iar F.C. Aarau a dispus 
cu 3—2 de Lugano.

SUEDIA. In etapa inaugurală 
s-au înregistrat rezultatele: 
I.F.K. Goteborg — Malmo 1—1, 
Djurgarden — Oergryte 1—2, 
Norrkdplng — Halmstad 1—1, 
Oerebro — Brage 1—î, Sundsvall 
— A.I.K. Stockholm 0—1.

cipante în „Cupa 1 Mai", cu 
15.000 de tineri și mai vîrst- 
nlci la startul întrecerilor. 
Cuprinde secții de perfor
manță : sanie (Kodîca Con
stantin a cucerit anul trecut 
titlul de campioană națio
nală), baschet (Diviziile A 
și B). lupte greco-romane, 
judo, box, haltere (tinerii sînt 
pregătiți de antrenorul eme
rit Ilie Dociu). popice.

Numele multor asociații 
sportive sînt precedate de 
inițialele A.C.M. : Antrepri
za Construcții Montaj nr. 
4. 5, 6... Bucureștiul a fost și 
rămîne un mare șantier, s-a 
înfrumusețat mult, se con
tinuă opera de moderniza
re. Continuitate ane și ac
tivitatea sportivă. Prin a- 
trăgătoare întreceri de masă, 
prin talentele și speranțe
le ce sînt îndrumate către
club (președinte Ion Dia-
conu), prin sprijinul per
manent al Comitetului de 
partid al Sectorului Con
strucții București. al Con-
siîiului Sindicatelor Con
strucții. președinte — Ton 
Cățoi, al ing. Comcliu Po
pescu, președintele de o- 
noare aî acestui club, directo
rul general al C.A.G.C.M.B.. 
prin dragostea pentru miș
care. pentru snort a tutu
ror „șantieriștilor" din tot 
mal frumoasa și îndrăgita 
noastră Capitală.

BERNA, 21 (Agerpres). — Uniunea Europeană de Fotbal a 
desemnat arbitrii pentru finalele cupelor europene intercluburl. 
Finala Cupei Campionilor Europeni, ce se va desfășura la 24 
mal, la Barcelona, între echipele Steaua București și A.C. Mi
lan, va fi condusă de Karl-Heinz Tritschler (R.F. Germania). 
Meciul decisiv pentru stabilirea cîștlgătoarei Cupei Cupelor, 
programat la 10 mal, la Berna, între formațiile F.C. Barcelona 
șl Sampdoria Genova, va fi arbitrat de George Courtney (An
glia). La dubla manșă a finalei „Cupei U.E.F.A.", pe care și-o 
vor disputa echipele Napoli și V.f.B. Stuttgart, vor oficia San
chez Arminio (Spania) — meciul tur (la 3 mai) și Gerasslmos 
Germanakos (Grecia) — partida retur (la 17 mai).

BERNA (Agerpres). într-un interviu acordat la zilrlch, un 
purtător de cuvînt al U.E.F.A. a declarat că decizia privind re
integrarea echipelor engleze In cupele continentale nu va fi 
modificată ca urmare a incidentelor de pe stadionul din 
Sheffield. Dar, a precizat acesta, oficialitățile britanice șl Fe
derația engleză de fotbal vor trebui să dovedească, prin mă
suri concrete, că acționează în mod serios pentru combaterea 
violenței pe terenurile de fotbal șl pentru asigurarea securității 
spectatorilor. In viitorul apropiat, președintele U.E.F.A,, Ja
ques Georges, va efectua o vizită în Anglia.

Meciul dintre F.C. Liverpool și Nottingham Forest, contînd 
pentru semifinalele Cupei Angliei, a fost reprogramat la 7 mai, 
la Manchester. Finala Cupei Angliei (pentru care Everton din 
Liverpool este calificată) va avea loc la 20 mai, pe stadionul 
Wembley, din Londra.

In grupa preliminară a juniorilor noștri
VICTORIE A SPANIOLILOR LA VIENA

Pe stadionul Lanzendorf din 
Viena. tn prezența a circa 1 000 
de spectatori, s-a disputat al 
doilea meci de fotbal din cadrul 
grupei a 7-a preliminare a 
Campionatului European de ju
niori A. S-au întîlnit echipele 
Austriei șl Spaniei, scor : 1—2
(0—0). Oaspeții au deschis sco
rul, în mln. 72, prin Delgado, 
dar juniorii austrieci au egalat 
imediat, tn mln. 74. prin Reiter, 
Golul victoriei echioci soaniole 
3 fost înscris de Marquez tn 
mln. 82. Iată clasamentul gru
pei „la zl" :

1. Spania
2. România
3. Austria
4. Danemarca

2 2 0 0 6—3 4 
0 0 0 0 0—0 o 
10 0 11-20 
10 0 1 2—4 0

Următorul meci din această 
grupă este cel care ne intere
sează foarte mult, pentru că, 
la 10 mal — probabil pe același 
stadion vienez — vor debuta în 
preliminarii și juniorii noștri, ei 
lntllnlnd formația Austriei. De 
acest debut va depinde în mare 
măsură „cursa" lui Artimon, 
Haldiner. Săvolu, Jelea în acesta 
preliminarii.
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