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Astăzi (ora 20), la Atena, in preliminariile C.M. de fotbal

ncporlaj in mijlociii petroliștilor din Bărăgan

MECIUL GRECIA - ROMÂNIA
MOMENT IMPORTANT PENTRU CALIFICARE

Echipa noastră, hotărltă să continue seria izblnzilor

MULT SUCCES TRICOLORILOR!
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ATENA, 35 (prin telefon de 
la trimisul nostru special). 
Pină la acest veritabil meci 
de baraj (și tind spunem „de 
baraj" ne gindim la ambele 
echipe) nu mai e mult. In an
turajul echipei grecești revi
ne, ca un leitmotiv, ideea că 
Partida cu România reprezin
tă „ultima șansă a echipei e- 
lene“. Antrenorul Gheorghia- 
dis este cel care a promovat 
— în primul rtad — această 
idee care demonstrează că e- 
chipa gazdă n-a renunțat la 
visul calificării.

Presa și publicul local ma
nifestă o anume circumspec
ție. în Piața Omonia, mai 
zgomotoasă ca aricind, ama
torii de pariuri nu prea gă
sesc parteneri. Am auzit spu- 
nlndu-se că te raportul șan
selor trebuie să se pornească 
de la cota 9—1, intr-atît de 
bine este cotată eahipa Româ
niei.

Fără îndoială că „tricolorii" 
se bucură de o mare populari
tate aici la Atena. Se acredi-

în Divizia A de tenis de masă

DISPUTĂ ECHILIBRATĂ PENTRU TITLUL FEMININ
In Divizia A de tenis de masă 

s-au desfășurat partidele celui 
de al doilea turneu, disputa de
venind mai strinsă in competiția 
fetelor, unde continuă să con
ducă Spartac Stirom București, 
în timp ce Ia masculin. Univer
sitatea A.3-A. I Craiova se în
dreaptă cu pași siguri spre un 
nou titlu.

FEMININ
BUCUREȘTI. Fără îndoială, a- 

cest turneu a fost mult mai a- 
nlmat ca precedentul, „triun
ghiul" Spartac Stirom București 
— C.S.Ș. Metalul Rm. Vîlcea — 
Juventus București oferind par
tide atractive, cu neașteptate în
torsături de scor. în ceea ce 
privește spectaculozitatea meciu
rilor. aceasta se explică prin 
prezența în cele trei formații a 
unor ..palete” binecunoscute. în 
timp ce scorurile nescontate au 
fost urmarea unor oscilaț'i m 
puțin previzibile în evoluția u- 
nor jucătoare. Vom sublinia 
comportarea bună de ansamblu 
a formației campioane (antre- 
noare Viorica Draga) care a a- 
vui în Emilia Ciosu (deținătoa
rea titlului) principala realiza
toare, ea terminind neînvinsă.

TENISUL ROMÂNESC POATE (fi trebuie) SĂ REDEVINĂ 

COMPETITIV ÎN ARENA INTERNAȚIONALĂ
Anul 1989 este, pentru tenisul românesc, unul bogat in com

petiții internaționale de obiectiv, cum se spune. Adică acele 
întreceri oficiale — individuale sau pe echipe — în care sint 
angrenați, sub culorile echipei reprezentative, cei mai buni ju
cători și cele mai bune jucătoare, la toate eșaloanele : seniori 
(„Cupa Davis", Campionatul European, f j Jocurile Mondiale 
Universitare și Campionatele Balcanice, f+m) ; juniori (Campio
natele Europene, Campionatele Balcanice și cele Internaționale ale 
României, f+nț) ; copii (Campionatele Europene, f+m), Cum in 
etapa actuală avem cițiva jucători de reală perspectivă, este de 
așteptat ca, prin rezultatele lor, aceștia să readuci jocul cu racheta 
și mingea din țara noastră in atenția opiniei sportive de la noi. 
De aceea, incă de la sfîrșitul sezonului trecut, conducerea fede
rației, prin biroul său federal, împreună cu specialiști și tehnicieni, 
a pus la punct, pină la nivel de detaliu, un „plan de acțiune" 
menit să asigure continuitatea in pregătire, bazată pe un mare 
număr de ore de antrenament, dt mai aproape de parametrii 
maximali corespunzători etapei actuale.

EȘALONUL JUVENIL - INSUFICIENT PREGĂTIT
LA CLUBURI I

Cu toate acestea, Ia nivelul 
copiilor nominalizați în loturi
le de perspectivă, lucrurile nu 
au fost tocmai în regulă, iar

MWMi&tiRECIA
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Arbitru : Huber Schmidt (R.F. Germania)
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Hogi G. Popescu
(I. Dumitrescu) 
Klein Rednic
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tează mereu ideea că o for
mație care cuprinde jucători 
de talia lui Hagi, Saibăi șl 
Lăcătu* întrunește condițiile 
clasei continentale. Iu ziarul 
,Athletlkf Icho" este un ti
tlu deosebit de atrăgător : 
„România —o nouă forță in 
fotbalid mondial !?“ Bineîn
țeles că jucătorii noștri in- 

dar, în același timp a celor de 
la C.S.S. Metalul Rm. Vîlcea 
(Maria Alboiu, Maria Bogoslov, 
Anda Girbină), elevele antreno
rului Tralan Ancuța obținind o 
victorie pe muchie de cuțit în 
fata Spartanului, dar absolut 
meritată, decizia fiind luată Sn 
meciul Maria Alboiu — Otilia 
Bădescu 2—0 (18, 15). Este, de a- 
semenea. de notat și echilibrul 
din partida Juventus — C.S.Ș. 
Metalul, în care Carmen Gftgea- 
tu a adus punctul victorios 
bucureștencelor pregătite de 
Vasile Dumitrescu, și Spartac 
— Juventus. Cristina Enulescu 
aflîndu-se la un pas de victorie 
în fața Emiliei Ciosu și. apoi, 
echipa în fața succesului. Dar... 
Oricum, turneul a fost mult mal 
animat, lăsînd să se întrevadă o 
dispută strînsă pentru întiietata, 
între primele trei clasate — 
Spartac Stirom. C.S.Ș. Metalul 
șl Juventus — existînd un de
calaj minim, care poate li su
ficient de ușor anihilat în, ur-

Emanuel FANTĂNEANU

(Continuare ta pag. 2-3)

aspectul trebuie înțeles cum 
se cuvine și tratat cu maximă 
responsabilitate cel puțin de a- 
cum încolo. Pregătirea (fizică

Mavridh 
Niopias 
Samarai

Lăcâtuș 
(Hogi) 
Mateuf

Hatziatanasiu 
Savidis

Sabâu 2

IBumbesce lovan

registreazi eu luciditate aces
te elogii, M eunoscind poves
tea „CaFllul Troian”, care s-a 
născut nu departe de aici, 
peste Marea Egee. Dar să 
revenim ta mijlocul tricolori
lor. Luni seara * avut loc 
proiectatul antrenament de a- 
oomodare pe Stadionu.1 Olim
pic. S-a antrenat întreaga e- 
chipă, ceea ca ne faoe să spe
răm că se va putea alinia for
mația completă, a cărei com
ponență finală nu este cunos
cută ta detaliu. Antrenor.il 
Jenei îșl păstrează moderația, 
accentuînd asupra ideii că 
orice punct cîștigat pe Stadio
nul Olimpie apropie echipa 
României de mult visatul tur
neu final, care, iată, se profi
lează după exact 20 de ani, și 
tot aici, la Atena, așa cum s-a 
întîmplat după acel memora
bil 2—2 din aprilie 1959.

_______________ loan CHIRILA 

(Continuare In pag. 2—3)

Notații la „Internaționalele" de gimnastica

0 CERTITUDINE Șl CÎTEVA SEMNE Of ÎNTRHMRE 
ÎN PERSPECTIVA CAMPIONATELOR IIIHOPlNf
Pentru gimnaștii noștri 

fruntași (deopotrivă și pentru 
tehnicienii care lucrează la 
Gen tril de pregătire olimpică 

și specifică) a Intrat în sfera de 
preocupare a cluburilor, de 
unde (firește) proveneau copiii. 
Doar că aceasta s-a dovedit de
ficitară, incompletă. Mai mult, 
deși a existat un plan unic de 
pregătire, nu toți antrenorii 
s-au... grăbit să-l respecte și 
să acorde atenție în pregătire 
în primul rînd acelor copii 
care cu siguranță vor face 
parte din echipele reprezenta
tive Ia Campionatele Europene 
din luna iulie. Este un fapt 
supărător, iar el reflectă pe de
plin neangajarea tuturor antre
norilor, neconectarea lor la 
coordonatele fixate de condu
cerea mișcării noastre sportive, 
precum și de cea a federației 
de tenis.

Doina STANESCU

(Continuare in pag. 2—3)

ÎNTRE SCHELA

Șl TERENUL
• Raport muncitoresc • 
Sportivi in prima linie a 
bătăliei pentru țiței • 
Entuziastele concursuri ale 

Daciadei

în cadrul schelei de produc
ție petrolieră Brăila există 
mai multe brigăzi, iar ing. 
Ion Anghelescu este șeful u- 
neia dintre ele, care își are 
sediul central in satul Bordei- 
Verde. E cunoscută ca o bri
gadă de grad mare, cu sute 
de locuitori, eu formații de 
intervenții, unde muncesc și 
oei mai mulți sportivi ai aso
ciației sportive Petrolul Ian- 
ca. Și cu tonte că aria de ac
tivitate se întinde pe o lun
gime de circa 40 km și o lă
țime asemănătoare, șefii de 
brigadă, un tinăr bine legat, 
cu umeri lăți de sportiv (este 
jucător de bază al echipelor 
de volei și tenis de masă ale 
brigăzii) reușește să fie pre
zent întotdeauna acolo unde 
este nevoie să fie luată cu 
maximă operativitate vreo 
hotărtre. Mai ales că ingine
rul Ion Anghelescu are și a- 
jutoare de nădejde ca ing. 
Nicolae S tamale, adj mctul 
șefului de brigadă, sondorul- 
șef Marian Moisc, secretarul 
organizației U.T.C., maistrul 
Ion Pirlog și a!ți tineri iscu
siți meseriași, mari amatori 
de mișcare, care ta orele de 
răgaz practică sporturile pre
ferate, dtaputîndu-și întîie- 
tatea ta entuziastele con
cursuri ale Daciadei.

Oa astfel de oameni s-a 
izbutit ca procesul tehnolo
gic că nu fie întrerupt in 
noaptea zilei de 21 spre 22 a- 
prilie, rfnd a apărut, la par
cul rezervor-separator nn. 18, o 
defecțiune la un cui de sigu-

De azi, în Sala Sporturilor din Oradea

TURNEUL DE BASCHET „CUPĂ FEDERAȚIEI
Tumcele de calificare pen

tru Campionatul European 
din anul 1991 sânt precedate 
de competiții internaționale 
de verificare a celor 16 parti
cipante, printre ele aflindu-se 
și „Cupa Federației”, aflată la 
ediția a 13-a, Întrecere care se 
desfășoară azi, mîine și vi
neri ta Sala Sporturilor din 
Oradea. Reprezentativa Româ
niei are ca partenere de în
trecere echipele Cehoslova
ciei (cu care va juca și în se
ria D a turneului de califica
re, ia Olomouc), Greciei (deți- 

de la Reșița), Campionatele 
internaționale din acest an au 
avat o semnificație deosebită. 
Gradul ridicat de actualitate 
al acestei competiții a deri
vat, firesc, din faptul că doar 
peste ceva mai bine de o 
săptămînă in capitala Suediei 
se va desfășura unul din pri
mele examene de anvergură 
ale acestui an, Campionatele 
Europene. Un motiv în plus 
pentru specialiștii prezenți la 
Ploiești de a urmări cu spo
rită atenție evoluțiile concu- 
renților, de a depista „plusu
rile" și „minusurile" din exer
cițiile lor, de a evalua căile 
și mijloacele prin care în 
scurtul timp care a mai ră
mas pină la start, să fie co
rectate neajunsurile semna
late.

In calitate de gazdă, federa
ția noastră de specialitate a 
aliniat în concurs Un număr 
de 10 sportivi, dintre care nu
mai 3 urmau să figureze in 
clasamentul oficial. Antre
norul federal prof. Adrian 
Stoica apreciază că testul de 
verificare la care au fost su
puși componențil lotului nos
tru reprezentativ a fost ex
trem de bine venit, mai ales 
dacă se are în vedere că 
mulți dintre gimnaștii frun-

DE EXTRACȚIE

ranță, dereglîndu-se un pis
ton. situație cu mari impli
cații, deoarece se punea pro
blema evacuării țițeiului din 
rezervor. Gata în orice mo
ment să intervină. maistrul 
Ion Pirlog, jucător de tenis 
de masă, mecanicii Ionel Bu- 
larcă, Stelian Moldoveanu — 
fotbaliști, Ștefan Stancu — 
șahist și alți sportivi au re
mediat defecțiunea în mai 
puțin de două ore, continuîn- 
du-se astfel livrarea țițeiului 
către beneficiar.

De fapt, am avut prilejul 
să-i cunoaștem pe petroliștii 
de aid tntr-o împrejurare an
terioară șt mai grea : in sea
ra zilei de 19 aprilie, la șase 
sonde a scăzut producția la 
cota zero și pentru repunerea 
lor la potențialul maxim tre
buiau transportate la locul a- 
varillor alte șase Instalații 
I.C. * mobile. Afară ploua 
torențial, iar drumurile de

Traian IOANIȚESCU

(Continuare hi oao 2-3)

nătoarea titlului european, 
deci calificată direct pentru 
turneul final al C.E.) și R.D. 
Germane.

Programul turneului din 
Sala Sporturilor din Oradea 
este următorul — azi, de la 
ora 16: Grecia — Cehoslo
vacia, România — R.D. Ger
mană ; joi, de Ia ora 16 : Gre
cia — R.D. Germană, Româ
nia — Cehoslovacia ; vineri, 
de la ora 17 : Cehoslovacia — 
R.D. Germană, România — 
Grecia.

tași au susținut cu acest pri
lej primele lor examene com- 
petiționale în ultimele 5—6 
luni. Ceea ce au subliniat e- 
locvent „Internaționalele" de 
la Ploiești a fost faptul că 
multiplul nostru campion Ma
rius German, învingător deta
șat la individual compus, 
și-a confirmat reputația in
ternațională, cîștigată prin e- 
voluțiile sale din ultimii ani, 
cu deosebire ia Jocurile O- 
limpice de la Seul, unde a o- 
cupat un onorant loc 5 la in
dividual și a urcat pe treapta

Constantin MACOVEI

(Continuare In vag. t l-a)

Antrenor.il


„Cupa Wnamo" la calac-canoe 0 ÎNTRFCLRL „BAIIZATĂ"
CO MULTI BtZULTAU DI VALOARt

Bacul Bascov de Mngă Pi
tești a găzd Jit a doua aaaM 
MMBpetiție de caiac-canoB dta 
tieeet non sezon nautic: „Cta 
bb Dinamo*. întrecerea, da 
iramoasă tradiție, organizată 
ta preajma a&rb&toreaciditi 
IbM de Mal, a reuait — »
■taxiul celor 13 probe clasice 
de viteză — cele mai bune e- 
dMpaje din țară, membri 
loturilor reprezentative, 
merosi alți 
treaga țară. 
«Qrs-test, o 
rificare a 
pină acum, 
MO și 1000
— din programul 
C.M. din august.

La caiac dublu 
achipaj format 
Velea și Ionel Constantin 
la Steaua, campioni mondiali
— a convins prin talent, teh
nică și experiență de eon- 
curs. Ei au cîștigat atît la 
500, cit și la 1000 m, in urma 
lor situindu-se foarte tinerii 
și ambițioșii Boris Petro — 
Paul Voicu de la Dinamo. 
Rezultate : 500 m — 1. Velea, 
Constantin 1:34,32, 2. Petro,
Voicu 1:37,09, 3. Mihalcea, O- 
orea (Dinamo) 1:38,38 ; 1000 m
— 1. Velea, Constantin 3:21,18, 
2. Petro, Voxcu 3:21,97 (Un 
„ac“ de barcă diferență1), 3. 
Mihalcea, Oprea 3:25,90. *

în proba de caiac patru 
500 m. insă, Velea, Constantin, 
Petro și Voicu vor evolua Îm
preună, și nimic nu-1 va pu
tea opri să cucerească primul 
loc (1:25,55). în urma lor, 
Daniel Stoian, Ionel Lețcae, 
Alexandru Popa, Nicolae Feo- 
dosei (Steaua) 1:27,48, un e- 
chipaj, de asemenea, puternic, 
care va 
in cursa 
Pe locul

C.S.Ș. Călărași) 3:09,27, 3. So- 
rocear.u. Polocoșer, Matei,
Dulăii (Dinamo + Steaua)
3:09,74.

în probele de canoe, trei 
sportivi de evidențiat în mod 
deosebit : Vasile Condrat (Di
namo), învingător în cursele 
de simplu, și Vasile Lehaoi — 
Gheorghe Andriev (Steaua + 
Dinamo) cîștigători la dublu. 
Clasament : canoe simplu 500 
ni : 1. Condrat 1:56.59. 2. Gr. 
Obreja (Steaua) 1:57,85, 3. R. 
Haralambie (Farul C-ța)
2:01.48 : 1000 m : 1. Condrat 
3:59.68. 2. Obreja 4:05^6, 3. V. 
Afanase (Steaua) 4:12,50 ;

canoe dublu 500 m : 1. Lebaei, 
Andriev 1:45,01, 2. Zahar. Si
ni ion (Steaua) 1:47,25, 3. Mi
log, Uidilescu (Steaua) 1:47,29 ; 
tWO m : 1. Lebaei, Andriev 

Uidilescu

ta- 
coo-

sportivi din
A fost an 
primi și utilă ve- 

acumulăiilor de 
in acele probe (pe 
m) — majoritare 

viitoarelor

băieți, noul
Angelin

de

învinge. In sichlmb, 
de 1000 m (3:07,17). 
2 : Mihalcea, Șerban, 

Oprea (Dinamo +

ACTUALITATEA ȘAHISTA
• TURNEUL international de 

la Buziaș a fost ciștlgat de ma
estrul Internațional vest-german 
Matthias Tessing cu un punctaj 
total de 10 d din 11 posibile. 
Locurile următoare au fost ocu
pate de A. Dinescu. G. Murarlu 
(ambii România) și M. Babici 
(Iugoslavia) cu cite 8 p.
• ASTĂZI începe la Brașov 

un festival șahist deschis tutu
ror jucătorilor clasificați și ne- 
claslficatl in organizarea asoci
ației sportive Hidromecanica din 
localitate
• IN PERIOADA 5—13 mal. fo 

Stațiunea Băile Tușnad va avea 
loc cea de a V-a ediție a Tur
neului Internațional open „Cupa 
Harghita” In paralel cu Turneul 
international feminin de șah al 
României.
• asociația sportivă Sănă

tatea organizează intre 5 și » 
mai un traditional turneu dotat 
cu cupa cu același nume. Con
cursul este deschis tuturor cate
goriilor de fucători.
• cursul de perfecționare a 

arbitrilor de șah bucureștenl va 
Începe a 9 mal. cînd se va co
munica si programul complet 
■1 sesiunii.
• CLUBUL SPORTIV NR. 1 

București crganlzează. In cola
borare cu F.R. Șah și Comisia 
municipală in perioada 3 mal 
— 3 iunie cursuri de instruc
tori sportivi si cursuri de infor
matică pentru sah

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• CIȘT1G UltILE

LUI PRONOSPORT 
PRILIE 1989. Cat. 1 
te): 6 variante 25% _ ____ —,
cat. 2 (12 rezultate): 1 variantă 
180% a ) 3.009 lei șl 186 variante 
25% a 3.252 lei; cat. 3 (11 rezul
tate) : 50 variante 100% a 1.728 
lei și 2.194 variante 25% a 430 
Ici. Report la cat. 1: 111.942 lei. 
Prin cumul de cîștlguri pe ace
lași buletin, participantul GEO- 
NEA MARCEL din Biltenl, jude
țul GorJ, online un autoturism 
„Dacia 1300“ și o suită de ciștl- guri in numerar.
• Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES de astăzi, mlereurl. M 
aprilie, va avea loc in București, 
In sala clubului din str. Doam
nei nr. 2. incepind de la ora 
15.50. Aspecte de la această tra
gere vor putea fi audiate 1a ra
dio. pe programul L ja ora M.1S.

CONCUBSU-
DIN 35 A- 
(13 rezulta- 
a 50.000 lei;

LUPTA PENTRU PUNCTE 
CONTINUA

TURNEUL FINAL

Lebaei, 
3:39,88, 1 MUoș,
(Steaua) 3:44,04.

la Întrecerile 
Sanda Niculae de 
a dovedit că, în acest început 
de «ezon nautic, este „sim
plista” nr. 1, cucerind (ca și 
ta campionatul 
ural loc. 
de caiac 
1. Sanda 
Luminița 
2:01,44, 3.

feminine, 
la Dinamo

de fond) pri- 
Clasamentul cursei 

simplu fete, 500 m : 
Niculae 1:58,46, 2.

Herțea (Dinamo) 
-. Mihaela Nedejde 

(Steaua) 2:02,11. La caiac du
blu (f) — 500 m : 1. Marina 
Bituleanu, Luminița Herțea 
(Dinamo) 1:48,10, 2. G. Mari- 
nache, C. Slmion (Steaua + 
CJS.M. Iași) 1:49,42, 3. M. Ne
dejde, L. Vlăsceanu (Steaua 
+ Dinamo) 1:51,49.

Alte rezultate : 
K1 — 500 m : 1.

băieți 
D, 

(Steaua) 1:46.84, 1 I.

(Steaua) 1:49,08; K]
A. Popa

(Steaua) 1:47,02, S.

m :

S to lan
Lețcae
Dulău 

— 1000 
(Steaua)1-

3:41,48, 1 N. Feodosei (Stea
ua) 3:44.07, 3. D. Sonoceanu 
(Dinamo) 3:44,86 ; K4 (f) —
500 m : 1. Bituleanu, Vlăscea
nu, Niculae, Herțea (Dinamo) 
137,32. Clasament general : 
1. Steaua 237 p, 2. Dinamo 
212,5 p, 3—4. Farul C-ța, Da- 
nubiu Tulcea 17,5 p (V. TF).

TENIS
(Urmare din pag. 1)

în rest, pregătirea s-a desfă
șurat, am putea spune, con
form planificărilor, rezultatele 
cîtorva dintre jucătorii noștri 
dn special ale junioarelor și 
juniorilor) la diferite oon- 
cursuri internaționale (de pre
gătire și verificare din sezo
nul indoor) fiind chiar dătătoa
re de speranțe.

„CUPA DAVIS" 
RAMlNE... „CUPA DAVIS"

Cu puțin timp In urmă, a 
început activitatea în aer liber 
și, iată, primul dintre „exame
ne” mai că bate la ușă : me
dul nostru din cadrul „Cupei 
Davis“ cu formația Elveției 
{5—7 mai, în deplasare). Senio
rii rețin atenția, cum este și 
firesc, dintru început. Nu doar 
pentru că aceștia vor intra pri
mii in „focuri”, ci pentru că 
ei au de realizat obiectivul pri
mordial al federației : victorie 
in meciul cu echipa Elveției. 
De ce este acesta obiectivul 
primordial ? întrucît „Cupa Da- 
vis“ rămîne, pînă una-alta, 
„Cupa Davis“, adică cea mai 
importantă și mai prestigioasă 
competiție pe echipe din lume, 
în jurul căreia se învîrte, par
că magic, toată lumea teni
sului.

In ceea ce privește compo
nența echipei noastre, rezulta
tele bune ale lui Florin Segăr- 
ceanu din decembrie ’88 și ia
nuarie (circuite in Bulgaria și 
Italia) l-au recomandat, pînă 
în momentul de față, ca titu
lar cert. Lucrurile nu sînt Insă 
clare cu cel de-al doilea ju
cător pentru simplu, și nici cu 
cei care vor alcătui formația 
de dublu. Cuplurile Segărcea- 
nu — Cosac, Segărceanu — 
Marcu și Cosac — Marcu s-au 
comportat, toate, bine, deși, 
după opinia noastră, cele mai 
dificile meciuri le-a susținut 
primul dintre ele. Surprinză
toare in acest context, al echi
pei nedefinitivate, ne-a apărui 
starea de... automulțumire in 
care s-au complăcut unii din
tre selecționați, ca, spre exem
plu, Mihai Vanță și Adrian Po- 
povici, cu o comportare mai 
mult decît 
ncconftrmînd 
din plutonul 
lași lucru îl 
despre cițivâ 
jumătatea a ____ ___________
seniori), care au dovedit real
mente o puternică dorință de 
afirmare și de... - titularizare, 
prin angajarea și seriozitatea 
manifestate la antrenamente și 
concursuri : Daniel Dragu,
Dinu Peșcariu, Andrei Pavel. 
Subliniem, cu acest prilej, și 
atitudinea corectă a doi com
ponent ai lotului nostru de 
seniori cu vechi state de ser
vicii : Andrei Dîrzu și Marius 
Comănescu. Ambii au dat do
vadă de modestie, de fair-play, 
lnțelegînd necesitatea partici
pării la competițiile interne, 
față de alți jucători consacrați, 
rămași indiferenți ia hotărîrea 
biroului federal...

mediocră, aceștia 
poziția avansată 

fruntaș. Nu ace- 
putem spune Insă 
juniori (situați In 
doua a lotului de

După primul turneu at grapei
1—4. echipa feminină Unlveralta- 
tea Cluj-Napoca a obținut BB ta 
vans de 3 puncte ta fruntea 
clasamentului Diviziei A. Impor
tant in lupta pentru clștlgarea 
titlului. Desigur, decisive vor 
fi ultimele două turnee (3—18 
mai in Capitală. 17—21 mal la 
Brașov), astfel că putem apre
cia că disputa pentru locul I 
va fi atractivă și de acum Îna
inte, eu avantaj, insă, pentru 
dujence. In zona retrogradării, 
ocupantele locurilor 1, 4, 8, M 
Si 11 sint despărțite doar de 3 
puncte nesemnificative, mal ales 
iacă ținem seama de rezulta
tele contradictorii consemnate

„TROFEUL SPORTUL* PENTRU EFICACITATE
.................. Melinda SzScs (Mobila) 488 p. A 

Roxana Stefan (Voința Buc.) 
444 p. 9. Lavinla Bllndul (Con
structorul) 442 D. 18. Mălina 
Marinache (Olimpia) 437 p, H. 
Edit Jakabfy (Comerțul) 423 p, 
IX Gabriela Balogh (Metalul 
Salonta) 429 p.

ULTIMA „REPRIZA* A DIVIZIEI B DE TINERET
Sibiu, grupa 9—16 la Tutoee. 
ambele intre 27—38 aprilie. Si 
la băiet! sl la fete ae anunță o 
dispută foarte echilibrată pen-

ta turneul precedent ai grupei 
7—12. Ca ai la -1—8”. «ItBaăta
«a ti clarificată numai după ul
timele turnee : 13—17 mal ta Bo
ta Mare. 24—28 ---- ---
Deocamdată i 
prezintă astfel 8
L.U” CJ-Nap 
L Ollm. Buc. 
A Voința Bv.
A Voința Buc.
LMet. Rm V L______________

_Ș. Met. Salonta 27 11 161842:lMf M
T."Po’ut."' Buc.....ri'1215 i7»':l(iM'S
I. Rapid Buc. 27 10 17 1342:1980 37
9. Com. Tg. M. 27 10 17 1995:2238 37

10. Cons. Arad 17 918 1887 J156 36
11. Mobila S.M. 27 9 18 1703:1990 38 
IA Conpref C-ta 37 3 34 1838 3131 38

l mal la Arad, 
clasamentul ae
37 24
27 21
27 20
27 20 ____ ________
27 13 141999:1999 40

3 D».i(W 81
5 19483609 43
7 3170:1536 41
71973 3734 47

AL B8ILRIL0B JUIiURI
AJTLP IA î CU DEOSEBIT INIE RE $

1. Magdalena Jerebie (Voința 
Brașov) 625 p. 2. Antoaneta 
Barbu (Metalul Rm. Vilcea) 617 
p, 3. Magdalena Manea (Metalul 
Rm. Vilcea) 600 p. 4. Camelia 
Hlnda (Voința Brașov) «71 p, A 
Buza na Sandor (Comerțul) 532 p, 
I. Gabriela Kiss GU«) 4C3 p, 7.

Ultimele turnee pe grupe va
lorice ale Diviziei B de tineret ae 
vor desfășura săptămlna aceasta, astfel — masculin, grupa 1—4: 
27—30 aprilie. " _ _ - — uiouuw xoune ecnuiDratfi pen**37—30 aprilie. la Tirgovlște ; tru ocuparea ta clasament* a 
grupa 9—16 : 26—29 aprilie. la locurilor 1 «1 2. care «duc pro- Brasov ; feminin, grupa 1—4 ta movarea in Divizia A,

PLIANT PENTRU MINIBASCHETBALIȘTI
Toți participant» ta ediția 8 

23-a a Criteriului Național de 
mlnlbaschet dotat cu „Cupa Pi
onierul” vor fi răsplătiți (ta a- 
tara premiilor traditionale) eu 
dte un pliant-evantal, editat de 
F.R. Baschet sub Îndrumarea 
neobositului prof. Stelian 
Gheorghiu. Pliantul cuprinde de
sene. care explică, foarte suges
tiv, tehnica jocului, pronclpalele

reguli, date tehnice «te. Amin
tim că această ediție a Criteriu
lui va avea loc la Iași. Intre 37 
iunie al 10 iulie, vlrsta de parti
cipare fiind : nâscutl in 1974 Și 
mai mici (cat. D. nâscutl ta 
t»78 «I mal mici (cat. a n-a).

Rubrica redactata de 
Dumitru STANCULESCU

FETELE POT ACCEDE IN TOPUL MONDIAL I
“ loc Intimplătoare). Ne referim,

înainte de toate, la seriozita
tea din timpul pregătirilor, la 
faptul că acestea și-au mani
festai în permanență „nemul
țumirea" față de numărul... In
suficient de ore de antrena
ment. Și ne mai referim, apoi, 
la modul participativ al aces
tora la procesul de pregătire, 
fără menajamente, fără preten
ții nejustificate și fără mofturil 
Diane Samungi, Teodora Ta- 
che, Claudia Neacșu, Ruxandra 
Mățăoanu s-au dovedit prea... 
contradictorii de la un concurs 
la altul. In timp ce Izabela 
Martin, Irina Spîrlea, precum 
și reșițencele Simona Petru $1 
Antoanela Voina au fost doar 
apariții meteorice, jocul bun 
(în special al primela dintre 
ele) oferind însă prea puține 
date pentru o impresie de an
samblul în ceea ce privește sal
tul Înregistrat (sau nu) In a- 
ceastă perioadă.

Anul 1989 este, deci, unul bogat în competiții internaționale de 
obiectiv, care oferă șansa tinerilor și talentaților noștri repre
zentanți să facă pași hotăriți pe drumul afirmării in tenisul in
ternațional. Pentru reușită este nevoie de îngemănarea eforturilor 
tuturor factorilor „implicați*, federația de specialitate, cluburile, 
antrenorii și (mai ales) sportivii. Florin Segărceanu, George Cosac, 
Răzvan Itu, Florentina Curpene, Loredana Bujor, Dinu Peșcariu, 
Cătălina Cristea, Andrei Pavel — ca exponenți ai generațiilor lor 
— au posibilitatea să scoată tenisul românesc din acest anonimat 
supărător și prelungit. îi recomandă talentul lor, și dragostea lor 
pentru tenis. Dar au, in egală măsură, și datoria s-o facă. Datoria 
morală față de cei care i-au învățat să joace tenis, față de ed 
care le urmăresc parcursul șt le așteaptă izbinzile. Și, nu in ulti
mul rind, față de ei Înșiși,

Știm că responsabilitatea ce o poartă este mare. Dar știm la 
fel de bine că marii, adevărații sportivi au dat Întotdeauna do
vadă de voință, de tărie de caracter, de tenacitate, de dorință de 
victorie, ca și de demnitate in apărarea pină la capăt a șansei 
lor. Tocmai pentru că gtndim și simțim așa. apreciem că acestor 
jucători — dar nu numai lor — le stă in putință să transforme 
anul 1989 intr-unui al împlinirii speranțelor din ultima perioadă 
de timp.

Aducem din nou in discuție 
capitolul tenisului feminin 
pentru a sublinia, o dată In 
plus, situația existentă pe plan 
mondial in prezent, unde nu
mărul de jucătoare este infinit 
mai mic (cam de zece ori) de- 
cit al jucătorilor, iar stilul de 
joo este asemănător cu eel 
practicat la noi. Sînt, acestea, 
argumente in favoarea jucă
toarelor noastre, ele avlnd re
almente șanse pentru * pă
trunde in ierarhia mondială 
de frunte.

Cele trei confruntări interne 
din perioada de iarnă nu au 
reușit să limpezească lucrurile 
mai mult decît acestea erau 
deja. S-a „desprins* o catego
rie de jucătoare care, evoluind 
constant bine, confirmă, cel 
puțin deocamdată, Încrederea 
acordată : Florentina Curpene, 
Loredana Bujor, Cătălina Cris- 
iea, Monica Chirilă, Ruxandra 
Dragomir (ordinea nu este de

TENIS DE MASĂ
(Urmare din pag. 1)

mâtoarele două turnee. In eeea 
ce o privește pe a patra, Hidro
tehnica Comerțul ICSAP Buzău, 
ea nu poate face față, prin actua
la garnitură, valoroaselor lor ad
versare, dar unele dintre com
ponente au probat frumcase 
calități. Îndeosebi Iulia Rișcanu.

Rezultate : SPARTAC STIROM 
BUCUREȘTI 5—3 cu JUVeT.tbl 
(Ciosu 3. Bădeseu 1 ; Năstaae 8. 
Enulescu 1). 5—2 cu Hldrotebnl- 
ea (Ciosu 2. Bădeseu 1. Rișcanu 
1> 4—5 cu C.S.S. Metalul (Cio
su 3. Bădeseu 1 ; Alboiu 1, B0- 
goslov 2. Gîrblnă 1). C.S.S. ME
TALUL RM. VILCEA 4—5 eu 
Juventus (Alboiu 3, Bogoslov 1 ; 
Năstase 2. Enulescu 2. Găgeatu 
1). 5—2 cu Hidrotehnica (Bo
goslov 1. Alboiu 2. Gîrblnâ 1ț 
Rișcanu 2) ; JUVENTUS BUCU
REȘTI — Hidrotehnica 5—» 
(Năstase 2 Cocoș 1. Bucur I 1 
Serulu 1 Rișcanu 2).

De altfel, urmărind scorurile 
ne putem da seama st de ..efica
citatea** Jucătoarelor, in pluto
nul fruntaș atlindu-se, normal, 
cele mal bune : Ciosu I V. AP 
bolu 7 v Bădeseu (cu eel pu
țin un Insucces surpriză), NAs
tase, Rișcanu (a evoluat sufici
ent de bine) cite 5. Bogoslov 4, 
Enulescu sl Glrbină cite 3 etc. 
In fond această prezentă pe 
«podium- este reflectată ti de

ordinea In clasament : Spartac. 
Metalul Juventus. Oricum, dis
puta fetelor râmîne. In conti
nuare. la un grad inalt de interes.

CRAIOVA. Elcond Zalău a ter
minat neînvinsă in acest turneu, 
consolldindu-șl poziția de lideră. 
Rezultate : ELCOND 5—2 eu
C.S.S. Energetica A.C.H.LP.C. 
Slatina. 5—4 cu Constructorul 
TAGCM C.S.S. Universitatea 
Craiova. 5—i cu C.S.M. Sinterom 
Cluj-Napoca ; CONSTRUCTO
RUL CRAIOVA 5—3 cu C.S.M. 
Sinterom. 5—1 eu Energetica ; 
C.S.S. ENERGETICA A.C.H.I.PX. 
5—1 eu C.S.M. Sinterom.

ARAD. Fetele de la CA. Arad 
au reușit un tur de forță, ter- 
mlnlnd neînvinse. Andreea Gel
ler, Livla Căruceru, Simona O- 
tavă impunlndu-se clar «1 In 
tata liderei. Etemit Oradea. 
Rezultate : C.S. ARAD 5—« Ol 
Eternlt Oradea. 5—3 eu CA8. 
Constructorul înfrățirea Tg. Mo
res. 5-3 eu C.S.S.__ » Știința
IJPIPS Constanța : ETERNTT O- 
RADEA 5—3 cu C.S.S. Construc
torul înfrățirea. 5—3 cu Silința 
Constanta : C.S.S. 1 STIINTA
IJPIPS 5—2 cu C.S.S. Construc
torul Înfrățirea.

MASCULIN
CLUJ-NAPOCA. întrecerile

dintre echipele aflate in prima 
grupă valorică au fost suficient 
de interesante, in prim-plan sl- 
tuindu-se formația Spartac Stl- 
rom București (antrenori 
Aurel Ovanez, Constantin Mihă- 
ilă) care a avut o comportare

Pregătirile boxerilor noștri 
juniori «Lut In plină desfășu
rare In vederea apropiatului 
turneu final al Campionatelor 
Naționale, care va avea Joc 
intre 29 mai și 3 iunie la O- 
radea. Cei mai tineri pugilișU 
de la toate secțiile din țară 
atu tiecut, de puțină vreme, 
examenul „zonelor*. Această 
fază a Întrecerii s-a disputat 
ia Brăila, Bistrița, Buhuși, 

»i in mu
la urma 

j pentru 
malul Crlșului, 
participare a- 
sportivl juniori 
întrecerile se 
de interesante

ia Brăila, Bistrița, 
Tg. Mureș, precum 
nicipiu.1 București, 
obținerii calificării, 
turneul de pe 
an drept die 
proape 150 de 
(mici și mari), 
anunță extrem ... __________
și avem convingerea că acest 
ultim act al campionatelor va 
da selecționerilor posibilita
tea de a alege noi tineri te 
lentați pentru lotul nostru na
țional de juniori, tineri care, 
supuși unei atente îndrumări, 
_ ’ .L_ _____ i perfor-pot aspira la marea 
manță.

De pe acum slntem 
mâți despre eforturile 
se de C.J E.F.S. Bihor,____
«ia județeană de box șl orga
nele locale pentru desfășu
rarea 
ții a apropiatului turneu 
nai.
«uită 
localitate, 
mitoare pentru multe 
ceri importante din 
rul compctițional intern și in
ternațional.

Dintre 
trecut lși 
Petrică 
București), 
(CSM Craiova), Doru 
buluț (CSM Zalău), 
Moisa (Voința Iași) și 
rian Tudor (Cimentul Medgi
dia). Desigur, altele vor fi 
categoriile de greutate Ja care 
vor evolua mujți dintre ei.

Pentru asigurarea unor de
cizii conforme cu realitatea 
din ring. Colegiul Central «1 
Arbitrilor a stabilit ca Ja O- 
radea să oficieze unii dintre 
cei mai buni „cavaleri in alb", 
majoritatea purtători al 
«onului internațional : V. 
«acu (delegat general), 
Biță, Gh. Chivăr, *’ 
(București), Gr, 
(Drobeta Tr. Severin), 
grea (Sibiu), Gh. 
(CSmpulung Muscel), 
Snescu (Craiova), I. 
nine (Cluj-Napoca), 1 
del cea 
cău) și

Întor
ci epu- 
0oml-

in oele mai bune eondî- 
n- 

Competiția va fi găz- 
de Sala sporturilor din 

ospitalieră șl pri- 
tntre- 

Calen (la

campionii 
vor apăra 
Parajschiv 

Lucian

anului 
titlurile : 

(Rapid 
Ciobanu 

Ghim- 
Dănuț 

Ma

M.
Dăncilă 

, V. Ne- 
Maidan 
I. Ște- 

Ștcfă- 
P. Ne- 

(Reșițaj, Gh. Deju (Ba- 
M. Căzănaru (Jagi).

Paul IOVAN

CUPA

Cu toate 
toat eompi 
ntndu-șl m 
pa dispuca 
primului e 
nostru a > 
earn de to 
vanșat ca 
gerea din l 
Constanta 
tapei, ba 
gluni. Echl 
continuă n 
19 cu pute 
mureșeanâ 
‘“mOrie. lt, 
Ma! mult, 
rul feder 
„oaspeții sîi 
ra ai* un 
vreme ce 
In prelung 
de Ia Timi 
almente fr 
gajîndu-se 
mul și pin 
de Joc. S- 
■1 științei 
iul Clorăsc 
component 
en adevăr: 
post de c<

in trecere: 
propie de 
Situ) sântă: 
Capitală d‘ 
te. In cea 
8-a impus 
fața echipi 
reținut doi 
raliu, dar 
seamă evo 
casl la des 
te tineri. C 
ani sl se 
■nume știi 
Udată in t 
zonul din 
cochetat c 
mul), ceia 
neanu. ma 
pare sigur

A doua z 
la Parcul 
cu multi 
A regretat 
eut la par 
va Bucure 
stanța ? 
■tmosfer

1 MAI" IA DOX
Iubitorii boxului din Capi

tală au din nou motive de sa
tisfacție : clubul Dinamo or
ganizează, peni.ru pagii iștil 
fruntași din București șl din 
țară, „Cupa 1 Mai*. între
cerea ee anunță interesantă 
șl se va disputa pe ringul in
stalat pe terenul de handbal 
din incinta Complexului spor
tiv din gas. Ștefan eel Mare. 
Galele vor avea loc ta rfleJc 
de 27. 28 și 29 aprilie, <te ta 
orele 16.

foarte bună, fiind la un pas de 
a produce o mare surpriză *. 
victorie in fata campioanei. V- 
nlversitatea A.S.A. I Craiova. 
Meciul, care părea a se îndrep
ta spre un succes facil ai cra- 
lovenilor (6—2. 5—4). a căpătat o 
turnură neașteptată, bucurește- 
nil egallnd (5—3) *1 cedlnd in 
extremis în ultimul joc : Dor- 
cescu — Ignat 1—2. De altfel, 
bucuresten ii aveau, apoi, să cîs- 
tlge partidele eu C.S.M. Cluj- 
Napoca (surprinzătoare evolu
ția... neglijentă) șl C.S.S. Con
structorul Înfrățirea Tg. Mureș. 
Desigur, depășind pe Spartac. 
universitarii craiovenl s-au Im
pus fără dificultate în următoa
rele partide, răminind în conti
nuare lideri incontestabili. «le- 
vil antrenorilor VlrgB Bălan *1 
Mlhai Bobocică indreptlndu-se 
spre un nou titlu. Rezultate : U- 
NIVERSITATEA A.S.A. I CRA
IOVA 5—8 cu Spartac SUrorr. 
București (Florea 3, Ignat 3, 
Tema 2. Tiugan 1 ; Revisz 4, 
Dorcescu 1, caurl 1, Onetfu 1, 
Revisz — Cauri 1), 9—1 cu C.S.S. 
Constructorul înfrățirea. 8—1 eu C.S.M. Cluj-Napoca ; SPARTAC 
STIROM 9—7 CU C.8.M. 
Cluj-Napoca (Revisz 3, Dorces
cu 3, Cauri 2, Onețiu 1; Ciocă 3, 
Zoitan 2, Crișan 1, Zoitan—Cri- 
șan 1), 9—8 cu C.S.Ș. Construc
torul înfrățirea (Revisz 2, Dor- 
eescu 2, Onețiu 3, Caurl 1, Re
visz—Cauri 1 ; Vaida 4, Balint 2, 
Simon 2), C.S.M. CLUJ-NAPO
CA — C.S.S. Constructorul în
frățirea 9—6. (M. RADU — CO-
resp.)

Talonerul
țiune
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APA CU DE TOATE

i ami
li). eta- alveiu) 
■gbyului 

apune, 
i-au ze- 

tafrin- 
'.C. Ind. 
iorul «- 
lei sta
nă iși 
nt. 19— 
1 mara-
<n sep

ta is—0. 
servato- 
arnabel, 
t decla
mai, de 
«uitatul 
partida 

una re- 
ele an- 
n prl- 
moment 
l titular 
aațlona-
- alt 

— pare 
Iul pe 
i aripi.

eum a evoluat in recente intfl- 
nlri ale tricolorilor*. O surpriză 
pe Litoral, dar nu prin victoria 
tn sine a elevilor Iul M. Naca. 
Surprinzătoare e diferența, 36— 
6. In fața unei formații Contac- 
toare Buzău, care acasă la ea, 
tn toamnă, se impunea eu 13—6.
.Farul a jucat după pauzi W 

stilul neo zeelandezilor". susține 
Gh. Dumitru. Șl nu-1 contrazi
cem pe căpitanul de pe Arms 
Park (referire la primul meci *1 
tricolorilor la Cardiff, acum ze
ce ani), dar despre o anume in
constantă tot se poate vorbi, 
fruntașele rugbyulul nostru pă- 
rtnd nu o dată... altele, de la 
joc la joc.

După această rundă in care 
au mai terminat învingătoare 
Dlnamo șl Știința petroșani, 
campionatul se Întrerupe plnă la 
27 mai. Reintră In prim-plan 
Cupa României (sferturile de fi
nală — la 7 mai), alături de 
dispute la celelalte niveluri. Iar 
componențli loturilor naționale 
A «1 de tineret simt tot mal a- 
nroape marile examene ale sta
giunii...

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I

.LENTE EXISTA...
«el- cu o sportivă galerie a gazdelor

ta sflr- (șl-a Încurajat non-stop favori-
u-se In til, fără a adresa cumva ex-
țportan- presii jignitoare la adresa oas-

Steaua peților cum s-a întîmplat la
-3. In meciul din ajun de Divizia A,
e. Am cînd repertoriul anumitor supor-
de tra- teri grivițeni — nota bene, nlș-
lai cu te copii ! — a apărut de neac-

mijlo- ceptat). Si un joc pasionant, an
ol foar- gajat. cu faze de toată frumuse-
i are 16 tea Superiori pe grămadă —
deja o rugbyul începe din linia I. nu-i
eonso- asa ? —constănțenil au cîștlgat
pe ga- cu 23—16. detașîndu-se din echi-

i ce a pa antrenată de Gh. Bucur un
atletis- înaintaș vînjos, Pătrăhău, un al-
Santio- tul omniprezent, Dragomir, dar
an (!), și un atacant foarte percutant,

Mazilu. De partea cealaltă, a 
m mers impresionat aripa Paul Teodor,
îpreună care a izbutit două curse par-
’byulul. că fără drept de replică, înche-

petre- late în but. După o asemenea
comoti- partidă, renaște optimismul vl-
î. Con- zavi de viitorul rugbyulul nos-

? O tru. cumva în cumpănă la fi-
bune, nele recentului turneu F.I.R.A.

I 
I 
I
I
I
I
I
I

arte următorul :
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MECIUL Nr. 411
• Întâlnirea de astăzi, de la Atena, este a 411-a din palma

resul echipei naționale. In cele 410 Întâlniri susținute plnă acum .tricolorii" au realizat următorul bilanț :
419 16» 104 137 994-919
• Echipele României șl Greciei au disputat, pînă acum, 22 

de meciuri directe. Primul a avut loc la 25 mal 1930, la Bucu
rești, cel mal recent la 1 noiembrie 1988, tot la București. Dar 
lată lista celor 22 de Întâlniri :
25 mai 1936 (București) :
29 noiembrie 1931 (Atena) :
28 iunie 1932 (Belgrad) I
8 Iunie 1933 (București) :
26 decembrie 1934 (Atena) i
24 Iunie 1935 (Sofia) :
17 mai 1936 (București) :
16 Iunie 1957 (Atena) ■;
3 noiembrie 1957 (București) :
8 martie 1967 (Atena)
16 ------- ------------- --
i«
29
24
n
12
21_________  ,_________
2 februarie 1983 (Larisa) : 
7 martie 1984 (Craiova) î 
11 martie 1987 (Atena) : 
11 septembrie 1987 (București) : 
2 noiembrie 1988 (București) :

aprilie 1969 (Atena) t 
noiembrie 1969 (București) 
mai 1974 (București) : 
septembrie 1975 (Salonic) : 
septembrie 1977 (București) 
decembrie 1978 (Atena) : 
martie 1979 (București) :

3—1
2—0
1—1

(Camp. Bale.) 
(C.B.)

(C.B.)
(C.B.) 
(C.B.) 
(C.B.) 
(C.B.) 
(orei. C.M.i 
(C.M.) 
(Amical) 
(C.M.) 
(C.M.) 
(C.B.) 
(A) 
(A) 
(A)
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(A) 
(C.M.)

I
Deci, 14 victorii ale echipei României, 7 egalități șl un succe» 

al selecționatei Greciei. Golaveraj 60—23.
• Situația numărului de selecționări a componenților iotului

nostru. PORTARI : LUNG (Steaua) 33 de ani, 57 prezențe ta 
echipa A ; STELEA (Dlnamo), 22, 1 A ; FUNDAȘI : IOVAN 
(Steaua). 29, M A : D. PETRESCU (Steaua). 22 2 A ; BUM-
BESCU (Steaua), », u A; REDNIC (Dlnamo). 27. 65 A ț E. 
SANDOI (Univ. Craiova), 24. » A ; CRISTEA (Sportul Studen
țesc), 25 6 A ; KLEIN (Dlnamo). 36, 71 A ; MIJLOCAȘI : SA- 
BAU (Dlnamo), îl, 11 A ; MATEUȚ (Dinamo), 24, 38 A ; GH. 
POPESCU 22. t A ; HAGI (Steaua), 24. 47 A ; LUPESCU (Di
namo), 21, 3 A ; L DUMITRESCU (Steaua). 20. deb. ; ATA- 
CÂNȚI : LĂCĂTUȘ (Steaua), fi, BA; CAMATARU (Dinamo). 
21, •» A ; VAIȘCOVICI (Dinamo), 27. 8 A ; CIGAN (F.C.M. 
Brașov). 2S, 1 A; ANTRENORI s Em. Jenei ți C. Drăgușln.
• înaintea partidei de astăzi, de la Atena (Grecia — Româ

nia) șl a celei de la Sofia (Bulgaria — Danemarca), clasamen
tul grupei 1, preliminare, ‘

1. ROMANIA
1. Danemarca
3. Bulgaria
4. Grecia

49 LA BUZĂU, fotbal 
de-adevăratelea s-a jucat 
doar in prima repriză, eind 
localnicii. extrem de efi
cienți. au înscris. Ia capătul 
celor trei atacuri mal con
sistente tot atîtea goluri, pe
cetluind scorul meciului • 
In contrast cu această efi
ciență. oaspeții, eu o echipă 
masivă, bine legată șl fru
mos echipată, au exasperat 
prin zecile de oase laterale, 
sau Înapoi, relulnd de nenu
mărate ori construcția, dar 
neîndrăznind să atace, sau să 
șuteze la poartă; cum s-ar 
spune o notă bună pentru... 
impresie artistică, dar fotba
lul se joacă, nu-1 așaTI, și 
pe goluri! Introdus tn echi
pă la pauză, suceveanul Su- 
sanu n-a jucat decit plnă ia 
mtn. 77. eind. după un fault 
grosolan asupra adversarului, 
arbitrul V. Crețu l-a arătat, 
pe drept cuvtnt, cartonașul 
roșu, fapt ce a redus șl mai 
mulț atacul unei echipe care 
juca cu... încetinitorul. (V.N.).

nolu, prezent la meci: .Chi
mia nu s-a ridicat ia nivelul 
unei echipe cu pretenții de 
Divizia A. Scorul ar fi putut 
H sensibil mai mare, dacă 
foarte tinerii component! al 
F.CJH.-ulul nu s-ar ti pripit 
in ctteva rinduri. Sint con
vins, dacă Gingu s-ar fi aflat 
tn teren, consemnam tacă 
două goluri cel puțin". (S.A.).

(F.C.M.

grecia -
(Urmare din pag. I)

ESEU !
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„ din 
e de 23 
de zece 
renurile 
UD Si- 
1. Tl- 
inde se e« de 

renun- 
tltul o- CCEREA 

conti-
Hodor- 

mat de

Botezatu (Rulmentul) I. Sasu 
(Farul). Doja, C. Popescu (Dlna
mo) etc. • DINTRE echipe. 
Steaua are un total de 76 În
cercări. Dlnamo 51, Farul 41 
ș.a.m.d. • GRIVITEANUL T. 
Radu a marcat plnă acum 172 
puncte. Fl. Ion (Dinamo) 149. 
D. Alexandru (Steaua) 142.

Rubrică redactată de
Geo RAEJCHI

I
I
I
I

Dacă ar fi să facem apre
cieri asupra diferenței de 
clasă, ele sfat incontestabil 
favorabile echipei noastre. 
Dar, un meci ta. preliminarii, 
etnd outsider-ul aruncă in 
luptă ultimele forțe, nu este 
niciodată jucat. Iată de ce, 
așa cum spunea Iovan, „va 
trebui să jucăm eu mult calm 
această partidă și să eliminăm 
ideea că de ea depinde totul 1 
Dacă vom proceda așa, supe
rioritatea echipei noastre, cu
noscută de altfel, se va putea 
concretiza. Există, insă, incerti
tudinea in privința folosirii 
lui Lăcătuș". Pe altă parte, 
tinărai Sabău este mai tran
șant : „vom ciștiga eu 2—0". 
Gazetarii greci, care se Pe
rindă ta număr mare pe ta. 
hotel „Meridien", unde ae află 
echipa noastră, manifestă 
mult scepticism față de șan
sele echiipei lor. Așa cum spu
nea Mevrinoe, de ta „Elephte- 
roe Tipos", „pentru noi, un re- 
rezultat de egalitate ar fi u- 
nul de prestigiu, dat fiind 
progresul general al fotbalu
lui românesc. Am văzut la 
T.V. multe secvențe din me
ciurile echipei naționale, ale 
Stelei — mai ales — și ale 
Iui Dinamo... pentru a ne da 
seama că există o mare dife
rență între anii in eare e-

ROMÂNIA
chipa Greciei juca uneori a- 
proape de la egal la egal eu 
cea a României, și situația de 
azi".

Toată această instalare ca 
favorită a echipei României 
trebuie ratificată pe gazon. 
Să sperăm că jucătorii noștri 
și mai ales cei de la care se 
așteaptă cel mai mult — ne 
gîndim la compartimentele a- 
vansate, ta primul rind — 
vor repeta jocurile bune din 
ultima vreme, la acest capitol 
intrând și recentul meci cu 
Polonia, cu specificația că e 
nevoie de un mare plus de 
concentrare față de faptul că 
ta Varșovia s-a ratat enorm. 
Revenind la antrenorul 
Gheorghiadis, care a fost pre
zent la o emisiune T.V., ea și 
Emerich Jenei, întovărășit de 
Lăcătuș, am constatat că apa
renta modestie a tehnicianu
lui elen ascunde și o mare, 
dorință de victorie.

Să sperăm că echipa noas
tră va reuși o mobilizare ne
cesară, pentru a-și impune a- 
tuurile in disputa cu echipa 
Greciei. Așteptăm de la Hagi. 
de ta Mateuț eare se află — 
in paranteză fie spus — și ta 
zona superioară a „Balonului 
de aur", apariții de clasă ta 
rampa acestei partide, care 
reprezintă un moment de 
răscruce in' bătă1ia prelimi
nariilor.

• TRIBUNELE STADIO
NULUI MUNICIPAL din Brii
le au fost pline, aproximativ 
M 600 de spectatori vizlonlnd 
o partidă intr-atît de echili
brată, incit emoțiile suporte
rilor echipei F.C M. Progre
sul s-au risipit doar o dată 
eu fluierul final • Jucătorii 
Petrolului Ploiești au jucat 
bine, iar cu trei minute Îna
inte de termi.iaiea meciului, 
eind au expediat balonul ta 
transversală au trecut pe 
lingă egalare • Din formația 
Petrolului au lipsit eitev» 
piese de bază: Panalt (con
vocat la lotul de tineret), I. 
Toma și Vlad (întindere mus
culară) și Manea (accidentat 
mai de mult). Fără ti, ran
damentul ploieștenllor a foat 
desigur sub potențialul nor-

• MECI DE MARE ANGA
JAMENT ta partida Minerul 
Motru — Dacia Pitești (scor 
1—0). Cele două echipe (care 
se aflau la un apăsător —3 
la „adevăr") își doreau eu ardoare victoria.. Aceasta a 
revenit absolut meritat for
mației locale care in partea 
a doua meciului, și a dat dru
mul la joc (mai ales după des
chiderea scorului), oferind c 
repriză electrizantă tnfocați- 
lor lor suporteri • Noua pro
movată in eșalonul secund. 
Dacia Pitești are, din etapa 
a 22-a, un nou antrenor prin
cipal ta persoana lui Ion 
drctamărescu, care-1 înlocu
iește pe Alexandru Constan- 
tinescu. De ta promovare, a- 
eeasta este cea de a treia 
schimbare de antrenori la re
prezentanta uzinelor de auto
turisme de la 
Mai tatii a fost 
Constantin Ctrstea 

Moiceanu (cu care 
movat ta Dlv. O; 
Consțantlnescu cu Radu 
(A. P-).

Colibași. 
tandemul 
— Viorel 
s-a 
apoi

_ . Bi- 
ferovlarilor 

obținut 
program 

prezi-

i

copil 
(Steaua) 
(IN) >. C. PARASCWV - INVSNGÂTOR IN „CUPA STIROM" LA CICLISM

• UN RETUR DE +1. lanțul aparține --- ■
timișoreni, ti fiind 
ta condițiile unui 
neavantajos. Unii le 
ceau chiar o alunecare 
pfrtia eare duce spre... 
Totuși, echipa antrenată de
experimentatul tehnician T.
Dobtndă nu s-a lăsat cople
șită, ea pferzînd pe teren

Intre vestiarul și gazonul diviziei b

mal • Clteva titre ne dau 
mal exact imaginea echili
brului care a 
timpul partidei: 
poartă: 11—19 
7—7); cernere: '

ta 
„------ pe

(pe spațta : 
7—7. (P.V.)

existat 
șuturi

DE LA FOC-• PARTIDA __ _____
ȘANȚ dintre Unirea și Poia
na Ctmplna nu a avut virtuți 
deosebite, plusul de rutină și 
tehnicitate din jocul forma
ției gazdă anihilînd. tacă dta 
start, tianul oaspeților • A 
exstat. totuși. si in acest 
meci un moment de răscru
ce ; la scorul de 2—6 pentru 
Unirea. Ia faultul comis, in 
careu, de Lupu asupra tai 
Nica, oaspeții au beneficiat, 
in min. 41. de un penalty. 
Dar experimentatul Paneu a 
ratat, trimițtnd balonul ta 
bară a Din acel moment, 
fotbaliștii prahoveni au că
zut psihic si din cauza pase
lor defectuoase, a acțiiinflor 
stereotlpe jocul lor nu a mei 
avut cursivitate (Fl. S.).
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Pe circuitul din cartierul 
Bercenl în organizarea foar
te bună a A.S. STIROM, s-a 
desfășurat sîmbăta după-amiază 
un nou concurs de ciclism. Cei 
40 de seniori au avut de par
curs 24 ture, totalizlnd 60 km, 
eu sprint la fiecare două. S-au 
atribuit : puncte pentru locul 
Lip — n, 3p — m p.i p- 
IV. Am asistat la o cursă spec
taculoasă, cu multe răsturnări 
de situații. Primul sprint a fost 
elștigat de P. șanta, urmat de 
Al. Ivan (ambii Steaua), M. 
Mărginean (I.M.G.B.) și Gh. 
Lăutaru (Dinamo). De aici insă, 
C. Nicolae (Dinamo) și-a adju
decat două sprinturi consecutive 
(talonat de S. Oprescu — 
I.M.G.B.). s-a clasat apoi pe lo
cul secund la sprintul 4 (clștigat 
de Em. Cațavei — I.M.G.B.) și, 
la jumătatea cursei, conducea în 
clasament cu 11 p, secundat de 
S. Oprescu cu 10 p. Iată Insă că, 
după sprintul 0 (învingător M. 
Tîrlea — steaua) din pluton o-au 
desprins C. Paraschiv șl FL Sandu. Tentativa lor de evada
re părea sortită eșecului datori
tă puternicului vlnt lateral, pre
cum și a preconizatei riposte a 
plutonului. Dar, cum aceasta nu 
a avut loc, cel doi și-au mărit, 
tur după tur, avansul, iar atrac
tivul lor duel — Paraschiv, trei 
sprinturi cîștigate, Sandu, două 
— a dat configurația definitivă a 
primelor două locuri ale clasa
mentului. Interesantă a fost și 
lupta din pluton, dusă intre C. 
Nicolae și s. Oprescu pentru 
ocuparea locului al treilea, pri
mul ounctînd la ultimele două 
sprinturi. Dacă evoluția cicliș
tilor d? la Dinamo și LM.G.B. a

oferit .sarea și piperul* acestei 
curse, nu putem trece eu vede
rea evoluția neooncludentâ • 
cicliștilor de la Steaua (ta frun
te, Valerlu Pavel — abandon 
nejustificat la jumătatea Între
cerii) I

La juniori mari, comportare 
foarte bună a lui George Criatea 
care, deci cu -iefecțiune In apro
piere d* final, eu punctele agonisite pînă atunci, și-a păstrat 
poziția secundă, victoria reve- 
nindu-1 coechipierului Marlus 81- 
mlon, de la STIROM. Așa cum 
am mai scris, juniorul mic BAs- 
van Roibu confirmă de ’a cursă 
la cursă, de data aceasta el lm- 
punlndu-se tn fața altor cinci 
colegi de evadare.

Clasamente, seniori : 1. Costl- 
că Paraschiv (Dlnamo) 1:30,45, 
medie orară 4o km. M p. 2. FL 
Sandu (I.M.G.B.) 24 p, 8. C.
Nicolae (Dlnamo) 14 p, 4. S. 
Oprescu (I.M.G.B.) 12 p, 5. G. 
Florea (Dinamo) 8 p, 6. P. Șanta 
(Steaua) 7 p; juniori mari (14 
ture *= 35 km. 28 participant!) î
1. Marius Simion 57:26, m.o. 
37,900 km. 21 p, 2. G. Cri stea 26 
p, 3. L. Dumitru (toți STIROM) 
U p, 4. N. Micluc (C.S.Ș. 1) I» 
p, 5. G. Neagu (Voința) I p; 
juniori mici (16 ture “ M km, 
38 part.): 1. Răzvan Roibu (Vo
ința) 41:00. m.o. 36.700 km, 14 p,
2. V. Belleiu (C.S.Ș. 1) U p, 3.
G. Grăinescu 8 p, 4. G. tfeagoe 
(ambii Voința) 6 p, I. D. Da- 
maschln (C.S.Ș. 1) I p, 6. 1.
Gociman (Voința) » p; Începă
tori (6 t. =■ 15 km, 30 part.): 1. 
G. GMtă 9 n. 2. G. Drăghlci 8 p. 3. 
M. Gheorghiu (toți STIROM) 7 p.

Horațiu SIMA

Pentru o cit mal bună pregă
tire a cicliștilor care ne vor re
prezenta la ediția din acest an 
a „Cursei Păcii", săptămîna vi
itoare se va desfășura un nou 
concurs de ciclism, dotat eu 
„CUPA voința*, iată progra
mul Întrecerilor :

— etapa tatii, 2 mal, start la 
ora 9,00, fond, 106 km, Bucu
rești — Giurgiu șl retur t — eta
pa a doua, 3 mal, start la ora 
15,00, fond, 120 km, București — 
Alexandria șl retur ; — etapa a 
treia, 4 mal, primul start la ora 
15,99 (seniorii la ora 17,00) seml- 
fond, 70 km, pe circuitul din 
cartierul bucureștean Bercenl, 
prelungirea bulevardului Meta
lurgiei (capătul troleibuzului 
73).

• PENTRU F.C.M. CARA
CAL, meciul eu formația Chi
mia Rtmnicu Vilcea a fost da
că nu unul al... secolului, ta 
orice caz unul al ultimilor 4» 
de ani. Cu alte cuvinte, a 
fost cel mal Important jucat 
ta acest interval ta care, 
reamintim, echipa a Hpslt 
din eșalonul secund al țârii 
tar a iul trecut, la revenirea 
in ..B“. a luptat din greu 
pentru evitarea retrogradării 
• Cu atît mal merito
rie. ni s-a părut sportivitatea 
jucătorilor-gazdă. preocupați 
vîzibil de obținerea victoriei 
dar prlntr-un Joc tehnic, cu
rat. Un Joc care, am spune, 
arată că actualul loc in cla
samentul seriei « TT-a 91 re
velației numită F.C.M. Ca
racal nu este câtuși de puțin 
tntîmplător. De altfel, la li
nele partidei, chiar șl con
ducătorul echipei oaspete 
sublinia — Ia fel de sportiv 
— condițiile organizatorice 
ireproșabile. corectitudinea 
deplină a gazdelor, a brigăzii 
de arbitraj, 
am dori să 
Întrunite la 
dlcată miză.
ternațional

propriu doar în fata forma
ție! arădene. După care a 
adus puncte mari de la Me
talul Bocșa și. recent, de la 
Avântul Reghin, acolo unde 
„Poli* a făcut un egal. Gola
verajul returului: 10—7. Deci, 
pozitiv pe toată linia pentru 
,vtșinH- « La Reghin «nărui 
jucător Simcelescu, extrema 
dreaptă a C.F.R.-ului, »-a 
remarcat din nou. el șl alt 
talentat fotbalist. Contescu, 
fiind coautori la unicul gol 
al partidei înscris de Neam- 
țu. Apropo de tinerețe, for
mația vizitatoare a prezentat 
In teren o echipă a cărei me
die de vlrstă depășea cu cî- 
teva luni 24 de ani! • An
trenorul „ll“-lui din Reghin, 
Pojoni, fostul fundaș de nă
dejde al U.T.A.-ei care eli
mina pe Feyenoord Rotterdam 
din C.C.E.. cu două decenii 
în urmă, se confesa după 
joc: „Ne-a tavlns o echipă 
mai bună, multi dintre jucă
torii ceferiști. Pavlov, Oan- 
eea, Neamțu. Banu — avind 
și experiența jocurilor pe 
prima scenă a fotbalului*. 
Fără comentarii. (S. TR.).

1
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Condiții pe eare 
le vedem mereu 
meciurile de ri- 
• FostUi in- 
Valeriu Căli-

• DUPĂ MECIUL CHIMICA 
T1RNAVENI — U.T.A.. pre
ședintele gazdelor, Dorin 
Groza, ni se confesa: „Ne
sperat de ușor am scăpat de 
acest dificil meci. Băieții s-au 
întrecut pe el și au demon
strat eă avem o echipă mai 
bonă deett o arată poziția 
nesigură din clasament pe 
eare o ocupăm tn prezent". 
Se«md de 3—9 e un argu
ment cit se poate de convin
gător • Din echipa arădea
nă, un singur Jucător ne-a 
plăcut (de fapt, singurul de 
la oMpeti eare și-a văzut de 
Joc) și anume mijlocașul Eu
gen Gruia (24 de ani), venit 
ia U.T.A. din retur, de ia 
Steaua Mirii. • Meci greu de 
arbitrat a avut vflceanul A. 
Mtțaru. care. insă, s-a des
curcat bine, beneficiind de 
afotoru! unor tușleri eu ex
periență : D. Busuioc (Cra
iova) și T. Moraru (Cîmplna? 
• Un «incer bravo pentru 
publicul din Tlrnăveni, obiec
tiv. bun cunoscător al focu
lui de fotbal (B.T.).

f

IN MIJLOCUL PETROLIȘTILOR DIN BĂRĂGAN
(Urmare din pag Z)

acces deveniseră aproape im
practicabile. Trecem peste 
căutările febrile în care s-au 
zbătut oamenii din formația 
de intervenții pentru găsirea 
unor soluții eficiente în lupta 
eu intemperiile și reprodu
cem finalul așa cum ni l-a 
prezentat ing. Ion Angheles- 
cu. „Cu orgoliul celor cura
joși, cu tenacitatea celor har
nici, pe la orele trei noaptea 
inginerul Niculae Stamate,

coordonatorul operațiunii, an
trenorul-jucător al echipei 
noastre de fotbal și băieții 
din formația iui de interven
ție au reușit si atace princi
palele puncte de lucru și In
tr-un timp record, la ora ă, 
ha ziua de 20 aprilie, eeie C 
sonde funcționau, din nou, la 
parametrii proiectați. Acum, In 
preajma sărbătoririi zilei soli
darității internaționale a oa
menilor muncii, putem rapor
ta eă ne-am îndeplinit anga
jamentele de p’an luate fa 
cinstea lui 1 Mai ți chiar

le-am depășit la unii indiea- 
fori".

Aflăm că in prima Jlnie * 
acestei bătălii s-au situat son- 
dțirul-șofer Emil Buruiană, 
jucător de șah și tenis de 
masă, sondorul-șef Marian 
Moise, tractoristul VirgU 
Trestianu, sondorul-șef Va" 
sile Șerban, sondorul-șef Ufa 
Coșconea, sondorul Dumitru 
Meiroșu, sondorul Coste! Mo- 
eanu, toți component! ai «" 
ehtpei de fotbal premiată la 
„Cupa 1 Mai" (local 1), ti
neri petroliști care atît in 
producție, cit și pe terenul 
de sport au un numitor co
mun — FAPTA.



SUCCESE ALE GIMNASTICII ROMANEȘIi 
ÎN CEHOSLOVACIA

PRAGA, 25 (Agerpres). — 
Proba feminină din cadrul 
concursului internațional de 
gimnastică de la Ostrava a 
revenit tinerei sportive ro
mâne Mihaela Iojiban cu 
38,65 p, urmată de Huan (R.P. 
Chineză) 38,50 p, Zabrova 
(Cehoslovacia) 38,40 p. Po- 
lihronova (Bulgaria) 38,30 p. 
La masculin pe locul 1 s-a

„INTERNAȚIONALELE*1 DE GIMNASTICA
(Urmare din nap. I)

a 3-a a podiumului de pre
miere Ia bară fixă. Ca și în 
alte întreceri internaționale, 
Marlas Gherman a manifes
tat o remarcabilă constanță 
pe toate cele 6 aparate, exer
cițiile sale au fost apreciate 
de brigăzile de arbitri cu 
note de 1* 9,500 in sus eu 
„plusuri** la cal cu minere 
(9,800), paralele și sol (9,750), 
ceea ce subliniază maturi
tatea sportivă atinsă de acest 
talentat gimnast, seriozitatea 
manifestată de el față de 
pregătire, față de orice evo
luție publică. In acest fel, 
Marius Gherman și-a câștigat 
local în echipa noastră pen
tru apropiatele Campionate 
Europene și există reale pre
mise ea, mobilizindu-.se și 
mai mult în probele in oare 
și-a dovedit de atîtea ori va
loarea ridicată, să aibă o pre
zență încununată die succes la 
cea de a treia sa participare 
la „Europene".

In ceea ce privește compor
tarea celorlalți gimnaști ro
mâni în concunsul de la 
Ploiești, a fost vizibilă ten* 
dința tuturor spre mai greu, 
spre mai bine, a apărut ca o 
certitudine faptul că toți 
sportivii noștri fruntași
și-au revizuit compozi
țiile în direcția creș
terii competitivității exerci- 
țiilor pe plan internațional, 
mai ales prin introducerea u- 
nor noi legări de elemente 
de dificultate. Cu toate a- 
cestea, în desemnarea cdonlalți 
doi component! ai delegației 
ce urmează să facă deplasarea 
Ia Stockholm oondaoeraa fe
derației și colectivul tehnic al 
lotului au o misiune extrem 
de grea, dată fiind incon
stanța unora dintre cel care

DOPING LA C.M. DE
STOCKHOLM, 25 (Agerpres). 

In Campionatul Mondial de ho
chei pe gheață (grupa A), oe se 
desfășoară în Suedia, echipele 
Finlandei și S.U.A. au terminat 
la egalitate: 3—3 (0—3, 1—0,2—0). 
După sase etape, în clasament 
conduce neînvinsă echipa U.R.S.S., 
18 p, urmată de Suedia 10 p,

In turneul de hochei din Capitală 

situat Ci Juan (R.P. Chineză: 
56,70 puncte, urmat de Cătă- 
noiu (România) 56.20 d si 
Csolani (Ungaria) 56.05 p. în 
concursul special pe a oara te 
Florentina Cîmpureanu (Româ
nia) s-a slasat pe locul I la 
bimă cu 19,35 p, urmată de 
Polihronova 19.10 p și Klin- 
cova 19 p.

aspiră la selecție. Marian Ri~ 
zan a ratat nepermis un apa
rat (bară fixă), ca să nu mai 
amintim că și la sărituri nu a 
evoluat la nivelul său, Ma
rius Tobă a fost și el 
oscilant, cu prestații situate 
pe scara notelor între 9,850 la 
inele, una dintre cele mai ri
dicate note din concurs, și 
8,550 (!?> k sărituri, șl nu pu
tem omite nici faptul că e- 
xercițiui său la cal cu minere 
a fost doar de 9,400. Deși fi
gurai pe lista favoriților, 
nici Rizan și nici Tobă n-au 
intrat in clasamentul oficial, 
.Jocurile lor“ fiind ocupate, în 
absența unor candidați va
loroși la podium din rândurile 
participanților străini, de Ni- 
cușor Pascu și Nicolae Be
jenaru, . în real progres și ei 
în unele probe, dar cu notări 
slabe la alte aparate (Pascu 
— 9,200 la inele și 9.450 la 
sol ; Bejenaru — 9,300 la sol 
și sărituri). In schimb, este 
de reținut buna dispoziție de 
concurs a tînărului Adrian 
Ulucă, acesta acumulînd un 
punctaj ce l-ar fi putut situa 
intre primii 8 !

Oricum, timpul ce a mai 
rămas nu trebuie irosit: în
vățămintele „Internaționale
lor" să fie valorificate neîn- 
tlrziat și cu cât mai mare efi
ciență.

Iată șl rezultatele tehnice ale 
finalelor pe aparate la mascu
lin: sol — Marius Gherman
(România) șl Jody Newman 
(S.U.A.) 9,700, Cristian Brezeaau 
(România) 9,50# ; cal cu mi.ie- 
ne : Marian Rizan 9.900. Vladi
mir Jovnier (U.R.S.S.) 9,825,
Gherman 9,75# ; inele: Marios
Tobă 9,800, Nicolae Bejenaru 
9,875, Newman 9,650 ; sărituri : 
Marian Stolcan 9,750, Gherman 
9,675. Jacob Levy (Israel) 9,425 ; 
paralele : Rizan 9,750, Bejenaru 
9,600, Mario Franke (R.D.G.) 
9,575; bară : Nlcușor Pascu 
(România) 9,900, Vitali Juravel 
(U.R.S.S.) 9,850, Jovnier 9.800.

HOCHEI PE GHEAȚĂ !
Canada șl Cehoslovacia — cu 
cite 8 p.

După cum se anunță, hocheis- 
tul american Corey Millen, com
ponent al formației S.U.A. a fost 
descalificat șl suspendat pe o 
perioadă de 1 an și jumătate 
pentru folosirea de medicament» 
stimulatoare. S-a decis de ase
menea ca rezultatele meciurilor 
în care a evoluat Millen să fie 
modificate. Astfel, partida Ceno- 
slovacla — S.U.A. (5—4) a reve
nit hocheiștllor cehoslovaci cu 
5—0, iar în întîlnirea Canada — 
S.U.A. (sooir 8—2) victoria a fost 
acordată primei formații cu 8—0.

S-a încheiat „Cupa Dunării"
la haltere-juniori

SPORTIVI ROMÂNI 
PRINTRE FRUNTAȘI

La Cheb (Cehoslovacia) s-au 
încheiat întrecerile „Cupei 
Dunării** la haltere, rezervate 
juniorilor. în ultimele reuni
uni, sportivii români .au urcat 
din nou pe podiumul meda- 
’iaților. Astfel, la cat. +110 kg 
Ladlslau Vischi a ocupat lo
cul secund cu 290 kg, iar cei
lalți s-au situat pe locul 3 : 
cat. 75 kg : Daniel Buzgău 
265 kg (120 ; 145) ; cat.
82.5 kg : Tiberiu Lupaș —
122.5 kg la stilul smuls.

După 4 etape (desfășurate 
în anii anteriori și acum la 
Cheb), pe echipe, pe primul 
loc se află Bulgaria cu 619 p, 
urmată de Ungaria 479 p și 
România — 459 p, înaintea 
reprezentativelor R.F. Germa
nia, Austriei, Cehoslovaciei 
și Iugoslaviei.

Încep turneele
INTERNATIONALE DE $AH

Mîine, în două localități din 
tară, se dă startul în tradiționa
lele noastre- turnee internaționa
le de șah — ediția 1989. Varianta 
masculină a competiției se des
fășoară la Eforie Nord, iar ce» 
feminină la Tușnad. Participă 
șahiști si șahiste de fruste din 
șapte țări : Cehoslovacia. Cuba, 
R.D. Germană. G-ecia. Polonia, 
U.R.S.S. șl România. întrecerile 
se vor prelungi pînă ia data de 
19 mal

Azi, In preliminariile

MAI MULTE „CHEI“
Nu mai puțin de 9 meciuri fi

gurează, azi, în programul pre
liminariilor C.M. ale zonei Eu
ropei, un adevărat record al se
zonului, la care se mai adaugă 
alte partide amicale, printre ca
re Italia — Ungaria și Țara Ga
lilor — Suedia.

Firește, pe noi ne interesează 
în primul rînd întâlnirile din 
grupa 1. Așa cum comentează a- 
gențiile de presă (de pildă, 
A.P.A. — Viena), reprezentativa 
României este favorita grupei 
înaintea meciului de la Atena cu 
Grecia, avînd acum și avantajul 
moral al calificării campioanei 
tării. Steaua, tn finală C.C.E. 
La Sofia (ora 18), reprezentativa 
Bulgariei își dorește cu ardoare 
prima victorie, ca de altfel și 
adversara ei. Danemarca ! Ce 
va fi T Coachul bulgar Anghe- 
Iov este necăjit de accidentul lui 
Penev indisponibil — iar
Piontek neavind un libero mat 
bun a apelat la veteranul Mor
ten Olsen (39 de ani J), acum 
aflat înaintea celui de al 100-lea 
său meci internațional.

Iată și celelalte intilniri (între 
paranteze, orașele de desfășura
re și orele de începere — ora 
României), precum și ultimele 
noutăți î

Grupa 2 : Anglia — Albania 
(Londra, ora 22,00). Englezii sint 
favoriți, chiar și fără cel de la 
Liverpool, în frunte cu Barnes, 
absenți din cauza tristelor eve
nimente de la Sheffield. Barnes 
va fi înlocuit ou talentatul Nigel

SURPRIZĂ ----------------------------------------------------------------------
Un fapt mai rar inttlnit în recenta a 87-a cursă eielistă Paris — 

Roubaix (cursă clasică făcînd parte din „Cupa Mondială" de curind 
pusă pe picioare) : din cauza forfaitului de ultimă oră a lui van 
Vllet, unui dintre favoriții cursei, a fost chemat să participe în ul
timul moment și mult mai puțin cunoscutul Jean Marie Warn, 
pers, un fel de „rezervă eternă" a naționalei belgiene. Surpriza a 
fost uriașă, ne-chematul chemat ta ceasul al 12-lea cîștiglnd între
cerea de o manieră impresionantă. S-a făcut, desigur, mult lv>z pe 
marginea întîmplării și mai ales a selecționerilor belgieni, cineva 
a avut insă șl o Idee serioasă : medicul reprezentativei Belgiei 
s-a apucat să studieze dacă nu cumva metoda chemării în ultimul 
moment la competiție n-ar fi chiar bună, întruclt micșorîndu-se mult 
stresul de concurs, posibilitățile de exprimare ale concurenților 
devin mult sporite.
--------------------------------------------------------------------------------- _ 1

Intre responsabilii curselor de Formula 1 șl tehnica mereu mai a- 
vansată a firmelor se duce, în ultimul deceniu, o luptă cu adevă
rat extraordinară. Se urmărește, pe de o parte, limitarea vitezei 
pentru a se micșora pericolele de accidente grave, pe de alta însă, 
tehnica de ultimă oră găsește mereu noi soluții de folosire maxi
mală a cailor putere adunați ta herghelii nenumărate în motoare. 
După dubla Îngrădire a presiunii, după limitarea cantității de ben
zină și a capacității rezervoarelor, începînd din anul acesta, firme
le au fost obligate să renunțe la așa numitele motoare turbo șl să 
construiască doar dintre cele „aspirate". Surpriză : Ayrton Senna 
n-a ținut seama de... noile reglementări și, deși a respectat toate 
prevederile, a realizat în Brazilia un... nou record al pistei 1 Așa că 
nici Interzicerea motoarelor turbo n-a rezolvat problema. Ultima 
probă : accidentul iul Gerhardt Berger, la Imola, duminică, petre
cut la peste 300 de kilometri pe oră...

STUPEFACȚIE------------------------------------------------------------------
Au continuat, la Toronto, investigațiile în cazul de dopaj al iul 

Ben Johnson. întregul proces riscă de altfel, nu numai prin lungi
mea sa. dar mal cu seamă prin incredibilele dezvăluiri care aproa
pe zi de zi țin capul de afiș al mal tuturor mijloacelor de presă, să 

devină un adevărat „film de aventuri" cu întîmplări neverosimile. 
Ultima dintre ele a fost adusă în fața juriului de Tim Bethune. în
că unui dintre atlețH „tratat!* de medicul lui Ben Johnson. Acesta 
a declarat eă i-a fost oferită o substanță despre care, făcînd cerce
tări pe cont propriu a aflat că ar fi fost destinată în exclusivi
tate... cailor 17 Specialiștii afirmă că și în cazul lui „Big Ben" a 
fost vorba despre același medicament dopant 1

Rd. T.

ALE CALIFICĂRII ?
Clough, fiul fostului internațio
nal Brian Clougb.

Grupa 9: U.R.S.S. — R.D. Ger
mană (Kiev, 18,00). Gazdele au 
șt aici prima șansă, mai cu sea
mă că vor întîlnl o formație 
afectată de infrîngerea recentă, 
la Magdeburg, in fața Turciei. 
Cu atit mal mult cu cit din lotul 
lui Zapf absentează (accidentări, 
lipsă de formă, suspendări) o 
aerie da titulari, ca portarul 
Muller, fundașul central Rohde, 
mijlocașul Pilz, înaintașul Minge 
ș.a.Grupa 4 : Olanda — R.F. Ger
mania (Rotterdam, 21,15). O con
fruntare de mare tensiune. Și 
fără Gullit, campionii Europei 
speră în victorie după scorul 
egal dla precedenta intîlnire din 
preliminarii, cea de la Munchen 
(0—0). Beckenbauer a declarat 
că. ia ciuda unei tnfrlngerl, ca
lificarea echipei sale nu este 
pierdută I (I). „Dacă nu vom fi 
prezențl ta Italia — spunea el — 
iml depun imediat demisia!"

Grupa 5: Scoția — Cipru 
(Glasgow, 22,00). Antrenorul gaz
delor. Andy Roxburgh, și-a întă
rit atacul ea Pat Nevin (Ever
ton). Pentru cit mai multe go- 
,UGriipa 9: Irlanda — Spania

In meciul echipelor de tineret,
VICTORIE IN EXTREMIS A GAZDELOR

(Dublin, 19,00). Toate cele 48 009 
de bilete au fost vîndute. Pen
tru a nu se repeta drama de la 
Sheffield s-au luat măsuri ex
cepționale. Spaniolii au nevoie 
de un singur punct pentru a-și 
asigura calificarea. în schimb 
ambițioșii irlandezi, sub „baghe
ta" lui Jackie Charlton doresc 
neapărat o primă victorie 
(chiar și fără titularii Aldridge 
și Morris) care le va da speran
țe pentru Italia. Malta — irlan
da de Nord (La Valetta, 18,30). 
„Vrem să dovedim că acel 1—1, 
cu Ungaria, la Budapesta, nu a 
fost întîmplător. Vom ciștlga" — 
spune antrenorul maltezilor, vest- 
gormanud Horst Heese.Grupa 7: Portugalia — Elve
ția (Lisabona, 23,30). Numai o 
victorie le mai poate da gaz
delor speranțe. Selecționerul 
porfughez Juca a spus că 
„„.deși fără Paulo Futi.-e (Atleti- 
oo Madrid — accidentat) vom 
ciștiga in fața formației din 
«Țara cantoanelor», minată de 
neînțelegeri între antrenorul 
Jeandupeaux și Jucătorii său 
Dacă vom Învinge mă voi li
niști..." Vom vedea...

Ion OCHSENFELD

VICTORII CATEGORICE 

ALE BUCUREȘTENELOR

V
UNA PE HÎRTIE, ALTA ÎN RING!

~ C-S-M- dunarea
GALAȚI 8—2 (2-0, 3—0, 3—2).
Elevii antrenorului D, Tureanu 

ț demonstrat din nou ascen- 
UltlmA

au
dentul de formă din 
vresme. ■ Bucureștenii au 
dominat partida, mai ales tactic, 
și au marcat goluri de efect. 
Dunărea a jucat ceva mai bine 
decît în ajun dar ratările copi
lărești în situații foarte clare 
au dus la diferența de pe tabelă 
Au marcat : Solyom, Mezei, 
Eros, Jumătate. Lukacs, I. po- 
povicl, D. Popovici, Panaitescu, 
respectiv Marcu și Radu. Ar
bitri : Em. Both — Al. Molnar, N. Enache.

!

. S,TE.^UA ~ SP' CLUB M. CIUC 
* A J® + 6—®, 3—6). După O 
primă repriză în care harghltenii 
au reușit să domine, campionii 
au realizat două reprize ex
celente, în care și-au surclasat 
partenerii, obținînd o victorie 
netă. Marcatori : Cs. Antal 3, 
Burada 3, Popescu, Dragomir, 
Dospin, respectiv Z. Nagy. Ar
bitri : M. Presneanu — N. E- 
nache, I. Bccze.

Astăzi este zi de pauză. Tur
neul continuă miine, cu partide
le : Sp. Club — Dunărea (ora 15) 
Si Dinamo — Steaua (ora 17.3#).

Marian NEGOIȚA

I
l

Năprazntcul sfirșit al tînărului pugilist profesionist David 
Thio (vezi „Sportul" din 11 aprilie) a declanșat o ancheta Ju
diciara și, concomitent o intervenție publica a federației fran
ceze, care a anunțat, intr-un comunicat laconic, că „pe vii
tor vor fi luate absolut toate măsurile pentru ca asemenea ac
cidente să nu se mai repete".

Doar că, după cum veți constată, una e pe hîrtle șt alta pe rtng i 
La 20 martie, deci 8 zile după moartea lui Thlo, intr-o gaia 

organizată la Pavilionul ..Bait ard". in Franța, ugandeztU John 
Mugabi, șalanger oficial la titlul mondial I.B.F. (deținut de 
Reni Jacquot), l-a depășit pe americanul Ralph Smiley, deter- 
minîndu-l pe arbitru să oprească lupta tn repriza a doua. Ni
mic deosebit pînă aici, desigur, doar că revista engleză „Bo
xing News" a descoperit că Smiley e una și aceeași persoana 
cu fostul sparring-partner al lui... Mugabi, „amănunt" care 
a fost omis de organizatorii galei I De unde și concluzia, fie 
și parțial justificată, că Mugabi și Smiley n-au făcut altceva 
decît să „mimeze’' pe banii unui public care, o dată în plus 
indus tn eroare, umpluse pînă la refuz tribunele, și a mai 
fost ceva. Pe licența americanului, pusă (după uzanțe) la dis
poziția presei, nu figura și înfrîngerea suferită tn 12 ianuarie, 
la Londra, tn fața cvaslnecunoscutului Rod Douglas, care H 
silise să abandoneze după nici 3 minute, detaliu care scăpase, 
pasă-mi-te, managerului Mickey Duff. însărcinat cu afacerile 
lui Smiley, dar șl cu cele ale rui Mugabi l

Relattnd toate acestea sub suqestivul titlu „Masacre orga
nizate", „l’Equipe" mai invocă un caz, cel al marocanului A- 
laoui Aziz, prezentat (tot la .Baltard") drept campion al Lu
xemburgului. S-ar părea că într-adevăr. Aziz locuiește in Lu
xemburg. dar n-a eîștioat niciodată vreun titlu, acolo sau 
altundeva, pentru simp’ul motiv că. din cele 25 de meciuri 
susținute ca profesionist el a pierdut... tot atîtea. 11 dintre ele 
chiar înainte de limită I

Cum rămine, deci cu anoaiamentul federației pariziene ? Nu 
că nu s-au luat „toate măsurile’’. dar nu s-a luat, lesne de de
dus. nici una, moartea lui Thio. survenită în condiții dramati
ce, fiind repede clasată de un box. cel profesionist, care Ișl 
continuă, nestingherlt matranazltcurile și businessurile. una 
spunlnd și alta făclnd...

Ovidiu IOANIȚOAIA

ATENA. 25 (prin telfifon. de 1* 
trimisul nostru special). Partida 
Începe ta nota de dominare a 
echipei locale, care încearcă să 
străpung* apărarea noastră prin 
învăluiri pe aripi. în mod deo
sebit se remarc* atacantul Mus- 
takidia. ue care Panait a reușit 
să-1 „tină" mult* vreme. ,prin- 
tr-un joc atletic și decis. dar 
ntn* la urmă tehnicul șl vlva- 
cele ..vtrf" elen avea să încline, 
tocmai el. balanța ta favoarea 
alb-albartriior. Rezultat, după 
părerea noastră, inechitabil, pri
ma repriz* decurgind. ta ansam
blu. ta avantajul nostru. după 
pauză jocul fiind mult timp e 
chlltbrat. pentru ea In ultimele 
15—39 de minute plusul de vi
goare al gazdelor s* determine 
desprinderea lor la limită, nu 
tas* Înainte ea Negrău să rateze 
(min. 7M la o fază In care a 
singur eu portarul ta fată, a 
șutat de la șase metri ta acesta.

Revenind asupra momentele- 
.mal importante ale partidei, s'* 
notăm gutui din mta. 15 al lui 
Alesandris, reținut de Prunea. 
intervenția salvatoare a iul Lu- 
caci din minutul următor, relua
rea peste poartă a lui Negrău 
(mia. 23. la o minge respinsă 
de portar), șutul puternic al lui 
I. Stan din mln. 87 șt „capul" 
lui Ciocan din min. 88. la care 
Karkamanls a intervenit tn ul
timă instanță, precum și ratarea 
lui Mustakidis din min. 41. In 
ansamblul reprizei, jocul nostru 
combinație a lăsat o impresie 
fotbalistic* mai bună, in timn 
ce gazdele s-au bizuit ta special 
pe vitez* si elan.

După pauză — joc, cum spu
neam, echilibrat, pînă la marea 
ocazie, descrisă, a lui Negrău.

| GRECIA 1 (0) I
I ROMANIA 0

Stadion Karalskakls ; teren 
foarte bun ; timp frumos : spec
tatori — circa 8 000 ; șuturi 12—11 
(pe poartă 3—6). Cornere : 3—3.
A marcat MUSTAKIDIS (mln. 
85).

GRECIA : Karkamanls v Ma- 
rinakls. Papoulidis ANGHELI- 
NAS. Haginikolaou — Uzunidis. A- 
lesandrls (min. 70 Samerls). IU- 
GUDIS. Tzanas (mln. 46 Țifotis) 
— MUSTAKIDIS, KARASALIDIS.

ROMANIA î Prunea — CIO
CAN. A. Popescu, LUCACI. Pa
nait — Timofte (min. 80 Buțer- 
chi). I. STAN. M. Pană. Han- 
ganu(min. 5o Neagoe) — Rădu- 
ciolu. Neffrău.

Arbitru — Klaus Petzel (R. D.
Germană^

apoi echipa noastră cedează, în 
primul rînd fizie. în min. 75, 
Karasavidls trimite cu capul pe 
ling* poartă după două minute 
aplaudăm intervenția salvatoare 
a iul I. Stan ta piciorul lui Same- 
ria, pentru ca în min. 85 des
chiderea scorului să se produc* 
îrrtr-o fază dezarmantă prin sim
plitatea el S • centrare de pe 
aripa dreaptă a Iui Samerls. ni
meni dintre apărătorii noștri n-a 
intervenit, șl vîrful lui Olympia- 
kos, excelentul MUSTAKTDIS. a 
tișnit. reluînd de Ia mai puțin de

Radu URZICEANU
• Tot In C.E. de tineret, asea

ră Bulgaria — Danemarca 6—0 
(8-9).
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