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Se poate spune chipul
cel mai firesc că Buziașul, co
chetul oraș timișan, 
pentru oaspeții săi
fiind vorba de o
balneo-climaterică)

este și 
(destui, 

stațiune 
o așe. 

zare... de inimă. La propriu și 
la figurat. Cel ce poposește 
azi în Buziaș, ca simplu turist 
sau ca pacient (in vederea 
tratării unor afecțiuni cardio
vasculare) este pur și simpli 
fermecat de frumusețea pei
sajului, cu impresionantul 
parc, adevărată oază a 
cerii fizice și psihice, cu 
voarele „fermecate** și 
pitoreștile băi vechi sau

refa- 
iz- 
cu 
cu

Reportaj Ia lotul de lupte greco-romane

„BĂIEȚI , ATENȚIE! DUPA-AMIAZA
AVEM FINALELE EUROPENELOR !"

I Vineri 28 aprilie 1989

SPORTUL DESCOPERĂ
IZVOARE" NOI LA BUZIAȘ

• Localnicii se mîndresc cu frumoase rezultate 
în toate domeniile vieții, inclusiv în activitatea 
sportivă • O primăriță părtașă la realizarea tu
turor obiectivelor # In curs, o amplă acțiune de 

depistare a tinerelor talente

re, a cărei producție merge 
în proporție de circa 80 la 
sută la export ; cum este în
treprinderea «Apemin», care 
livrează cam 25 de milioane 
de sticle cu apă pe an, pre- 
cum șl capsule carbo-gazoa
se ; cum este Secția de încăl
țăminte a fabricii timișorene 
-Modern- ; cum este Coope
rativa* de producție, achiziții 
șl desfacere cu realizări cifra
te la peste 100 de milioane 
Iei, care are și un atelier de 
mobilă pentru export ; cum 
este Cooperativa meșteșugă
rească Silagiu cu 30 de sec
ții, cum este Secția de panifi-

siliul popular județean cu 
vreo 10 ani in urmă... Era pă
cat să nu o finalizăm... Nu 
îmi place, ca primar, doar să 
dau sarcini, ci să mă și implic 
în realizarea fiecărui obiectiv. 
Am vrut să iasă frumoasă, să 
fie funcțională, dar și coche
tă. De aceea am optat, 
pildă, pentru lambriuri, 
dau un pluș de căldură, 
pentru scaunele din fibre 
ciale realizate la 
Si mă 
tri nu 
adresa 
Tot la 
mal poate vorbi 
fotbal

de 
care 
sau 

spe-
Jimbolia... 

bucură că oaspeții noș- 
contenesc 

acestei 
capitolul

cu laudei» la 
construcții1*, 

amenajări se 
de terenul de 

(împrejmuit, cu capa-

Ați avut 
să-i urmăriți 
la stilul greco-romane 
fotbal ? Dacă nu, 
ar merita văzut — 
bescu, ce Sabău ?!. 
nul de lingă lacul 
Brașovului se zguduie, pur și 
simplu, de goana îndrăcită a 
celor 22 de voinici, sar din el 
bucățile de pămînt ca la... a- 
răturile de primăvară. Nu de

vreodată ocazia 
pe luptătorii de 

jucînd 
spectacolul 
„ce Bum- 
“ Tăpșa- 

Poienii

este precedat de Jn „corp- 
Ia-corp“ în toată regula și va 
fi urmat de un sprint vijelios 
în care elementul nelipsit este 
„tamponul** împrumutat din 
rugby... „Stooop 1“ — se aude 
comanda antrenorului Victor 
Dolipschi, Treningurile sînt 
scoase pe dată și stoarse preț 
de un... kilogram și mai .bine. 
Asta se și urmărea ! • Vine 
la rînd repriza de baschet.

Reprizele pe perechi, în aer liber, sînt un excelent mijloc de 
încălzire, și totodată de șlefuire tehnică.

Aurelian BREBEANU

(Continuare >n mo ? îl

tehnică individuală se duce 
lipsă, și cu atît mai puțin de 
decizie în fazele
„musca** 
cearcă o 
pergneii** 
Aceștia 
du-și cele aproximativ... 
de kilograme, și Onica recu- 
lează cîțiva metri buni, pre
cum Tom la ușa trîntită în 
bot de neastâmpăratul Jerry... 
Onica revine, insistă (nu e 
tenacitatea una din condiții
le reușitei ?), dar Grigoraș îl 
prinde sub un braț, și aleargă 
cu el cam jumătate de teren ; 
fiecare duel pentru minge

de apărare:
Nicolae Onica în

trecere printre „su- 
Grigoraș și Olaru. 

„închid**, alăturîn- 
250

Nici aici, dacă s-ar înregistra 
o casetă video, nu s-ar chema 
că s-a stricat degeaba 
rialul, ar avea omul 
vadă. Cei mici fac 
formațiilor. Evident, 
aleși sînt „pivoții** de la ca
tegoriile mari. In citeva mi
nute, fiecare din cei zece de 
pe teren a adunat cam... 15— 
20 de greșeli personal». Nu
mărul** cel mai frecvent în
tîlnit e sprintul pe centrul te-

mate- 
ce să 

alegerea 
primii

Sorin SATMARI

(Continuare in pag. 2—3)

După acest 0-0 al fotbaliștilor noștri la Atena

PINA LA URMA, UN PUNCT CÎȘTIGAT, 
DAR OBSTACOLUL DANEZ CERE MAI MULT
Apropiatul meci cu Bulgaria arc responsabilități sporite

hoteluri adăugate 
jurul pădurii, în 

sau 
mii și 

cu 
noile edificii 
unicat cu o 
integrîndu-se 

în ansamblul

elegantele 
recent în jurul pădurii, 
care își refac sănătatea 
previn îmbolnăvirea 
mii de oameni ai muncii, 
străzile curate și 
edilitare, blocuri 
estetică aparte 
frumos, armonic 
orașului...

Dar cine poposește aici mai 
află încă multe alte lucruri 
interesante despre oamenii 
locului, despre hărnicia și 
realizările lor, despre preocu
pările și proiectele lor, des
pre calda lor ospitalitate... 
Nouă, de pildă, ni le-a înfăți
șat în puține cuvinte, rostite 
cu modestie, primărița Maria 
Doran : „Locuitorii orășelu
lui nostru (n.n. — circa 10 000) 
își desfășoară activitatea deo
potrivă în domeniul indus
triei și al agriculturii. Cu re
zultate deosebite. Unii în în. 
treprinderi cu 
este Secția de

firmă, cum 
elcctromotoa-

cație, care recent și-a dublat 
capacitatea... Sau in agricul
tură, pe cele peste 12 000 de 
hectare ale I.A.S. și 
(culturi de cereale, livezi 
podgorii) și in sectorul 
tehnic, cuprinzind cîteva 
de animale...**

Cu frumoase 
mîndresc localnicii, 
pragul întîiului de Mai sărbă
toresc, în toate 
muncii și creației, 
drese pe drept cuvînt și 
cele din domeniul 
sportive. Și. in acest sens, în 
primul rînd cu noutățile din 
perimetrul bazei materiale. 
Splendida sală de sport po- 
livalentă „Victoria** (pe care 
o prezentăm cu o imagine in
terioară) este cea mai recen
tă și elocventă mărturie. E. 
difieiu în realizarea căruia 
primărița are, după cum 
ne-au mărturisit beneficiarii, 
un merit deosebit. „Fusese 
plănuită și începută de Con-

C.A.P. 
și 

zoo- 
mii

realizări 
acum,

se 
în

sectoarele
Se mîn- 

cu 
activității

Sigur că acest 0—0 de la A- 
țena are o anume rezonanță 
in rindul celor peste treizeci 
de competitoare .europene pen
tru turneul final european. Un 
0—0 cu Grecia după (tot) un 
egal al Danemarcei, în același 
oraș, s-ar înscrie pe linia unei 
„remize de așteptare**, 
preajma sprintului final, 
mult decît atît. 
prețios menține echipa 
trâ pe poziția întîi 
văr“.
Imnortanță, deși în 
luptei pentru puncte 
mereu rezultate mai 
previzibile, cum ar fi, de pil
dă. si acest 0—2 al echioei bul
gare.

Dacă la capitolul „decont la 
zi“ ne aflăm, deci, într-o si
tuație bună — si e cazul să 
amintim că antrenorul Jenei 
declara într-una din avancro- 
ni cile noastre că „orice Dunct 
ne apropie de Roma”, deci o 
stare de spirit si de evaluare 
tehnică neexcluzînd rezultatul 
de egalitate. însă, sub raport 
valoric de ansamblu „tricolo
rii** s-au aflat mult sub re
marcabila lor partidă de la 
Sofia.

în 
Mai 

acest punct 
i noas- 

„la ade- 
ceea ce nu e lipsit de 

economia 
intervin 

puțin

Care să fie explicația aces
tei scăderi? Dacă privim prin 
comparație formațiile de la 
Sofia și Atena. constatăm că 
pe Stadionul Olimpic au lip
sit, dintr-un motiv sau altul, 
trei dintre jucătorii de prim 
rang ai echipei României E ca 
Si cum Italia ar juca fără F. 
Baresi, Donadoni și Mancini 
(sau Vialli), iar Olanda 
lipsi de serviciile lui R. 
man. Rijkaard și 
Basten.

Acesta ar fi un 
ment, invocat mai 
a sublinia faptul 
României are resurse care nu 
pot fi trecute Cu vederea.

chiar

s-ar 
Koe- 
Van

prim 
mult pentru 
că echipa

argu-

Pe agenda actualității; conierințclc organizațiilor sportive

CLUBUL OLIMPIA, LA ORA UNUI NOU BILANȚ REMARCABIL
Clubul Sportiv Olimpia Bucu

rești s-a voit a fi, încă de la 
înființarea sa, o unitate spor, 
tivă model. Superbă și. să re- 
cunoaștem, orgolioasă năzuin
ță! Dar cea mai firească între
bare, după ce am consemnat 
obiectivul pe care și l-au pro
pus factorii de conducere an
trenorii și tehnicienii și. nu 
în ultimul rînd, sportivii clu. 
bului, ni se pare a fi urmă
toarea: a reușit sau n-a reușit 
clubul Olimpia să-și împlineas
că visul? In loc de oricare alt 
răspuns, vom transcrie doar 
următoarele cifre: anul trecut 
sportivii de la Olimpia au a-

olimpice, 
care una de aur, 2 de 
și una de bronz 2 
mondiale, 11 medalii cu- 

în cadrul diverselor

dus țării 4 medalii 
dintre 
argint 
titluri 
cerite
campionate europene acestora 
adăugindu-li-se 18 medalii la 
campionatele balcanice si 4 
medalii în Concursul Prietenia, 
Tot în 1988, sportivii Olim
piei au realizat 43 de recorduri 
naționale și și-au adjudecat nu 
mai puțin de 66 titluri de 
campioni ai țării. Ne-am refe
rit, după cum se vede, doar la 
reușitele anului trecut. tran
scriind cîteva din izbinzile 
subliniate în raportul pe care

președintele clubului. Aurel 
Dobincă, l-a prezentat în ca
drul conferinței de dare de 
seamă și alegeri. Am întîlnit, 
în cadrul aceluiași document, 
numele unor sportivi 
îmbogățit zestrea de 
a clubului: atletele
Puică șl Paula Ivan, halterofi
lul Traian Cihărean, canotoa
rea Elisabeta Iăpa, dar și mai 
tinăra sa colegă Constanta 
Pipotă, popicarii Silviu Beliva-

ce au 
medalii 

Măriei ca

Victor NIȚA

(Continuare In vag i-Sf

în cadrul acestei discuții e 
bine să arătăm că echipa Gre
ciei a avut un moment de mo
bilizare rareori întîlnit. așa 
cum aveau să o mărturisească 
și gazetarii eleni după partidă. 
Cu alte cuvinte, se poate spu
ne că echipa lui Gheorghiadis 
a adunat, parcă. în 90 de mi
nute. toate neîmplinirile sale 
din această primăvară suge- 
rîndu-ne ideea că și acel 1—4 
cu echipa Iugoslaviei — în ca
drul unui meci fără miză — a 
servit tot declanșării furi
bunde din seara de miercuri.

locin CHIRILA

(Continuare în pag 2—3)

Turneu! international de baschet „Cupa Federației*'

IERI, ROMANIA-CEHOSLOVACIA 98-85
ORAȘUL Dr. PETRU GRO. 

ZA, 27 (prin telefon). — Re
prezentativa masculină de bas
chet a României a repurtat o 
frumoasă victorie, 98—85 (57— 
38), în meciul cu echipa Ceho
slovaciei, desfășurat în Sala 
sporturilor „Lioara**, excelentă 
gazdă a întrecerii, disputat în 
fața unui public numeros și 
entuziast. Partida a constituit 
o frumoasă propagandă pen
tru sportul cu mingea la coș, 
datorită, în special, evoluției 
sportivilor noștri. De la început 
dorim să subliniem faptul că 
antrenorii G. Novac și L. Călin 
au utilizat ca elemente de bază 
(chiar la începutul partidei) pe 
juniorii Sinevjci, Popa, alături 
de tînărul V. Constantin si ex. 
perimentații Ermurache și Ar. 
delean. Pe parcurs a fost fo
losit șl juniorul Gh. Mureșan, 
care, deși lipsit de experiență, 
a dat satisfacție și a manifes
tat reale perspective .

Meciul a început îritr-o notă 
de echilibru, avantajul 
ntnd, dar la diferențe 
Din minutul 8 însă, o 
introducerea In teren

Brănișteanu, baschetbaliștii ro
mâni au început să domine, da
torită mai cu seamă eficienței 
acțiunilor ofensive, pornite de 
la o apărare în zonă, prin care 
au fost realizate multe interi 
cepții, dar care a fost deficita
ră la capitolul recuperări. Con
traatacurile s-au succedat, la 
fel acțiunile poziționale direct 
spre coș. ca și aruncările de 
la distanță, inclusiv cele de 3 
puncte, în care a excelat Bră- 
nișteanu. Drept urmare, de la 
18—16 (min. 8) s-a aiuns la 
51—34 (min. 18), ceea ce a per
mis conducerii tehnice a lotu
lui nostru să ruleze aproape 
toți jucătorii înscriși pe foaia 
oficială. Oaspeții cu un laț 
tînăr, dar în același timp 
tehnic, cu jucători masivi si 
adepți ai apărării om la om 
agresive (multă vreme pre
sing). au trebuit să cedeze, deși 
antrenorul J. Zidek (cu ani în 
urmă unul din cei mai valoroși

alter
natei, 

dată cu 
a lui

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag. 2-3)



îa întâmpinarea zilei de 1 MAI CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMI

REUȘITE ÎNTRECERI SPORTIVE ÎN SATELE
SI COMUNELE SECTORULUI AGRICOL ILFOV»

In organizarea Consiliului 
pentru Educație Fizică și 
Sport al Sectorului Agricol 
Ilfov și a Clubului Sportiv 
Sătesc în majoritatea satelor 
și comunelor aparținătoare 
— peste 30 — au fost inițiate 
reușite întreceri în intimpina- 
rea zilei de 1 Mai. La Chitiia, 
de pildă, a avut loc un con
curs de gimnastică sportivă și 
ritmică susținut de eleve ale 
Școlii nr. 80. pregătite de 
prof. Tereza Mureșan, precum 
și demonstrații de judo, cu 
participarea membrilor sec
ției de resort a Clubului Spor
tiv Sătesc (antrenor, prof. M. 
Șaptelei). Și tot la Chitiia, e- 
levele și elevii Școlii nr. 185, 
fruntași la șah (Iulia Ionică, 
Carmen Voicu, Elena Andrei, 
Silviu Pavel, Claudiu Marin, 
Costel Constantin etc), au 
scos în relief, prin partide de 
o mare atractivitate, frumu
sețea sportului minții.

La Pantelimon, elevii Șco
lii nr. 65, în speță pasionații 
atletismului, ai- probelor de 
cros, au luat parte la cîteva 
concursuri organizate în pe
rimetrul comunei. A fost o 
reușită acțiune de populariza
re a alergărilor pe teren va
riat și o modalitate de a des
coperi noi talente în probele 
de semifond și fond pe care 
profesorii-antrenori Felicia 
Istrate, Ion Dima, Corina Ivan 
și Virgil Costache de la Clu
bul Sportiv Sătesc au folo
sit-o din plin.

Atletismul s-a menținut în 
actualitate și la Buftea, în co
munele Corbcanca, Buciu
mam. Flăminzi și Brănești, a- 
colo unde, de asemenea, au 
fost organizate concursuri de 
alergări-sprint și semifond, în 
cadru’ unei ample acțiuni de 
selecție (peste 350 de pionieri 
și școlarii, care se va repeta, 
încă în acest trimestru de 
școală, „extinzindu-se însă în 
toate așezările sectorului", 
cum ne-a comunicat prof.

Cornelia Hulub, instructoare 
sportivă in cadrul Sectorului 
Agricol Ilfov.

într-un alt sport individual, 
luptele, sint de oonsemnat pa
sionante demonstrații atit la 
Brănești, cit și la Dragomi- 
rești și Chiajna, unde alături 
de reprezentanți ai Clubului 
Sportiv Sătesc au fost pre- 
zenți și elevi de la Liceul a- 
groindustrial și din școlile a- 
cestor comune, ciclul gimna
zial. S-a relevat și cu acest 
prilej interesul care se acor
dă luptelor la Dragomirești și 
Chiajna. „unde există posibi
lități de a lua ființă o sub- 
secție a Clubului Sportiv Să
tesc", cum ne asigura prof. 
Constantin Lihu, președintele 
acestei unități sportive de 
performanță, precizînd : „cu
sprijinul conducerii unități
lor de învățămînt din comu
nele respective, totdeauna 
gata să răspundă inițiativelor 
legate de dezvoltarea activi
tății sportive a copiilor și ti
neretului".

Amintind, în fine, de fru
moasele întreceri desfășurate 
în tabăra de oină de la Bră
nești (la care alături de elevi 
aparținind școlilor din Sec
torul Agricol Ilfov au fost 
prezenți mulți alții din di
verse orașe ale țării), să con
semnăm și reușita turneului 
de handbal care a angajat e- 
chipe din comunele Ciorogîr- 
la, Clinceni, Chiajna, Volun
tari, Dragomirești, Dobrotești 
etc., precum și acțiunea de 
selecție de la Buftea (handbal 
fete și volei băieți). Tot în 
întîmpinarea zilei de 1 Mai, 
la Voluntari va avea loc as
tăzi o mare acțiune sportivă 
de masă, cu participarea celor 
mai buni sportivi ai Sec
torului Agricol Ilfov — a- 
tleți. judoka, luptători, hand- 
baliști. echipe de oină, hand
bal Și fotbal.

T. BRÂDĂȚEANU

SIMPOZION
Viner' 28 aprilie a.c„ orele 12,00, va avea loc la Muzeul 

de istorie și artă al Municipiului București, în cadrul ma
nifestărilor politico-educative și sportive consacrate apro
piatei aniversări a zilei de 1 Mai, simpozionul organizat 
de Consiliul Municipal București pentru Educație Fizică 
și Sport și Muzeul de istorie și artă, cu sprijinul Cabi- 
netulu’ municipal pentru activitatea ideologică și politico- 
educativă. intitulat:

„Contribuția determinantă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a tovarășei Elena Ceaușescu, la organizarea marii demon
strații patriotice, antifasciste si antirăzboinice de la 
I Mai 1939".

Participă cadre din asociațiile sportive, din cluburi și 
consilii sportive locale, sportivi fruntași.

Cu același prilej va fi vernisată expoziția „1 Mai 193.1 
— 1 Mai 1989“ deschisă în incinta Muzeului de istorie și 
artă al Municipiului București.

ÎN DIVIZIA A LA HANDBAL FEMININ 
TEXTILA ZALĂU - RAPID BUCUREȘTI 30-21

în devans, contînd pentru 
ultima etapă a Diviziei A la 
handbal feminin, TEXTILA ZA- 
LAU — RAPID BUCUREȘTI 
30—21 (14—8). Elevele antre
norului Gheorghe Tadici au 
fost la cîrma jocului (4—2, 
min. 8. 9—4, min. 15, 12—6,
min. 24), iar în partea a doua 
a meciului, tinerele 
nente ale formației 
au primit credit deplin 
partea conducerii tehnice

compo- 
sălăjene 

din 
a

formației (Claudia Antal-Zaha 
înscriind, de pildă, cinci go
luri). Pentru formația învin
gătoare au marcat Bălăneanu 
8, Bartaș 7, Fiastru 6, Antal- 
Zaha 5, Chereji 2, Cenan 1, 
Seiche I, iar pentru rapidiste 
— Oprea 5, Țurcanu 5, Gheor
ghiu 4, Stanciu 3, Grigore 2 
și Ivan 2. Au arbitrat : E. Ia- 
vorschi — Al. Boer (Timi
soara). I. DANCIU — coresp.

„SFERTURILE DE FINALĂ" ALE „CUPEI 
LA HANDBAL MASCULIN 

S-au calificat pentru semifinale: Steaua 
mureș Tg. Mureș, Politehnica Timișoara 

MareBaia

în întrecerea fruntașelor la hochei 
GÂLĂȚENII AU PRODUS SURPRIZA „RUNDEI"

Pe Patinoarul „23 August" 
din Capitală au continuat ieri 
după-amiază întrecerile frun
tașelor hocheiului nostru. Du
pă jocurile de ieri, Steaua a 
luat o serioasă opțiune pen
tru cîștigarea „Cupei Româ
niei" și și-a asigurat, practic, 
titlul de campioană națională 
în sezonul

SPORT 
CIUC — 
GALAȚI 
1—0) ! Cea mai mare surpri
ză a actualului turneu. Gălă- 
țenii, parcă renăscut! (cu por
tarul Corciovă excelent), au 
evoluat foarte bine și au ob
ținut o spectaculoasă victorie. 
Harghitenii au jucat foarte 
slab, fără orizont, cu multe 
ratări. Al marcat: Gali, res
pectiv Munleanu și Marcu.

Arbitri: D. Trandafir 
Micu, AI. Molnar.

Gh.

competitional 1988/89. 
CLUB MIERCUREA 
C.S.M. DUNĂREA 
1—2 (0—2, 0—0,

DINAMO — STEAUA 3—3 
(3—1, 0—2, 0—2). Derbyul bucu- 
reștean s-a constituit într-un 
meci frumos, viu disputat. 
După o primă repriză in care 
dinamoviștii au dominat mai 
mult, aceștia au resimțit efor
turile din zilele precedente. 
Apoi, Steaua, cu un lot mai 
numeros și mai omogen valo
ric, a revenit și și-a adjude
cat o meritată victorie. Au 
marcat: I. Popovici, Jumătate, 
Caval, respectiv Dospin, Po
pescu, Nistor, Daia. Hălăucă. 
Arbitri: M. Presneanu — Em. 
Both, N. Enache.

Azi. de la ora 15: Dunărea — 
Steaua; de la ora 17,30: 
mo — Sport Club.

„CUPA PRIMĂVERII" LA ATLETISM
Reeent, la Pitești, s-a disputat 

concursul atletic dotat eu „Cu
pa Primăverii". Au participat 
peste 450 de concurenți, de la 
toate categoriile de vîrstă, din 48 
de cluburi și asociații sportive 
cu secții atletice. Timpul fru
mos și organizarea foarte bună 
au permis competitorilor unele 
rezultate promițătoare, avînd în 
vedere că acesta a fost primul 
concurs pe pistă în aer liber 
al anului.

Trofeele pentru cele mal bune 
rezultate au revenit sportivilor 
Daniela Bran (Voința Buc.) la 
senioare (2:03,5 la 800 m), Flo
rin Cretu (C.S.M. Craiova) la 
seniori (45:03,8 la 10 km marș). 
Magda Nedelcu (Voința Buc.) la 
junioare (25,2 la 200 m șl 55,5 la

Dina-

*

(Aripi 
100 m 

Alte re
ni șt 200 
(Minerul 

___ respectiv 
’ 1500 ni — Elena Neagu 
Tirgoviște) 4:18,0 : 100 mg

400 m) și Cătălin Buriceî 
Pitești)
și 6,85 m la lungime), 
zultate — feminin : 100 
m ----- -- -'
C-lung Mușc.) 11,8 și 
24,9 ; t::: ...
(C.S. * — ——' - —,—
— Ionica Domnițeanu (Dacia Pi
tești) 13,8 : masculin : 100 m — 
A. Rie (Voința Buc.) 10,7 ; 400 m
— C. Costea (Voința Slatina) 
50,0 ; 400 mg — D. Ungureanu 
(Aripi Pitești) 55,4 ; 1500 și «O» 
m — I. Lemnaru (I.E.F.S.) 3.53,0 
și respectiv 14:27,2.

Cele mai multe victorii au fost 
obținute de atlețli de la Voința 
București, C.S.Ș. Cîmpulung Mus
cel, Dacia șl Aripi din Pitești.

la juniori (10,9

• — feminin ; 100
Daniela Tănase

la

Joi după-amiază s-au dispu 
tat partidele-retur în sferturile 
de finală ale celei de-a X-a 
ediții a „Cupei României" la 
handbal masculin. Două re
zultate, cu implicații directe 
în ceea ce privește calificarea 
în semifinale : infrîngerea di- 
namoviștilor bucureșteni la Tg. 
Mureș și calificarea formației 
locale, ca și succesul timișore 
nilor, la patru goluri cu stu
denții clujeni, după ce dumi 
nică pierduseră cu trei punc
te diferență. Sub semnul sur
prizelor poate fi trecut și e- 
galul din Sala Floreasca ob
ținut de Steaua în meciul cu 
Tractorul. Amănunte de la 
partidele disputate :

STEAUA — TRACTORUL 
BRAȘOV 25—25 (11—13). Nu
mai la prima vedere rezul
tatul pare surprinzător, el re- 
flectînd, de fapt, situația de 
pe teren, in care Steaua a 
trebuit să facă eforturi pen
tru a nu părăsi terenul învin
să. Și dacă brașovenii s-au 
străduit, și au reușit, să evo
lueze cit mai bine, bucurește- 
nii au fost de nerecunoscut. 
Este adevărat că din formație 
au lipsit Marian Dumitru, Tu
dor Vasile, Dumitru Berbece 
și că antrenorii l-au introdus 
numai la începutul partidei pe 
Vasile Stingă, în dorința evi
dentă de a-i roda pe tinerii 
componenți ai echipei. Dar, cei 
aflați in teren au crezut prea 
repede că simplul fapt că 
poartă echipamentul echipei 
noastre campioane rezolv^ de 
la sine totul. Dacă ar trebui 
să acordăm note, poate numai 
Sorin Săftescu și portarii A- 
drian Simion și Vaieriu Solo
mon ar „trece" colocviul. Ori
cum, nu numai calificarea în 
semifinale, cu scorul general 
de 59—50, este cel mai im
portant. Steaua are o carte de 
vizită, așa că... Marcatori : 
Săftescu 7, Ghimeș 5, Mirică 3, 
Popescu 3, Ionescu 3, V. Stin
gă 2, Cicu 2 pentru Steaua, 
respectiv Dobre 7, Boha 5, Be- 
reșescu 4, Coman 3, Gremples 
3, Bogdan 1, Moldovan 1, Pu- 
îuleț 1. Au arbitrat : T. Pleșa 
— V. Sichigea (Rm. Vîleea).

Mihail VESA

POHTEHN
— „U“ C.U.i 
24—20 (12—1 
diecit aspru, 
■echipe au ar 
te ambițiile, 
duceau in r 
diferența pe 
menținindu-s 
partidei, „P< 
lingă victori 
și calificarea 
scorui gener. 
catori : Mate 
4, N. Dobres 
Dobrescu 1. 
pentru gazd- 
force 6, S. P 
boan 2, 
Cristea
— I. 
CREȚU

Ms 
1. Ai 
Mus 
— Ci

MIN;H. C.
— ȘTIINȚA 
(14—12). Joc 
în prima pa: 
16), după c 
distanțează < 
de marcaj, 
de 60—43, m 
calificat în s 
României". f 
8, Popovici 
3, Androni 
Akacsos 2, 1 
pentru Mina 
rilă 5, Rotai 
Vasilca 3, C 
1. Au 
Mareș 
NOJE

arbitr.
(Clu 

— coi

ca...

TURNEUL DE BASCHET „CUPA FEDERAȚIEI" *

(Urma't iln pao 1)

pivoți din Europa) s-a stră
duit, prin diferite formule de 
joc, să echilibreze situația. Au 
marcat : Ermurache 25, 
delean 20, V. Constantin 
Niculescu 15, Brâniștcanu 
Mureșan 9, Popa 4 ; coșgetcrii 
oaspeților : Krejci 21, Novak 
16, Bunak 12.

Arbitri : W. Ockert (R.D.G.) 
și R. Vaida (România).

în celălalt meci al zilei, Gre-

cia — K.D. Germană 80—59
(40—32).

Coșgeteri : Tolias 16, Agclidis 
16, Papadimitriou 14, respectiv 
Sell 14, Kuball 11, Bechlcr 11.

Arbitri : G. Dutka (România) 
și Z. Sedivi (Cehoslovacia).

Vineri, în Sala Sporturilor 
din Oradea, de la ora 17 : Ce
hoslovacia — R.D.G. șl Româ
nia — Grecia, ultima întîlni- 
re hotârînd cîștigătoarea „Cu
pei Federației".

a.s.a. el: 
MUREȘ — 
REȘTI 30—2 
a fost co 
priză du. 
handbaliștii 
fan Orban 
întreceau, 1 
dinamovistă, 
firmat și jo 
reșenii obți: 
rie, calificîr 
competiției, 
de 58—5“ J 
mos, disput 
tiva a apar 
delor, care 
o victorie r 
după ce au 
cări de Ia 
Gh. Mureș; 
Ciobanii 3, 
K. Moldova 
tru A.S.A. 
pectiv Li cu 
rău 5, Zal 
Antonescu 
Au condus 
Ivanciu din 
coresp.).

Ar- 
K,
11, SPORTUL DESCOPERĂ „IZVOARE" K0I LA

Sport și etică A DOUA TATUA A

lUrmare din Dan 1)

Alesele virtuți formative 
ale sportului — activitate 
despre care Montaigne spu
nea că „nu inalță un suflet, 
nu înalță un trup, cl un om“ 
— derivă neîndoielnic din 
ansamblul de reguli și prin
cipii morale care-1 guvernea
ză. Dincolo de aceste exi
gențe ce conferă întrecerii 
caracterul deplinei corectitu
dini, cinstei și demnității — 
tot ceea ce cuprindem în no
țiunea de sportivitate — el își 
pierde șl substanța, și valoa
rea, și sensul. Orice încăl
care a unei sau 
reguli statornicite 
sine, deopotrivă, 
în plan general 
plan pur sportiv, 
nastele sau canotoarele noas
tre, atletele sau înotătoarele, 
luptătorii sau halterofilii, u- 
nele echipe de handbal sau 
fotbal etc. obțin performanțe 
deosebite, aceasta are o co
relație imediată cu climatul 
etic în care se formează și 
se pregătesc acești sportivi. 
Pe cealaltă față a medaliei se 
află întotdeauna interferate 
nonvaloarea sportivă și com
portamentul deviat de la nor
me, acesta din urmă avînd 
în fond o condiționare majo
ră în nivelul performanței.

în recent încheiatele cam
pionate de volei, de pildă, 
am consemnat o serie de 
fapte care se situează pe a- 
cest revers al medaliei șl 
care — de ce să n-o spu
nem ? — explică într-o bună 
măsură alunecarea acestui 
sport pe toboganul necompe-

Orice
mai multor 
atrage după 

prejudicii 
etic și în 
Dacă gim-

titlvității în ultimul timp. 
Dacă normele de control s-au 
dat șl în afara datelor sta
bilite, dacă unele echipe de 
„A“ sint suspectate că nu 
și-au apărat corect șansele 
pe teren propriu, pierzînd în 
fața unor formații amenința
te cu retrogradarea, dacă u- 
nele de „B“ au făcut același 
lucru (se poate explica alt
fel victoria Metalului Rm. 
Vîleea la Timișoara în fața 
pretendentei la promovare, 
„Poli" î sau alte victorii în 
deplasare la sfîrșit de „con-. 
turi“ ?), dacă s-au efectuat 
transferuri în afara perioa
delor, pe parcursul campiona
telor, dacă au fost recuzați 
pe bună dreptate unii arbitri 
etc., înseamnă că ceva (im
portant) nu este în regulă in 
volei. In plan etic... Mă
suri ? Nici una. (Să amintim 
doar că, de pildă, pentru 
neapărarea corectă a șanse
lor, F.R. Handbal a luat mă
suri. exemplare, menite să e- 
radicheze necinstea și să în
troneze sportivitatea).

Să ne oprim însă asupra 
altor situații ce ne-au fost 
aduse la cunoștință după în
cheierea campionatelor divi
ziei secunde. Un voleibalist 
legitimat la Metalul Tîrgo
viște, George Dumitru, este 
transferat fără dezlegare (1) 
la Electra București (unde 
joacă cu legitimație nouă). 
Firește, tîrgoviștenli — în cu
noștință de cauză — îl con
testă pe foaia de arbitraj (Ia 
meciul direct de la finele tu
rului) și înaintează un me

moriu la F.R.V., dar G.D. 
continuă să joace cîteva eta
pe, după care mai apare — 
formal — o singură dată în 
lotul Electrei apoi 
Un alt jucător, ‘ 
niuță, evoluează 
etape în „A" ' 

tromureș Tg. 
continuă în B 
Ploiești, de 
legitimație 
ambele " ____ __
consideră C.S.U. Hidroteh
nica Galați (care era anga
jată, împreună cu Rapid 
și PECO, in lupta pentru pro
movarea în ,,A“).

Altceva : la „zonele" Da- 
ciadei (sport de performanță), 
la turneul de la Constanța 
s-au prezentat doar două e- 
chipe din patru : selecționata 
județului gazdă și cea a Ga- 
lațiului. Firește, s-a jucat un 
meci, învlngătoarea urmînd 
să se califice pentru turneul 
final. Dar era echipa oaspe. 
Reprezentantul federației a 
cerut să se mai joace a doua 
zi un meci. Și s-a jucat, cîș- 
tigînd la limită gazdele, dar 
prin cumul calificată era tot 
echipa Galațiulul. Tot nu era 
bine ! Trebuia un al treilea 
joc ! Și s-a ținut și acesta 
cîteva ceasuri mai tîrziu, cînd 
toți (mai puțin gălățencele) 
au respirat ușurați : gazdele 
zonei s-au calificat. Ce regu
lamente or fi operind pe a- 
renele Daciadei de volei ?

Dar să nu ne mal punem 
Întrebări. Să și le pună cine 
trebuie și, mai ales, să dea 
răspunsul cuvenit !

dispare ! 
Marian Să- 
vreo două 

la A.S.A. Elec- 
Mureș, apoi 

□ la PECO 
asemenea cu 

Jn regulăDin 
situații, păgubită se 

C.S.U. — • •

citatea tribunelor de 2 000 
locuri) și pista de atletism 
care-1 înconjoară, unde mo
dernizările sînt în curs. de 
terenurile suprapuse (volei, 
handbal, tenis de cîmp) si
tuate în inima parcului, pre
cum și de minunatul „parc al 
copiilor", dotat din belșug cu 
Tot oe trebuie pentru a le asi
gura celor mai mici multiple 
posibilități de joacă si sport.

Desigur, aceste remarcabi-

le amenajări au un 
definit : „Să dezvoltăm 
substanțial activitatea 
vă de masă și chiar de 
formanță", subliniază 
rița, cîndva și 
practicantă a 
soție de... fost 
rugbyst, actualmente 
Și mamă de polisportiv. Dan 
Doran fiind, pînă la momen
tul 'unei opțiuni, practicant al 
tenisului de cîmp și de masă, 
al fotbalului și judoului. „A- 
vem deocamdată echipa de 
volei băieți «Balneara», cam-

Aurelian BREBEANU

țel bine 
mai 

sporti- 
per- 

primă- 
ea pasionată 

atletismului, 
fotbalist și 

șah ist.

I*
I*
>0 STAȚIUNE A TUTUROR VÎRSTELOR 
I

GEOAGIU-BAI,

* Cunoscută șl apreciată de secole pentru eficiența apelor mi
nerale, termale și mezotermale, stațiunea GEOAGiu-BAl este 
căutată, in orice anotimp, de oameni de toate vîrstele. Ei vin 
aici aduși de renumele unui loc bogat în factori naturali 
de cură.

Folosite în cură internă sau externă, apele minerale ter
male și mezotermale de la GEOAGIU-BAl au o bună efi
ciență în afecțiunile :

— aparatu’ locomotor — sistemului nervos periferic — gine
cologic — endocrine — metabolice și de nutriție — derma
tologice — cardiovasculare.

GEOAGIU-BAi atrage șl prin farmecul împrejurimilor. Coli
nele. în mijlocul cărora se află stațiunea, acoperite cu păduri 
de fag și brad, prospețimea, puritatea aerului ozonat șl tonic 
— iată motive pentru care tot mai mulți oameni vin aici în 
concediu de odihnă să-și fortifice sănătatea.

GEOAGIU-BAi are o bună dotare materială : hoteluri mo
derne, vile, restaurante, condiții pentru practicarea sportului, 

' ștranduri termale in aer liber (bazin pentru copii, bazin mare 
Iși bazin olimpic).

Din Geoaglu-Bă! se fac excursii în Împrejurimi (cascada de 
' pe Valea Băilor ș.a.), precum și în localități cu monumente 
I istorice, de cultură și artă din județul Hunedoara.
I Bilete și informații suplimentare cu privire la zilele de in- 
I' trare în stațiune, durata sejurului etc., obțineți de la Agen

țiile Oficiilor județene de turism, ale I.T.H.R. București, pre
cum și de la Cpmitetele sindicatului din întreprinderi șl 

j instituții.

I
I
I
*

I
*

I
*

I

l
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Solicitat
explicație _ _____
reușește să-și întreacă ad
versarii, 
mondial A. Alehin 
răspuns : „Eu îmi ___ „
combinațiile acolo unde ei 
și ie termină..." Un mod 
glumeț de a exprima ade
vărul că este întotdeauna 
superior acela care știe să 
„vadă" cu o mutare în 
plus (sau mai multe...) de- 
cit jucătorul din fața sa.

Așa a fost desigur cazul 
în partida jucată 

Flo- 
tînărul 
Marcel 
turneu 

In poziția

odată să dea o 
a felului în care

fostul campion 
ar fi 
încep

și în partida” 
intre marele maestru 
rin Gheorghiu și 
maestru olandez 
Piket, în recentul 
de la Lugano. î_. __ ,_
înfățișată pe diagrama ru
bricii noastre trecute (Rbl. 
Dd8, Tdl, Nc4, Pb3, e4, f3, 
g2, h2 ; Rg7, Da7, Tc6, CfG, 
Pa5, b4, e5, g6, h7), șanse
le par egale. Dar jucăto
rul român a calculat mai 
bine și mai departe cursul 
viitor al disputei : 30.g4 !
(asalt asupra calului din 
f6, importantă piesă în 
sistemul defensiv al ne
grului) 30...De3 (apără pen- 
tru moment 
dar...) 31.h4 1 (amenințarea 
este reînnoită) 31...T:c4 (o 
ultimă 
cientă) 
cum cercul se închide, căci 
urmează 32... Rh8 33.Td8+ 
Cg8 34.Df6 sau, ca în par
tidă, 32... Rh6 33.Df8 mat. 
De menționat că la 3O...g5, 
cealaltă încercare de a o- 
pri atacul, acesta ar fi con
tinuat imparabil cu 31 .h4 
h6 32.h:g5 h:gâ 33,Thl. To
tul fusese prevăzut !

punctul g5,

tentativă, insufi-
32,De7+ și iată

D:a2 
Tfe8

Cbfi
C:e7 1
N:d3
Dd5 1(
18.Ca5 Da4 19.C:b7
2O.Cc5 Dc4 21.De3
22.b3 Db5 23.f4 Tad8 24.T:dS 
T:<M 25.h3 a5 26 Tel Cd5 
27.Dc4 Db4 28.Tc4 Dd2 29.e6.

ATAC Șl CONTRAATAC

Radu VOIA

3O...Del + 
Cg4+ !
(32.h:g4
Dar —

Aici, atac 
merg în 
cel care 
parte :
(neglijind amenințarea rea
lă) 
31.Rh2 
dează 
Tdl+).
trebarea — ce 
cat în loc de 30. e7 ? 
punsul data viitoare.

Tot din actualitatea 
competitională este cules 
și exemplul următor, pe 
aceeași temă : Nikolici — 
Hubner (Cupa Mondială, 
Barcelona 1989) l.d4 d5 
2.c4 d:cl 3.e4 e5 4.Cf3 e:d4 
5.N:c4 Nb4+ 6.Cbd2 Cc6 
7.0—0 C16 8.e5 Cd5 9.Cb3 

ll.N:e7
13.Cf:d4 
lS.Tadl

abcdefsh

contraatac
Va cîștiga

Și 
paralel, 
a calculat mai de-

29...Ce3 ! 3O.e7

(decisiv) 
și albul ce- 
Dh4+33. Rgl 
punem 
trebuia

CONFERINȚELE ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE
(Urmare din pag. 1)

că, Florentina Dumitru șl Mi- 
rela Rotaru, trăgătorii Iiie Pe
tru, Stan Liviu, Aurora Ștefan 
și Diana Nioolaescu, taleriste- 
le Elena Ujeniuc, Doinita Pă
un, Mihaela Tomițoiu si Lumi
nița Tănăsescu, boxerii Victor 
Busteanu. Adrian Todirascti, 
Marian Londraliu sau baschet, 
balistele Cornelia Stoichiță, 
Romela Cristea, Mădălina Ma- 
rinache și Edith Szoke. Sînt 
doar cîtiva din cei peste 300 
de sportivi ai clubului Olim
pia. alături de ei cuvenrndu-se 
a fi amintiți și antrenorii lor. 
Ion Puică, Ileana Pavel, Ma
ria Drăghici, Mihai Constan- 
tinescu. Constantin Paraschi. 
vescu. Gheorghe Potea, Gheor- 
ghe Diaconu, Ionel Stănescii și 
multi alții.

Acestea Hind zise, s-ar pu
tea crede că, la întrebarea ca
re a generat trecerea în revis
tă a reușitelor sportivilor de 
la Olimpia, s-a răspuns numai 
Si numai afirmativ.
Darea de seamă și 
dezbaterile care au 
scos în evidență că 
că mult loc pentru
La unele sporturi, cum ar fi de 
exemplu tirul, în pofida re
zultatelor de excepție, condi.

Nicidecum, 
mai ales 
urmat au 
există în- 
mai bine.

țiile de 
încă precare, 
ție fiind 
ciclism.
dotată cu materiale competiti
ve. Dar, așa cum au fost 
supuse dezbaterilor si analizei, 
neajunsurilor de mai sus 11 
s-au găsit. într-o perspectivă 
nu prea îndepărtată, 
optime de rezolvare, 
care au ca punct de 
dezvoltarea impetuoasă 
materiale, gospodarii 
dovedindu-și hărnicia, 
perea, spiritul întreprinzător, 
de acțiune, capacitatea de a 
spori continuu avuția Olimpiei. 
Nu întimplător, desigur, date 
fiind succesele strict sportive, 
strîns împletite cu cele econo
mice. sau. cu un cuvînt mai 
simplu, gospodărești. în fond 
singura cale, cea mai eficientă 
dintre toate, de a asigura clu
bului o viată normală, parti- 
c pan ții la conferință au vali
dat darea de seamă privind ac
tivitatea clubului pe ultimii 
cinci ani și, în unanimitate, au 
reales aceeași echipă de con
ducere (președinte : A. Do bin- 
că), semn sigur că Ohmpia. 
club fruntaș al mișcării spor
tive din București și, am 
tea spune, din toată țara 
îmbogăți continuu vitrina 
trofee a sportului românesc.

pregătire 
, aceeași 
întîlnită 

o secție prea

sînt 
situa

și la 
puțin

soluții
Soluri 
plecare 
a bazei 
clubului 

price-

pu- 
va 
cu

ADMINISTRAȚIA DE
• Tragerea obișnuită LOTO 

de astăzi, vineri, 28 aprilie va 
avea loc în București, in sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
începînd de la ora 15.50. As
pecte de la operațiunile de tra
gere vor fi transmise la radio, 
pe programul I, la ora 16.30.

OCAZIE
PENTRU

VALORIFICAREA
ȘANSELOR !

1

!
1

Și0 La toate agențiile 
vînzătorii volanți ;

Nu uitați că emisiunea 
este LIMITATA I

Surprize dintre cele mai
plăcute cîștiguri de
50.000 lei, 20.000 lei,
10.000 lei, 5.000 lei
altele.

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I UN PUNCT CÎȘTIGAT
(Urmare din pag 1)

o seară incendiară, cu petarde 
de toate culorile și care au 
fost, desigur, notate în carne
tul observatorului F.l.F.A.

în partida de pe Olimpico, 
fotbaliștii eleni au dominat mai 
mult, dar, în prima repriză 
„tricolorii" au avut mai multe 
ocazii clare de gol — ne gin. 
dim la situațiile mari ale lui 
Mateuț (min. 8. Ia mingea câș
tigată prin pressing de Cămă- 
taru), la cea a lui Hagi (min. 
11. pasă de la Mateuț) șj mai 
ales la cea a lui Mateuț (nuin. 
26), la uha din cele mai fru
moase combinații, in triunghi 
cu Lupescu și Cămătaru. 
că grecii au avut șl ei 
mari ocazii — mai ales 
lui Tsiantakis (min. 15), 
tă cu brio de un Lung ____
plet regăsit, dar impresia tu
turor în prima jumătate de 
oră a lost aceea că echipa 
României ar avea un „pumn" 
mai puternic, idee sugerată s> 
de golul „aproape făcut" din 
minutul 38 (Sabău).

Marele moment al meciului 
— pentru a simplifica raportul 
ocaziilor — a fost cel din 
min. 77, cînd Hagi, pe un cu
loar de gol, și-a depărtat min
gea intr-o situație rarisimă. A 
urmat, ca o replică la această 
șansă nevisată, atacul final pre
lungit al echipei grecești, cu 
o frecvență de boxer care vrea 
să obțină decizia, dar, și în 
această perioadă de elan con
tinuu grecesc. Mateut a avut o 
nouă mare ocazie (min. 81).

Sintetizînd. am putea ____
că „tricolorii" au jucat discon, 
tinuu, în mici reprize 
alternate Cu scăderi 
Din acest punct de 
meciul cu Polonia a fost parcă 
mai dens, iar numitorul comun 
care leagă cele două partide 
este cel al marilor ratări, sem
nificativ fiind faptul că in ce
le două seri de la Atena „tri- 
colorii" nu au marcat nici un 
gol, deși Negrău și Hagi au 
avut șansa k.o.-ului in două

Sigur 
două 

cea a 
para- 
com-

spune

bune, 
vizibile, 
vedere.

REPORTAJ LA
(Urmare din pag. 1)

renului, cu doi-trei adversari 
atârnați care de braț, care de 
mijloc... Dar na contează, 
Jean (Irimîciuc) marchează, 
apoi Arghira egalează... Și 
din nou sprint, din nou coș, 
din nou „stooo-p !“. Trenin
gurile mai „deșeartă" un jet 
de sudoare. Doctorul Nicolae 
Ploieșteanu cronometrează de 
zor pulsuri, reveniri după e- 
fort. „Avem indicatori 
celenți — ne spune. Ci'ed 
s-a muncit mai bine, 
tens, mai 
in ultimii 
in aceste 
echipă dc 
trill de Medicină Sportivă din 
București și rezultatele tes
telor susținute au fost mai
mult decît încurajatoare. Ră- 
mîne, desigur, ca aceste date
obiective să aibă corespon
dentul dorit și in marile com
petiții care ne așteaptă".
O Pulsurile au revenit la 
normal. Antrenorul coordo
nator Ion Corneanu anunță : 
„Băieți, acesta a fost doar un 
mie divertisment, greul ne 
așteaptă după-amiază, cînd

ex- 
că 

mai in- 
cu folos ca oricind 
ani. De altfel, chiar 
zile am avut și o 
control do la Cen-

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

faze în care adversarii erau cu 
garda complet descoperită.

Lipsa de limpezime în jocul 
liniei de mijloc a stat la baza .................... .. Nu 

lucru 
efor- 

Gh.

insuficientei continuități, 
se poate realiza mare 
doar prin admirabilele 
turi individuale ale lui 
Popescu, nesubliniat dintr-o 
eroare de recepție la o trans
misie telefonică din mijlocul 
unui vacarm de nedescris în 
finalul partidei, prilej de a 
menționa, în aceeași ordine de 
idei, „propulsarea" cu litere 
mari și a lui Savidis. Ne-am fi 
așteptat mult mai mult de la 
Sabău, deosebit de timid, de la 
Mateuț. care a vrut mult, dar 
a ratat și mai mult, și de la 
Lupescu, incomodat vizibil de 
acroșajele rapide ale mijloca
șilor greci. Din fericire, linia 
de fund a jucat la valoarea ei 
bună, cu un Iovan „de atac" re
marcabil în prima repriză, cu 
un Bumbcscu deseori „eroic", 
în pofida unor erori de plasa* 
ment, cu un Rednic care și-a 
asumat cu mult curaj sarcina 
de a juca intr-un post Cu o 
responsabilitate consacrată. în 
sfîrșit, Klein a avut ca 
adversar direct pe cel mai 
bun jucător de pe teren (Sara- 
vakos) și a evoluat cu o dă- 
ruine deosebită.

In ceea ce îl privește pe 
Hagi, el a încercat cîteva de
maraje, dar a cedat prea u?or 
în duelurile de viteză. Am a- 
vut impresia că a fost șocat și 
de vilva cu care, în preziua 
meciului, se făcea aluzie la 
adversarul său direct de ultima 
oră (Papadopoulos) despre ca
re se spunea, pentru accentua
rea presiunii psihice, că a tri
mis numeroși adversari la me
dicul ortoped, unul din aceștia 
fiind valorosul Zaieț, picior 
fracturat. Rămînem însă la pă
rerea că principalul handicap 
al lui Hagi e că nu se simte

bine avansat spre careul care 
„frige", acolo unde și Cămăta
rii a fost tinut la respect de 
aspra pereche Manolas — Ma. 
vridis. cu un larg evantai de 
mijloace.

Toate aceste observații lega
te de absențele de marcă, de 
neorganizarea liniei de mijloc 
și de lipsa de penetrație a 
„vîrfurilor" nu ne pot face să 
uităm că sezonul dificil, foarte 
solicitant, mai ales pe planul 
confruntărilor internaționale, 
și-a pus amprenta pe lipsa de 
prospețime a unora dintre ju
cătorii de la care așteptam 
mult mai mult. In această di
recție trebuie să se îndrepte 
eforturile antrenorilor Jenei și 
Drăgușin, ln primul rînd pen
tru meciul cu Bulgaria, o echi
pă care, nu trebuie privită ca 
un outsider, ci ca un adversar 
care a remizat Ia Copenhaga și 
are de apărat prestigiul unei 
întregi generații. Ne amintim 
că după meciul nostru cu Ita
lia. de la Sibiu, antrenorul An- 
ghelov ne spunea că ar fi ta
re fericit ca echipa României 
să cîștige la Atena. După re
zultatul de miercuri, de la So
fia. e bine să ne reamintim că 
anticipațiile și calculele fac 
parte mai. mult din „arsenalul" 
presei. Misiunea antrenorilor 
e de a fi imuni Ia calcule și 
foarte atenți la jocul și evolu
ția curbei de efort a echipei.

Se pune întrebarea: am pier
dut sau am cîștigat un punct 
la Atena? Credem, totuși, că 
l-am cîștigat. Cînd o echipă 
câștigă un punct fără să joa
ce la valoarea ei, e unul câști
gat Urmează, însă, trei jocuri 
în care, dincolo de aceste con
siderații relative, e nevoie de 
o valoare absolută. Doar așa 
se va putea ajunge intr-un tur
neu final de amploarea Mon
dialului.

LOTUL DE LUPTE
vom disputa, nu-i așa ?, fina
lele... campionatelor europe
ne. Și acum toată lumea la 
duș, la odihnă, iar cei care 
„stau" bine in categorie pot 
trece și pe la masă !“ Apoi a- 
daugă numai pentru carnetul 
reporterului : „Ne aflăm în 
plină fază de modelare a pre
gătirilor 
vom fi 
mai, in 
la rind 
de verificare 
„europenelor", 
pentru fiecare 
opt partide, iar 
cum spuneam, 
nalele. Cu tot tipicul, 
tind întocmai 
competiției, 
fectă in limitele de 
ale categoriei ș.a.m.d.' 
pă-amiază.

care
S—7
zile

GRECO-ROMANE
trică Cărare, cit a fost el de 
aiproape de o medalie la J.O. 
— 1988. a trebuit să convin
gă pe saltea că e mai bun 
decit Mircea Constantin. Nouă 
ni se părea că din disputa lui 
Radu Strubert cu Coustantin 
Dodiță... iese fum. Dar Victor 
Dolipschi e de altă părere : 
„Dodiță, nu împinge ca 
vagonet ! Aici trebuie să 
în permanentă

la 
fii 

în permanentă ofensivă, ar- 
arbitruț așteaptă procedee după 
procedee, altminteri te 
dește avertismentul !“ 
luptă la două saltele' 
mitent, secunzii de ocazie. în 
fapt asistentul medical Emil 
Olteanu și masorul Nicolae 
Lăcrățeanu au mv.lt de lucru. 
Și din nou „stooop !' • Ion 
Corneanu concluzionează nu 
doar o zi de lucru, ci. poate, 
o întreagă perioadă : „Am 
pornit Ia drum cu un lot tî- 

extrem de tînăr, avînd 
în vizor nu doar apropiatele 
" ‘ — > Europene, ci în

Olimpiada anului 
concomitent și

pentru C.E., 
prezenți 
Finlanda, 
am susținut 

după 
adică 

luptător 
după-amiază. 

vom susține fi-
respec- 

regulamentul 
încadrarea per- 

greutate
• Du- 

într-adevăr, s-a 
luptat de Parcă pe masă s-ar 
fi aflat centurile șl medaliile 
de campioni. Și aceasta nu e 
doar o figură de stil 
noaștem, nițel tocită 
„coate") ci un adevăr, 
de o altă fațetă a 
..finale europene" : la 
din categorii incă nu este de
cis numele titularului care va 
face deplasarea la apropiatele 
campionate ale continentului. 
Fiindcă, spuneam. în pregă
tiri se află 22 de luptători, iar 
la Oulu vor fi înscriși în con
curs doar șapte... La categoria 
62 kg. bunăoară. Constantin 
Uță a avut de suportat asaltul 
mai mult decît năvalnic al 
mai tînărului Ender Memet. 
S-ar părea că a avut cîștig de 
cauză, dar pînă la „europene" 
va mai avea loc încă un ase
menea test. Sau la „68“: Pe-

; la 
intre 
Două 

meciuri 
sistemul 

însumînd 
cam

(recu- 
pe la 
impus 

acestor 
cîteva

năr,

pin-
Se

conco-

Campionate 
special 
1992. Lucrăm 
cu seniorii, și cu juniorii, con- 
siderind că așa se învață mai 
bine, 
sîrg, 
preajmă 
lui care vine din urmă. Spe
răm... Sperăm să depășim condi
ția rezultatelor din ultimii ani. 
Poate acum la Oulu, 
Sorin Herțea, fie cu 
Cărare, poate cu 
Irimîciuc, Arghira. 
sau Onica. Dacă nu, 
tr-o perspectivă 
fiindcă acest lot 
de toate — și talent, și 
bițic, și muncă, 
multă, multă tinerețe...

se' muncește mai cu 
seniorii simțind în 

amenințarea omu-

fie cu 
Petrică 

Grigoraș, 
Strubert 

sigur în- 
apropiată, 
însumează 

am- 
Și, mai ales,

de 50.000 lei — ci și numeroase 
autoturisme și TELEVIZOARE 
COLOR.

vor fi retrans- 
program, la 
și mîine, sîm- 
De reținut că 

operațiunilor

Numerele 
mise, pe 
ora 23.10, . 
bătă, la ora 8.55. 
după efectuarea ... . 
de tragere va rula un film ar
tistic. accesul in sală fiind li
ber pentru toți cei interesați.
• Nu uitați că mai sînt DOUA 

ZILE pînă la TRAGEREA MUL
TIPLA LOTO de duminică, 30 a- 
prilie 1989, clnd se vor extrag'. 
72 de numere, în cadrul a 8 
extrageri „legate" cite două, eu 
posibilitatea de a se cîștiga și 
cu 3 numere din 18 extrase. Tot 
DOUA ZILE mai sînt și pînă la 
depunerea buletinelor la concur
sul PRONOSPORT de duminică, 
30 aprilie, cînd se anunță din 
nou partide interesante, cu șan
se de cîștig pe măsura așteptări
lor.

extrase 
același 
precum

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 21 APRILIE 1989

Cat. 2 : 1 variantă 100% a 
19.934 lei și 12 variante 25% a 
4.983 lei ; cat. 3 : 15 variante a 
5.316 lei; cat. 4: 29.75 variante 
a 2.680 lei; cat. 5: 132,25 vari
ante a 603 lei; cat. 6: 339 va
riante a 235 lei; cat. X; 1.695,25 
variante a 100 lei. Report la 
cat. 1: 165.551 lei.

• Anunțăm din nou pe amato
rii de LOZ in PLIC, despre im
portantele avantaje pe care 18 
prezintă emisiunea limitată spe
ciala 
care se mai află, 
zare 
sport. Această 
cuprinde și cîștiguri suplimenta
re din fondul special al siste
mului, oferă nu numai impor
tante sume de bani — -e pot 
ajunge pini la plafonul sumei

• ÎN ATENȚIA PAKTICI- 
PANȚILOR LA CONCURSUL 
PRONOSPORT DE DUMINI
CA, 30 APRILIE 1989!

.LOZUL PRIMĂVERII", 
încă, In vîn- 

la agențiile Loto -Prono
emisiune, care

NAPOLI 
în pro- 
Prono- 
disputa 
aprilie,

Deoarece partida 
—- VERONA, inclusă 
gramul concursului 
sport respectiv, se va 
anticipat, sîmbătă, 29

. meciul 9 va fi ANULAT, toți 
partâcipanții urmând să pri
mească pronostic exact, indi
ferent de semnul care, va fi 
trecut, obligatoriu, pe buleti
nele depuse.

BANI.AUTOTURISME.EXCURStl 
tn R S CEHOSLOVACA

30 APRILIE 1989
Tragere multipla

ULTIMA TRAGERE 
A LUNII APRILIE 

UNA DINTRE CELE 
MAI AVANTAJOASE

• 72 DE NUMERE, 5 
CUPRINSE ÎN 8 EXTRA- 5 # 
GERI 5

• SE CÎSTIGĂ Șl CU
NUMERE DIN 18 

EXTRASE

• ULTIMA ZI DE PAR
TICIPARE CU NUMERE
LE FAVORITE, SÎMBÂ- 
TĂ, 29 APRILIE !



TREI TINERI BOXERI ROMÂNI
PE LOCURI FRUNTAȘE LA SCHWERIN

Zilele trecute, la Schwerin 
(R.D.G.) s-au disputat între
cerile unui turneu Interna
țional de box pentru juniori 
la care au fost prezenți spor
tivi din 13 țâri, printre care 
și România. Delegația noas- 
tră a cuprins șase tineri pJ- 
giliștl : Sorin Dima (muscă), 
Viorel Bucioacă (cocoș). 
Victor Buștean (semiușoară), 
Gheorghe Oprea (ușoară). A- 
drlan Preda (semimijlocie) 
și Vasile Adumitroaie (grea).

La înapoiere, antrenorul 
Gheorghe Ene, cel care i-a 
însoțit pe juniorii noștri la 
turneul sus-amintit, ne-a fur
nizat informațiile necesare
asupra evoluțiilor tinerilor
noștri reprezentanți : „într-o 
competiție dificilă, cu o par

ticipare valoroasă, sportivii 
noștri au avut o comportare 
meritorie, doi dintre ci reu
șind să se califice in finala 
turneului : Sorin Dima, după 
trei victorii obținute inainte 
de limită, in finală a fost de
clarat invins la puncte (1—4) 
in fața sovieticului K. Ba- 
ravi ; Victor Buștean a pier
dut la puncte meciul cu cu
banezul L. Blanco, obținind și 
el medalia de argint. Vasile 
Adumitroaie, deși n-a evoluat 
la nivelul posibilităților, s-a 
clasat pe locul 3, fiind invins 
de D. Avdolian (U.R.S.S.), 
sportiv pe care campionul 
țării noastre îl întrecuse cu 
puțin timp în urmă, cu ocazia 
unui turneu asemănător, la 
Tbilisi..."

SURPRIZA -----------------------------------—------------------------------

HOTĂRÎRI ADOPTATE DE CONGRESUL
UNIUNII EUROPENE DE GIMNASTICA

Președintele Federației Ro
mâne de Gimnastică, prof. 
Nicolae Vieru, membru al Co
mitetului Executiv al Federa
ției Internaționale de Gim
nastică, a participat. în 
zilele de 21—22 aprilie, la 
Congresul anual al Uniunii 
Europene de Gimnastică, des
fășurat la Vlena. L-am rugat, 
la înapoiere, să ne ofere cî- 
teva amănunte despre proble
mele dezbătute și hotărîrile 
adoptate.

La lucrările forului gim
nasticii europene, au fost pre
zenți reprezentanți a 27 din 
cele 30 de federații afiliate la 
U.E.G., cu acest prilej fiind 
admise un număr de alte trei 
țări : Andorra. Israel și Mo. 
naco, care obțin astfel dreptul 
de a participa. în viitor. la 
activitatea desfășurată de fo
rul european. Unul din punc
tele principale de pe ordinea 
de zi a Congresului U.E.G. a 
fost alegerea noilor organe 
conducătoare, pe o perioadă 
de patru ani. A fost ales, mai 
întîi. Comitetul executiv, 
alcătuit din 11 persoane, pre
cum și președinții comisiilor 
tehnice (la gimnastică spor
tivă. ritmică și gimnastică 
generală), Comisia de con
trol. iar în final Comitetul 
executiv a ales prin vot se
cret noii membri ai comisiilor 
tehnice ale U.E.G. Iată noii 
președinți ai organismelor 
U.E.G. : Comitetul execu
tiv — Pierre Chabloz (Elve

ția) ; Comisia tehnică de gim
nastică sportivă masculină — 
Karol Spacek (Cehoslovacia): 
Comisia tehnică de gimnastică 
sportivă feminină — Trude 
Morck (Norvegia) ; Comisia 
tehnică de gimnastică ritmică 
— Todorka Șișkova (Bulga
ria) ; Comisia tehnică de gim
nastică generală — Herbert 
Hartman (R.F. Germania).

Au fost definitivate ' datele 
de desfășurare a competiții
lor europene de anul viitor, 
după cum urmează : Campio
natele Europene feminine — 
la Atena, în zilele de 5—6 
mai ; Campionatele Europene 
masculine — la Lausanne. în 
zilele de 26—27 mai ; Campio
natele Europene de gimnasti
că ritmică — la Goteborg, în 
zilele de 1—4 noiembrie

De asemenea, Congresul 
U.E.G. de la Viena a stabilit 
ca viitoarea reuniune a acestui 
for european al gimnasticii să 
se desfășoare la Praga în a- 
prilie 1990. și a stabilit ca 
sediul permanent al U.E.G. să 
fie în orașul elvețian Lau
sanne.

Reprezentanții Federației 
Internaționale de Gimnastică 
au comunicat Congresului că 
Maria Simionescu, membră a 
Comitetului tehnic feminin al 
F.I.G., va reprezenta forul su. 
prem al gimnasticii la Cam
pionatele Europene feminine, 
programate în zilele de 20— 
21 mal, la Bruxelles. (C-.M.)

C.M. de tir redus

MEDALII DE BRONZ 
PENTRU SORIN BABII 
Șl ECHIPA ROMÂNIEI

BELGRAD, 27 (Agerpres). In 
proba de pistol cu aer compri
mat din cadrul Campionatelor 
Mondiale de tir redus de la 
Sarajevo. Sorin Babii a obținut 
medalia de bronz cu rezultatul 
de 680,5 p. Pe primele două 
locuri s-au clasat Serghei 
Pîjianov (U.R.S.S.) — 690.3 p 
— nou record mondial, si Uwe 
Potteck (R.D.G.) — 681,3 p. Pe 
echipe a cîștigat U.R.S.S., 
urmată de Italia șl România.

LUPTĂ APRIGĂ ÎN
Alaltăieri (miercuri), din nou 

o seară fierbinte în fotbalul 
european de data aceasta In 
centrul atenției fiind prelimina
riile C.M. și chiar cîteva „ami
cale”. Dacă în ziarul de ieri (șl 
de azil ne-am ocupat de parti
dele din grupa I. lată ce s-a în- 
tîmplat pe celelalte „fronturi", 
înainte însă de a face trecerea 
în revistă vom consemna cele 
două „șlagăre", cel de la Rot
terdam dintre echipele Olandei 
și R.F. Germania (1—1) și cel 
de la Dublin dintre echipele 
Irlandei șl Spaniel (1—0) Iberi
cii fiind la prima înfrîngere !

La Londra (gr. 2). echipa An
gliei (deși lipsită de numeroși 
titulari — cei de la Liverpool, 
de pildă) nu a avut probleme 
în meciul cu Albania. Scorul 
este edificator : 5—0 (2—0), prin 
golurile marcate de Lineker 
(min. 5). Beardsley (min. 12 și 
64), Waddle (min. 72) și Gas- 
colne (mln. 88). spre bucuria ce
lor 60 000 de spectatori. Iată cla
samentul :
1. Anglia 3 2 1 0 7- 0 5
2. Suedia 2 110 2-13
3. Polonia 110 0 1-02
4. Albania 4 0 0 4 1-10 0

Următorul meci : 3 iunie. An

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
AUTOMOBILISM • „Raliul 

Corsicii* a fost cîștigat de pi
lotul francez Didier Auriol 
(„Lancîa Integrale*), urmat de 
compatriotul său Francois Cha
trot (,,B.M.W.“) — la 1:57 și 
finlandezul Juha Kankkune.i 
(..Toyota Celica*) la 3:39. în 
clasamentul general al Campio
natului Mondial de raliuri con
tinuă să conducă italianul Mas
simo Biasion 60 p, secundat de 
Didier Auriol 35 p.

baschet g) In prima zi a tur
neului feminin de la Gdansk, se
lecționata Cehoslovaciei a între
cut cu 83—70 (37—32) formația 
Poloniei, iar reprezentativa Spa
niei a dispus cu 74—64 (39—35) 
de echipa Olandei. • în turneul 
masculin de la Lima, selecționa
ta Braziliei a întrecut cu 89—87 
(43—40) formația Uruguayului.

CICLISM • Competiția ..Tour 
du Loir et Cher“ s-a încheiat 
cu victoria rutierului Guido 
Fulst (R.D. Germană).

ÎNOT • Cu prilejul unui con
curs desfășurat la Karlsruhe, 
înotătoarea austriacă fuliane 
Schmich a stabilit un nou re
cord național în proba de 200 
m liber, cu timpul de 2:07.05.

SCRIMA • Concursul feminin 
de floretă de la Budapesta a 
fost cîstigat de vest-germana 
Anja Fichtel care a învins-o în 
finală pe Zsuzsa Janosi (Unga
ria). Pe locul trei e-a situat

Zita Funkenhauser (R.F. Ger
mania). • întrecerea masculină 
de floretă desfășurată la Varșo
via s-a încheiat cu succesul cu
banezului Guillermo Betancourts 
învingător cu 12—11 în finala cu 
polonezul Lezsek Sîpnewskl

TENIS • în cadrul turneului 
internațional de la Singapore, 
contînd pentru ..Marele premiu* 
australianul Wally Masuc l-a 
învins cu 6—1, 6—1 pe america
nul Glenn Layendecker finlan
dezul Olli Rihnasto a dispus cu 
6—4. 2—6. 6—3 de cehoslovacul
Milan Srejber, neozeelandezul 
Kelly EVernd-en l-a eliminat cu 
6—1, 6—4 pe indianul Zeeshan 
Aii, Iar Tobias Svatensson (Sue
dia) a cîstigat cu 7—6. 6—2 par
tida cu Dave Pate (S.U.A.).

TRIATLON a Concursul Inter
național de la Tokio a revenit 
sportivului american Ruocn 
Chapoins cu timnul total 
7hl5:25. Pe locurile următoare 
s-au clasat coechipierul său 
Mark Blaster ih?t :06 si vest-ger- 
manul Erick Schroder 7h23:34. 
învingătorul a încheiat curs* 
ciclistă de 136 km în 3h34:08, a 
înotat 3 km în 38:37 șl a aler
gat o probă de maraton (42.193 
km) în 3h02:40.

VOLEI a -Cupa campionilor 
Americii de Sud* la masculin a 
fost cucerită de echipa brazilia 
nă Benesoa. învingătoare cu 
3—0 (15—7. 15—11. 15—12) în fi
nala disputată la Santiago dr 
Chile în compania formației 
peruane Pirelli.

glia — Polonia.
100 000 de spectatori au fost 

prezenți la partida de Ia Kiev, 
dintre selecționatele U.R.S.S. șl 
R.D. Germane. (Grupa a 3-a). 
Așa cum era de așteptat, jucă
torii sovietici au cîștigat clar, 
cu 3—0. scor stabilit încă în 
prima repriză. în fața unui „11“ 
cu multe rezerve în formație. 
Au punctat: Dobrovolski (min. 
3) după o pasă a iul Zavarov, 
Litovcenko (min. 20), prlntr-o 
..bombă" exnediată de la 22 de 
metri șl Protasov (min. 40). du- 
Dă o centrare a lui Mihailicen- 
ko. Astfel, se pare că in urma 
acestei victorii. formația lui 
Lobanovski și-a asigurat „bi
letele" pentru Italia ’90. Ea a 
jucat în următoarea alcătuire : 
Dasaev — Lușni. Gorlukovici, 
Kuznețov, Aleinikov (min. 81 
Kulkov). Litovcenko, Mihailicen- 
ko. Zavarov. Raț. Dobrovolski 
(min. 75 Savlcev). Protasov. Cla
samentul :

2 
2
1 
0
1

1 
1 
0
2
0

0 
1 
1
1
3

5
5
2
2
2

3
4
2
3
4

I (foarte lmpor- 
nrlmele două 

Turcia —

1. U.R.S.S. 
2 Turcia
3. Austria
4. Islanda
5. R.D. Germană

Următorul meci 
tant pentru i 
locuri) la 10 mai 
U.R.S.S.

La Rotterdam. In Gruoâ a 4-a, 
In fața celor peste 55.000 de 
spectatori o partidă de zile mari, 
care a făcut cinste renumelui de 
care se bucură reprezentativele 
Olandei si R.F. Germania. Scor 1 
t—1 (0—0). Se poate însă spune 
că vest-germanil au scăpat vic
toria duoă ce Riedle a deschis 
scorul printr-o splendidă lovitu
ră eu canul (min. 68). gazdele 
eaaîînd abia în min. 87 prin a- 
celasi sclipitor Van Basten 1 
Semnificative stata si două scurte 
declarații ale antrenorilor.

Nu e nimic neobișnuit dacă intr-o fotografie a unei echipe ciclis
te profesioniste, este vorba despre Helvetia. înființată și condusă 
de fostul campion Paul Koehll. se află cel 15 membri, bicicleta 
simbolică, mașina tehnică, masorul, adică tot ceea ce poate con
tribui la bunul mers al performanței pe șosele. Numai că. în foto
grafia de care amintim, există și o... ciclistă. Nu pe post de porte- 
bonheur. cum am fi mulțl înclinați să credem, ci fără vorbă mul
tă. pe post de alergătoare, cot la cot cu băieții’. A fost selecționată, 
pe baza valorii sale demonstrate nu o dată, pe șosele (între probe 
— locul 17 la J.O. din 1988), Numele său : Yvonne Elkuch. Dacă 
maratonul este una dintre probele în care diferentele dintre perfor
manțele masculine și cele feminine scad, lată și ciclismul se alinia
ză la aceeași demonstrație.

-----------------------------------------------------------------------------CIVICA
Extrem de surprinzătoare declarația unei atlete canadiene, Cheryl 

Thibedeau, în fața comisiei guvernamentale canadiene care continuă 
să investigheze „cazul Johnson" : „Am fost și eu injectată cu ste- 
roizi anabollzanțl de tip Estragol, același cu cel administrați iul 
Ben. de antrenorul Francis și doctorul Astaphan. Mă gîndesc a- 
cum că nu am făcut deloc bine". Ziceam că depoziția lui Cheryl 
este surprinzătoare pentru că n-a obligat-o nimeni s-o facă, pentru 
că n-a chemat-o nimeni în sala de judecată, pentru că. in sfîrșit, 
ea a încheiat de mal multă vreme cu sportul de performanță. Și 
n-a dorit dectt să atragă atenția lumii că flagelul dopingului tre
buie eradicat o dată pentru totdeauna. Un exemplu de atitudine 
civică.

FINAL---------------------------------------------------------------------------
Pe adevăratul său nume Walker Smith, dar cunoscut în lumea 

ringului ca Sugar Ray Robinson, unul dintre cel mal mari boxeri 
din toate timpurile a încetat din viață deunăzi. în virstă de 68 de 
ani. A fost comparat cu toți marii campioni, dacă nu cumva, 
după retragerea iul petrecută la 10 decembrie 1965. aceștia au fost 
comparați cu el. S.R.R. fiind numit adesea „Louis Armstrong al 
pugilismuiui". A fost de 5 ori campion mondial al „mijlociilor", 
după cum a fost și un excelent dansator profesionist, ca o legă
tură tacă o dată dovedită, între sport șl artă.

Rd. T

PRELIMINARIILE C.M.
Franz Beckenbauer : „Sint mul
țumit de rezultat șl de echipa 
mea pentru jocul prestat ta re
priza secundă. Scorul egal ne 
avantajează In lupta pentru ca
lificare". Thijs Libregts : „La 
0—1 era să fac... infarct 1 îna
inte de meci mă gindeam să nu 
pierdem un punct, acum sint 
fericit cu scorul egal!" Iată 
si formațiile aliniate : OLAN
DA : Hiele — R. Koeman. Van 
Tiggelen. Rijkaa.d, Van Aerle, 
Vanenburg, Hofkens (min. 82 
Rutjes), E. Koeman, Winter, 
Hlstra (min. 74 Evelkamp). van 
Basten. r.f. GERMANIA : Illgner 
— Berthold. Kohler (min. 74 
Rolff), Buchwald. Reuter, Matt- 
hiius, Moller. Hassler, Brehme, 
Riedle. Vollcr (min. 33 Klins
mann). A arbitrat suedezul 
Fredriksson, care a acordat car
tonașe galbene lui Hiele și Matt- 
hăus. Din păcate, după meci, pe 
străzile orașului s-au produs 
numeroase incidente provocate 
de suporterii celor două echipe, 
soldate cu 45 de răniți și 17 a- 
restări chiar dacă de data â- 
ceasta organele politiei au avut 
un efectiv de 1 600 de oameni ! 
Clasamentul :
1. R.F. Germania
2. Olanda
3. Tara Galilor
4. Finlanda

Partidele 
mai : Tara 
Finlanda — ______

Un rezultat strins, deci puțin 
previzibil, la Glasgow (Grupa 
a 5-a): Scoția — Cipru 2—1 (1—0), 
Johnston, de la gazde, a deschis 
scorul (min. 27). apoi clorioții 
au egalat prin Nicolaou (min. 62), 
dar după numai un minut scoție
nii au recîștigat avantajul, gratie 
golului înscris ' 
Clasamentul :

FOTBAL
4 112 4-6 2
3 1 0 2 4-3 2
5014 4-13 1 

Paris, o întîlnire

3. Franța
4. Norvegia 
3. Cipru

Sîmbătă. la . .
foarte importantă : Franța — Iu
goslavia.

Surpriză Ia Dublin (Gr. 6), Ir
landa — Spania 1—0 (0—0) ? Nu ! 
Irlandezii vizează locul secund, 
probabil cu succes. în timp ce 
ibericii sînt virtual calificați. A 
înscris în min. 16 Stapleton — 
32 de ani — rechemat de Jackie 
Chailton. Tot în această grupă : 
Malta — Irlanda de Nord 0—2 
(0—0).

Clasamentul 
tide :
1. Spania
2. ~
3.
4. 
3.

după aceste par-
6 5
4 1
6 2
4 1
6 0 

partidă : 
Malta.

0
3
1
2
2

1 
o
3
1
4
28

14- 1
4- 3
5- 7
1- 2
3-14

10
5
5
4
2

mal.

3 1
3 1
2 0
2 0 

următoare, 
Galilor — 
Olanda.

1. Scoția
2. iugoslavia

de

2 0 3-1 4
202-14 
112-31 
112-61

la 31
R.F.G. și

McCoist.

5 4 1 0 10- 5 9
3 2 1 0 8- 3 5

Ungaria 
Irl. Nord 
Irlanda 
Malta
Următoarea 

Irlanda „2—
în fine. în Grupa a 7-a 

tugalia — Elveția 3—i 
prin golurile înscrise 
Pinto 'min. 48). Frederlco (min. 
56) și Paneira (min. 
tiv Zuffi 
1. 
2.
3.
4.
5.

: Por- 
(0—0). 

de Joao

64).

C.M. DE HOCHEI (Gr. A)
STOCKHOLM, 27 (Ager- 

• preș). In turneul pentru locu
rile 5—8 din cadrul Campio. 
natului Mondial de hochei pe 
gheață (grupa A), ce se des
fășoară în diferite orașe sue
deze, selecționata Finlan
dei a întrecut cu scorul de 
3—0 (2—0. 1—0. 0—0) forma
ția R.F. Germania. Intr-un alt 
joc, echipa S.U.A. a dispus cu 
11—2 (4—1, 5—0. 2—1) de for
mația Poloniei.

CONNORS, ELIMINAT ÎN „OPTIMI” !
PARIS, 27 (Agerpres). în 

optimile de finală ale turneu
lui de tenis de la Monte Car
lo. contînd pentru „Marele 
Premiu". jucătorul italian 
Paolo Cane l-a eliminat cu 
7—6. 6—1 pe americanul
Jimmy Connors. Alte rezulta
te : Mats Wilander (Suedia) 
— Dlego Nargiso (Italia) 7—6, 
6—1 ; Jan Gunnarsson (Sue-

dia) — Slobodan Zivojinovicî 
(Iugoslavia) 6—4. 6—2 ; Mar-
ce’o Filippini (Uruguay) — 
Mark Woodforde (Australia) 
7—5. 6—1 ; Boris Becker
(R.F. Germania) — Lawson 
Duncan (S.U.A.) 6—4. 6—1 ; 
Martin Jalte (Argentina) — 
Jakob Hlasek (Elveția) 6—4, 
6—1,

69). respec- 
Clasament :

2
1
1
1
0

(min.
Portugalia
Belgie 
Cehoslovacia 
Elveția 
Luxemburg

Jocul următor : 
slovacia

Să nu omitem două 
amicale, semnificative ca 
Italia 
goluri semnate de Vialli. Ferri, 
Berti și Carnevale, si Țara Ga
lilor — Suedia 0—2 (0—1). puncte 
înscrise de Schiller și Retcliffo 
(autogol).

10

1 
2
1 
0
0

5-2
2-1
2-0
5-5
1-7

5
4
3
2
0

Ceho-

3
3
2
3
3
mai.

Luxemburg.
meciuri 

_ __ scor»
Ungaria 4—0 (1—0) ! —

Ion OCHSENFELD

PORȚI ÎNCHISE i !i

; In mod firesc, fiind originar din Mall, Sidi Kaba șl-a ales ca 
, „idol" al copilăriei pe Jean Țigana, ilustrul internațional de 
i la Bordeaux, fost căpitan (după naturalizare) al reprezentati- 
I vei „cocoșului galic", văzind lumina zilei la Bamako. Cu cî- 
; teva fotografii înfățlșîndu-1 pe „maître Jean" și cu o mare do

rință de a juca fotbal, ba încă avînd un talent deosebit pentru
i asta, Kaba a optat. în urmă cu 5 ani. pentru---- — ■
1 impunîndu-se repede în ----- ------------------
' — după aprecierile unui 
i mal degrabă zgirclt cu 
i face, curînd, un jucător 
1 La 16 ani. in 1984, Sidi
' pe terenul de fotbal și ______ ___ _________ _______ ____

țîndu-se o chestiune de zile. Ctad a intervenit, ca un blestem,
• accidentul. Pe 18 noiembrie 1984. 3 „rezerviști" de la F.C. Nan

tes. Adonkor Labejof și Kaba, se îndreptau către Saint Na- 
zaire ctad dintr-o pricină rămasă neelucidată mașina condusă 
de cel dintîl a derapat, intrînd într-un copac. Adonkor și La

bejof au murit pe loc. Intîmplarea l-a ajutat pe Kaba să su
praviețuiască întrucît el s-a lungit, cu 5 minute înainte de 
coliziune pe bancheta din spate, pentru a se trezi pe un pat 
de spital. Cu fracturi multiple cu o perforație a plămînulul, 
cu numeroase contuzii etc.

Numai că. tînăr fiind și deosebit de rezistent, Sidi Kaba a 
recuperat rapid, după aproximativ 3 luni reluîndu-și. chiar da
că precaut, antrenamentele. Iată Insă că Suaudeau însuși a 
refuzat să-I mal ia în seamă și. la îndemnurile lui. F.C. Nan
tes l-a „vîndut" ta Divizia B la Bastla. Unde n-a apucat să 

. joace nici măcar un meci, clubul avînd deja 2 străin! în lot. 
A trecut la Nisa. Fără efect. A încercat la Cannes. La fel. 
Pînă cînd un fost jucător al luî F.C. Nantes. Le Lamer, acum 
antrenor la Cuiseaux — Louhans. tot în .B“. șl-a adus aminte 
de el. L-a solicitat, l-a primit șl... l-a concediat !

„Am sacrificat totul pentru fotbal a declarat Kaba. inclu
siv studiile, pentru a fl. din nou. lăsat pe dinafară ! Sigur că 
accidentul m-a marcat, dar n-am decît 21 de ani ! In memoria 
iul Adonkor șl a Iul Labejof aș fi vrut să mai joc. dar pretu
tindeni în toate diviziile, sînt prea multi străin! !“. Firește că 
în povestea pe care v-o relatăm, noî înșine tulburați, destinul 
sl-a spus cuvîntul. Dar n-a fost, nu e. numai atît. Porțile s-au 
închis în fața lui SId! Kaba si datorită lipsei de înțelegere, 
dacă nu de omenie a unul fotbal — a unei societăți — in ca
re nu contează decît învingătorii.

___ ______ F.C. Nantes, 
echipa de tineret, dovedindu-se chiar 
antrenor, cunoscutul Claude Suaudeau, 
laudele — „o speranță din care voi 
de clasă internațională".
Kaba părea să aibă un viitor asigurat 
dincolo de el, titularizarea lui anun-

Ovidîu IOANIȚOAIA

î
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