
CABACAL - UN OBAȘ 
AL BITMUBILOB ACCELEBATE

Caracalul ti vaceste locuri, _______  _ _
oferi o mare șl plăcută surpri
ză. Așternem cuvîntul pe hîr- 
tie deși, la drept vorbind, sur- 

mul- 
potri- 
situa- 
șiru- 

maga- 
ni-

priză nu mai e cam de 
ticel termenul cel mai 
vit intr-o asemenea 
ție, fiindcă imaginea 
lui de blocuri noi, a 
zinelor cu luciri de 
chel și plexiglas, a macarale, 
lor impungînd cerul ca un 
semn al permanentei adăugiri 
de frumusețe și confort a in
trat în cotidian și aici ca de 
altfel pretutindeni în țară. Nu
mai că, la Caracal noul, mo
dernizarea urbanistică au că
pătat dimensiuni și, prin a- 
ceasta, și sensuri, cu totul a- 
parte : dintr-un tîrgușor mo
dest — astăzi o așezare cu 
deschideri ample, populată de

peste 45 000 de oameni, dintre 
care mai bine de jumătate Io- 
cuind în apartamente con
struite in ultimii ani...

E zi de meci, un meci cum 
n-a mai avut orașul de foarte 
mulți ani, F.C.M.-ul din loca
litate urmind să tntilnească 
formația Chimia Rîmnicu Vil- 
cea. Oamenii se îndreaptă gru- 
puri-grupuri spre stadion, gră
bind pasul pentru a prinde cît 
mai mult și din partida de 
handbal feminin dintre divizio
narele B Sportul Muncitoresc 
și Relonul Săvinești. Cu doi 
ani în urmă, fotbalul se zbă- 
tea undeva în partea de jos 
a Diviziei C, iar handbalul nici 
nu spera să promoveze în cel 
de-al doilea eșalon valoric al 
țării. De aici pornește și dia
logul nostru cu tovarășul 
Gheorghe Anghel, primarul O- 
rașului Caracal: • V-am ruga, 
tovarășe primar, să ne spuneți 
ce loc ocupă sportul, și cel 
de performanță, și cel aflat la 
îndemîna tuturor, sportul de 
masă, In viața locuitorilor a- 
cestui oraș. Și. totodată, care 
sînt preocupările organelor lo
cale pentru o mereu mai bună 
activitate sportivă ? • Vorbind 
la modul general, voi spune că 
in orașul nostru sportul nu 
putea urma altă traiectorie de. 
cît cea a dezvoltării urbanisti
ce, industriale, economice pe 
care a cunoscut-o Caracalul. 
Pentru a fi concludent, voi a- 
răta doar faptul că de la 350 
de apartamente în 1985, dispu-

Proletari din toate țările, unifl-vă I

Sorin SATMARI

(Continuare fn nao t-J)
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Duminică, in finalele cupelor europene la handbal feminin

ECHIPELE NOASTRE SUSȚIN MANȘA DECISIVA
MULT SUCCES CELOR DOUĂ FORMAȚII »

Cupa I.H.F

Handbalul nostru feminin se află în fața unei remarcabile 
performanțe : cucerirea în această ediție a două cupe continen
tale. După cum se știe, echipele ȘTIINȚA BACAU (Cupa Cupe
lor) și CHIMISTUL RM. VILCEA (Cupa I.H.F.) au avut o evo
luție foarte bună în meciurile tur ale finalelor. Ele stnt hotărîte 
să-și pună în valoare buna pregătire și în această manșă deci
sivă, pmgramată mîine, băcăuancele susținînd meciul pe teren 
propriu, în timp ce vîlcencele vor juca în deplasare. Urînd mult 
succes celor două formații, iată 
rile de la Bacău și Vilnius :

și citeva amănunte despre jocu •

EGLE VILNIUS
CHIMISTUL HM. VIICEA

Cupa Cupelor -
ȘTIINJA BACĂU KtIBASI KRASNODAR

Știința 
ajuns, iată, in fața 
obstacol: partida-

finala prestigioasei 
continentale „Cupa 
După cum se știe,

Handbalistele de la 
Bacău au 
ultimului 
retur din 
competiții 
Cupelor**.

ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ, ÎNSUFLEȚITE ÎNTRECERI OMAGIALE
Continuă, in întreaga tară, 

însuflețite întreceri sportive 
dedicate Zilei de 1 Mai. Con
semnăm citeva corespondențe 
sosite la redacție pe această 
temă :

BUCUREȘTI. In organiza
rea asociației sportive a Com
binatului Poligrafic Casa 
Scinteii a avut loc o tradițio
nală competiție de fotbal cu 
participarea a 11 echipe, re
prezentantele secțiilor de pro
ducție. Pe locul I, echipa sec-

tiei de offset (N. Tocacek, 
coresp) • întrecerea studen
ților de la Institutul de Con- 
strucții a reunit peste 800 de 
participant din toate facultă
țile. Printre învingători, 
lina Lințea, Andreea 
murgă și Gabriel Voicu 
nis), Andreea Stănoi și 
rian Belciu (badminton). Ga. 
briela Pădure și Florin Gîlea 
(tenis de masă). Mihaela 
Radu si Gh. Rusu (șah). In 
întrecerile pe echipe, men
țiuni pentru cele ale facultă.

A-
Buză- 

(te- 
Ma-

ților de Utilaj (șah, canotaj 
și tenis), Construcții (hand
bal, tenis, volei și badminton) 
și Hidrotehnică, Căi Ferate. 
Drumuri, Poduri și Geodezie- 
H.C.F.D.P.G. (baschet, fot. 
bal, tenis de masă). Mențiuni 
totodată studenților din ulti
mul an, printre el M. Tulcea- 

- nu și L. Avian, care au fost 
prezenți la toate acțiunile 
sportive ale Institutului, in-

duminica trecută, la Krasnodar 
sportivele noastre au terminat 
prima manșă a finalei Ia ega
litate (25—25) cu puternica for
mație locală Kuban. Partida a 
fost extrem de echilibrată, bă- 
căuancele făcînd dovada va. 
lorii lor printr-o evoluție exce
lentă. Ele s-au aflat majori
tatea timpului la conducere pe 
tabela de scor — handbalista 
de excepție care este Emilia 
Luca a Înscris 12 goluri —, 
gazdele egalînd într.un final 
palpitant.

Ce va fi mîine la ora 10 în 
Sala Sporturilor din Bacău ?

VILNIUS, 28 (prin telefon, 
de Ia trimisul nostru special). 
Handbalistele de la Chimistul 
Rm. Vilcea au și efectuat pri. 
mul lor antrenament în vede
rea partidei decisive din fi
nala Cupei I.H.F. pe oare 
urmează să o susțină duminică, 
de la ora 16 (ora locală) in 
compania puternicei formații 
Egle din localitate, deținătoa
rea trofeului. Și, în timp ce 
tehnicienii Radioteleviziunii fă
ceau ultimele probe în vederea 
transmisiei în direct a meciu
lui, gazdele ne asigurau, tot- 
odată, că cele peste trei mii 
de locuri ale Palatului Sportu
rilor au fost.. ocupate încă de 
la mijlocul săptămînii, nume
roși fiind iubitorii sportului 
care doresc să-și încurajeze 
echipa favorită.

După cum se știe, meciul de 
la Rm. Vilcea s-a încheiat cu 
rezultatul de 26—18 in favoa
rea handbalistelor noastre. Va

Paul IOVAN
Ion GAVRILESCU

(Continuare in na o 3-3)
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„CUPA FEDERAflEI" LA BASCHET

Reportajul nostru * 

la Lehliu Gară
I

SPORTUL, LA TIMPUL VIITOR

Dacă aceste rlnduri ar fi a- 
părut cu numai trei zile în 
urmă, am fi localizat faptele 
în comuna Lehliu Gară. Dar, 
între timp — mai precis, de 
joi — localității 1 s-a schim
bat, oficial, statutul admims- 
trativ-teritorial, astfel incit 
astăzi trebuie să spunem că 
ele se referă la... orașul Leh
liu Gară, unul dintre orașele 
agroindustriale noi, consa
crate ca atare printr-o lege 
adoptată de forul în drept 
al tării, in consens cu măsu
rile și acțiunile 
cadrul recentei 
C.C. al P.C.R. O

propuse în 
Plenare a 
modificare 

importantă, cu implicații mul. 
tipie in viața așezării și a lo
cuitorilor ei, o mutație, dacă 
vreți, pe- care, curînd, o vom

constata și pe hartă, in drep
tul a 28 de „foste comune", al 
căror semn topografic va fi 
altul, în fapt, o schimbare „de 
identitate" posibilă acum, ca 
o consecință firească a dez- 
voltării acestor localități In 
ultimii ani, a unor acumulări 
mai ales în plan social-eco. 
nomic (populație activă, 
ducție marfă industrială 
și cu urmări care în 
vin îi vor spori și 
semnificația.

„Viitorul** 
Gară l-am 
în chiar ___ _____
său, Ion Stanciu, intr-un pro. 
iect Xa scara 1:1000, început să 
fie transpus în realitate și cu 
termen de finalizare „pînă
în anul 2000“. Imaglnați-vă 
„triunghiul" orașului așezat
însă în cadru natural, încon
jurat de lanurile mănoase ale

in- 
princi- 

județ 
intr-un 
ce va 

ru

pro-
etc.) 

anii ce 
întregi

Lehliuorașului 
„văzut**, sintetizat, 
biroul primarului

Bărăganului călărășean, 
tersectat de un drum 
pal între reședința de 
și Capitală, iar, 
„punct", legat de ceea
fi o veritabilă magistrală 
tieră București-Constanța.

Nu vom face o „citire" a 
cestui proiect arhitectural 
curs de realizare, dar se_
vine să menționăm că o im
portantă suprafață 
zervată 
verzi și pentru sport* 
de una dintre laturile 
ghiului" urban, care 
de perimetrul locuibil 
dustrial, se prefigurează 
complex cultural-sportiv, 
un lac de agrement, spații 
recreare și terenuri de sport 
de tot felul. După afirmația

este 
„zonelor de 

î“

în 
cu-
re- 

spații 
Dincolo 
„triun- 
cu prin
și in- 

un 
cu 
de

George ROTARU

(Continuare in pag 1-3)

ORADEA, 28 (prin telefon). 
Ediția a Xlll-a a turneului in
ternațional de baschet mascu
lin „Cupa Federației** găzduit 
(în condiții organizatorice op
time) în Sala- Sporturilor din 
localitate s-a încheiat cu vic
toria reprezentativei Greciei, 
care în meciul decisiv a între
cut echipa României cu 85—67 
(51—39). De la început este 
necesar să subliniem că selec
ționata țării noastre nu a pu
tut folosi trei pivoți (Vinerea- 
nu. Popa și Roșnavschi — toți 
accidentați) ceea ce a consti
tuit un handicap mare, antre
norii Gh. Novac și L. Călin 
neputind beneficia decît de un 
pivot experimentat (Ardelean) 
și doi debutanți (Mădirjac și 
juniorul Mureșan). Dar, chiar 
și în aceste condiții, apreciem 
că selecționata noastră nu a 
evoluat la nivelul la care tre
buia să se ridice, comportîn- 
du-se. în orice caz, mai slab 
decît în ziua precedentă cînd 
a învins formația Cehoslovaciei, 
Dacă In atac s-a mai Întreprins 
cite ceva, apărarea a fost to
tal deficitară, mai ales în pri
vința recuperărilor (și în atac 
si în apărare), dar și In cele
lalte momente ale jocului. Se
lecționata elenă alcătuită din 
jucători tineri a demonstrat

calități deosebite : tehnicitate, 
precizie in aruncările la coș. 
plasament bun și combativita
te in lupta sub panouri și — 
mai eu seamă — o defensivă 
permanent activă, care i-a pus 
în dificultate vădită pe ]ucă- 
torii noștri obișnuiți (in divi
zia A) cu apărări formale. în 
mod evident echipa Greciei, 
cîștigătoare a „Cupei Federa
ției", s-a dovedit o reprezen
tantă demnă a baschetului e- 
len deținător al titlului euro
pean. Ca evoluție scorul a fost 
echilibrat 15 minute, după care 
oaspeții s-au desprins treptat. 
Au marcat ; Ermurache 19. 
Sinevici 13, Mureșan 10, Arde
lean 7, Mădirjac 8, Niculescu 
6, V. Constantin 2, Brăniștea- 
nu 2, respectiv Bakaîas 18, 
Papadopoulos 13. JTolias 13. Pa- 
padimitriu II, 
Anghelidis 
Kampouris 3, Koronios 4.

Arbitri : W. Ockert (R.D G.) 
și Z. Sedivi (Cehoslovacia).

în celălalt meci : Cehoslova
cia — R. D. Germană 99—62 
(56—38), CLASAMENT FINAL î 
1. Grecia 6 p. 2 România 5 p, 
3. Cehoslovacia 4 p. 4. R. D. 
Germană 3 p.

5,
Galakteros 18, 
Tsgopoulos 2.

CLUBURILE SPORTIVE ȘCOLARE
privire sinteticxx - ■ - —

Rîmnicu Vilcea: CAI LARGI SPRE ÎMPLINIRE 
LA NIVELUL TUTUROR SECȚIILOR

în cei aproape 35 de ani de 
existență (îi va împlini in a- 
cest an), Clubul Sportiv Șco
lar Rîmnicu Vilcea s-a dovedit 
a fi realmente o pepinieră a 
performanței. începutul timid, 
cu trei secții pe ramură de 
sport (atletism, baschet și gim
nastică), însumînd doar 30 de 
tineri, i-au urmat, de-a lun
gul anilor, o serie de împli. 
niri vizînd cu predilecție de
pistarea și modelarea unor va
lori* la scară republicană, o 
dată cu sporirea numărului 
secțiilor (9 în prezent, cu a- 
proape 1200 de membri). Pen

tru că de aici au pornit urcu
șul spre măiestrie și Viorica 
Enescu, fostă campioană a țării 
la 100 m.g., si Lauren țiu Du- 
mănoiu si Ioana Liteanu-Coto- 
ranu (volei) și Paula Misăilă 
(baschet) și Maria Alboiu sau 
Marla Bogosiov (tenis de ma
să). Sigur, ar putea fi consem
nate multe alte nume de spor
tivi și sportive, care, plecînd 
de aici, au cunoscut consacra.

Tiberlu STAMA

(Continuare In pag. 3—3)

Dumitru STANCULESCU

Mîine, în prim-planul etapei Diviziei A de fotbal

PARTIDELE DE LA CONSTANTA, HUNEDOARA, BACĂU
|www**«*PROGRAMUL JOCURILORawwwwwww;

Bacău : 
Galați : 
Constanța : 
București :

Brașov : 
București :

Moreni : 
Hunedoara 
Tg. Mureș :

SPORT CLUB - F.C. INTER
OTELUL - F.C. ARGEȘ
F.C. FARUL - RAPID
VICTORIA - F.C. BIHOR

(Stadionul Victoria)
F.C.M. - „U" CLUJ-NAPOCA
STEAUA - SPORTUL STUDENȚESC

(Stadionul Steaua)
------------- _ DINAMO

- F.C. OLT
- UNIVERSITATEA CRAIOVA 5

FLACĂRA 
CORVINUL 
A.S.A.

Toate partidele vor începe la ora 17.

3

CLASAMENTUL
l. DINAMO 23 21 1 1 94-21 43
2. Steaua 22 21 1 0 78-19 43
3. Victoria 23 16 3 4 58-34 35
i. Flacăra 23 12 3 8 45-27 21
5. F.C. Inter 23 11 3 9 32-36 25
6. Sp. Stud. 23 10 2 11 33-39 22
7. F.C.M. Bv. 23 9 3 11 38-41 21
8. F.C. Olt 23 7 7 9 25-36 21
9. F.C. Argeș 23 9 2 12 28-34 20

10. Rapid 23 9 2 12 25-37 20
tl. Corvinul 23 9 2 12 30-46 20
12. F.C. Bihor 23 1 5 11 26-27 19
13. Univ. Craiova 23 7 5 11 33-44 19
14. „U« CJ.-Nap. 22 7 5 10 28-39 19
ÎS. S.C. Bacău 23 9 2 13 39-43 18
18. F.C. Farul 23 8 2 13 20-33 18
17. Oțelul 23 « 4 13 24-46 16
18. A.S.A. Tg. M. 23 2 2 19 14-68 6
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începui săplăininfi

COPIII AL URCAT TREPTELE PERFORMANȚEI iî MULT SPOR! MULT SPORT!
0 Dună trei ani, la secția de lupte din comuna Glina

Cu trei ani în urmă scriam, 
la această rubrică, despre sec
ția de lupte libere din comu
na Glina — situată în apro
pierea Capitalei 
unde tînărul 
devenit antrenor la o 
timpurie (avea doar 23 de ani 
cînd se accidentase și n-a mai 
putut’ să continue activitatea 
competițională la divizionara 
A Vulcan București), a găsit 
înțelegere pentru pasiunea sa. 
„Pleca de acasă în zori — 
scriam atunci — și se întor
cea noaptea tîrziu. Intr-o fos
tă sală de clasă Ia școala ve
che. cu o halteră confecționa
tă dintr-o teavă avînd sudate 
la capete două roți de fier, pe 
o saltea mai mult cu numele, 
copii de țărani învățau 
guincioși tainele luptelor 
bere...". După numai un 
micuții luptători de la Glina 
au urcat pe podiumul de 
noare la finalele 
ale cadeților. Ion 
Dumitru Teicu, 
Păun, Ilie Marin 
Constantines cu.

între timp, copiii lui Pîrvu 
au crescut mari, iar la Glina 
s-au schimbat multe. Notăm 
cu atenție cele spuse de am- 
bițiosul antrenor : ..De la 
Glina au ajuns să lupte acum 
în Divizia A. la Vulcan. nu 
mai puțin de o jumătate de 
echipă •— Constantin Păun, la 
categoria 48 kg. Ion Constan
tin, la „52 kg“. Nicușor Radu, 
la „57 kg". Marcel Puchiu. la 
„68 kg" și Octavian Iordan, 
la ,.82 kg". Unii dintre ei au 
făcut și alte „isprăvi". Bună
oară Păun s-a situat pe locul 
II la finalele Campionatelor

acolo
Nicolae Pirvu.

virstă

o-
republicane 
Constantin. 
Constantin 

și Tănase

CARACAL
(Urmare din pag. 1)

ale speranțelorRepublicane 
olimpice, iar Radu a . ocupat 
locul III la 
de seniori ale României, 
ai țăranilor de la Glina 
cucerit și laurii de campioni 
naționali : Marcel Pachiu, la
cădeți și Ion Constantin, ia 
juniori.

Cu argumente de tot felul, 
Nicolae Pîrvu ne-a mărturisit

„Internaționalele"
Fii 
au

pează că va avea campioni la 
cădeți, juniori și la speranțe 
olimpice. Poate chiar și la 
seniori ; de ce nu ? Cum reu
șește Pîrvu să se împartă la 
cele trei secții ne-am edificat 
văzînjdu-i minuțiosul program 
de antrenamente. Are calcu
lat timpul pentru toată 
pină în cele mai mici 
nunte.

înaintea obișnuitului 
rămas", tînărul antrenor

Cu răbdare și atenție, antrenorul Nicolae Pîrvu iși învață elevii 
să finalizeze un nou procedeu tehnic Foto : Nicolae PROFIR
că anul acesta vom avea pri. 
lejul să consemnăm în 
multe rînduri succese ale 
vilor săi de la Glina, 
Școala generală nr. 
Capitală (unde are

mai 
ele- 

la 
din 

nouă

de
131 
o 

secție, care dispune de o sală 
spațioasă 
manechine, 
gantere, 
etc. și unde vin la fiecare an- 

copii). 
Bucu- 

40 de 
antici.

„înzestrată" cu 
haltere originale, 

mingi medicinale

trenament cite 60 de 
sau de la Progresul 
rești (acolo pregătește 
viitori luptători). El

colae Pîrvu ne-a rugat să gă
sim cîteva rînduri pentru a-i 
aminti pe cei care l-au ajutat 
și il sprijină în 
Maria Ababei — 
comunei Glina, 
nescu, directorul _
nerale 131, ing. Ion Lișcă, pre
ședintele A.S. Vulcan, Marin 
Dabu, secretarul asociației 
sportive și ing. Petre Baciu, 
directorul tehnic al întreprin
derii Vulcan.

Intr-o suită calendaristică 
în care munca și odihna se 
vor împleti, ca în fiecare an, 
sub înalta semnificație a 
sărbătorii de 1 Mal, iubitorii 
sportului au, incepînd de as
tăzi, un înnoit și prelungit 
prilej de a-și proba șl sus
ține pasiunile pentru o dis
ciplină sau alta, pentru jocuri 
șl mișcare în aer liber. Cu 
speranța unui ' ' ‘ 
teo" eît ' “ 
vremi 
noastre, 
simplu 
verde", . ______ _
creare și sport, spre arenele 
larg deschise, în aceste patru 
zile „dintre aprilie și mal", 
bucuriei de a ne reface for
țele în mod activ. Și dacă, 
firesc, celor care, într-o zi 
sau alta, se vor afla în fa
ta cuptoarelor, a forjelor, a 
atîtor locuri de muncă ale 
„focului continuu" le urăm'. 
„Mult spor!", parcă la fel 
de necesară, de binevenită ar 
fi și o urare adresată celor 
ai căror pași se vor îndrepta 
spre , parcuri și stadioane • 
„Mult sport!"

De altfel, organizatorii ac
tivităților sportive au prevă
zut. din timp, o seamă de 
competiții șl concursuri care 
să atragă mai mult și ... mei 
multi doritori să se întreacă 
în cadrul lor, sub egida ge
neroasă a Daciadei. Iată, ea 
de obicei. Capitala îșl în
cheie agenda lunii cu o „zi 
plină» în întreg perimetru) 
sportiv al celor șapte sec-

„buletin me- mai favorabil, a unei 
însorite, gîndurile 
ale tuturor, se duc. 

și direct, „la iarbă 
în zone pentru re-

toare. Dintre întrecerile mal 
importante ale acestei ultime 
duminici de aprilie, să 
menționăm seria finală — 
găzduită de Stadionul Tine
retului, între orele 8,30 :1
14,30 — a competițiilor pe 
municipiu dotate cu tradițio
nala „Cupă 1 Mai", în cazul 
de față la rugby, ' : ‘
handbal șl volei. Alte bine
cunoscute ____ 
bucureștene, de la Cireșaril, 
Voinicelul și aceea din Șos. 
Olteniței nr. 13 la parcurile 
Morarilor sau I.O.R., au in 
program acțiuni numeroase șl 
polivalente ale „sportului 
pentru toți".

în ziua de 1 Mai, în „Olte
niței", la „Tineretului", la 
Herăstrău, ca și în diferitele 
baze sportive ale tuturor sec
toarelor, se va derula, „mi
nut eu minut", o altă zl bo
gată în întreceri și demon
strații care, practic, vor ...tra
versa „lumea sporturilor", în 
plus fiind de apreciat si „re
prize" cultural-dlstractive.

A doua zi, 2 Mai, prin tra
diție dedicată tineretului, te
renurile, sălile și parcurile 
Capitalei au, din nou, pro
gram „deschis", în Parcul Ti
neretului șl în aria Palatului 
Sporturilor șl Culturii. între 
orele 9,30 și 15, desfășurîn- 
du-se un amplu festival „pen
tru toate vîrstele".

S3 mai spunem că. asemă
nător, ea manifestări ale 
bucuriei de a fi, aceste zile 
se vor „împlini" sportiv în 
întreaga tară?!

baschet,
baze sportive
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JOCURI ECHILIBRATE IN CAMPIONATUL MASCULIN
• Trei partide in ultima etapă a diviziei feminine

National mascu- 
programează as- 
jocurile etanel a 
în general echi- 

real interes este

nem azi de mai bine de 7000, 
iar cifra va spori încă in ur
mătorii doi-trei ani, că in com
parație cu același an de refe
rință de cînd Ia cîrma țării se 
afla tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
avem acum o producție indus
trială de 70 de ori mai mare. 
Sînt realizări care au făcut ca 
trei ani consecutiv, în 1985— 
86—87, să ni se decerneze Or
dinul Muncii cl. I în între
cerea socialistă între consiliile 
populare. Iar acum, în chiar 
aceste zile ne mîndrim că în. 
tîmpinăm ziua de 1 Mai cu 
alte frumoase și importante 
succese. In întreprinderile ora
șului nostru lucrează aproxi
mativ 22 000 de oameni, avem 
3 licee de mare tradiție, 7 
școli generale, 12 grădinițe, în- 
sumînd peste 11000 de tineri 
și copii. Este de la sine înțe
les că pentru toti aceștia, e- 
xercițiul fizic, mișcarea, spor
tul, reprezintă o activitate de 
primă importanță, parte inte
grantă a educației comuniste 
pe care avem datoria să o con
ferim tinărului societății noas
tre. In această idee, in mai 
toate întreprinderile există 
baze sportive, se desfășoară o

ÎNTRECERI

susținută activitate în cadrul 
marii competiții naționale Da- 
ciada. Ansamblul dc gimnasti
că ritmică al Casei Pionierilor 
și Șoimilor Patriei și cel ai 
Școlii generale nr. 7 au cîști- 
gat faza pe țară a întrecerii, 
la fel atleta Mihaela Ciu sau 
luptătorul Constantin Lauren- 
țiu, promovați ulterior în sec
țiile de performanță. Fiindcă, 
se știe, acesta este însuși unul 
din țelurile marii competiții 
naționale — permanenta de
pistare de talente autentice. Ne 
străduim să asigurăm un cadru 
adecvat și sportului de per
formanță : prin muncă obșteas. 
că, în cea mai mare parte, s-a 
modernizat stadionul „Parc", 
mărindu-se capacitatea tribune
lor de la 5 000 la 12 000, în a- 
celași complex sportiv s-au a- 
menajat terenuri de handbal, 
tenis, volei, pistă de atletism. 
Avem în oraș 9 secții de per
formanță de nivel republican, 
în care activează peste 600 de 
sportivi legitimați. Iar aceștia, 
Ia rîndu-le, nu o dată, ne o- 
feră motive de satisfacție, 
cum ar fi acum, de pildă, e. 
chipa de fotbal, care înregis
trează cel mai bun sezon al 
său. • O întrebare, re
cunoaștem, cam indiscretă : 
știm că, de fel, sînteți vîlcean. 
Or, astăzi F.C.M.-ul va întîlni, 
și încă într-un meci cu impor
tanță asupra promovării, toc-

OM AGI ALE

maj echipa orașului 
voastră natal. Cum 
împărți simpatiile ? • In 
5 ani. de cînd lucrez aici am 
devenit trup și suflet caraca- 
lean, iubesc tot ce aparține o- 
rașului, deci și... echipa de fot
bal. Incit doresc... „1“. Dar de 
va fi ,,2“, dacă vîlcenii se vor 
dovedi maj buni în teren, îi 
voi felicita din inimă.

Nu avea să fie ,,2“, nici mă
car „X“, gazdele obținînd o 
aplaudată victorie. Grupuri- 
grupuri, poate aceleași de la 
venire, oamenii orașului mai 
zăbovesc care la o discuție, 
care la o halbă de bere. Unde... 
de fapt subiectul nr. 1 îl va 
reprezenta tot victoria F.C.M.- 
ului. Aceiași oameni care, și 
mîine, și în săptămîna viitoa
re, și în anii ce vor veni, vor 
desăvîrși noua frumusețe a ă- 
cestui oraș de numele căruia 
se leagă atîtea legende. Dintre 
care cea mai adevărată se a- 
rată a fi cea scrisă în anii 
noștri, cea din care s-a ’născut 
actuala înfățișare a Caracalu
lui: superba minune a muncii...

dumnea- 
vă veți 

cei

SPORTUL, LA
(Urmare din vag 1)

(Urmare im pag 1)

clusiv ale „Cupei Anghel 
. ligny". tradițională 
maș, coresp.).

CRAIOVA. Peste 
stadenți și studente 
versității s-au 
startul crosului dedicat 
de 1 Mai. Pe primele locuri : 
Claudia Ungureanu și Felix 
Voinea (II Medicină). Acțiu
nea. desfășurată in Parcul 
Poporului, s-a bucurat de o

(B.
Sa- 
Ta-

1 500 
ale 

prezentat
de 

Uni- 
la 

zilei

excelentă organizare' (V. Po- 
povici, coresp.).

SALAJ. Atît la Zalău, re
ședința județului, cit și în 
multe așezări urbane și rura
le au avut loc competiții la 
nivelul unor întreprinderi, 
printre cane cea de armături 
industriale din fontă, cea de 
țevi și cea de conductori elec
trici emailați, cu participarea 
a zeci și zeci de oameni ai 
muncii, precum și în unități
le de învățămînt (N. Danciu, 
conesp.).

vicepreședintelui Consiliului 
popular, Ion Gheorghe, „ce- 
tățenii Lehliului nostru vor 
avea o bază sportivă cum iși 
doresc de mult și pe care ei 
înșiși vor trebui să o facă, 
metru cu metru, pină ce va 
arăta... mai frumos decît pe 
machetă". Dar. încă de pe a- 
cum, serioase eforturi sînt in- 
dreptate spre baza existentă, 
pentru extinderea ei, pentru 
amenajarea și refacerea unor 
terenuri, pentru mărirea 
funcționalității acestora. „în- 
tre 1 Mai și 23 August, două 
dintre marile sărbători ale a- 
nului, — a ținut să sublinieze 
același interlocutor, președin-

ADMINISTRAȚIA DE
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 28 APRILIE 1989

STAT LOTO- PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Extragerea I : 83 11 78 42 88 
51 23 34 12; Extragerea a II-a: 
81 24 61 25 39 29 46 18 56.

Fond total de cîștiguri: 
842.579 lei, din care 165.551 Iei, 
report la categoria 1.
• Mîine, duminică, 30 apri

lie, va avea loc în București. în 
sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2, o interesantă TRAGERE 
multipla loto, cu Importan
te șanse pentru marea masă a

participanțllor. Tragerea va în
cepe la ora 16,30, Iar la radio 
vor putea fi audiate aspecte de 
la operațiunile de tragere in 
pauza transmisiilor de la parti
dele de fotbal, pe programul I.
• Nu uitați că miine, dumini

că. are loc șl concursul PRO
NOSPORT al săptămînii, cu 
partide de cel mai mare inte
res, pe care le redăm mai jos, 
pentru a veni în sprijinul parti- 
cipanților ce poate încă nu cu
nosc alcătuirea concursului res
pectiv, care e următoarea: 1.
Oțelul — F.C. Argeș ; 2. Corvinul 
— F.C. Olt; 3, A.S.A. — Univ. 
Craiova ; 4. Farul — Rapid
Buc.; 5. Cesena — Ascoll ; 6. Co-

mo — Roma : 7. Inter — Milan; 
8. Lazio — Lecce; 9. Napoli — 
Verona; 10. Pescara — Fiorenti
na ; 11. Pisa —’ A taianta ; 12.
Sampdorla — Juventus; 13. Tori
no — Bologna.
• Jucind cu asiduitate la „LO

ZUL PRIMĂVERII" — emisiune 
specială limitată cu cîștiguri su
plimentare din fondul special al 
sistemului — puteți să aveți sur
priza de a cîștiga, pe lingă auto
turisme „Dacia 1300“ și însem
nate sume de bani (10.000, 20 000. 
50.000 lei etc.), unul (sau mal 
multe!) TELEVIZOARE COLOR. 
Nu uitați, însă, că emisiunea fi
ind limitată, se poate epuiza în 
orice moment!

Campionatul 
lin. Divizia A 
tăzi și mîine 
XlX-a. meciuri 
librate. De un 
partida de la Timișoara în care 
„Poli" primește vizita dinamoviș- 
tilor bucureștenl. meci totdeauna 
sub semnul luptei aprige pentru 
punctele puse în joc. 
echilibrat ~
de la Sinnicolau Mare 
formația locală Comerțul, 
avea ca adversară ne Universita
tea Craiova. De rezultatul aces
tei oartide deoinde în mare mă
sură supraviețuirea în prima

Foarte
se anunță și disputa 

în care 
va

Divizie a tiandballștilor bănă
țeni. după cum eșecul studen
ților va însemna adunarea multor 
semne de întrebare pentru viito
rul lor în ediția următoare a 
Campionatului Național. Dată 
fiind forma manifestată în ulti
ma perioadă. în restul partide
lor,' gazdele dețin prima șansă, 
fără ca aceasta să însemne că 
oaspeții sînt dinainte învinși. 
Programul etapei arată astfel : 
Șteaua — Dacia Pitești (astăzi, 
de la ora 16.30. Sala Floreasca), 
Dinamo Brașov — H.C. Minaur 
Baia Mare. Comerțul Sinnicolau 
Mare — Universitatea Craiova,

LA MORENI, 0 NOUA
Campionatele Republicane in

dividuale de motocros conti
nuă mîine cu etapa a 2-a pe 
traseul de la Moreni, în orga
nizarea asociației sportive Au- 
tomecanica din localitate. Și-au 
anunțat participarea peste o 
sută de alergători, de toate ca
tegoriile. în program figurînd 
curse pentru clasele 50, 80. 
125 și 250 cmc.

întrecerile de duminică se 
vor desfășura în condiții supe
rioare de concurs deoarece a- 
sociația sportivă Automecanica 
a luat măsuri pentru continua 
modernizare a „arenei" de mo
tocros de pe Dealul Sîngeriș.

TIMPUL VIITOR
te al celei mai mari asociații 
sportive locale, Victoria — 
avem, tot orașul, «u mic, 
cu mare, mult, foarte mult de 
muncă, și ca iubitori, susțină
tori și firește, practicant ai 
sportului". De altminteri, încă 
din toamnă, a început lucrul 
la modernizarea stadionului 
divizionarei C de fotbal. A- 
cam, cele 1000 de locuri ale 
tribunei arată altfel, „adăpos- 
tindu-i“ pe spectatori cînd 
timpul de joc este nefavora
bil. A apărut, în această pri. 
măvară, și „terenul 2", in cu- 
rind omologabil pentru com
petiții oficiale. în jurul „tere- 
nului 1“ se conturează pista 
de atletism, cu patra culoare, 
iar anexele stadionului s-au 
prelungit, urmînd să ofere 
condiții mai bune, mai civili
zate, și gazdelor, și < "
lor. La cererea... f„------
în spatele tribunei vor fi 
menajate, încă în 
alte terenuri, de 
chet și tenis. Dar — pe drept 
cuvînt. s-a spus — cînd toate 
vor fi ..acolo", nu numai e- 
chipa de fotbal va beneficia 
de ele... La fel va fi și ca te. 
renurile de sport ale Liceului 
agroindustrial și ale școlii în
vecinate, mai devreme chiar, 
la început de mai. cînd va fi 
așternut un nou „covor" de bi
tum și suprafețele vor fi delimi-

,1 oaspeți- 
fotbaliștiior, 

a- 
acest an, 
volei, bas.

ETAPA DE M0T0CR0S
După cum ne spunea fostul 
campion de motocros, Teodor 
Bălănoiu, antrenorul alergăto
rilor din Moreni, în ultimele 
două săptămîni s-a muncit în 
fiecare zi a lărgirea traseului 
pentru a putea găzdui și curse 
de ataș, s-a renovat parcul de 
mașini, drumurile de acces, 
turnul pentru stația de radio- 
fieare, s-au revopsit tribunele 
și s-a montat un start meca
nic individual, cu 40 de casete.

Așadar, la Moreni, totul este 
pus la punct pentru un . spec
tacol atractiv de mootciclism. 
Primul start se va da la 
ora 9,30.

tate pe principiile unei geome
trii a polivalenței • „Sarcina a- 
sumată ferm" (antrenorul Marian 
Catană) de echipa de fot
bal a Victoriei : consolidarea 
poziției de mijloc în clasa
ment, într-o serie „tare", cu 
6 foste divizionare B, pentru 
a na mai retrograda pentru 
cite un an, doi sau trei, ca 
altădată. • Echipa „mai 
mică" a unității de confecții 
„Crinul" se va profila și pe 
producerea „jucătorj’or de 
perspectivă", care să-i... imite 
pe Marian Călinoiu și Iulian 
lacomi, ambii muncitori aici, 
ambii în lotul „echipei mari" 
a orașului. • Tot la „Crinul" 
(unitate predominant femi
nină), în planul „extrapro- 
ducție" : refacerea echipei de 
handbal fete, sub ecusonul 
propriu, apreciat pentru 
tatea confecțiilor 
hotare, • Liceul
altele, „misiunea" apropiată 
de gazdă a „interjudețenei" 
de oină pe minister, dar ținta 
e și calificarea în finală.

■ într-un oraș nou în pragul 
marii sărbători a muncii, 
munca pare să nu-și scoată 
„.hainele de lucru". Oricum, 
l.a LehliJ Gară, Întîiul de 
Mai 1989 se așează ca o piatră 
de temelie a viitorului. Și în 
sport, între toate «te îl vor 
împlini din elanul prezentu
lui acestei, astăzi, „a treia lo
calitate ca importanță a jude-, 
fulul Călărași".

caii- 
și... peste 
are. între

Politehnic 
București 
Tg. Mur,

Mec’ 
C.U.G. 
pută joi.

Din ui 
feminine 
nlcă nun 
fecția l 
Brasov 
10.15 ; în
— Calcu
— A.S.A. 
lin). 11 
TEROi.. J 
Constant: 
București 
Zalău — 
Partidele 
șoara — 
și Mureș 
Bacău v<

rea. Sînt 
în specia 
sportivi 
care anu 
începi nd 
liana 
(tenis 
cu, Mari 
Sacerdoțe 
și Magda 
Cătălina 
Băbeanu 
și C. Chi 
Caravan 
etc. cu e 
formanțe; 
dat lotu 
diverse e

Azi,

ATRA
DL .
Astăzi, 

Rapid di 
loc o at 
interesant 
feminin. 
București 
teriu de 
tuirea lo 
vederea 
nice și a 
din ace-X 
particip», 
de clubui 
printre c; 
ința Iași, 
Arad, Nit 
talul Re 
Voința 
structorul 
dustria Uș 
București 
se număi 
anul trec 
riilor): M 
talul JBuz 
și Cristin 
la C.S.Ș. 
Diana Ci 
Angela I 
Structorul 
(I.F.L.G.S 
(T.C.I.) ș 
mia Năsă
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I Timi- 
Vilcea 

- Știința 
. 4 mai.

ivalul ansamblurilor sportive

Mime prima scenă

In lipsa meciurilor de „A", du- 
divl- 
een- 
fot- 
for- 
dar

/n Divizia B, etapa a 25 a

I
cu exerciții conținînd elemen
te de dificultate, de remarcai" 
bilă spectaculozitate, dove
dind omogenitate și coeziune. 
Harnica, inimoasa și pasio
nata profesoară de la Liceul 
economic nr. 2 din București, 
E'ena Popescu, și-a prezentat 
în finala pe țară pentru a ze
cea oară echipa care a confir
mat pregătirea serioasă și de
votată a sportivelor sale. A 
fost o încintare evoluția bucu- 
reștencelor, care au obținut 
note ridicate, de două ori 9,90 
pentru compoziție și 9,60, res
pectiv 9,40, pentru execuție. 
Astfel, Mihaela Neagu, Car
men Pleșa, Teleana Clinciu, 
Carmen Vișoiu, Ramona Stan, 
Geofgeta Măriuță și Valentina 
Voicu au cucerit, pentru a 
doua oară consecutiv, pe de
plin meritat, titlul de cam
pioană a Daciadei, încunu- 
nînd eforturile acestor admi- 
rabile fete, îndrăgostite de 
gimnastica ritmică. Pe podiu. 
mul de premiere, două redu
tabile campioane județene, e- 
chipele reprezentînd Mara- 
mureșu] și Timișul. Profe
soara Clara Pană, medaliată 
și chiar cîștigătoare cu for
mațiile sale in numeroase e. 
diții precedente ale Festiva1 u- 
lui (a participat la 15 
ții ale acestei finale) a 
în elevele Liceului
ghe Șincai" din Baia Mare re
prezentante valoroase, Mar
gareta Sabău, Mariana Ștef și 
coechipierele lor 
du-se de locul doi 
Liceul de filologie-istorie 
Timișoara (profesoară 
driana Tămașoiu), situat 
treapta a III-a a podiumului 
de premiere, a completat 
trioul celor mal bune echipe 
la finala pe țară din acest an. 
Pe locurile următoare : 4. Ca- 
raș-Severin. 5. Bihor, 6. Gorj.

edi. 
avut 

„Gheor.

bucurîn- 
obținut. 
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A« 
pe
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COMPETIȚIA PENTRU EVITAREA LOCURILOR 
PERICULOASE DOMINĂ PROGRAMUL

Divizia A revine în arenă 
cu jocurile etapei a 24-a, pro
gramată miine. Cum s-a mai 
subliniat în această succintă 
prezentare a partidelor de pe 
prima scenă, competiția cea 
mai complicată și mai intere- 
sântă rămîne cea pentru evi
tarea locurilor care indică 
direcția Diviziei B. Clasamen
tul menține această extrem 
de redusă „porțiune" de 
puncte între ocupanta locu
lui 6 (Sportul Studențesc) și 
cea de pe poziția a 17-a (Oțe
lul) : 22 față de 16. deci nu
mai șase puncte pentru 12 
formații ! In această situație, 
fiecare rezultat produce veri
tabile seisme pentru întregul 
clasament, iar punctele obți
nute în deplasare capătă du
blă importanță. De unde și a. 
tenția și decizia cu cane a- 
proape fiecare i 
se va angaja. Prin 
presie, am reținut 
importante pentru 
zona inferioară a 
lui pe cele de la Constanța și 
Bacău, în primul rind.

Pe Litoral, Rapid, cane 
demonstrat o revenire 
va da replica Farului, 
la numai două „lungimi" 
clasament, dar pîndită 
perspective deloc roze in 
ventuali'tatea pierderii 
puncte.

La Bacău, S.C.-ul primeș
te vizita unei concurente. In- 
ter, lansată în continuare in 
cursa pentru un loc „euro
pean".

Cu Implicații importante 
pentru ambele formații aflate 
în arenă apare meciul de la 
Galați (Oțelul — F.C. Argeș), 
după cum sub Tîmpa oaspeții 
(„U“ Cluj-Napoca) sînt mult 
mai presați de poziția actuală

cane 
competitoare 

i simplă im- 
ca jocuri 
lupta din 
claSamentu-

a 
netă, 

aflată 
in 
de 
fi
de

din competiție decît gazdele, 
F.C.M. .Tot în această catego
rie, a echipei in deplasare se- 
toasă de puncte, se află și U- 
niversitatea Craiova, care' va 
evolua la Tg. Mureș, aoolo 
unde, în ultima perioadă de 
timp, deținătoarea „lanternei 
roșii" n-a mai cunoscut gustul 
victoriei.

O întîlnire mai liniștită, în 
sensul că ambele echipe sînt 
pe locuri solide în clasament, 
înregistrăm la Moreni, Flacă
ra — Dinamo, cele 16 puncte 
în plus ale dinamoviștilor 
pledînd pentru perspectiva u- 
nui succes al lor. Tot în avan
tajul gazdelor. în „calculul 
hîrtiei" se prezintă și meciul 
de la București; dintre Victo
ria și F.C. Bihor ; după cum 
Corvinul păstrează prima 
șansă în disputa cu F.C. Olt, 
de care o desparte un singur ■ 
punct în clasament.

Al doilea meci din Capitală, 
Steaua — Sportul Studen
țesc, o partidă de tradiție, din 
seria derbyurilor bucurește- 
ne. Așteptăm o întîlnire. spec
taculoasă (campioana 
indu-se cu argumente 
de succes) între două 
în care evoluează multi 
baliști buni. ~ 
importantele 
rale“ ale Stelei în perspectiva 
finalei de la 24 mai, de la 
Barcelona.

aiini- 
certe 

echipe 
fot. 

Este una dintre 
„repetiții gene-
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portive, 
;eș, Vo- 
Petrolul 
aș. Me. 
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j. Con- 

sl In- 
P.L.G.S. 
etitoare 
ele de 
catego- 
ol (Me- 
Ursescu 
bele de

Deva).
Arad)

Ș. Con- 
ărăianu

Buzaș 
u (Chi-

Ce a generat acest flux de 
valori ? In principal capacitatea 
profesională a unor antrenori 
(Traian Ancuța și Eugen Po. 
pcscu — tenis de masă. Al. 
Moise — baschet, colectivul 
tehnicienilor specializați în a- 
tletism, în frunte cu prof. P. 
Pupăză etc.), atu corelat cu o 
acțiune de selecție de anvergu
ră, care se desfășoară ciclic, 
cuprinzînd în principal toți 
elevii claselor I—IV din șco
lile municipiului de reședință 
și din județ. „Este o acțiune 
definitorie pentru reușitele 
clubului, la care iau parte, o- 
bligatoriu, toate cadrele tehni
ce". face precizarea prof. N. 
Dinescu, directorul C.S.Ș. Rm. 
Vîlcea.

Așadar : capacitate profesio
nală (noi am adăuga și calități 
pedagogice) și o riguroasă se
lecție. extinsă din acest an de 
învățămînt si în unitățile pre
școlare. ceea ce vrea să însem
ne că, alături de profesorii de 
educație fizică, de învățători 
se află și educatoarele din gră
dinițe. colaboratori ai clubului 
în această acțiune permanentă. 
Să adăugăm sprijinul pe care 
C.S.Ș. îl primește din partea 
Consiliului popular al munici
piului, al Inspectoratului șco
lar, al conducerilor unor uni
tăți de învățămînt (al liceelor 
energetic, de chimie, de

strucții, mecanic 2, textil 8) 
sau economice (T.I.A.B., C.E.T. 
Govora. F.I.N.C.A. Drăgășani, 
Secția 3 Linii și I.E.L.I.F. Rm. 
Vilcea ș.a.), conlucrarea strînsă 
cu asociațiile sportive ale u- 
nor întreprinderi (I.U.C.F. Me. 
talul, Fevoriarul, Sodistul, Vo
ința etc.). Dintr-un asemenea 
larg context, C.S.Ș. Rm. Vil
cea și-a putut asigura condiții 
optime de activitate — un sta
dion propriu (fost al Hidroteh
nicii), o sală pentru „jocuri", 
folosită în comun cu Liceul 
industrial 7, altă sală pentru 
tenis de masă (în cartierul 
Ostroveni), un club de șah (re
cent dat în folosință la Secția 
3 Linii c.f.), un teren de atle
tism în vecinătatea sediului și, 
în curs de amenajare. încă o 
sală pentru forță. Se înțelege 
că reprezentanții clubului au 
acces pe toate bazele sportive 
ale C.J.E.F.S. O magazie cu 
materiale și echipament (exce
lent înzestrată) este în măsură 
să facă față tuturor cerințelor.

Așa cum este organizat și 
dotat. C.S.Ș. Rm. Vilcea pro
mite să se mențină printre 
fruntașe nu numai între uni
tățile similare din țară, ci să 
propulseze în performantă noi 
și noi valori.

minica trecută, întrecerea 
zionarelor B s-a aflat în 
trul atenției iubitorilor de 
bal. Miine revin pe gazon 
mațiile din primul eșalon, uar 
interesul față de jocurile Divi
ziei B nu scade cu nimic. Cu 
cit ne apropiem de final, între
cerea pentru promovare, In se
riile a doua șl a treia, și pentru . ( toate 

mal

frumoasă surpriză), cu 16 p„ și 
Avintul Reghin, locul 18. cu 
doar 11 p„ au situația foarte 
grea (în a III a). Comportări 
mal mult d-ecît modeste au fos- 

C.S. Tîrgo- 
și chiar F.C.

evltarea retrogradării, In 
cele trei serii, devine tot ___
palpitantă. Doar Petrolul Plo
iești, grație unul start excelent
de primăvară și a zestrei „con
sistente" de puncte, nu are 
griji, In ciuda înfrîngerli, la li
mită. la Brăila. Acum, brăllenll 
vor juca In județul ploieștemlor 
(la Cîmpina), Iar Petrolul, acasă, 
tn „subsol". 10 echipe sînt înși
rate pe distanța a două puncte. 
Dar mal sînt 10 etapei! In 
privința retrogradării, cam la fel 
stau lucrurile șl in celelalte se
rii : I.C.I.M., locul 5, cu 24 <tc 
puncte; Metalul Mija, locul 18, 
cu 20 p. (În a II-a); C.S.M. Re
șița, locul 9, cu 23 p.; Gloria 
Reșița, locul 16, cu 19 p., doar 
A.S. Paroșcni (anul trecut, o

PROGRAMUL
SERIA i: c.F.R. Pașcani — 

A.S.A. Explorări Cîmpulung: A. 
Crăciun (București), Poiana Cîm- 
plna — F.C.M. Progresul Brăi
la: L. Sălăgean (Satu Mare). Pe
trolul Ploiești — Aripile Victo
ria Bacău: B. Cațaros (Călărași) 
— se dispută astăzi de la ora 
16.30. f.e.p.a. ’74 Bîrlad — Uni
rea Focșani: L. Kelcmen (Deva), 
Metalul Plopeni — Ceahlăul P 
Neamț: A. Cstkmantorl (Tg Mu
reș). Steaua Mizil — Șiretul 
Pașcani: Gh. Dumitrașcu (Con
stanța). Politehnica Iași — Glo
ria Buzău: O. Streng (Oradea). 
F.C.M. Dinamo Delta Tulcca — 
Prahova C.S.U. Ploiești: C. Ma
tei (Deva), C.S.M. Suceava — 
C.S. Botoșani: I. Piștea (Baia Mare).

SERIA A Il-a: Dacia Pitești — 
Metalul Mija: P. Iliescu (Bucu
rești). Metalul Mangalia — 
I.C.I.M. Brașov: I. Ghergheli 
(Baia Mare). Electroputere Cra
iova — Minerul Motru: V. Do- 
brescu (București). Chimia Im. 
Vîlcea — Dunărea Călărași: V. Cîrnaț (Aiud), F.C.M. Caracal — 
A.S. Drobeta Țr. Severin: I. 
Spătaru (Galați), Gloria Pandu-

tele divizionare A 
viște, C.S.M. Reșița 
Maramureș.

In seria a doua.
Jiul și Chimia Rm. ____  __
tinuă să-și schimbe locurile, a- 
cum la egalitate de puncte, cu 
avantaj de patru goluri 
echipa din Petroșani.
Chimia joacă acasă, cu ____
rea Călărași. Jiul merge la Sla
tina. tn seria a III-a, „Poli" a 
luat două puncte, „în deplasare", 
la A.S.A. Progresul... Timișoara, 
U.T.A. a pierdut la Tîrnăveni 
(arădenii, una caldă, una rece!!) 
și studenții au iar trei pupele 
avans. Acum, ambele formații 
joacă aeașă și e greu de presu
pus că Unirea Alba Iulia și Glo
ria Reșița pot furniza surprize 
la Arad și. respectiv Timișoara. 
Dar să vedem ce va fi. pentru 
că duminica trecută fruntașele 
(Petrolul, Chimia, U.T.A.) au a- 
vut o zi nefastă. (AL. C.).

Șl ARBITRII
rli Tg. Jiu — Gaz Metan vle- 
diaș: D. Vasile (București). Trac
torul Brașov — C.S. Tîrgovlste : 
T. Badea (București). Metalur
gistul Slatina — .Jiul: L. Pantea 
(București). Electromureș Tg. 
Mureș — Sportul „30 Decembrie": 
N. Grigorescu (Timișoara).

SERIA A III-a: C.S.M. Reșița
— A.S.A. Progresul Timișoara : 
L Floricel (Brasov), U.T. Arad
— Unirea Alba Iulia: I. Năltan
(Predeal). Metalul Bocșa — Mi
nerul Cavnle: M. Dragu (Galați), 
C.F.R. Timișoara — Chimica 
Tîrnăveni : V. Onu (Predeal). A- 
vîntul Reghin — strungul Arad: 
C. Sorescu (Pitești). Politehnica 
Timișoara — Gloria Reșița: D. 
Teodorescu (București). Dacia 
Mecanica Orăștfe — A.S. Paro- 
șenl-Vulcan ■ Gh. Bizinichi 
(Ploiești). Gloria Bistrița O- 
limpia Satu Mare: V. Cenuse
(Constanta). F.C. Maramureș — 
Armătura Zalău: C. Olteana
(Drobeta Tr. Severin).

Cu excepția meciului Petrolul 
Ploiești — Arinile Victoria Ba
cău, celelalte partide vor începe 
la ora 11.

în frunte 
Vilcea con-

pentru 
Milne, 
Dună-

Săptămîna viitoare, start în turneul final al C.E

PRIMUL MECI AL JUNIORILOR NOȘTRI, LA AARHUS, ÎN 4 MAI
După oe au absolvit cu brio 

examenul din preliminarii 
(4—0 și 1—2 cu Polonia), 
niorii noștri s-au pregătit

La Aarhus, în Danemarca, 
se vor disputa, joi 4 mai, pri- 
mele două meciuri din cadrul 
grupei A a turneului final al

11 -le juniorilor „tricolori" care se va alinia la startul 
turneului final „din Danemarca : Dicu, Molnar, M. Marius, Cuc, 

Ștefan, Bătrinu, Moldovan, Soare, Papa, Stingă, Zară 
Foto : Nicolae PROFIR

Campionatului European de 
juniori B. Primul va fi Por
tugalia — Elveția, cel de al 
doilea România — Norvegia. 
Cu alte cuvinte, echipa noastră 
va debuta in faza ultimă a a- 
oestei competiții la startul 
căreia s-au aliniat 31 de re
prezentative, juniorii danezi 
fiind calificați direct, fără să 
mai participe la preliminarii, 
cum prevede regulamentul 
competiției.

Snagov, antrenorii insistînd 
cu precădere asupra unor as
pecte de natură tehnico-tac. 
tică. între timp s-a efectuat și 
un turneu de două jocuri in 
Bulgaria (0—0 și 1—0). foarte 
tinerii noștri 
bind 
tați 
țese 
bine 
neul

jucători pro. 
și <TJ acest prilej cali- 

reale, care ne îndreptă- 
să sperăm că vom evolua 
și în meciurile din tur. 
final.

Deplasarea in Danemarca 
este prevăzută pentru începu, 
tul săptămînii viitoare. Prin
tre jucătorii care o vor efec. 
tua se numără Atanasescu și 
Molnar 
Marius, Dicu, Soare, 
Bătrinu, Stingă, Papa, 
Moldovan.

Antrenorii 
Gheorghe Ola 
cu. Medic 
pescu.

Celelalte 
grupă ale 
eu Elveția 
sînt programate în 6 și res
pectiv 8 mai.

portari ; Zară, M. 
ștefan, 

Cuc,

sîntechipei
și loan Pătraș. 
Pompiliu -Po-

două meciuri 
juniorilor noștri 
și Portugalia

din

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• MECIUL ROMANIA — 

BULGARIA, din cadrul prelimi
nariilor C.M., care se va dis
puta la București in ziua de 11 
mai, va fi condus de o brigadă 
de arbitri sovietică, avîndu-1 la 
centru pe V. Husainov, cunoscut 
internațional cu două decenii în 
urmă.
• ȘIRETUL PAȘCANI — STAL 

MIELEC (Polonia) 1—0 (0—0). La 
Pașcani s-a disputat lntîlnirea in
ternațională amicală In care di
vizionara B Șiretul a Întrecut 
formația poloneză Stal Mielee 
cu scorul de l—o (0—0). prin 
golul marcat de Kreb (mln. 50). 
V. Apostol — coresp.

Tradiționalul turneu „open" de 
primăvară organizat de secția 
de șan a Asociației Sportive 
I.T. București, va avea loc in ac- 
cest an între 3—14 mai. Turneul 
este deschis pentru toate 
categoriile de clasificare și 
vîrstă oferind. posibilitatea par- 
ticipantilor să îndeplinească nor
mele de maestru si candidat de 
maestru. Totodată întrecerile 
vor fi un bun prilej de pregăti
re pentru apropiatele finale 
,,B“ ale Campionatelor Naționale, 
.care încen la 18 mai. Se va juca 
în sala I.T.B. din str. Lipscani 
nr. 21.

tn cadrul activităților aceleiași 
asociații vineri a avut loc la 
deschiderea cursului de pregă
tire pentru copil cu care prilej 
antrenorul Em. Reicher maestru. 
F.IDE. a susținut un interesant 
simultan în compania micuților 
cursanti.

O NOUA
TURNEUL UE PRIMĂVARĂ LA $AN

AUTOTURISME. DACIA 1300 
•* numeroase clștiguri In bani

LOZUL 
PRIMĂVERII

OCAZIE
PENTRU

VALORIFICAREA
ȘANSELOR l

• La toate agențiile 
vinzătorii volanți ;

• Surprize dintre cele 
plăcute : . cițtiguri 
50.000 lei, 20.000 
10.000 lei, 5.000 lei 
altele.

mai 
de 
lei,
|i

9 Nu uitați că emisiunea 
este LIMITATA I

DIN DOSARELE COMISIEI
• „Ordinea de zi" a ședinței 

de săptămîna aceasta a Comi
siei de disciplină a F.R.F. a pu
tut fi epuizată In mai puțin de 
o oră — timp record! — aceas
ta fiindcă numărul abaterilor a 
fost mult, mult mal mic, iar 
„dimensiunile- lor mal reduse. 
Ne bucurăm, firește, fără a ui
ta Insă zicala că nu se face pri
măvară cu o singură floare. Dar, 
poate, vor apărea șl altele...
• Pe fondul acestei duminici, 

ca să-l spunem așa „cuminți", 
apare cu atît mal supărătoare 
fapta lui Bughlu (Victoria Tăn- 
dărei) care, în meciul cu Olim
pia Rimnicu-Sărat, a călcat cu 
crampoanele un adversar căzut 
la pămînt. Un „adversar", pen
tru ca juca la cealaltă echipă, 
de fapt un partener de Întrece
re sportivă. Ce are comun cu 
sportul fapta lui Bughlu? Dar, 
ca și cum această abatere n-ar 
fi clntărit destul de greu. Ba- 
ghiu a adus și injurii arbitrului 
de linte, care ridicase steagul,

DISCIPLINA
semnalizind „centralului" gestul 
jucătorului echipei din Țăndăreu 
Comisia de disciplină l-a sus* 
pendat pe Bughlu pe șase etape. 
Dar conducerea echipei Victo
ria Tândârei, ea, n-are nimic de 
spus? Tare am vrea să-i cunoaș
tem opinia!
• Cu o sancțiune severă — 

șapte etape de suspendare — s-a 
ales și Lomnășan — CSU Me
canica Sibiu. In meciul cu Ener
gia Săsciorl, el a dat o palmă 
unul adversar. In dozarea pe
depsei s-a ținut seama de faptul 
că Lomnâșan era recidivist. La 
acest lucru, se pare că tomnâ* 
șan nu s-a gîndit în clipa dud 
șl-a pălmuit adversarul...
• Patru etape nu va juca nici

Bratu (Victoria Lehliu). Acesta, 
In pauza meciului eu Portul 
Constanța, in loc să dea mina 
cu adversarul direct, a preferat 
să folosească piciorul, lovindu-1 
pe-----— C „„..t-':"'
cu patru etape de suspendare.

adversarul direct, a preferat 
acesta. O „preferință" soldată 

‘ ‘ Jack BERARI U



TURNEUL FINAL AL C.M.
DE HOCHEJ PE GHEATĂ (gr. A)

La Stockholm au început 
meciuile din turneul final al 
C.M. de hochei pe gheață 
(grupa A), la care participă 
primele 4 formații clasate în 
prima fază. în deschidere, 
Canada a dispus de Suedia cu 
5—3 (2—1. 2—2, 1—0). Pentru 
învingători au înscris Di 
neen 2, Messier, Stevens și 
Patrick, respectiv Berglund 2 
și Edelbrinck. în partida ve
detă s-au intîlnit reprezenta
tivele U.R.S.S. și Cehoslova
ciei. Victoria a revenit, după 
o luptă foarte pasionantă ho- 
cheiștilor sovietici cu 1—0 
(0—0. 0—0, 1—0), prin golul 
marcat de Bîkov.

ACTUALITATEA LA TENIS
Turnee feminine in Spania ți S.U.A.; întreceri mascu
line la Monte Carlo ; clasamentul „Marelui Premiu**
Rezultate în turneul feminin 

de la Barcelona : Jana Novotna 
(Cehoslovacia) — Nathalie Guer
re (Franța) 6—2. 6—4 ; Silvia 
Hanika (R.F. Germania) — Mer
cedes Paz (Argentina) 6—3. 7—6. 
7—6; Raffaela Reggl (Italia) — 
Adriana Villagran (Argentina) 
6—4, 2—6, 6—3; Barbara Romano 
(Italia) — Juditn Wiesner (A- 
ustria) 3—6, 6—2, 6—3; Tina La- 
rensen (Danemarca) — Nlcole 
Jagerman (Olanda) 6—3, 6—4.

In turul II al turneului femi
nin de la Houston (Texas): Amy 
Frazier (S.U.A.) — Andrea Ho- 
llkova (Cehoslovacia) 6—2. 6—2 ; 
Kathy Rinaldi (S.U.A.) — Mi
chelle Torres (S.U.A.) 7—5, 2—6. 
6—3 ; Carrie Cunningham (S.U.A.) 
— Katerina Maleeva (Bulgaria) 
4—6, 7—5, 6—2. Primele partide

din optimile de finală ; Monica 
Seles (Iugoslavia) — Amy Fra
zier (S.U.A.) 5—7, 6—4, 6—2 : Su
san Sloane (S.U.A.) — Angelika 
Kanellopoulous (Grecia) 6—4, 3—6. 
7—5 ; Gretchen Magres (S.U.A.) 
— Katrina Adams (S.U.A.) 6—4. 
6-2.

STELIȘT1I S-AU CLASAT
LA ÎNTRECERILE DE

Un public numeros a asistat, 
zilele trecute, la tradiționala 
competiție internațională de 
judo. Campionatele sportive ale 
armatelor prietene, care a a- 
vut loc la Kiev. Au participat 
concurenți valoroși din 8 țări, 
printre care Bulgaria, R.P.D. 
Coreeană, Polonia. România 
(echipa clubului Steaua, actua
la campioană republicană) și, 
desigur, U.R.S.S. (cu 4 judoka 
la fiecare categorie de greu
tate). După remarcabile evolu
ții. steliștii s-au situat, în 
final, pe locuri fruntașe : 
Marian Grozea — locul I la 
open și II la categoria grea, 
Florin Lascău — locul II la 
categoria mijlocie, iar Florin 
Băjenaru (categoria superușoa-

PE LOCURI FRUNTAȘE 
JUDO DE LA KIEV 
ră), George Ciuvăț (categoria 
ușoară) și Marian Bogdan (ca
tegoria semimijlocie) s-au cla
sat pe locul III.

CONCURSUL DE SPADA

DE IA VARȘOVIA
Concursul masculin de spa

dă de la Varșovia, contînd 
pentru „Cupa Mondială". a 
fost cîștigat de scrimerul so
vietic Georgi Pogosov, care 
l-a întrecut în finală cu 10—6 
pe coechipierul său Koriașkîn.

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL
ȘTIIHTâ BACĂU

fVrmire din pop 1)
CHIMISTUL RM. VlLCEA

(Urmare din na o 1)

Româncele au destule motive 
de a privi cu îndreptățite spe
ranțe această ultimă partidă. 
Cei doi antrenori Mihai Pintea 
și Coste! Petrea au luat toate 
măsurile pentru ca elevele lor 
să se afle în cea mai bună 
dispoziție de joc la ora „fi
nalei". Ioana Vasilca, Emilia 
Luca. Filofteia Danilof, Lidia 
Butnărașu, Gabriela Antonea- 
nu, Laurica Lunca, Georgeta 
Cervenciuc, Elena Ciubotaru 
și celelalte sînt convinse că 
prin eforturile comune, ale tu
turor, pot realiza marea per. 
formanță : cucerirea Cupei 
Cupelor.

Arbitri intîlnirii : Lebong — 
Tancrez (Franța). Observator 
I.H.F. Peter Bucu (Iugoslavia).

putea Chimistul să-și fructi- 
fice acest avantaj — consistent 
după opinia noastră — pentru 
a intra Jn posesia trofeului ? 
După partida tur, echipa vil- 
ceană, în dorința de a evita 
repetarea unor erori și, pe de 
altă parte, de a anihila forța 
de aruncare și de pătrundere 
în defensivă a puternicelor 
Kaloviskiene, Miklușite și Syp- 
kuvîene și-a pregătit cu mi
nuțiozitate jocul, lutndu-și toa
te măsurile. Fetele de la Chi
mistul sînt în bună dispoziție 
și, mai ales, dornice să evo
lueze la același ridicat nivel 
din precedenta întîlnire.

Meciul va fi condus de aus
triecii Barzival — Brabesch. 
Observator I.H.F. : Theo Kiel- 
horn (Olanda). *

în turul II al Turneului inter
național de la Monte Carlo con
tînd pentru „Marele Premiu", 
francezul Guy Forget l-a învins 
cu 6—7, 6—4. 6—1 pe spaniolul
Emilio Sanchez, Ronald Agenor 
(Haiti) l-a eliminat cu 6—2, 2—6. 
6—4 pe vest-germanul Rlcki 
Osterthun. iar Carl-Uwe Steeb 
(R.F. Germania) a dispus cu
6— 4, 6—4, de Andrei Cesnokov 
(U.R.S.S.).

în optimile de finală ale tur
neului de la Atlanta (Georgia) 
campionul cehoslovac Ivan Lendl 
l-a eliminat cu 6—2, 6—3 pe fran
cezul Yannick Noah, americanul 
Tim Mayotte l-a învins cu 5—7.
7— 6, 6—2 pe coechipierul său 
Aaron Krlckstein iar Andres 
Gomez (Ecuador) a dispus cu 
6—3. 6—3 de Brad Gilbert 
(S.U.A,).

în clasamentul general al 
„Marelui Premiu" continuă să 
conducă Ivan Lendl, cu 2 900 p. 
urmat de Miloslav Mecir 1 603 p. 
John McEnroe — 1 405 p. Boris 
Becker (R.F. Germania) 1294 p 
etc.

PE SCURT • PE
ATLETISM « Cursa de la Ro- 

denbach (R.F. Germania) a re
venit vest-germanului Harmut 
Haeber, înregistrat pe distanța 
de 100 km cu timpul de 6h57’40.

BASCHET • tn ziua a doua 
a competiției feminine de la 
Gdansk: Cuba — Olanda 84—79 : 
Cehoslovacia — Spania 90—72 ' 
Polonia — Selecționata orașului 
Leningrad 105—97.

BOX. Danezul Racheed Lawal 
și-a păstrat titlul de campion 
european la categoria superpană. 
învingîndu-1 prin k.o„ în repri
za a treia pe englezul Mike 
Whalley. Meciul s-a disputat în 
orașul danez Skive.CICLISM • Pe traseul Orense 
— Ponferrada (160 km) etapa a 
4-a a Turului Spaniei a revenit 
italianului Roberto Pagnin în 
4hlO,55. tn clasamentul general 
conduoe francezul Roland Le 
Clerc urmat, la două secunde, 
de spaniolul Jose Laguia. • Cea 
de-a 42-a ediție a „Marelui Pre
miu al Eliberării", disputată la

în turneul final al hocheiștilor

JOCURI FRUMOASE ÎN
In cea de a 5-a zi a turneelor 

finale, care au loc în capitală, 
ale Campionatului Național de 
hochei și ale „Cupei României", 
care se desfășoară tn cadrul 
„Dacladei". s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate :

C.S.M. DUNĂREA GALATI — 
STEAUA 4—13 (1—4, 1—6, 2—3). 
Din nou o bună evoluție a gă- 
lățenilor, care au jucat mult mai 
bine decît în meciul anterior cu 
campionii, dar, iarăși, marile 
ratări l-au privat de un scor 
mai strîns. Deși a ciștigat la o 
diferență de 7 goluri, Steaua a 
întimpinat o dirză împotrivire 
din partea partenerilor de între
cere, dar superioritatea sa pe 
toate planurile șl-a spus cu- 
vlntul. Au marcat : Pascaru. 
Marcu, Toader, Munteanu, res
pectiv Gliga 3, Alexe 2, Nis- 
tor, Dragomir, Dospin, Dala, 
Popescu, Mohorea, Burada, Sz. 
Antal. Arbitri : FI. Gubernu — 
Dan Trandafir, A. Becze.

DINAMO — SPORT CLUB 
MIERCUREA CIUC 2—2 (2—1.

PENULTIMA „RUNDĂ"
0—1, 0—0). A fost o luptă dîrz 
disputată, echilibrată, care a e- talat toate frumusețile acestui 
sport. Intîlnirea a avut de toa
te : faze rapide care alternau de 
la o poartă la cealaltă, ocazii 
mari, ratări și goluri spectacu
loase. Elevii antrenorului D. 
Tureanu au forțat de la început 
(dorind foarte mult o victorie 
care le-ar fi deschis calea spre 
locul doi in clasamentul final), 
dar ratările uriașe s-au împotri
vit dorinței lor. Harghitenil au 
jucat mult mal bine ca în ajun, 
revenind de fiecare dată cînd 
Dinamo a luat conducerea și 
restabilind egalitatea. O mențiu
ne pentru evoluția foarte bună 
a portarului bucureștean Gh. 
Huțan. Au marcat : Pisaru, Bac- 
so (D), Cs. Antal șl Gali. Ar
bitri : I. Becze — Gh. Micu, N. 
Enache.

Azi, în ultima „rundă" : Du
nărea — Dinamo (ora 14), Sp. 
Club — Steaua (ora 16.30),

Marian NEGOIȚÂ

• BANDY, sau hocheiul cu mingea, va 
fi unul dintre sporturile demonstrative 
1. Jocurile Olimpice de la Lillehamer. In 
1994. La această oră bandy, care se dis
pută pe un teren de fotbal înghețat, se 
bucură de ponularitate în U.R.S.S.. Fin
landa, Suedia Norvegia șl S.U.A. șl a 
început să-șl mărească numărul practi- 
canților în R.P. Chineză, Canada, Olan
da Japonia și R. F. Germania • FOS 
TUL CAMPION ITALIAN de categorie 
grea boxerul Alriedo Evangelista a fost 
arestat și urmează a fi judecat și. mai 
mult ca sigur condamnat pentru tot 
felul de excrocheril între care și Însu
șirea unei importante sume de bani prin 
falsificarea unei cărți de credit • MULT 
DISCUTATUL alergător canadian Ben 
Johnson, descalificat și suspendat, după 
cum se știe pentru dopaj, a declarat 
unui ziarist spaniol că va continua totuși 
să se pregătească astfel ca în 1992 să fie 
apt să participe la întrecerile olimpice 
de la Barcelona, unde speră s* in;re în 
posesia medaliei de aur 1 A ,111 BALI-.1' 
este un nou sport de ’arnă care se prac 
ti că în Statele Unite. El este un amestec 
de fotbal american și baschet care se 
desfășoară pe gheață, lucătorii avind 
echipamente de hocheiști și. evident, pa
tine. în loc de puc se utilizează o minge 
ca de baschet. care trebuie aruncată 
la coșurile așezate în extremitățile tere
nului. Jocul este foarte dur datorită 
numeroaselor contacte corporale, mult 
mai dure decît bodicekurile obișnuite ale

DECÎT AȘA „OAZĂ“... |
1 Pînă și cele mai părtinitoare mijloace de mass-media dtn < [ 
i țările occidentale acceptă, silite de evidență, că profesionismul ] ■ 
, — asemuit tot mai des cu o junglă — nu are numai calități, ci și , ■
i defecte. Mai multe defecte, am adăuga, dar asta e o altă poveste. , > 
1 Cert e. pentru a nu părăsi tema, că respectivele ziare, rețele i, 
' de televiziune etc. se străduiesc să „dreagă* imaginea și, in <( 
i contextul acestui demers, adesea contrapun profesionismului , ■ 
i sportul universitar, care ar fi, pasămite, „o oază de sinceritate , • 
1 și fair-play" I 1,
1 O „etichetă* falsă, după cum o demonstrează, fără putință ], 
| de tăgadă, și evenimentele evocate mai jos, culese — de pe o (i 
i listă infinit mai abundentă — dintr-o singură lună, februarie ,]
• 1989 1 ■
' ...Săptămânalul „Sports Illustrated" publică o fotografie a lui i, 
[ Charles Thompson, jucător de fotbal american la Oklahoma
i University, surprins de poliție pe cînd trafica, în plină stra- (■
• dă, cocaină. După apariția fotografiei, împotriva lui Thompson ■ •
• se mai depune o plîngere. Tentativă do viol. • i
! Fostul antrenor al lui Basketball Memphis State University, j i
i Ted Bingh, e condamnat la un an de detenție și o amendă f •
• substanțială pentru fraudă fiscală. i [
1 „Internațional Herald Tribune" relatează că Derrick Coleman, ] ■ 
I membru al echipei de baschet de la Syracuse University, Și-a ,1 
i recunoscut vinovăția pentru distrugerile provocate, la beție, ,■
• intr-un bar de noapte.
1 Un „full back" (fundaș în fotbalul american) de la Universt-
' tatea Tennessee, Jim Caliani, e inculpat pentru complicitate la ' i
> crimă. Atacată cu cuțitul și prădată, victima moare după cite- , J
i va ore. 'J
| ,I,a Colorado University, un sondaj stabilește că, numai tn I1 
! ultimii 2 ani, 28 dintre sportivii așezământului, majoritatea ju- •! 
i catori de fotbal american, au fost incriminați în accidente ' î 
i rutiere care au necesitat intervenția poliției. Cinci dintre el 'i 
! au mai comis măcar un delict in plus : deținere de droguri, !' 
, de arme fără autorizație etc. ,1
> Un alt baschetbalist, Keith Horne (San Antonio College), este i[
> condamnat pentru atac cu armă înarmată intr-un hotel din 'i
• Florida. Legat de asta, și nu numai, directorul Centrului de |i
, studii de la North Eastern University. Richard Lapchick, recu- .!
■ noaște că „tn jur de 250 de sportivi de-ai noștri, majoritatea < ■
> studențl, intră anual tn conflict cu legea". ■
[ Tricourile purttnd chipul lui Lens 'Bias, fost jucător de bas- ■ 
, chet la Universitatea Maryland, se vînd pe Coasta de est, pină
> și in școli., cu 40 de dolari bucata. Bias a încetat din viață In !
> 1986. intoxicat cu droguri...
[ Am putea continua, căci un an are. nu-i așa ?. 12 luni, dar | i
■ la ce ar mal folosi f Imaginea e, credem, elocventă șl, ca să i*
■ glumim amar, decît așa „oază*, maț bine... nisip ! 3
> Ovidiu IOANIȚOAIA ;l 
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hocheiștilor • ANUL ACESTA cam
pionatele Mondiale de schi probe nordice 
s-au desfășurat în Finlanda, la Lahti. 
Un frumos succes au obținut soții finlan
dezi Juha și Marja-Liisa Kirvasniemi 
care s-au numărat printre fruntașii în
trecerilor. Astfel. Juha a cîștigat titlul 
de campion mondial in proba de 15 km.

(stil clasic) și a făcut parte din echipa 
de 4X10 km medaliată cu argint. Soția 
sa a obținut medalia de aur la 10 km 
(stil clasic) și medalii de argint la 15 km 
(stil liber) și ștafeta de 4X5 km. Feri
cită familie ! Marea vedetă a gazdelor 
competiție’ a fost însă schioarea tondlstă 
Marjo Matikainen. Aceasta a obținut me
dalii de aur la 15 km (stil liber) și șta
feta 4X5 km. medalia de argint la 10 km 
(stil clasic) și două medalii de bronz la 
10 km și 30 km (ambele tn stilul liber) 
• DF.ȘI CU O VECHIME DE peste 
80 de ani ..Societa sportiva ealcio Na
poli" a cîștigat abia in 1986 singurul său

O premieră care a declanșat un entu
ziasm teribil printre numeroșii ei supor
teri. Anul acesta, formația napoletană 
a mai realizat o premieră calificindu-se 
intr-o finală de cupă europeană (cu 
V.f.B. Stuttgart în Cupa U.E.F.A.) • 
MECIURILE TURNEULUI OLIMPIC DE 
BOX de la Seul s-au încheiat cu urmă
toarele decizii ; 272 victorii la puncte. 
34 victorii prin k.o. ea urmare a unor 
lovituri la cap, 3 k.o. ca urmare a unor
lovituri la corp, 7 meciuri oprite pentru 
rănire. 69 de partide oprite de către ar
bitru pentru lovituri cu capul, 19 vic
torii prin r.s.c.. 3 abandonuri și 19 prin 
absenta din diferite motive a adversaru
lui • FAIMOASA SALA NEW-YORK- 
EZA „Madison Square Garden" va fi În
chisă pentru doi ani pentru a 1 se face o 
renovare capitală • 789 MONTGOLFIERE 
din mal multe țări de pe toate conti- 

vor participa la un mare con- 
precizie. durată și 

Concursul va avea loc la 
lunii iulie, la Metz, In Franța 

CAMPION MOND'A» 
automobilistul britanic St>r- 

a fost sancționat de polițiști 
exces 

__________ _ _ _ mo- 
Stirling Moss ..gonea" cu o viteză de ,

nentele 
curs, cu probe de 
altitudine.
sfîrșitul
• FOSTUL 
Formula 1. 
ling Moss 
cu o amendă usturătoare pentru 
de... încetineală I Cu o bicicletă cu 
tor. C...__..„„ „ ... —
numai 20 km/h. Sancțiunea i-a fost dată 
deoarece un astfel de vehicul este inter
zis pe o autostradă britanică.

Romeo VILARAtitlu de campioană națională a Italiei.

SCURT • PE SCURT
Roma a fost cîștigată de ceho
slovacul Joachim Holupcck (122 
km, tn 2h54:55). • Prima etapă 
a Turului Regiunilor italiene 
încheiată după 105 km la Avez- 
zano, a revenit italianului Stefa
no Giraldi în 2h39:30.

GIMNASTICA • Concursul de 
gimnastică ritmică modernă de 
la Zalaegerszeg (Ungaria) a fost 
cîștigată de sportiva bulgară An
gela Dunavska cu 38,55 p.

MOTOCICLISM • „Cursa de 24 
de ore" de la Le Mans a revenit 
echipajului Vieira — Mattioli 
(Franța) — Burnett (Anglia), 
„Honda", cu o medie orară de 
135,737 km. • La Schwanenstadt 
în întrecerile „Marelui Premiu" 
al Austriei la motocros — clasa 
500 cmc. (pentru Campionatul 
Mondial). victoria a revenit en
glezului David Thorpe („Honda").

PENTATLON MODERN * 
Concursul internațional de la 
Warendorf (R.F. Germania) a 
. debutat cu proba de scrimă. în 

care victoria a revenit sporti
vului american Rob Stull, cu 
I 060 puncte. Pe echipe a cîști
gat formația U.R.S.S. — 3 540 
puncte.

SĂRITURI IN APA • Campio
natele S.U.A. s-au încheiat la 
Boca Raton (Florida) cu proba 
masculină de platformă. Victo
ria a revenit lui Matt Scoggln 
616.77 p. In proba similară fe
minină, primul loc a fost ocupat 
de Wendy Wyland 428.01 p. 
tnaintea acestor întreceri, proba 
masculină de trambulină a fost 
cîștigată de Kent Ferguson — 
629.88 p. în proba similară femi
nină, pe primul loc s-a situat 
Kelly McCormick 507,66 p.

i ... ==n
FOTBAL

II meridiane ||
DE LA 0 ȘTIRE LA ALTA
• INCA nu s-au încheiat ac

tualele ediții ale cupelor euro
pene șl iată că se și pregătește 
de start o altă competiție, Cupa 
Federației Europene (fosta Cu
pă Inter-toto și Cupa de vară’. 
La întrecerile din grupe (alcă
tuite din cite 4 formații) parti
cipă nu mai puțin de 44 de e- 
chipe. care-și vor disputa întâi
etatea între 1 și 23 iulie. Repre
zentanta țări! noastre. Rapid 
București, face parte din grupa 
a 10-a, alături de Wismut Aue, 
Oergryte Goteborg și Spartak 
Varna. Și în alte grupe partici
pă formații valoroase, ca Malrr.3 
F.F.. Lokomotive Leipzig. I.F.K. 
Goteborg. Jena. Lucerna. Karl
sruhe, F. C. Llăge, Grasshop
pers. Djurgarden. Sparta Praga, 
Bannik Ostrava. Eintracht Frank
furt etc. * FOARTE probabil că 
P.S.v. Eindhoven va ciștiga cam
pionatul, dar șl... Cupa Olandei, 
în semifinale P.S.V. a eliminat 
pe Den Haag cu 5—2, iar Gr5- 
ningen — pe Tilbnrg. eu 5—1. 
Deci, o finală Eindhoven — Grtt- 
ningen. • FOSTUL interna
tional spaniol Antonio Maceda 
(Real Madrid) și-a încheiat ca
riera. Llbero-ul de la Real Ma
drid. în vîrstă de 3t de ani, a 
fost accidentat grav la genunchi 
Ia C.M. din 1986. Supus mal 
multor intervenții chirurgicale, 
aaestea n-au reușit • FINALA 
Cupei Portugaliei se va desfă
șura Intre Benfiea si Bele- 
nenses ambele din Lisabona. 
• LA BUDAPESTA. în meci 
amical, echipa de tineret a Sue
diei a întrecut cu 2—1 (1—0) for
mația similară a Ungarie!. • 
ÎN PRELIMINARIILE C.E., de ti
neret. Anglia a dispus cu 2—0 
(1—0). la Ipswich. de Albania. 
Din cadrul aceleiași competiții, 
echipa R.F. Germania a între
cut in denlasare. cu 1—0 (1—0), 
formația Olandei, iar meciul El
veția — Italia s-a încheiat la 
egalitate : 0—0. • FINALA Cu
pe! Austrie! se va disputa 
între echipele Admira Wac
ker șl F. C. Tirol Innsbruck, 
în semifinale. Admira Was
ter a întrecut cu 5—2 (dună 
nrelimeiri) ne Austria Viena. Iar 
F.C. Tirol Innsbruck a învins 
eu 3—1 pe Austria Salzburg.

Rubrică realizată de 
Ion OCHSENFELD
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