
Sub președînfîa tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

ȘEDIMTA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV Al C.C. Al P.C.R.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, vineri, 5 mai, a 
avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat RAPORTUL PRI
VIND REALIZAREA PLANU
LUI PE LUNA APRILIE ȘI 
MASURI PENTRU ÎNDEPLI- 
NIREA INTEGRALA A PLA
NULUI PE LUNA MAI, TRI
MESTRUL II ȘI ÎNTREGUL 
AN 1989.

Pe baza datelor prezentate, 
Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că realizările din luna 
aprilie, precum și, cumulat, 
pe primele patru luni ale a- 
nului 1989 au fost superioare 
celor înregistrate în perioa
dele corespunzătoare din anul 
trecut, in unele ramuri econo
mice prevederile de plan 
1* producția-marfă și la alți 
indicatori de bază fiind înde
plinite și chiar depășite. Cu 
toate acestea, intr-o serie de 
sectoare, în unele ministere 
și centrale au continuat să se 
manifeste serioase lipsuri, 
încălcări ale disciplinei de 
plan, care au făcut ca realiză
rile pe luna aprilie să nu fie 
la nivelul prevederilor, al po
sibilităților de care dispune 
economia națională. îndeo
sebi, a existat o situație neco
respunzătoare în ce privește 
realizarea producției pentru 
export și a exportului. S-a 
constatat că o serie de minis
tere și centrale industriale 
n-au respectat in mod riguros 
prevederile de plan privind u- 
tilizarea corespunzătoare a ma
teriilor prime și materialelor 
pentru consumul intern și pen
tru producția de export, ceea 
ce a afectat onorarea in bune 
condițiuni a tuturor contracte- 
lor și comenzilor existente.

Pornind de la această si
tuație, secretarul general 
al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a cerut 
guvernului ca. împreună cu 
Consiliul Central de Control 
Muncitoresc al Activității Eco. 
nomice și Sociale, cu organele 
financiare centrate, să ana
lizeze temeinic stările de lu
cruri negative care s-au creat 
și. în termen de o săptămînă, 
să informeze Comitetul Po
litic Executiv asupra măsurilor 
pentru înlăturarea grabnică a 
neajunsurilor manifestate, pen
tru instaurarea unei ordini și 
discipline riguroase in toate 
sectoarele de activitate.

S-a cerut guvernului, minis
terelor. centralelor. tuturor 
unităților să acționeze cu 
toată hotărîrea pentru realiza
rea în întregime a planului pe 
luna mai, inclusiv pentru re

Azi și miine in Divizia A de fotbal

MECIURI Dl MARE MIZĂ PENTRU [CHIPIU DIN ZONA RETROGRADĂRII
• Constănțenii ii primesc pe 

sibieni doar cu gindul... victo
riei • La Brașov, F.C.M. are 
prima șansă, dar și Rapid con
tinuă să spere • Băcăuanii 
susțin un examen dificil în fața 
echipei lui... C. Solomon • Oțe
lul știe că pierzind chiar și un
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__  etapa a 23-a)
Cu excepția meciului de la Bacău, programat la ora 

10,30, celelalte vor începe la ora 18.
• Partida Steaua — F. C. Argeș se va disputa la

31 mal, Iar întilnlrea Corvlnul — „U“ Cluj-Napoca 
la 21 mai.

cuperarea, in această perioadă, 
a restanțelor la producția de 
export din luna aprilie. In. 
treaga activitate de reali
zare a planului trebuie urmă
rită, zi de zi, luîndu-se mă
suri operative pentru crearea 
tuturor condițiilor necesare 
îndeplinirii ritmice, la toți in
dicatorii, a sarcinilor prevă
zute.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut ca, în vederea îmbu
nătățirii aprovizionării tehni- 
co-materia!e a unităților pro
ductive, să se ia măsuri pen
tru optimizarea, in continua
re, a transportului pe calea 
ferată, prin trecerea întregului 
parc de vagoane — aflat în 
prezent la diferite ministere — 
in subordinea directă a Minis
terului Transporturilor și Te
lecomunicațiilor.

S-a indicat, de asemenea, ca, 
in perioada imediat următoa
re, să fie realizat și prezentat 
un studiu privind moderniza
rea transportului uzinal, prin 
utilizarea mai largă a benzilor 
transportoare și conductelor, 
asigurindu-se, astfel, atit 
reducerea numărului de vagoa
ne cit și o operativitate spo
rită, o eficiență economică mai 
ridicată.

Subliniind că dispunem de 
tot ceea ce este necesar pen- 
tru desfășurarea corespunză
toare a producției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut să 
se treacă la o activitate hotă- 
rită, intr-un înalt spirit de or
dine, disciplină și responsabi
litate, pentru ca planul pe 
luna mai să fie exemplar în
deplinit. pentru ca primul se
mestru al anului să se înche
ie cu rezultate cît mai bune 
în toate domeniile.

în continuare, Comitetul 
Politic Executiv a examinat 
RAPORTUL PRIVIND ASI
GURAREA ȘI CONTROLUL 
CALITATII produselor și 
ACTIVITATEA DE METROLO. 
GIE ÎN ANUL 1988. COMPA
RATIV CU ANUL 1987.

Raportul relevă succesele 
obținute anul trecut în ridica, 
rea nivelului tehnic și calita
tiv al produselor și aplicarea 
cu fermitate a prevederilor 
legii în acest domeniu, fiind 
subliniată contribuția deosebită 
adusă in această direcție de co
lectivele de oameni ai muncii 
din instituțiile de cercetare 
științifică, inginerie tehnologi
că și proiectare.

Avîndu-se în vedere exi
gențele mereu sporite care se 
pun în acest domeniu, Comi
tetul Politic Executiv a cerut 
să se urmărească cu cea mai 
mare atenție înfăptuirea sarci
nilor și orientărilor stabilite

(Continuare în pag. a 4-a)

punct cu F.C. Bihor șansele de 
supraviețuire i se vor subția și 
mai mult • întinerită A.S.A. Tg. 
Mureș mai aleargă încă după 
primele puncte ale sezonului, 
deși va fi tare greu cu Sportul 
Studențesc • La Moreni, meci 
de atracție : locul 4 (Flacăra)

CLASAMENT

1. STEAUA 24 23 1 9 88-22 47
2. Dinamo 25 22 1 2 99-23 45
3. Victoria 25 17 4 4 61-36 38
4. Flacăra 25 12 4 9 48-34 28
5. F. C. Inter 25 12 3 10 34-37 27
6. F. C. Olt 25 9 7 9 27-36 25
7. Sp. Stud. 25 11 2 12 36-41 24
8. Univ. Craiova 25 9 5 11 38-46 23
9. F. C. Argeș 25 10 2 13 32-37 22

10. F.C.M. Bv. 25 9 4 12 39-44 22
11. „U“ Cj.-Nap. 24 8 6 10 32-40 22
12. F. C. Bihor 25 8 5 12 28-31 21
13. S. C. Bacău 25 9 2 14 40-45 20
14. F. C. Farul 25 9 2 14 22-36 20
15. Rapid 25 9 2 14 27-46 20
16. Corvinui 25 9 2 14 31-50 20
17. Oțelul 25 7 4 14 26-49 18
18. A.S.A. Tg. M. 25 2 2 21 15-73 6
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„Cupa Campionilor Europeni'1 la handbal masculin

STEAUA SUSȚINE PRIMUL MECI AL FINALEI CU S.K.A. MINSK
Competiția continentală nr. 

1 la handbal masculin, ajunsă 
în- faza finalelor, își va deru
la duminică dimineață primai 
act în fața iubitorilor sportu
lui bucureștean. Este cu atât 
mai plăcut, ou cît una dintre 
protagonistele finalei „Cupei 
Campionilor Europeni", edi
ția 1988/89, este multipla noas
tră campioană. Steaua, for
mația fanion a handbalului 
românesc. Pentru a patra 
oară în finala prestigioasei 
competiții europene, și în
drăznim să spunem și mondia
le, Steaua este o echipă temu
tă și stimată în același timp. 
Din cele trei finale disputate 
pînă acum, handbaliștii bucu- 
reșteni au cîștigat trofeele 
puse în joc in 1968 (13—11 c'J 
Dukla Praga) și 1977 (21—20
cu Ț.S.K.A. Moskova) și au 
fost întrecuți, în 1971 de VfL 
Gummersbach (R.F.G.).

Drumul parcurs de Steaua 
în ediția actuală a C.C.E. a 
fost spectaculos : toate cele 
opt partide disputate de ele
vii antrenorilor Radu Voina 
și Ștefan Birtalan s-au înche
iat cu victorii, ceea ce repre

Ieri s-a încheiat Campionatul Național feminin de handbal

CHIMISTUL RM. VÎLCEA-CAMPIOANĂ (in premieră)
Ediția a XXXI-a a Campio

natului Național de handbal 
feminin și-a consumat,, ieri 
după-amiază. ultimul moment, 
o dată cu disputarea partidei 
Chimistul — Constructorul. Și 
pînă Ia acest meci vîlcencele 
erau virtual campioane reali- 
zînd astfel o premieră specta
culoasă, urmînd sau prefi
gurând victoria din finala 
„Cupei Federației Interna
ționale de Handbal", pe care 
sportivele de pe malul Oltului 
o reeditează, după cea din
anul 1984.

Așadar. Chimistul Rm. Vîl-
cea cucerește primul său titlu
de campioană națională. suc-
ces pentru care antrenorii 
Gheorghe lonescu și loan 
Gherhard merită cele mai 
calde felicitări. Victoria fi
nală a handbalistelor vîlcene 
s-a conturat fără dubii, ele 
necunoscînd înfrângerea în 
actuala ediție a campionatului, 
detașarea puțind fi și mai

cu performera etapei trecute 
(F.C. Olt) • Dinamo - față in 
față cu o echipă craioveană in 
ascensiune • La Cluj-Napoca, 
in meciul restanță din etapa a 
23-a, Steaua va suprapopula 
tribunele „Municipalului** 

zintă în sine o altă perfor
manță remarcabilă. învinse
le se numesc. în . ordinea me
ciurilor, Halk Bankasi An
kara, I, F. Kolding (Dane
marca), Ortigia Siracusa 
(Italia) și H. K. Drott Halm- 
stad (Suedia), Cu aceasta din 
urmă, evident cea mai valo
roasă dintre partenerele de 
întrecere, Vasile Stingă, Ma
rian Dumitru, Dumitru Berbe
ce, Tudor Vasile, Virgil Nicu- 
lae. Paul Cicu și colegii lor au 
realizat două partide de ex
cepție, așa cum vrem să cre
dem că vor reedita și în... ul
timele două, cu S.K.A. Minsk, 
cealaltă finalistă a C.C.E.

Campioana sovietică este 
deținătoarea trofeului com
petiției continentale nr. 2 
din ediția trecută, o formație 
puternică, demnă reprezen
tantă a campionilor olimpici 
la handbal. Dintre compo- 
neniții echipei bieloruse se re
marcă portarii Vasilicenko 
și Galuza, extremele Șev- 
țov și Karșakievici, interul 
Tucikin, uriașul de 2 m (!) 
Maseikin, internaționali cu- 
noscuți, reuniți sub< bagheta 

netă dacă nu aveau de su
portat handicapul a trei 
puncte din ediția anterioară. 
Formație matură, cu nu mai 
puțin dccît opt componente ale 
echipei reprezentative a 
României. Chimistul consti
tuie nucleul de bază al națio
nalei, omogenitatea 
răsfrîngîndu-se, cu 
banefice. asupra 
acesteia. Este greu 
o evidențiere, mai 
fi nedrept, deoarece 
Chimistul Rm. Vîlcea

de club 
rezultate 
evoluției 
de făcut 
exact ar 
ECHIPA 

a fost
cea evidențiată. La o re
venire asupra contribuției 
uncia sau alteia dintre com
petitoare. cu siguranță că vor 
exista nuanțe de diferențiere.

Revenind succint la cam
pionatul încheiat, să men
ționăm că celelalte trepte ale 
podiumului de premiere sânt 
ocupate de Mureșul Tg. Mureș 
(locul secund) și Știința Bacău 
(trei), două formații la fel 
de serioase, care și-au reeta- 
lat valoarea. Împreună cu 
Chimistul,' un „trio" valoros,

în marea arenă a Daciadei
OINĂ ARE 0 BOGATĂ 

AGENDĂ COMPETITIONALĂ
Daciada este o arenă poli

sportivă, mereu deschisă ini
țiativelor de natură să im
pulsion aze și activitatea e- 
chipelor de oină, angajate 
deja în entuziastele întreceri 
ale marii noastre competiții 
naționale. La 10 aprilie, echi- 
pele au demarat în actuala e- 
diție a „Cupei României", care 
în faza pe localități a angre
nat uin număr sporit de for
mații de la orașe și sate. Oi- 
niștil care au mers din victo
rie în victorie se vor întîlni 
astăzi și miine la Arad, 
Miercurea Ciuc, Curtea de Ar
geș, Tirgoviște șl Roman 
pentru desemnarea finalis
telor pe țară, ultimul act al 
tradiționalei competiții a 
sportului nostru național 
fiind programat între 26—28 
mai p e stadionul din Manga- 
lia.

în plină desfășurare se află 
etapele de masă și pe județe

Partida Steaua — S.K.A. 
Minsk din finala >,Cupei 
Campionilor Europeni- va 
avea loc mîlne la Palatul 
Sporturilor șl Culturii in- 
cepind de la ora li.

reputatului antrenor Miro
novich Handbaliștii sovietici 
aJ susținut numai trei e- 
tape, învinșii lor numinriu-se 
Metaloplastica Sabac (Iugo
slavia), Dukla Praga și S. C, 
Magdeburg (R. D. Germană).

Nutrim speranța că for
ma bună în care se află, va
loarea și mai ales dăruirea to
tală, de care este capabilă 
Steaua, vor face ca duminică 
la prînz handbaliștii noștri și 
antrenorii lor să fie mult 
mai liniștiți pentru partida- 
retur. de peste două săptă- 
mini, de la Minsk.

Jocul va fi condus de Ștefan 
Jug și Herbert Jeglic, (Iugo
slavia). Observator I.H.F. — 
Otto Schwartz (Elveția).

Mihail VESA

de la care așteptăm noi suc
cese. (M. V.).

★
în Sala Sporturilor din Rm. 

Vîlcea, echipa Chimistul a in. 
trat, ieri, pentru prima oară 
în posesia titlului de campioa
nă a României Invingînd în 
etapa a 22-a, cu 33—28 (19— 
11), pe Constructorul Timișoa. 
ra. A fost o partidă de au
tentic spectacol, la sfîrșitul 
căreia proaspetelor campioa
ne le-au fost decernate tri
courile și medaliile de cam
pioane. prilej cu care 11 s-a 
făcut o frumoasă și emoțio
nantă manifestare cu ocazia 
cîștigării pentru a doua oară 
a Cupei I.H.F. Au marcat : 
Tircă 6, Verigeanu 5, Nan 5, 
Matei 3, Lazăr 3, Nedelcu 3, 
Petruș 3, Grădinaru 2, Dincă 
2, Moldovan (din poartă) 1, 
respectiv Palici 8, Pasere 6, 
Cojocărița 4, lonescu 2. Tor- 
joe 2, Tomuleac 2, Boici 2, 
Stancov 1, Simion 1. Au arbi
trat I. Băloi — A. Mitrea (Re
șița) (L GV).

ale Campionatelor Republi
cane ale juniorilor și școlari, 
lor, cel rezervat elevilor din 
lioeele agroindustriale, „Cu
pei U.G.S.R.** și „Cup ai Pio- 
nierului*1. În luna iunie vor 
începe Dinamoviada și „Cupa 
U.T,C.“, deschisă tinerilor 
jucători pînă la 19 ani din 
mediul rural, Iar în continuare 
vor intra în concurs echipele 
înscrise în „Cupa U.N.C.A.P.", 
Campionatul Republican al 
formațiilor de seniori ur
mînd să închidă sezonul anu
lui 1989.

Pe agenda competițională a 
sportului nostru național mai 
figurează numeroase con
cursuri de interes local, 
precum și o serie de întreceri 
dotate cu trofee omagiale. A- 
șadar, oină are un bogat 
calendar compctițional, care 
se va desfășura ritmic pe în
treaga perioadă a anului.



CAMPIONATE• COMPETIȚII «CAMPIONATE • COMPETIȚII
CUPA VOINȚA- LA CICLISM

j STUDENȚII ÎN ÎNTRECERE
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Este, fără doar șl poate, acest sfîrșit de săptămînă un mo
ment de vîrf al sportului universitar, care și-a programat, în 
diferite localități, cîteva competiții de tradiție, în cadrul cărora 
vor fi desemnați noii campioni la disciplinele respective. Ca 
să argumentăm, să spunem mai întîi că, la Timișoara, înce- 
pînd de ieri duminică fiind ultima zi de concurs, sînt orga
nizate Campionatele Republicane Universitare de atletism șt de 
badminton. Astăzi și mîine, la Ploiești, se întrec, în campiona
tul similar, studenții sportivi amatori de orientare turistică, iar 
la București, au loc finalele acelorași campionate Ia tenis și 
sporturi nautice. Duminică, tot în Capitală, de la ora 10, la 
Complexul „Tei", în ambianța atît de familiară studenților, se 
va desfășura o amplă manifestare cultural-artistică și sportivă, 
prin care este marcată, de fapt, deschiderea etapei de vară a 
celei de-a Vl-a ediții a Daciadei pe Centrul Universitar Bucu
rești. In atît de bogatul program al zilei : demonstrații la gim
nastică ritmică și sportivă, ciclism și motociclism, aero și auto- 
modele, culturism și judo, un simultan de șah, întreceri din 
suita celor dotate cu „Supercupa C.U.B.4* (la fotbal, volei, bas
chet, tenis de masă și șah).

Rămînînd în cel mai mare municipiu al țării, să ,,punctăm" 
o altă întrecere sportivă importantă, și anume etapa zonală a 
„Cupei învățămînt-Cultură**, din cadrul Daciadei, la șah (Lie. 
ind. nr. 13) volei feminin și masculin (Lie. ind. nr. 13 și Lie. 
ind. nr. 28), tenis de masă (Șc. nr. 59) și tenis (parcul Moghio- 
roș). Participante : județele Bacău, Brașov, Covasna, Dîmbo
vița, Ialomița, Olt și municipiul București. începute ieri, seria 
acestor competiții se încheie astăzi.

în finalul acestei obișnuite prezentări săptămînale, să remar
căm o competiție de mare anvergură, găzduită duminică la 
Deva, Crosul tineretului, la care — după cum se știe — iau 
parte sute și sute de participant din toată țara, starturile și 
clasificările făcîndu-se pe categorii de vîrstă.

I 
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Cu dorința mărturisită de a 

contribui la o cît mai bună pre
gătire a cicliștilor din lotul pen
tru .Cursa Păcii", clubul Voința 
București a organizat un con
curs care trebuia să se desfășoa
re pe parcursul a trei etape. Din 
motive tehnice, s-au alergat nu
mai două etape, una de fond și 
una de semitond.

Condiții grele de concurs pen
tru cei aproape 80 de cicliști 
care au luat startul în e*apa de 
fond București — Drăgănești și 
retur (1X2 km) : un vînt puternic 
și o ploaie violentă și rece 
însoțit permanent caravana, 
aoeste condiții, firesc, nu 
putut consemna „evenimente 
deosebite" decît cu aproximativ 
25 km înainte de sosire, cind 
s-au detașat Valentin Cons*anti- 
nescu (Dinamo), Olimpiu Celea 
(Steaua) și George Olteanu 
(I.M.G.B.). Treptat, distanta din
tre fugari șl pluton s-a mărit, 
dar, sufocat pe o porțiune în 
pantă, Olteanu nu a mai reușit 
să păstreze cadența cu cei doi, 
rulînd, vreme îndelungată, la o 
distanță de circa 100—150 m in 
spatele lor. Eforturile depuse de 
unul singur îl vor costa în fi
nal, întrucit, cu numai 200 m de 
sosire, a fost prins de pluton. 
Clasament: 1. Valentin Constan- 
tinescu 2h47:00, m.o. 40.3OT km, 
2. OI. Celea, același timn, 3. L. 
Kovacs (Voința Arad) la 2:03, 4. 
Al. Ion, 5. V. Pavel (ambii Stea-

au 
In 

am

ua), 6. C. Nicolae (Dinamo), te ți 
același timp.

Semifondul, 
după-amiază pe 
Metalurgiei, s-a 
cursul a 60 de __________
re, cu sprint la fiecare 2). Cri
ticat în ziarul nostru pentru a- 
bandon nejustificat în .Cupa 
STIROM44, Vaier iu Pavel s-a mo
bilizat exemplar, reușind să cîș- 
tige 5 sprinturi, asigurîndu-și o 
victorie limpede (celelalte sprin
turi au revenit lui Emil Cațavei 
— 4, Marian Mărginean — 1, am
bii de la I.M.G.B., Petrs Șanta 
și Alexandru Ion — ambii Stea
ua, cîte unul). Clasament: 1. Va- 
Ieriu Pavel Ih27:45, 30 p. m.o. 
40,800 km, 2. Em. Cațavei 26 p, 
3. Al ion 6 P, 4. M. Pî-rjol (Di
namo) 6 p, 5. P. șanta 5 p, 6. 
M. Tîrlea (Steaua) 5 p; juniori 
mari (16 ture=-40 km): 1. Ma
rius Simion (STIROM) 59:26, 17 
p, m.o. 40 km, 2. FI. Stoica (Fe
roviarul Buzău) 13 p, 3. FI. Col- 
ța (Olimpia) 8 p, 4. N. Minea.
“ ~ Prună (ambii STIROM)

p, 6. I. Militaru (C.S.Ș. 1) 
juniori mici (10 ture — 25 
1. Petre Decu (C.S.Ș. II)
12 p, 2. D. Damaschin

desfășurat joi 
circuitul din Bd. 
derulat pe par- 

kilometri (24 tu-

(C.S.Ș. I) 11 p, 3. I. Gociman 
(Voința) 3 p; începători (6 tu- 
re=15 km): 1. George Ghiiă 
(STIROM) 29:05, 8 p.

Scopul concursului — pregăti
rea cît mai bună a cicliștilor din 
lot — nu a fost atins. Motivul 
In etapa de semitond, ei au con
curat pe biciclete nepuse la 
punct, cu defecțiuni, iar urmă
rile s-au ' '
mai bun 
Mitrache, 
cea mal 
clismului ____ „. ____
mari speranțe, avînd o bicicletă 
fără frîne, cu spițe rupte, a tre
buit să privească întrecerea de 
pe margine 1!

văzut... Mai mult, cel 
ciclist al țării, Vasile 
de a cărei evoluție, in 
mare competiție a ci- 
amator, ne sînt legate

Hotațiu SIMA
• Mîine, pe șoseaua spre Ol

tenița, cu start de la kilometrul 
13,500, se va desfășura etapa a 
n-a a „Cupei STIROM44 (cnntînd 
și ca fază a campionatelor mu
nicipale) — contratimp echipe. 
Iată programul: ora 9,30, cu 
start din trei în trei minute, ju
niori mici, 20 km; ora 10, cu 
plecări din cinci în cinci minu
te, seniori, 80 km ; ora 10,30, start 
din trei în trei minute, juniori 
mari, 40 km.

5. G.
cîte 5
3 p ;
km):
41:08,

AL DOILEA TURNEU IN DIVIZIA A DE BASCHET
FEMININ

Ediția a XVI-a a complexului aplicativ „Pentru apărarea patriei"

APROAPE 500 DE COORENJI INTR-O COMPETIȚIE VIU DISPUTATA
Frumoasa pădure Priseaoa 

din apropierea Municipiului 
Tirgoviște a găzduit la începu
tul acestei săptămîni întrece
rile finalei pe tară a comple
xului aplicativ „Pentru apă
rarea patriei" ediția a XVI-a 
competiție organizată de C.C. 
al U.T.C. prin secția P.T.A.P.- 
Sport. Cei aproape 500 de con- 
curenți și-au etalat cunoștințe
le și deprinderile dobîndite in 
disciplinele sportive aplicative, 
participînd la probe de tir, 
trecerea pistei de obstacole, 
aruncarea grenadei, deplasarea 
după azimut, acordarea primu
lui ajutor etc. Pregătirea bună 
a sportivilor, condițiile orga
nizatorice excelente, au contri
buit substanțial la reușita con
cursului. rezultatele obținute 
constituindu-se în adevărate 
performante in aoest domeniu.

în final, primele locuri au 
revenit, în această ondine,
chipajele Municipiului Bucu
rești, județelor Dîmbovița și 
Argeș, la ciclul II băieți, ju
dețelor Dîmbovița, Maramureș 
și Covasna la ciclul II fete,

e-

ti

§

Campionatul Național de bas
chet feminin se reia prin al 
doilea turneu pe grupe valorice, 
care se dispută, de azi pînă 
miercuri, în sala Floreasca din 
Capitală. Ținînd seama de faptul 
că multe din meciurile prece
dente (desfășurate în cadrul tu
rului, returului și primului tur
neu al grupei 1—6) au oferit
jocuri spectaculoase și uneie
surprize, este de așteptat ca și 
de data aceasta cele cinci reu
niuni să suscite mult interes din 
partea publicului, dornic să re
vadă pe cele mai bune basc 
baliste ale țării în partide ofici
ale, ale căror rezultate vor avea 
însemnătate deosebită în stabili
rea campioanei țării.

Programul primelor două zile
DINAMO - MAȘINI GRELE IN „SFERTURILE 

CUPEI F.R. RUGBY

următorul — azi, de la ora 
Universitatea C.S.Ș. Viito- 
Cluj-Napoca — Metalul

este 
15 : 
rul ___,___ — --------
I.M.P.S. Salonta Crlșul (in me
ciurile anterioare: 3—0), Voința 
C.S.Ș. 2 București — Metalu’ 
C.S.Ș. Rm. Vîlcea (2—1), Olimpia 
București — Voința Brașov 
(2—1); mîine, de la ora 15: U- 
niversitatea — Metalul Rm. Vil- 
cea (3—0), Metalul Salonta — 
Olimpia (1—2), Voința București 
— Voința Brașov (1—2).
Clasamentul înaintea acestui 

turneu ;
„U“ Cj-Nap.
Olimp. Buc. 
Voința Bv.
Voința Buc. 
Met. Rm.V.
Met. Salonta

1.
2.
3.
4.
5.
B.

3 2180:1654 51
6 1948:1609 48
7 2170:1836 47
7 1978:1734 17

27 24
27 21
27 20
27 20
27 13 14 1999:1999 40
27 11 16 1842:1916 38

*
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Concursul

încă un echipaj trece linia de sosire

județelor Constanța, Suceava și 
Hunedoara Ia ciclul III—IV
băieți, județelor Vrancea, Bu
zău și Vil cea la ci clul 
fete. în clasamentul 
pe locul I. câștigători 
teului transmisibil

III—IV 
general, 
ai tro- 

UCupa

U.T.C.“ s-au situat reprezen
tanții județului Dîmbovița, 
urmați de reprezentanții jude
țelor Vrancea și Vîlcea.

Text și foto :
Gabriel MIRON

UMBRE PE „CARAVANA PRIETENIEI"!
S-a mai scris despre pa

siunea... fără limite a sporti
vilor din mica familie — dar 
eu suflet mare — a automo
biliștilor din țara noastră. 
Adică despre cei care ore, 
zile, nopți uneori, migălesc la 
pregătirea mașinilor, care se 
angajează temerar în curse
le de viteză sau raliuri și — 
deloc de neglijat — investesc 
din fondurile personale pen
tru procurarea de piese, 
cauciucuri etc., etc.
Firesc, între automobiliști 

— pornind de Ia pasiunea 
‘ ' iubit — s-au 

ajungîndu-se 
de suflet44 a- 
secretarul Fc- 
inginerul C. 

la Tulcea:

pen-tru sportul 
legat prietenii, 
la o „legătură 
parte. Spunea 
derației A.C.R. 
Niculescu, recent, _______
•Vedeți? Și la Raliul Deltei 
au sosit circa 100 de echipa-

je, ea și în Raliul Brașovu
lui. -Caravana prieteniei» a 
automobiliștilor este 
prezentă în diferite __
de țară unde se organizează 
concursuri-. Frumos zis, fa
miliei automobiliștilor potrl- 
vindu-i-se numele de ..Cara
vana prieteniei-.

Numai că, la Tulcea, în 
Raliul Deltei, sa întîmplat ce
va care a mirat foarte mult 
— ca să nu spunem că a in- • 
dignat. Echipajului D. Ocnea- 
M. Ciupală, de la Rutierul 
Brașov i-a luat mașina toc, 
arzînd ca o torță pînă a ră
mas doar scheletul. Ceea ce 
se comenta aprins, după 
cursă, era faptul că echipa
jului în dificultate —- cu si
guranță șl în panică... Dar 
iată mai bine ce povestea 
brașoveanul N. Balea: „Am

mereu 
colturi

oprit imediat cu navigatorul 
meu N. Pop pentru a da a- 
Jutor, Celelalte mașini insă 
treceau fără să tină seama 
de semnele noastre dispera
te. Cu doar două excepții : 
echipajele N. Boeru — Gh. 
Preda (Muscelul Cimpulung) 
și 11. Fancsall — M. Crișan 
(IATSA Pitești) care ne-au 
dat extinctoarele lor. In 
rest, se gindeau doar la ei...-.

De necrezut. Cu atlt mai 
mult cu cît, la întocmirea 
clasamentelor, cei ce opresc 
in astfel de situații pentru a 
da ajutor, nu sînt penalizați 
cu timpi inferiori, iată deci 
că, din păcate, deasupra .ca
ravanei prieteniei- apar pe 
alocuri umbre...

Modesto FERRARINI /

I

SALA FLOREASCA, GAZDĂ A „INTERNAȚIONALELOR" 
DE JUNIORI

Sala Floreasca din Capitali, de 
care sînt legate amintirile „mon
dialelor" din 1953, atunci cînd 
sportivii români au urcat de pa
tru ori pe cea mal înaltă treap
tă a podiumului, va fi, din nou, 
gazda unei întreceri de anvergu
ră : Campionatele Internaționale 
ale României, la care vor lua 
parte o serie dintre cei mai buni 
juniori ai continentului. La con

curs, care va avea loc între 19 
șl 21 mai, și-au anunțat, deo
camdată, participarea sportivi și 
sportive din Bulgaria, Ceho
slovacia, Franța, R. D. Germană, 
R. F. Germania, Grecia, Polonia, 
U.R.S.S. Desigur, în competiție 
se vor afla și reprezentanții noș
tri care la precedenta ediție, 
desfășurată la Bistrița, s-au nu
mărat printre cei mai buni.

LA BUZĂU, AZI $1 MIINE, TOPUL CADEȚILOR
In calendarul competițional in

tern de o deosebită atenție se 
bucură „topurile", aceste compe
tiții destinate seniorilor, juniori
lor, eadeților și copiilor, care 
oferă — datorită participării ce
lor mai buni 12 jucători și ju
cătoare ale clasamentului — 
spectacole atractive, de bună ca
litate. Așa cum va fi, desigur, 
azi și mîine, la Buzău, unde își 
dau întilnire cadețil și cadetele,

mulți dintre sportivi candidați 
la un loc în echipele naționale. 
Dintre participant să-i amintim 
pe Gogoriță (Galați), Nicolae 
(Constanța), Cojocaru (Slatinai, 
Toi, Crețu (Craiova), Pantelimon 
(București) ș.a. Găzduită tradi
țional de municipiul Buzău, com
petiția se va derula în trei reu
niuni, simbătă, de la ora 9 șl 
18, și duminică, de la ora 9.

DIVIZIA A, DIN NOU, IN... VACANȚA
Prima parte a Diviziei A s-a într-o foarte lungă perioadă de

încheiat, echipele intrînd iarăși inactivitate, deoarece întrecerile

vor fi reluate abia în toamnă ! 
Ce vor face și, mai ales, cum 
se vor pregăti jucătorii divizio
nari în următoarea perioadă — 
exoeptîndu-i pe cei din loturile 
naționale, de juniori în special 
— nu este prea greu de... ghicit.

Deocamdată, jucătorii de la U- 
niversitatea A.S.A. I Craiova se 
îndreaptă spre al optulea titlu 
consecutiv, ei avînd un avantaj 
comod și sigur. Disputa se va 
mai da, în partea superioară a 
clasamentului, doar pentru ordi
nea locurilor 2—3, între Spartac 
Stirom București și C.S.M. Sin- 
teroin Cluj-Napoca, pentru că 
C.S.Ș. Constructorul înfrățirea 
Tg. Mureș se află deja In... se
ria secundă. în schimb, dacă 
Sticla Bistrița este candidată 
sigură la barajul pentru promo
vare în prima grupă valorică 
(alături de Călin Creangă se ri
dică noi jucători talentați și 
bine pregătiți), Voința S. Mare 
mai are de făcut față asaltului 
celor de la Mecanică Fină Bucu
rești care se află doar la uft 
punct în urmă.

La feminin, disputa pentru 
titlu este mult mai strinsă, dată 
fiind și valoarea mult mai a- 
propiată a jucătoarelor din echi
pele situate pe primele trei locuri 
(Spartac Stirom București, C.S.Ș. 
Metalul Rm. Vîlcea și Juventus 
București), unde sînt concentrate, 
practic, mai toate componentele 
lotului național. In rest, proba
bil, vom asista la un baraj în
tre Elcomd Zalău (sigur) și E- 
ternit Oradea (depinde de replica
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Sibiu va avea drept adversară 
echipa Rulmentul Bîrlad.

Cel de-al patrulea meci al 
„sferturilor" va avea ioc marți 
la Constanța, Farul primind re
plica Politehnicii Iași.

In toate cazurile, partidele se 
anunță deosebit de echilibiate, 
dat fiind faptul că formațiile 
care dau jucători la loturile A 
și de tineret vor utiliza multe 
rezerve. Desigur, un binevenit 
prilej pentru acestea de a ieși 
în relief și de a face noi pași. 
spre titularizare. De altfel, acesta 
și este unul dintre obiectivele 
competiției, alături de acela de 
a asigura permanența activității 
echipelor din primul eșalon.

Precizăm că semifinalele „Cu
pei F. R. Rugby4* sînt programa
te duminică 14 mai, iar finala 
pe 21 mai.

în antractele bogatului program 
competițional internațional de 
rugby (după meciul cu Italia din 
cadrul Campionatului European 
va urma „amicalul" ~ 
apoi ultimul joc al 
în C.E. — în Spania), 
ternă a sportului cu 
val este asigurată în principal 
de întrecerile pentru „Cupa F. R. 
Rugby".

Duminică, de pildă, în „sfertu
rile" competiției — a doua ca 
importanță, după campionatul di
vizionar A — sînt programate 
trei partide. Astfel, la București, 
pe stadionul Parcul Copilului, 
începînd de la orele it. Dinamo 
va juca cu Mașini Grele. In a- 
ceeași zi și la aceeași oră, dar 
la Brașov, știința CEMIN Baia 
Mare va întîlni pe R. C. Grlvița 
Roșie, iar la Ploiești — C.S.M.

DIVIZIA A LA HANDBAL MASCULIN

cu Anglia, 
tricolorilor 
agenda in- 
balonul o-

Divizia A la handbal masculin 
programează astăzi și mîine e- 
tapa a XX-a, din care se vor 
disputa cinci partide. Din rîndul 
acestora se detașează cea de la 
Baia Mare, în care H. C. Minaur 
primește vizita handbaliștilor de 
la A.S.A. Elcctromureș Tg. Mu
reș, în bună dispoziție de joc 
în ultima perioadă, partida din
tre aceste două fruntașe ale 
clasamentului (locurile trei — 
Minaur și 
deschise 
Buzău, 
pare că

aceste două
(locurile

patru) anunțindu-se 
oricărui rezultat. La 

Dinamo București se 
nu va scăpa ocazia 

menținerii „în plasa" liderului. 
Steaua, avînd deci prima șansă 
în partida cu Comerțul Sinni- 
colau Mare. Tractorul și Politeh
nica Timișoara vor susține par-

tida în Sala Sporturilor din Bra
șov astăzi după-amiază. Univer
sitatea Craiova — Știința Bacău 
și Dacia Pitești — Dinamo Bra
șov, partide în care se întâlnesc 
echipe din partea a doua a cla
samentului se vor desfășura cu 
siguranță, sub semnul luptei a- 
prige pentru fiecare punct pus 
în joc, cu atît mai mult, cu cit 
„nisipurile mișcătoare" nu sînt 
prea departe. Șansele par a fi, 
totuși, mai mari de partea gaz
delor.

Meciul Universitatea C.U.G. 
Cluj-Napoca — Steaua se va 
disputa miercuri 10 mai, bucu- 
reștenli avînd de susținut miine 
jocul-tur al finalei „Cupei Cam
pionilor Europeni44 în compania 
formației sovietice S.K.A. Minsk.

S'■
9

(

«

Cu ocazia meciului de handbal dintre echipele Steaua și 
S.K.A. Minsk, din prima manșă a finalei „Cupei campionilor 
Europeni44, care va avea loc la Palatul Sporturilor și Culturii 
în ziua de 7 mai a.c., ora 11, accesul va fi permis pe"baza bi
letelor ce se pot procura la casele de la C.N.E.F.S., ale Sta
dionului Steaua și ale sălii. Legitimațiile-abonament roșii și 
verzi emise de C.N.E.F.S. sînt valabile însoțite de tichete I

celor din Constanța și Arad), 
care s-au detașat in seriile lor. 
Dacă la masculin se cunusc e-
chipele care vor retrograda (cu 
2 tururi înainte!!), la feminin 
rămine, însă, de urmărit și lupta 
pentru evitarea ultimelor locuri. 
Oricum, cu foarte puține excep
ții, meciurile din această parte a 
întrecerii au purtat aceeași am
prentă a unui nivel calitativ sub 
așteptări. Să fie doar urmarea 
prelungitei inactivități ? Să mai 
vedem...

MASCULIN 
GRUPA

1. Uulv. A.S.A. I Cv.
2. Spartac Buc.
3. C.S.M. Cluj-N.
4. Constr. Tg. Mureș

GRUPA A 
Seria I

1. Sticla Bistrița 
~ Buzău
Univ. A.S.A. II. Cv. 
Tehnout. Odorhei 

Seria a Il-a 
Voința Satu Mare 

Z Mec. Fină Buc.
3. Geamul Scăeni
4. Știința Constanța

FEMININ 
GRUPA

1. Spartac București
2. Metalul Rm. vîlcea
3. Juventus Buc.
4. Hidrotehnica Bz.

GRUPA A 
Seria

1. Elcond Zalău
2. Constr. Craiova
3. Energia Slatina
4. ,C.Ș.M. Cluj-Napoca

2. C.S.M.
3.
4.

1.

54-20
17-47
40-52

12
9
9

Seria a Il-a
1. Eternit Odorhei
2. știința Constanța
3. C. S. Arad
4. Constr. Tg. Mureș

642 23-20 10
6 3 3 ?.3-24 9
633 22-25 9
6 2 4 22-24 8

UN ATRACTIV 
CONCURS BUCUREȘTEAN

In organizarea Comisiei Muni
cipale a Capitalei a avut loc, 
în sala Unirea Tricolor, o atrac
tivă întrecere la care au luat 
parte cei mai buni juniori bucu- 
reșteni. Au participat 62 de ju
cători și jucătoare care au ofe
rit publicului partide viu dispu
tate, la capătul cărora cei mai 
buni au fost Oana Radu, Ana 
Maria Enescu, Diana Popescu 
(Juventus București), Gabriel și 
Marius Pantelimon (Unirea Tri
color) și Răzvan Marinescu 
(IM.G.B.).

Rubrica redactata de 
Emanuel FANTÂNEANU

DE LA F.R. ATLETISM
F.R. Atletism anunță că Con

cursul Republican de probe ne- 
clasice și ștafete, pentru seniori 
și juniori cat. I, s<» va desfășura 
sîmbătă 13 mai, dimineața, și 
duminică 14 mai. dimineața -și 
după-amiaza, pe Stadionul w23 
August44 din Capitală.
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din Poiana Brașov. Aveau antrenament 
îațional de lupte, cei de la greco-romane. 
le ședințe de pregătire de o importanță 
inele categorii de greutate urmau să fie 
lupta, deci, cu îndîrjlre pe saltele, me- 
tiplcul unor intUnlri oficiale. Așa-numlta

i ne atrage atenția un grup de copii, în- 
tînăr, voinic, fost luptător după toate a- 
n că este vorba de o secție de lupte-ju- 
din preajmă și prima impresie ne va fi 
opiil sînt din Săcele, sînt legitimați la 
(asociație aparțlnînd Trustului local de 

3), iar antrenorul lor se numește vaîen- 
luptător la Steagul Roșu Brașov. Sigur, 

na Brașovului nu e distanță de... mîncat 
comod nu se ajunge — se schimbă do- 

ir șl un troleibuz, dacă ești grăbit și nu 
cale de patru stații. Iar cu 15—20 de co

le sînt șl mai complicate. De ce au ve- 
u al întotdeauna ocazia să-1 vezi la lucru 
li, pe cel mal valoroși luptători ai țării, 
eștri cum execută un procedeu sau altul, 
ni și săptămîni de antrenament. Copiii 
chl antrenorul lor are un carnet în care 
in cînd cîte ceva. „O dată ajunși acasă — 
aniza un adevărat seminar. Fiecare dintre 
î luptător i-a plăcut mai mult, ce proce- 
impzesionat în mod deosebit. După care 
și. explicîndu-ne unde --------

model în fată, copiii 
datoria noastră să le 

icazii".
lnim: totuși, destul de 
lastre de sport copiii sînt aduși mai pu- 
lît ar trebui de către antrenorii lor pen- 
mentele sau competițiile unor fruntași ai 
ve. credem că. în.felul său, și antreno- 

1 model...

MODELUL
Etapa a Diviziei

IN PRIM-PLAN,

IN INTERESUL CLUBURILOR,
DAR Șl AL PUBLICULUI

și cum greșea pîna 
progresează infinit 
oferim cit mai des

rar asemenea sec-

Sorin SATMARI

co LARGA PARTICIPARE
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iției fe- 
.L.G.S.» 
desfășu- 

•Jbului 
za in- 

organi- 
nvitațiel 
îburi și 
ie. s-au 
sportive 
le .secții 

țării :
1, Voin-
Ușoară 

ructorul 
Năsăud,
Mureș, 
C.S.M. 
Galați,

Rezumînd. putem să apreciem 
că la competițiile internaționale 

îns
tări! 
suc-

i fi vă
ii. (a- 
•red'era- 
30-nside. 
îublican 
ionatele 
ietenia“ 
nea au- 
-42 de 
orie de 
finalele 
;ru edi-

nte. tl- 
u urcat 
iumulul 
ele" de 
replică 
partea 

afir- 
ajori- 

>că în- 
•ii prin 
'recvent 
>e cea- 
i acest 
convin, 
i ..Tur- 
ulgaria. 
de mai 
late și 
ie con- 
acestea 
ătoare : 
L.G.S.), 
»ra Ne-
1. .

din acest an — amintite mai 
inte — reprezentantele 
noastre au reale șanse de 
ces.

Iată primele clasate : cat. 
kg : 1. Eva Gherghely (T.C.I.). 
2. Luminița Toma (Aiud). 3. Da
niela Plosca (Luduș) si Daniela 
Ion (I.F.L.G.S.) : 52 kg : 1. An
gela Budacă • (Voința Iași). 2. 
Cristina Kovacs (Deva). 3. Maria 
Tănăsache (Focșani) și Valentina 
Badea (Tirgoviște) ; 56 kg : 1.
Nicoleta Isfache (Metalul Buzău), 
2. Amalia Bodîrnea (Nitramonia 
Făgăraș). 3. Iulian Pîrgariu (Pe- 
trlla) șl Gongy Kodos! (Luduș): 
61 kg : 1. Angela Dăvăbuț (Con
structorul C.S.ș. Deva). 2. Ma
riana Lău (Reșița). 3. Cristina 
Vrînceanu (Iași) șl Adriana Tur- 
cuș (Industria Ușoară Oradea) ; 
68 kg : - - - - -----------
(I.F.L.G.S.), 
(Roman).
(C.S.M, Pitești) 
(Craiova) ; 72 kg :
Richter (Muncitorul Reșița), 
Ana Tolmaciu (Cluj-Napoca). 3. 
Klisabeta Santo (Petrila) si 
Georgeta Preda (Ploiești) ; 4-72 
kg : 1. Minodora Nemeș (Munci
torul Reșița) ■ 
(Năsăud), 3.
(Roman) și 
(Tirgoviște).
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1. Gabriela Părăianu
Felicia Moisei 

Stela Dumitru 
și Jana Sandu 

1. Simona 
2.

2.
3.

2. Livia Olteanu 
Aurora Grigoraș 

Niculina Llxandru

Costin CHIRI AC

TURNEUL DE ȘAH DE LA 
EFORIE NORD

După 5 runde, în turneul. in
ternațional masculin de șah de 
la Eforie Nord conduc Marek 
Vokac (Cehoslovacia) șl B. 
Takacs (România), cu cile 3 
p, urmați de M. Sher (U.R.S.S.) 
și C. Navrotescu (România) — 
cu cîte 2,5 p.

LA I.D.M.S
• 1310 Berlină, Break șl DACIA 1320 se 
.1 1989 cumpărătorilor care au baaii de- 
entru autoturism pînă la 30 IUNIE 1985.
. 500 se livrează cumpărătorilor oare au 
m pînă la 31 decembrie 1S88.

centrill- 
cum ur-

ă in baza numărului de ordine 
de magazinul de înscriere după

i-u cumpărătorii cu domiciliul 
ludețele Giurgiu și Teleorman, 
impărătorii cu domiciliul stabil ... 
Olt, Prahova, Vîlcea, Dolj. Gorj. 
umpărătorii cu domiciliul stabil în ju- 

Harghita, Mureș.
mpărătorii cu domiciliul stabil în jude- 
mț, Vrancea.
părătorii cu domiciliul stabil In Județul 

rătorii cu domiciliul stabil în
Vaslui.

u cumpărătorii cu domiciliul 
imiș.
"‘■vărătoril cu domiciliul stabil 

•Hunedoara, Mehedinți.
ru cumpărătorii cu domiciliu! ___ ____
1. Maramureș. Satu Mare. Sălaj, 
cumpărătorii cu domiciliul stabil în lu-

rmpărătoril cu domiciliul stabil în fu- 
Constanța. Ialomița, Tulcea, Galați.

părătorii cu domiciliul stabil în județul

stabil tn

in Jude-

Județele
stabil în
în Judc-
stabil în

>r pentru cumpărătorii cu plata in rate' 
inul auto la care este arondat județul 
prin care urmează a se retine ratele

5 în funcție de stocul de autoturisme șl 
livrare a fiecărui magazin.
>rin transfer pentru persoanele care au 
n cont pentru autoturism astfel
TCIT CLUB — trlnă la 30 SEPTEMBRIE

LCIA 1410 SPOPT n’nă la 30 IUNIE
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La un interval de numai trei 
zile, o nOJă etapă I Și poate 
că e mai bine așa. ca o for
mă de sprint necesar în preaj
ma meciului cu reprezentativa 
Bulgariei.

în prim-ptan se află parti
dele echipelor care dau jucă
tori echipei naționale de la 
care așteptăm evoluții de ca
litate, in spiritul fair-play- 
ului, mai ales acum, cînd zi
lei 3 pînă la meciul cu Bulga
ria sint numărate.

Steaua, la Cluj-Napoca. nu 
are o misiune prea facilă, dat 
fiind faptul că „șepeiie roșii" 
nu stau pe roze, fiind merei 
preocupate 
care nu are voie să scadă prea 

E adevărat, clujenii 
jucat strălucit in ul- 
două etape, dar, în me
de o asemenea facti- 

mobilizanea e

de... „adevărul"
mult, 
n-au 
timele 
crurile 
ră. 
contează.

La București, 
avanpremieră, un 
mane atracție — în perspecti
vă. Dinamo pane hotărită 
demonstreze că în meciul 
F. C. Olt a fost doar un 
cident. Misiunea nu e 
mai ușoară, deoarece la Craio
va se simte un reviriment 
real.

Celelalte partide sint do
minate de lupta pentru evita
rea retrogradării, 
excepții, 
meci de 
vinșii și 
viștilor, 
să confirme și ca că își me-

cea cane

astăzi, 
meci

în 
de

să 
cu 

ac- 
toc-

Există și 
ca de pildă acest 

la Morenl. între în- 
învingătorii dinamo- 
unda Flacăra vrea

iNTERNAȚIONALil...
rită din plin locul in cursa 
pentru Cupa UEFA.

La Constan>ța, F. C. Farul 
știe că nu mai poate face 
un pas greșit, chiar dacă pri
mește vizita unei alte candi
date la Cupa UEFA, F. O, In
ter.

Joc strins la Bacău. în... 
matineu. Și aid. S. C. Bacău 
va lupta 
puncte, în

. deosebit de 
meciurile 
Victoria.

O partidă
nea, gazdele vor forța victoria 
este aceea de la Galati, unde 
Burcea și ceilalți își joacă — 
în fața lui F. C, Bihor — una 
din ultimele șanse. în sfîr- 
șit. la Tg. Mureș, pentru a nu 
știm cita oară. A.S.A. va în
cerca 
după care aleargă — fără suc- 
oes — cam de multișor...

In general, deci, o etapă în 
care surprizele sint mai pu
țin așteptate, dat fiind carac
terul hotăritor al majorită
ții meciurilor. Din punct de 
vedere fotbalistic, in prim- 
plan se află meciurile de la 
Cluj-Napoca, de pe Dinamo și 
cel de la Moreni, unde lupta 
pentru puncte — mai puțin în 
cazul 
puțin 
permite _ 
mod special este așteptată 
venirea internaționalilor 
namoviști Ia cota meciului 
echipa Bulgariei și 
Iidarea 
așteptata finală de Ia Barce
lona.

pentru cele două 
fața unul adversar 
tenace, mai ales în 
din deplasare :

in care, de asemc-

...punctul de onoare,

clujenilor — ar fi mai 
acerbă. ceea ce 

jocuri frumoase.
ar 
în 

re- 
di- 
cu 

Bulgariei și conso- 
liderului pentru mult

B", DIALOGURILE CONTINUA
Duminica trecută, trei rezulta

te au ieșit din „tiparele" Între
cerii Diviziei B dintre care unul 
a strirnit multe comentarii, ega
lul de la Rm. Vîlcea, în palpi
tantul dialog dintre formația vil- 
ceană și Jiul, pentru ciștigarea 
primului loc în seria a 11-a și, 
lirește, promovarea în primul e- 
șalon, iată, cînd nimeni nu se 
aștepta. Dunărea Călărași se în
trece pe sine și o face pe Chi
mia să se mulțumească cu un 
1—1, după ce era condusă pînă 
în minutul 87. In acest timp, 
Jiul reușea o prețioasă remiză 
la Slatina, rămînind lider, cu un 
punct avans. Al doilea rezultat 
puțin previzibil, deși fără impli
cații în lupta pentru promovare 
sau retrogradare, este acel 6—4 
din Dealul Copoului, unde Poli
tehnica lași a fost îngenunchea
tă de către Gloria Buzău. Ce sc 
intimplft la Iași 7 Infrîngere a- 
casă, cu Șiretul Pașcani, urma
tă dc acest „duș rece". în silr- 
șit, la adăpostul celor trei punc
te avans față de u.T.A. (Olim
pia Satu Mare, cu insuccesele de 
la Baia Mare și Bistrița, a pier
dut contactul cu fruntașele), 
„Poli" Timișoara nu scapă oca
zia și îșl rotunjește golaverajul 
prin acest 8—0 administrat Glo
riei Reșița. O altă fruntașă de 
serie (cea mai autoritară). Pe
trolul, a mai trecut în cont o 
victorie, în timp ce urmăritoarea 
ei, F.C.M. Progresul Brăila, pier
dea Ia Cimpina, după ce învin
sese liderul, astfel că diferența 
de 8 puncte s-a refăcut din nou 
în favoarea ploieștenilor. In rest, 
rezultate normale, care n-au a- 
vut însă darul să simplifice lupta 
pentru evitarea retrogradării, cu 
atîtea echipe implicate.

Mîine sc dispută etapa a 26-a. 
prim-plan, der- 
la Pașcani, în- 
cind cele două 
stau deloc pe 
a Il-ă, privirile 

se îndreaptă spre Brașov (I.C.I.M.
— Chimia) șl Petroșani (Jiul —
Gloria Pandurii Tg. Jiu, aceasta 
din urmă, revelația ultimelor c- 
tape, avînd la activ o victorie 
asupra... Chimiei). In seria a 
IlI-a, la Satu Mare, meciul de 
orgoliu al Olimpiei în fața lide
rului, „Poli" Timișoara, de care 
îsl leagă speranțe... U.T.A., ară
denii însă trebuind să treaeă e- 
xarnenul de la Cavnie. (AI. C.).

SERIA A II-A : Minerul Motru 
— Metalul Mangalia : T. Dunian 
(Zalău), Metalul Mija — Electro- 
putere Craiova: R. Brăteni (Bucu
rești), Gaz Metan Mediaș — Da
cia Pitești : V. Drăgan (Bucu
rești), Dunărea Călărași — F.C.M. 
Caracal : M. Toncea (București), 
I.C.I.M. Brașov — Chimia Rm. 
Vîlcea : N. Georgescu (Buzău), 
C. S. Tirgoviște — Metalurgistul 
Slatina : N. Gogoașe (Buzău), 
Jiul — Gloria Pandurii Tg. Jiu : 
Gh. Vasile (București), A. S. Dro- 
beta Tr. Severin — Electromu- 
reș Tg. Mureș : T. Bone (Ora
dea), Sportul „30 Decembrie" — 
Tractorul Brașov : A. Ganea
(Slobozia).

SERIA A m-A : Minerul Cav- 
nic — U. T, Arad : A. Nicolescu 
(Pitești), A.S.A. Progresul Timi
șoara — Metalul Bocșa : V. Mi- 
hăila (Sibiu), Gloria Reșița — 
C.S.M. Reșița : M. Ivăncescu
(Brașov), Chimica Tîrnăveni — 
Avîntul Reghin : Șt. Gros» (Că
lărași), Unirea Alba lulla — 
C.F.R. Timișoara : șt. Pctrică 
(Craiova), A. S. Paroșeni-Vul
can — Gloria Bistrița : FI. Brin- 
zoi (București), Olimpia Satu 
Marc — Politehnica Timișoara : 
V. Angheloiu (București), Strun
gul Arad — F. C. Maramureș : 
Z. Erdei (Slatina), Armătura Za
lău — Dacia Mecanica Orăștie : 
V. Argăseală (București).

Toate partidele vor începe la 
ora 11.

In seria I, în 
by-ul local de 
tr-un moment 
concitadlne nu 
roze. In seria

PROGRAMUL Șl ARBITRII

seria I t Aripile Victoria Ba
cău — Poiana Cîmpina : D. Pe
trescu (București), A.S.A. Explo
rări Cimpulung — Petrolul Plo
iești : S. loan (Galați), se dispu
tă la 24 mai, Șiretul Pașcani — 
C.F.R. Pașcani : Gh. Vișenescu 
(București), Unirea Focșani — 
Metalul Plopeni : Gh. Simcso 
(Deva', F.C.M. Progresul Brăila — 
F.E.P.A. ’74 Bîriad : B. Minea 
(București), Gloria Buzău — 
F.C.M. Dinamo Delta Tulcea : I. 
Danciu (Petroșani), Prahova 
c.S.U. Ploiești — Steaua Mizil : 
M. ConstanHnescu (București), 
Ceahlăul P. Neamț — C.S.M. Su
ceava : A. Rolea (București),
C. S. Botoșani — Politehnica 
Iași : I. Munteanu (Giurgiu).

După o lungă și atit de 
nefirească pauză, stadionul 
^3 ' - *
cea 
vă 
din 
Unul 
primei divizii, un meci din
tre cele cu tradiție și care 
stîrnesc întotdeauna inte
resul publicului, indife
rent de poziția de moment 
din clasament a echipelor 
respective. Era, de alt
fel, de prevăzut că Rapid 
— Steaua va fi tocmai un 
asemenea meci care va a- 
trage mulți spectatori (pes
te capacitatea tribunelor 
din Giulești) ți iniția
tiva clubului feroviar s-a 
dovedit salutară, ea găsin- 
du-și 
marele 
sportului cu 
tund dornici să 
disputa 
îndrăgite 
reștene. 
pe pline, 
de joc și organizarea 
proșabilă au asigurat 
tidei de miercuri o 
bianță deosebit de

August" din Capitală — 
mai mare arenă sporti- 

din țară — a găzduit 
nou un meci de fotbal, 

oficial, din cadrul

deplina acoperire in 
aflux al iubitorilor 

balonul ro- 
asiste la 

dintre cele 
formații 

Tribunele 
terenul foarte

două 
bucu- 

aproa- 
bun 
ire- 
par- 
am- 
plă

cută și condiții de desfășu
rare dintre cele mai propi
ce, la nivelul unui adevărat 
eveniment fotbalistic.

Succesul organizatoric, 
propagandistic și. deși-

gur, financiar realizat prim 
programarea meciului Ra
pid — Steaua pe marele 
stadion din Capitală ar pu
tea oferi de exemplu șl al
tor cluburi bucureștene 
pentru noi inițiative de a- 
cest fel. După cile știm, 
clubul Rapid intenționează 
sd organizeze și meciul 
cu Dinamo, din etapa a 
29-a (la 3 iunie), tot pe 
stadionul „23 August". Aici 
s-ar putea juca insă și alte 
partide intre echipele bucu
reștene. După cum de do
rit ar fi și reluarea tradi
ționalelor cuplaje, care 
aveau atit de mult farmec.

Nu este, credem, 
sd insistăm in 
rea — atit de 
susținută prin 
miercuri — că 
meciurilor mai 
te pe stadionul „23 Ăugust' 
este 
ficiul 
ridicată

netioie 
argumenta- 
convingător 
reușita de 

organizarea 
importam- — - ><> 

deopotrivă în bene- 
cluburilor (prin cota 

a încasărilor pe 
care le pot realiza) și al 
iubitorilor fotbalului, care 
astfel își pot satisface mai 
lesne dorința de a asis
ta tn număr mare la aces
te meciuri. In ultimă in
stanță, ar fi un ciștig pen
tru fotbalul 
general.

nostru, în

C.F.

Campionatul speranțelor

9 ECHIPE CU GOLAVERAJ POZITIV

și cîteva cuvinte despre foile de arbitraj!
Accelerînd la maximum, liderul 

campionatului de speranțe — e- 
chlpa pregătită de Constantin 
Frățilă — a cîștigat meciurile 
din etapele a 24-a și a 25-a, am
bele disputate în deplasare, la 
Morenl și Scorniceștl. Mențin 
însă tempoul și urmăritoarele 
sale, Steaua și Universitatea Cra
iova, care au obținut și ele 
punctajul maxim.

Dar să lăsăm la o parte „po
diumul" și să ne oprim puțin 
asupra a două aspecte nu lip
site de importanță. Primul se re
feră la întrecerea ca atare, la 
formula ediției actuale. Sigur, se 
pot spune foarte multe despre 
„epilogul" loviturilor de la 11 rn, 
care intră în vigoare dacă o 
partidă se termină nedecls după 
cele 90 de minute regulamentare. 
Clauza obligă echipele SA JOA
CE, să atace, să cîștige pentru 
a nu ajunge la penalty-urile care 
pot fi ratate șl punctele pier
dute. Iar ca un prim rezultat, 
iată, jumătate din echipe au 
GOLAVERAJ POZITIV, spre deo
sebire de Divizia A, în care nu
mai patru formații au plus de 
goluri marcate față de cele pri
mite : Steaua, Dinamo, victoria 
și Flacăra I

Al doilea aspect e de cu to
tul altă natură. Am răsfoit re
cent mai multe dintre foile 
arbitraj ale meciurilor de 
„speranțe", pentru a căuta 
crurl interesante consemnate

în rubri- 
găsit nl- 

celor care 
ale celor

care au primit cartonașe galbene, 
„nimic de semnalat". Deși — știm 
bine — multe meciuri s-au dis
putat în condiții improprii, in a- 
nonimat, deși în mai toate e- 
chipele se află jucători care me
rită să fie remarcați pentru e- 
voluțiile lor. Din păcate, și în 
campionatul de juniori se în- 
tîmplă la fel. Departe de noi in
tenția de a cere arbitrilor să de
vină... comentatorii partidelor pe 
care le conduc în aceste campio
nate. Dar nici nu putem fi de 
acord cu linia minime! rezisten
țe pe care o îmbrățișează vizavi 
de factorii cu implicații mai mari 
sau mal mici în fenomenul fotba
listic. Poate că la instruirile pe
riodice făcute cu el ar trebui 
să li se spună clar toate acestea. 
Adică să privească puțin și din
colo de REGULAMENTUL pe 
care trebuie să-l aplice. Este, 
oare prea mult ? (L, D.).

conducătorii jocurilor 
cile respective. N-am 
mic. în afara numelor 
au marcat golurile și

de 
la 

lu
de

1. DINAMO 25 20 2 3 59-32 41
2. Steaua 24 17 5 2 52-17 34
3. Unlv. Cv. 25 14 5 8 65-34 31
4. F. C. Bihor 25 12 6 7 40-31 28
5. F. C. Argeș 25 12 3 10 41-40 27
6. A.S.A. 25 12 1 12 51-52 25
7. Oțelul 25 10 5 19 41-33 14
8. Victoria 25 11 6 8 39-33 24
». „U" Cluj-N. 24 10 5 9 36-49 73

1«. F.C.M. Bv. 25 9 7 9 43-41 22
11. F. C. Farul 25 19 2 13 38-45 22
12. F. C. Inter 25 10 5 19 35-42 21
13. F. C. Olt 25 a 4 13 37-35 19
14. Corvinul 25 8 3 14 43-51 18
15. S. C. Bacău 25 6 5 14 27-49 13
1(. Rapid 25 4 8 13 25-42 13
17. Flacăra 25 0 4 15 36-56 13
18. Sp. Stud. 25 5 3 17 26-52 11

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
• In meciul cu Universitatea 

Cluj-Napoca, disputat la Brașov, 
E. Moldovan (F.C.M. Brașov) a 
văzut cartonașul roșu, pentru că 
— așa cum a scris arbitrul Adri
an Porumboiu — a lovit un ad
versar „cînd jocul era oprit". 
Judecarea acestui caz nu s-a
putut face însă în ședința de joi 
a Comisiei de disciplină, din
motive de procedură. abaterea 
lui Moldovan urmînd a fi dis
cutată marți 9 mai. Pînă 
atunct. oricum, Moldovan se 
află în stare de suspendare și

nu are, deci, drept de joc, în 
meciul de duminică, cu Rapid, 
în aceeași situație se află 
Hanganu (Corvinul Hunedoara), 
întrucît foaia de arbitraj a me
ciului de la Craiova, cu Univer
sitatea, jucat miercuri, n-a pu
tut sosi pînă la ora începerii șe
dinței Comisiei de disciplină.
• Tn judecarea unei faze, ar

bitrii pot greși, uneori, în frac
țiunea de secundă pe care o au 
la dispoziție. Dar arbitrul 
cred unii jucători, care greșesc 
de zece ori mai mult în timpul

unul meci — nu are. voie să grj- 
șeăscă. Ei da, dar arbitrul nul 
Așa a gîndit și DîrU (Dierna or
șova), care, în întilnirca cu Pe- 

ar- 
cu 
m- 

o 
cu

trolul Stoina, a adus injurii 
bitrului. El a scăpat numai 
o suspendare de trei etape, 
trucit nu a mai avut nici 
sancțiune, din anul 1982. Tot __ 
trei etape de suspendare s-a ales 
șl Stroe (Sportul Studențesc), 
care, în campionatul de tineret- 
speranfe, mal preeis * ’
cu Steaua, a înjurat
Pînă atunci, carnetul lui fusese 
ALB, Să sperăm că nu-1 va păta 
ffin noul

în meciul 
. arbitrul.

Tack BERARIU

ADMINISTRAȚIA OE

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO DIN 5 
MAI 1989. Extragerea 1: 31 85 
60 63 39 73 18 26 5; extragerea 
a Il-a: 59 72 29 17 15 29 79 11 
38. Fond de cîștiguri £75.635 lei.

STAT LOTO-PRONOSPORT INfORMFAZA
• TRAGEREA EXCEPȚIONA

LA PRONOEXPRES de mîine, 
duminică, 7 mai, va avea loc 
în București, în sala clubului 
din str. Doamnei nr. 2, îneenînd 
de Ia ora 16,30. Aspecte de la 
operațiunile de tragere vor Ii 
transmise în pauza transmisiilor 
de fotbal pe pro ;ramul I al pos
turilor de radio. Numerele ex
trase vor II transmise și în re
luare, tot pe programul I, la ora 
22,30 (după emisiunea „Panora
mic Sportiv", o dată cu rezulta
tele concursului PRONOSPORT 
din aceeași zl), precum șl luni, 
8 mai, la ora 8,55.

• Nu uitați că astăzi, sîmbătă, 
este ultima zi nu numai pentru

jucarea numerelor favorite ia 
TRAGEREA 1ÎXCEPTIONA LA
PRONOEXPRES, ci și pentru 
depunerea buletinelor la intere
santul concurs PRONOSPORT 
de mîine. Pentru a veni în spri
jinul numeroșilor pattielpa'nti 
consemnăm din nou, mai jos 
partidele concursului respectiv: 
1. S.C. Bacău — Victoria; 2. O- 
țelul — F.C. Bihor- 3. Corvinul
— „U* Cluj-Napoca; 4. Atalanta
— Cesena; 5. Bologna — Napoli;
6. Fiorentina — Como; 7. Vero
na — Pisa; 8. Juventus — Inter- 
9. Milan — Torino: 10. Pescara
— Lazio; 11. Roma — Aseo *; 1?. 
Cremonese — Padova; 13. Ge
noa — Bari.



(Urmare din pag. 1)

de secretarul general al parti
dului, a tuturor programelor 
privind ridicarea continuă a 
nivelului tehnic și calitativ al 
produselor și, îndeosebi, a ce
lor destinate exportului.

Subliniind că problema cali
tății trebuie să reprezinte pro
blema 
vității

numărul unu a acti- 
în toate domeniile, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut să se ia, în continua
re, măsuri ferme pentru întă
rirea disciplinei tehnologice, 
pentru întărirea controlului 
în toate fazele de fabricație- 
pină la recepția finală, asigu- 
rîndu-se realizarea unor pro
duse competitive pe piața 
mondială. Ia nivelul celor mai 
avansate 
revoluții 
Trebuie ___ . _
riguroasă a prevederilor legii, 
astfel incit nici un produs să 
nu iasă pe poarta fabricii dacă 
nu îndeplinește toate condiții
le de calitate.

S-a indicat să se revadă 
stadiul înfăptuirii programelor 
privind realizarea standuri
lor de probă în întreprinderi, 
pentru ca toate utilajele să fie 
verificate în uzina producă
toare și să se asigure buna 
funcționaro înainte de a 
expediate beneficiarilor.

S-a cerut consiliilor 
coordonare a activității pe 
muri din 
ministerelor, 
întreprinderilor, 
Inspectoratului 
Stat pentru Controlul Calității 
Produselor să acționeze cu 
toată fermitatea și răspunde
rea pentru respectarea integra
lă a tuturor normelor legale 
privind calitatea produselor, 
prevăzute în planul național 
unic pe anul 1989, în progra
mele de perfecționare a orga
nizării și modernizării _ pro
ducției, de ridicare a nivelu
lui tehnic și calitativ al pro
duselor.

In vederea îmbunătățirii ge
nerale a activității de produc
ție, s-a cerut Consiliului Cen
trai de Control Muncitoresc al 
Activității 
claie să-și 
continuare 
plinindu-și 
rită rolul și răspunderile care 
ii revin in respectarea cu 
gurozitate a disciplinei 
plan. în realizarea tuturor 
dicatorilor stabiliți și, 
primul rind, a exportului, 
creșterea calității și eficienței 
producției, în buna organizare 
a muncii, in gospodărirea fon
durilor materiale și bănești 
ale fiecărei unități.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut, de asemenea, comite
telor județene, tuturor organe
lor și organizațiilor de partid 
să pună în centrul preocupă
rilor unirea eforturilor colecti
velor din întreprinderi, mobi
lizarea șl antrenarea lor la în
făptuirea neabătută a pianu
lui, să acționeze cu toate for
țele pentru 
disciplinei 
producției, 
manifestări 
delăsare, să dezvolte 
oamenii muncii 
lor de proprietari, producători 
și beneficiari — un înalt spi
rit de răspundere pentru buna 
gospodărire a avuției naționa
le, a proprietății socialiste, 
baza progresului întregii so
cietăți, a ridicării continue a 
bunăstării materiale și spi
rituale a poporului.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat PROPU
NERILE PRIVIND PLANUL 
DE ȘCOLARIZARE ȘI NUMĂ
RUL DE BURSE PENTRU A- 
NUL ȘCOLAR 1989—1990, LA 
ÎNVĂTĂMlNTUL DE TOATE 
GRADELE. Proiectele planuri
lor de școlarizare la învăță- 
mîntul preșcolar, primar, gim
nazial, liceal, profesional, su-

cuceriri ale noii 
tehnico-științifice. 

asigurată respectarea

lor 
fi

de 
ra- 

cadrul guvernului. 
Si 
Si de

centralelor 
precum 

General

Economice și So. 
perfecționeze in 

activitatea, înde- 
cu exigență spo-

ri
de 
in
in 
in

întărirea ordinii și 
in toate verigile 

să combată orice 
de neglijență 

Ia 
in calitatea

în turul n de la Fo
rest HiUs, („Marele Premiu"). 
Ivan Lendl l-a eliminat cu 6—2. 
6—3 pe canadianul Martin Wos- 
tenholme. americanul Andre A- 
gassi a dispus cu 6—4, 4—6, 6—0 
de spaniolul Fernando Luna. Iar 
argentinianul Guillermo Vilas 
l-a învins cu 7—5, 7—6 pe com
patriotul său Augustin Moreno.patriotul său

perior și postuniversitar pen
tru anul școlar 1989—1990 au 
fost elaborate in conformi
tate cu documentele Congre
sului ai XIII-Iea al P.C.R., 
Congresului Științei și în- 
vățămintului, precum și cu 
hotăririle adoptate de Plena
ra C.C. al P.C.R., a organis
melor democratice și orga
nizațiilor de masă și obștești 
din noiembrie 1988, pe baza 
propunerilor ministerelor, in
stituțiilor centrale și comite
telor executive ale consiliilor 
populare.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că planurile de șco
larizare, prin conținutul lor, 
pun în evidență atenția deo
sebită pe care partidul și sta
tul nostru, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o acordă 
dezvoltării și modernizării, în 
continuare, a învățămintului, 
integrării sale cu cercetarea și 
producția, formării de ca
dre cu o temeinică pregătire 
pentru toate sectoarele de 
activitate, corespunzător pro
gramelor de dezvoltare e- 
conomico-socială a țării, ce
rințelor progresului multilate
ral al. patriei noastre socia
liste.

Prin măsurile aprobate 
Comitetul Politic Executiv, 
prevede ca, in nou] an de 
vățămint, 94 la sută din elevii 
clasei a IX-a să fie pregătiți 
în licee cu profil industrial, 
agroindustrial, silvic și eco
nomic, iar 6 la sută în licee 
cu profil sanitar și neindus
trial. S-a hotărât, de aseme
nea, ca absolvenții a 10 clase 
care vor fi cuprinși in învăță- 
mintui profesional — a că
rui durată va fi majorată — 
să urmeze, în același timp, și 
invățămintul liceal seral. S-a 
stabilit sporirea numărului de 
locuri în învățămînțul seral, 
liceal și profesional, pentru o 
mai bună cuprindere a absol
venților do 10 clase din anii 
precedenți, încadrați în pro
ducție. 
1989—1990 
creștere, față 
dent, cu circa 
Iui de locuri 
de zi și serai, 
vățămintul tehnic șl economic.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat, totodată, propuneri
le privind numărul de burse 
ce vor fi acordate elevilor și 
studenților în anul de în- 
vățămînt 1989—1990, 
ciind <" ‘ ‘
bune de viață și învățătură §
tinerei generații. §

Secretarul general al parti- îj 
dului a cerut să se acorde. în 
continuare, o atenție deosebită § 
perfecționării programelor de § 
invățămint de toate grade- ț; 

vederea legării mai 
a acestuia de îndepli- 
sarcinilor economico- § 
de noile cerințe care § 
în domeniul pregătirii §

CUPA DAVIS“
ZURICH, 5 (prin telefon). In 

primele două simpluri disputate 
la Liestal, tenismenii elvețieni 
au obținut victorii: Mezzandri 
— Marcu 4—6, 6—1, 6—4, o—4 ; 
Hlasek — Cosac 6—1, 1—6, 7—5, 
6—3. Astăzi se joacă partida de 
dublu.

Dublă întîlnire de popice la Brașov

ROMANIA - R.D. GERMANA, ULTIMUL TEST
PENTRU CM DE JUNIORI

AZI ȘI N11NE,
CAMPIONATELE

MASCULINE DE
EUROPENE

GIMNASTICĂ

de 
se 

în-
s
s

s

5

in
In anul universitar 

este prevăzută o 
de anul prece- 
2 000 a număru- 
la învățămînțul 
îndeosebi la în- i

§

Preparativele loturilor repra- 
zentative de popice în vederea 
C.M. de juniori, de la Celje (Iu
goslavia, 13—19 mai) se apropie 
de sfîrșlt. Trecuti prin sita mai 
multor trialuiri, tinerii selecțio- 
nabili susțin astăzi și mîine pe 
arena Rulmentul (cu patru oiș
te) din Brașov ultimul test, de 
data aceasta în compania selec
ționatelor similare ale R. D. 
Germane.

Se joacă la probele clasice de 
100 bile mixte fete și 200 bile 
mixte băieți, într-o dublă întll- 
nire pe echipe după următorul 
program: sîmbătă, de la ora 12

și duminică de la ora 8. Antre
norii Apostol Anastase (la fete) 
și Roger Cernat (la băieți) vor 
alcătui cele două formații din 
următoarele loturi: Liliana Băjc- 
naru. Constanța Nuță, Mariane 
Halalai, Anemarie Krecinschi, 
Katalin Lukacs, Laura Andrei, 
Lica Manole, Elena pușcașu, 
Nicolae Lupu, Ovidiu Ziotu, Ișt- 
van Bor, Constantin Negulescu, 
Nicolae Popescu, Marius Ghețca, 
Ferenc Majos și Ovidiu Ion. în
trecerile vor fi conduse de arbi
trul polonez Betnarek Bronislaw, 
ajutat de Iuliu Beke din Brașov.

în turneul de șah de la Rybnik (Polonia)

SELECȚIONATA ORAȘULUI SIBIU, PE LOCUL SECUND
polonez Rybnik a a- 
turneu de șah activ, 

rezervat copiilor pînă
Au participat t>5 de 
din diferite orașe

Suita competițiilor de gimnas
tică de anvergură ale acestui an 
este inaugurată de Campionate
le Europene masculine, progra
mate — astăzi și mîine — la 
Stockholm. Aflate la cea de-a 
18-a ediție, „europenele" urmea
ză să desemneze atît campionul 
continental absolut, eît și campio
nii europeni pe aparate. La aceas
tă tradițională întrecere federația 
de specialitate a desemnat pe 
următorii sportivi: Marius Gher
man, Nicolae Bejenaru, Nicușor 
Pascu și Cristian Brezeanu, din
tre care urmează a fi stabiliți 
cel trei care vor intra în con
curs.

în orașul 
vut loc un 
pe echipe, 
la 16 ani. 
selecționate 
din Europa, compuse din 4 fete 
șl tot atiția băieți ; in total 
disputîndu-și întîletatea aproape 
700 de concurenți !

Țara noastră a fost reprezen
tată de echipa orașului Sibiu,

formată din șahiști aparțiulnd 
secțiilor I.P.A. și C.S.Ș., care au 
reușit frumoasa performanță de 
a urca pe cea de a doua treap
tă a podiumului premiatelor : 1. 
Lvov 51,5 p, 2. Sibiu 50 p. 3. 
Rybnik 45 p. Principalii realiza
tori al echipei orașului de pe 
Cibin au fost : lulia Hilea 9 p, 
Alina Rășinaru 7,5 p. Alexandra 
Voinescu 6,5 p și loan Bota 8.5 p.

CAMPIONATELE EUROPENE
HELSINKI, 5 (Agerpres). — în 

orașul finlandez Oulu au început 
vineri Campionatele Europene de 
lupte greco-romane. în primul 
tur. la categoria 74 kg. sportivul 
român Anton Arghira l-a între
cut prin descalificare (min. 4) 
pe francezul Martial Mischler. 
Alte rezultate la aceeași catego
rie : Jouko Salomaeki (Finlan-

DE LUPTE GRECO ROMANt
da) întrece prin tuș pe Janos 
Takacs (Ungaria) ; Besolt Bezi- 
jev (U.R.S.S.) învinge pe Morten 
saethre (Norvegia) : Jaroslav 
Zeman (Cehoslovacia) întrece la 
puncte pe Vlado Lichak (Iugosla
via). La categoria 48 kg, T. Jan- 
kovics (Cehoslovacia) 1-a între
cut pe Nicolae Onica (România).

§ apre- § 
că ele asigură condiții Ia î'inin cS î l> 111 „ r-'i

• RUUD GULLIT. excelentul 
jucător olandez de îa A.C. Mi
lan a fost operat în urmă cu a- 
proape două săptămîni. Inter
venția chirurgicală la genunchi 
a reușit, iar după cum anunță 
agențiile de presă el și-a reluat 
antrenamentele, de recuperare. 
Zilele trecute, Gullit a declarat, 
„doresc să fiii apt de joc în fi
nala de la Barcelona" > IN 
PRELIMINARIILE C.M. (zona 
CONCACAF), la Fenton: s.U.A. 
— Costa Rica 1—0. A înscris Ra
mos (min. 72). în clasament con
duce Costa Rlca 4 p (4 j), ur
mată de Guatemala 2 p (2 j). 
S.U.A. 2 p (2 j). Echipele El 
Salvador și Trinidad Tobago 
n-au susținut nici un meci. Din 
această grupă finală se califică 
Drimele două clasate pentru „Ita
lia ’90“ • finala Cupei Danemar
cei: Brondby — Ikast 6—3, după 
prelungiri. In timpul regulamen
tar de joc scorul a fost de 3—3* 
• OLANDA (et. 30). I.upta pen
tru primul loc în clasament, în
tre P.S.V. Eindhoven și Ajax 
continuă. în etapa a 30-a P.S.V. 
a terminat la egalitate (0—0) in 
deplasare cu Waalwijk (nou pro
movată), iar Ajax a reușit tot

FOTBAL
— Narvik 2—0, Stavan- 

Bran Bergen 4—2. • PO- 
(et. 22). Cîteva rezultata: 
— Legia Varșovia 0—1; 
Katowice — Gornik Wal- 
1—0; L.K.S. Lodz — SlasK 

•1; Lech Poznan —

Ie în 
strînse 
nirea 
sociale, 
se pun 
forței de muncă pentru dife- § 
ritele sectoare ale econo- §lltuiu ol’LAUltru ixTX7 vWMKJ 
miei naționale, ale lărgirii ori- 
zontului de cunoștințe profe- 
sionale, tehnice, economice, S; 
științifice și de cultură gene- § 
rală. Subliniind că școala 5; 
în societatea noastră socia- Ș 
listă reprezintă principalul § 
factor de educație și cultură, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a § 
cerut ca, o dată cu îmbunătăți- § 
rea pregătirii tehnice și pro- Șt 
fesionale, să fie perfecționată Ș 
în continuare predarea știin- § 
(clor sociale, astfel incit toti S; 
elevii și studenții să crească 
și să se dezvolte în spiritul § 
concepției materialist-științi- 
fice despre lume și viață, să 
acționeze ca oameni noi, cu 
un puternic spirit revoluțio- 
nar, patriotic — constructori 
conștienți și devotați ai socia- 
iismului și comunismului în 
patria noastră. Ș

Comitetul Politic Executiv § 
a soluționat, de asemenea, Ș 
probleme curente ale activită- § 
ții de partid și de stat. S

TURNEE DE TENIS

gene- §

• în optimile de finală ale tur
neului de la MOnchen, Emilio 
Sanchez (Spania) — John Fraw
ley (Australia) 6—1, 6—2 ; Martin 
Strelba (Cehoslovacia) — Patrick 
Kuhnen (R.F. Germania) 6—3 
7—6; Leonardo Lavalle (Mexic)

un scor nedecls la Maastricht: 
1—1. în clasament conduce P.S.V. 
cu 45 p, urmată de Ajax 44 p si 
Twente 36 p. • PORTUGALIA 
(et. 35). Benfica Lisabona este 
virtual campioană, 
egal la Setubal : 
acum 58 p, urmată 
to, învingătoare în 
Madeira cu 1—0 și 
3 etape înainte de 
campionatului. • 
4). I.F.K. Goteborg 
1—2!, Norrkoplng — 
kholm 2—2, Orebro 
3—1, Djurgarden — 
Oergryte — Malmo 
Sundswall — GAIS . .
sament conduc Orebro, Oergrj’te 
și GAIS cu cite 6 p. • NORVF- 
GIA (prima etapă). Kongsvingcr 
— Molde 1—0, Lillestroem — Va- 
lerengem 1—0, Rosenborg — 
Sogndal 3—2, Start — Moss 0—1,

după scaru. 
2—2. Ea are 
de F.C. Por- 
deplasare, la 
are 53 p, cu 

: terminarea
SUEDIA (ei. 
— Halmstad 
A.I.K. Stoc- 
— Frolunda 
Brage 1—0.

F.F. 1—1 
0—1. In cla-

Tromso 
ger — 
LONIA 
Bytom 
G.K.S. 
brzych 
Wroclaw 1-
Gornik Zabrze 2—0 ; Wlșla Cra
covia — Ruch Chorzow 1—4. Cla
sament: 1. Ruch Chorzow 38 p; 
2, Gornik Zabrze 36 p; 3. Legia 
Varșovia 33 p. • U.R.S.S. (et. 9). 
Torpedo Moscova — Volgograd 
2—0; Dnepr — Dinamo Moscova 
o—0; Dinamo Minsk — Dinamo 
Kiev 0—1; Dinamo Tbilisi — 
Donețk 2—1; Harkov — Zenit 
Leningrad 4—1. în clasament: 
Spartak Moscova 15 p, Dinamo 
Kiev — 13 p, Dnepr, Cernomoreț 
Odesa, Torpedo Moscova — cite 
tl p, Harkov — 10 p etc. • CE
HOSLOVACIA (et. 25). cîteva 
rezultate: Sparta Praga — Olo- 
mouc 5—0: Spartak Trnava — 
TE Vitkovice 0—0; Inter Bratis
lava — Slavia Praga 3—3; Banik 
Ostrava — Plastlka Nitra 4—2. 
Bohemians — Hradec Kralove 
1—1. Clasament: 1. Sparta Pra
ga 39 p; 2. Banik Ostrava 31 p;
3 Plastika Nitra 29 p.

Turneul final al Diviziei de polo

Ultimul turneu din Divizia A 
de polo a continuat vineri, în 
Bazinul Dinamo, cu încă două 
reuniuni.

Etapa a început cu o surpriză : 
formația bucureșteană C.S.U. 
CONSTRUCȚII T.M.U.C.B. a 
reușit o mai puțin scontată vic
torie (7—6) în fața echipei oră- 
dene Crlșul, în componența că
reia erau prezenți și cei cîțiva 
internaționali. După o primă re
priză echilibrată (1—1), în care 
s-a ratat foarte mult, în cea de-a 
doua Crișul a marcat de trei ori 
consecutiv, prin Gordan (min. 
8,33), Fr. Toth (min. 10,28) și 
Fărcuță (min. 11,38), în timp ce 
bucureștenii au înscris o singu
ră dată (Chiru, min. 13,29) și 
se părea că orădenii se îndreap
tă spre o — “ *” ’ '
probleme, 
mătate a 
cuiul s-a 
mise de ________ __ T___ ______
în atac, cît șl în apărare) deve
nind mai numeroase, situație de 
care au profitat prompt bucu
reștenii. Și astfel : CRIȘUL o- 
RADEA — C.S.U. CONSTRUCȚII 
T.M.U.C.B. 6—7 (1—1. 3—1, 1—3,
1—2). Au marcat Grancerof 3, 
Mușat, Stacluc, Chiru, B. Ștetă- 
nescu pentru învingători, Gor
dan 3, Illes. Toth șl Fărcuță

victorie fără prea mari 
Dar, după prima ju- 
meciului, aspectul jo- 
schimbat, greșelile co- 
jucătorii Crișului (atît

— Michael Stich (R.F. Germania) 
3—6, 6—2, 7—6. • In clasamentul 
„Marelui Premiu“ se menține li
der Ivan Lendl, cu 3 347 p. 
mat de Boris Becker — 
John McEnroe
loslav Mecir — 
bert — 1 406 p
— 1 382 p.

ur- 
1714 p, 

— 1 660 p, Mi-
1 603 p, Bra.l Gil- 
și Stefan Edberg

D.

STEAUA SURCLASEAZĂ PE CRIȘUL ORADEA
pentru învinși. Au condus : 
Raraschivescu și V. Burdea.

Un meci frumos, cu faze spec
taculoase și goluri multe, au 
realizat formațiile DINAMO și 
RAPID, meci cîștigat de cam-, 
pioni cu 12—9 (5—2, 4—1, 2—4,
1—2). Dinamoviștii au început 
foarte hotărîțl partida și, cu un 
joc rapid și precis, și-au sur
prins partenerii de întrecere, de- 
tașîndu-se destul de repede și pe 
tabela de punctaj : 3—0 (min. 
3,28) 8—2 (min. 9,48). Din acel
moment, rapidiștli au începui să 
mai echilibreze jocul, au avut 
chiar și unele perioade de domi
nare (între min. 14,51 și 17,37 au 
marcat de trei ori fără să pri
mească gol), contribuind și ei la 
reușita spectacolului. Au înscris : 
Ardelean 3, Hagiu 3, V. Șerban 2, 
D. Balanov, Olaru, Georgescu, 
Răducanu, Moiceanu (Dinamo). 
respectiv Fărtăiș 2, Abrii 2, Flo- 
rincescu, Tschiltsche, M. ștefă- 
nescu, R. Dan și Median. Arbi
tri : A. Gere și B. Băjenaru.

în ultima partidă a reuniunii 
de dimineață, STEAUA, fără să 
forțeze, a întrecut pe VOINȚA 
CLUJ-NAPOCA cu 15—10 (3—0, 
4—4, 4—4, 4—2), prin punctele în
scrise de Geambașu 3, Stema te 3, 
L. Balanov 3, Duculeț 2, Ragea 2, 
Vamoș și Nuțu, pentru învinși 
marcind Sabău 4, Colceriu 3, Se- 
bo, Farcaș și Marosi. Arbitri : 
V. Median șl B. Ghițan.

Partida cea mai importantă a 
etapei de după-amiază, dintre 
locurile 2 și 3, a revenit echipai 
STEAUA, care a aplicat o .co
recție" severă CRIȘULUI : 10—3 
(3—0, 1—1, 4—1, 2—1), după un 
joc în care apărarea învingători
lor (din nou cu Gh. Popescu în 
formă remarcabilă), a „închis" 
aproape toate căile de acces

spre poartă, iar ieșirile lor in vi
teză pe atac au fost finalizate 
prin goluri ce au dereglat repede 
formația orădeană. Bine „păzit", 
Gordan nu a reușit să-și creeze 
prea multe ocazii, nici coechi
pierii săi nefiind inspirați sau 
exacți în faze din care s-ar fi 
putut concretiza. Astfel, scorul 
a luat proporții în repriza a treia 
(6—1 și 8—2), într-a patra steliștii 
dueîndu-se — în urma unor con
traatacuri „de lecție" — chiar 
pînă la 10—2! Au marcat: L. 
Balanov 3, Geambașu 2, Geantă 
2, Vamoș 2 și Ragea pentru Stea
ua, Gordan 3 (totuși, singurul ju
cător eficace al orădenilor, în 
acest meci), pentru Crișul. Arbi
tri: R. Timoc și A. Gere.

DINAMO, accelerînd ritmul ori 
de cite ori a crezut de cuviință, 
n-a lăsat nici o speranță poioiști- 
lor de la VOINȚA, mai ales din 
„sfertul" al treilea, cînd tabela 
a început să indice diferente tot 
mai mari, pînă la aceea din fi
nal: 15—8 (4—2, 3—2, 3—1, 5—3). 
Au înscris: Hagiu 6, Georgescu 2, 
Moiceanu 2, V. Șerban 2, Olaru 2 
șl Răducanu de la bucureșteni, 
Sabău 3, Cosmațchi 2, Colceriu 
2 șl Maroși de la clujeni. Arbitri: 
V. Median și V.. Burdea.

Intr-o altă partidă, dintre bucu- 
reștenele RAPID și C.S.U. CON
STRUCȚII T.M.U.C., giuleștenii 
au realizat o victorie amenințată 
o singură dată, la scorul de 7—6 
(după 4—0, 5—1 și 6—2!) în fa
voarea lor, cînd Fi. Niță a... evi
tat soluția cea mal simplă, pasa 
spre coechipierul demarcat, la un 
atac de „doi contra unul". în re
plică, rapidiștli au punctat imediat 
șl după cele 28 de minute de joc 
a fost 10—7 (3—0, 3—2, 0—1, 4—4). 
Marcatori: Florincescu 4, Petres
cu 2, R. Dan, Gh. Ilie, Bărbulescti, 
Abrii (R), Mușat 2, Staciuc 2, 
Clobăniuc 2 și Chiru (C.S.U.). 
Arbitri: Gh. Chirculete șl B. 
Ghițan.

Mihai TRANCA 
George ROTARU


