
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUSESCU,
Împreună cu tovarășa

ELENA CEAUȘESCU,
IN JUDEȚUL

Tovirisul Nioolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintei» 
Republicii Socialiste Romă* 
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușesoti au început, 
joi dimineață, o vizită de lu
cru in județul Mehedinți.

Dialogul secretarului general 
ai partidului Cu oamenii mun
cii mehedinteni prilejuiește • 
cuprinzătoare analiză a modu
lui in care se acționează in 
industrie și agricultură pentru 
îndeplinirea planului de pro
ducție, de export și de in
vestiții pe anul in curs, stabi
lirea măsurilor prin care ju
dețul poate înfăptui, la cote 
calitativ superioare, programe
le privind propria dezvoltam 
economică, sarcinile ce-i re
vin in actualul cincinal, adu- 
cindu-și astfel o contribuție 
sporită, pe măsura puternicului 
său potential material și uman, 
la înflorirea continuă a patriei 
noastre socialiste.

Datorită politicii de reparti
zare echilibrată a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul 
tării, de dezvoltare armonioa
să a tuturor județelor, inițiată 
și promovată cu strălucire de 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
in Mehedinți, ca pretutindeni 
in România, a avut loc, in pe
rioada inaugurată de Congre
sul al IX-Iea al partidului, un 
cuprinzător proces de prefaceri 
înnoitoare.

Mindri de înfăptuirile lor. 
care au schimbat radical înfă
țișarea orașelor si satelor din 
această parte a tării, oa
menii muncii mehedintepi 
au intimpinat pe tovarășul 
Nioolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu cu deo
sebită bucurie.

La coborîrea din elicopterul 
prezidențial, care a aterizat 
in apropiere de moderna plat
formă industrială din nordul 
municipiului Drobeta-Turnu Se
verin, tovarășului
Nioolae Ceaușescu Și tovarășei 
Elena Ceaușescu le-a fost a- 
dresat un călduros bun sosit.

Mii de oameni ai muncii, 
prezenți la ceremonia sosirii, 
au aclamat cu însuflețire. S-a 
scandat cu putere „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
poporul 1", „Stima noastră și 
mîndria, Ceaușescu — Româ
nia !“, „Ceaușescu — Pace 
cei prezenți dînd expresie sen
timentelor de fierbinte dragoste 
și prețuire fată de secretarul 
general al partidului, pentru 
activitatea pe care o consacră, 
cu neasemuită abnegație și 
pasiune revoluționară, progre- 
sului necontenit al patriei, 
bunăstării și _ fericirii poporului, 
cauzei socialismului și păcii in 
lume.

La vizită participă tovarășii 
Emil Bobu, Ion Dincă. 
Gheorghe Oprea, Silviu 
Curticeanu, precum șl miniș
tri, cadre de conducere din 
unele centrale industriale, in
stitute de cercetare si proiec
tare.

în această atmosferă entu
ziastă, a început vizita de lu
cru la COMBINATUL CHIMIC 
„DROBETA", nouă și modernă 
unitate a industriei chimice 
românești.

în centrul analizei efectuate 
la fața locului s-au aflat prin
cipalele probleme legate de 
punerea în funcțiune a capaci
tăților de producție din prima 
etapă de dezvoltare a combi
natului, de executarea lucră
rilor de eonstrucții-montaj pre
văzute pentru cea de-a doua 
etapă.

Pe parcursul vizitei, au fost 
prezentate, totodată, lucrările

MEHEDINȚI
de pe șantierul celei de-a doua 
etape de dezvoltare a combina
tului, a căror încheiere va 
asigura dublarea capacității dc 
producție.

Examinind la fa(a locului am
plasarea noilor obiective, mo
dul in care se desfășoară lu
crările de construcții, secretarul 
generai al partidului a arătat 
că unele soluții adoptate de 
proicctanți nu sînt corespunză
toare în ceea ce privește uti
lizarea spațiilor.

La încheierea vizitei în com
binat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întilnit cu 
membrii consiliului oamenilor 
muncir din întreprindere, cu 
cadrele de conducere, cu con
structori, proiectanți, cercetă
tori și alți specialiști prezenți 
la dialogul de lucru.

A fost reluată analiza unor 
probleme esențiale privind re
alizarea importantelor investiții din cadrul combinatului.

Vizita a continuat la ÎNTRE
PRINDEREA ELECTROCEN- 
TRAI.E DROBETA-TURNU SE
VERIN.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu a fost salutată cu 
multă căldură și însuflețire de 
energeticieni. de constructori și 
montori. care și-au exprimat 
astfel satisfacția de a se intilni 
cu conducătorul iubit și stimat 
al partidului și statului.

Ministrul energiei electrice. 
Petre Fluture, alți factori de 
răspundere și specialiști au in
format despre modul în care se 
acționează pentru înfăptuirea 
importantelor obiective ce stau 
in fața colectivului de oameni 
ai muncii de aici din progra
mul energetic național, pentru 
asigurarea energiei termice ne
cesare combinatului chimic din 
localitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
subliniind importanța pe care 
această centrală o are pentru 
Sistemul energetic național, 
precum și pentru asigurarea 
funcționării corespunzătoare a 
combinatului chimic, a cerut 
să fie luate măsuri ferme pen
tru punerea în funcțiune la în
treaga capacitate a centralei.

La încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
felicitat pe energeticieni și bri
gadieri pentru munca desfășu
rată și le-a adresat urări de 
noi succese in producerea unor 
cantități tot mai mari de ener
gie termică și electrică.

După-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au vizitat u- 
na din fermele vegetale ale 
COOPERATIVEI AGRICOLE 
DE PRODUCȚIE OPRIȘOR, 
unitate care, prin rezultatele 
obținute în ultimii ani, atît în 
cultura cerealelor, cit și în zo
otehnie. in celelalte sectoare, 
evidențiază marile disponibili
tăți. ale agriculturii noastre so
cialiste, hotărîrea fermă a ță
ranilor cooperatori, a mecani- 
zațurilor, a specialiștilor, de a 
asigura transpunerea neabătu. 
tă în viață a obiectivelor noii 
revoluții agrare.

Dialogul de lucru cu cei ce 
muncesc și trăiesc pe aceste 
fertile păminturi a început în 
fața unor schițe și panouri ou 
grafice care redau sugestiv 
creșterea puterii economice a 
cooperativei și dezvoltarea lo
calității.

(Continuare in pag a 1-a)

In Divizia A de fotbal
SPORTUL 

STUDENȚESC _ 
CORVINUL 5-1 
Buțerchi (ieri, două 
goluri in poarta 
Corvinului) intr-un 
„duel" cu hunedo- 
reanut Tirnoveanu 
(fază din meciul 
Sp. Studențesc —

Corvinul) 
Foto : 

Aurel D. NEAGU 
în pag. 2—3, cro

nica meciului.
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Frumoasa premiera a handbalistelor de la Știința Bacău

CUCERIREA „CUPEI CUPELOR“-STRĂLUCITĂ 
CONFIRMARE A VALORII ECHIPEI NOASTRE

Retrospectiva unui drum 
plin de succese, început 
in toamna trecută și înche
iat cu brio prin dobindirea 
prestigiosului trofeu conti

nental

„Cupa Cupelor" la handbal 
feminin a ajuns în vitrina clu
bului Știința din Bacău. Pres
tigiosul trofeu se află în mîim 
bune. Acum, dnd totul s-a ter
minat cu bine, cînd succesul 
fetelor noastre a bucurat în
treaga țară, cînd școala romă- 
nească de handbal și-a confir
mat încă o dată valoarea, lu
crurile par simple.

Puțini știu însă cite eforturi 
au fost depuse, cite nopți albe 
au petrecut antrenorii, cit de 
obositoare au fost antrenamen
tele și unele călătorii, cu câte 
probleme — unele părînd de 
nerezolvat — s-a confruntat 
conducerea clubului...

Peste 20 de echipe din Euro
pa s-au angajat, din toamnă, 
în cursa pentru cucerirea „Cu
pei Cupelor". Printre ele. nu
meroase formații cu impresio
nante „cărți de vizită", cu pal- 
marese răsunătoare și jucătoa
re renumite. Vom aminti doar 
de Vasas Budapesta, finalista 
ediției trecute, și de Kuban 
Krasnodar, deținătoarea tro
feului pus în joc, .

Finișul cel mai bun, spre 
bucuria noastră 1-au avut fe
tele de la Știința Bacău, care 
au câștigat această palpitantă 
cursă făcînd astfel dovada va
lorii lor incontestabile.

Să revedem, totuși, „filmul" 
drumului spre „Cupa Cupelor", 
prezentînd cititorilor aspecte 
mai puțin cunoscute, dar deo-

Știința Bacău, cîștigăioarea „Cupei „Cupelor" la handbal. tn 
picioare, de la stingă : Mihai Pintea, antrenor, Marinela Matei, 
Laurica Lunca, Eva Darvaș-Covrig, Lidia Butnărașu, Dan Che. 
lariu, medic, Emilia Luca, Georgeta Cervenciuc, Marilena Prtrea, 
Gabriela Antoneanu. Costel Petrea, antrenor ; jos : Eugenia Jitaru, 
Filofteia Danilof, Adriana Popa, Ioana Vasilca, Angela Brindu- 
șoiu. Elena Ciubotaru, Cristina Turluianu.
sebit de semnificative, din a- 
ceastă frumoasă întrecere câști
gată de echipa noastră.

Președintele Clubului sportiv 
Știința Bacău. prof. Grigore 
Olteanu, a avut si are, normal, 
o încărcată agendă de lucru. 
Echipa de handbal începuse, de 
un an-dol, să prezinte sincope. 
Se căutau soluții și formule de 
rezolvare a impasului. Om de 
sport si bun psiholog, președin
tele clubului a încercat o „mu
tare" neprevăzută. A apelat. 
prietenește, la serviciile unui 
cunoscut tehnician al handba
lului nostru, prof. Mihai Pin- 
tca. S-a ivit însă un inconve
nient: acesta nu mai antrenase 
o echipă de fete, iar obligațiile 
de catedră îl solicitau din plin.

Aici trebuie să precizăm că 
M. Pintea a pregătit, ani la 
find, lotul reprezentativ de ti
neret, cu care a realizat fru-

moașe performanțe, multi din
tre foștii săi elevi ajungînd în 
prima reprezentativă a țării sl 
în numeroase divizionare A. 
In tine, din noiembrie 1988 Ml. 
hai Pintea a acceptat condu
cerea tehnică a echipei. A so
licitat ca secund pe Costel pe- 
trea, oare i-a fost student șl 
jucător de handbal și îmbrăți
șase meseria de antrenor.

Cuplul de tehnicieni fiind al
cătuit a urmat prezentarea la 
echipă și startul pregătirilor, 
cu noua formulă a fost dat. 
Participarea la comnetitia in
ternațională . Cuna Cunelor", 
în paralel cu desfășurarea 
Campionatului National, a con
stituit un stimulent evident. 
Perioada de acomodare a fost

Paul IOVAN

(Continuare in pag 2-3)

în vederea partidelor de miine, cu selecționatele României

RUGBYȘTII ENGLEZI AU SOSIT IERI IN CAPITALĂ
9 Numeroase personalități ale sportului cu balonul o- 
val în delegația oaspeților • Speranța unanimă — 

spectacole sportive de ț'nutâ
Timpul rămas pînă la parti

dele de rugby România — 
Anglia se măsoară de-acum în 
ore... Să reamintim că jocul 
selecționatelor de tineret în
cepe mîine la 15,15, iar me- 
ciul-test, al primelor reprezen. 
tative are loc de Ia 1T, în cu
plaj pe Stadionul „23 August" 
din Capitală.

In aceste ultime momente 
dinaintea atît de importan
tului eveniment sportiv, In 
ambele tabere se fac, de bună 
eamă. retușurile, echipele 

fiind practic gata să se alinie
ze la fluierul de începere al 
arbitrilor scoțieni. Cum des
pre pregătirile „tricolorilor" 
v-am informat tn reportajele

apărute in numere anterioare 
ale ziarului nostru, vă invi. 
tăm să zăbovim astăzi printre 
rtigbyștii englezi. Aceștia au 
sosit ieri după-amiază la 
București. O delegație impo
zantă, din care fac parte nu
meroase personalități ale lui 
Rugby Football Union ale 
sportului cu balonul oval în 
general, între care președinte
le acestui for (înființat in 
1871), John Simpson, prede
cesorul său, vicepreședinți, 
secretarul R.F.U., alți membri 
marcanți ai conducerii res
pectivului organism. Au venit

în țara noastră și mulți repre
zentanți ai mass-media, prin
tre comentatorii de azi aflîn- 
du-se jucători faimoși de altă
dată, precum Nigel Stanner- 
Smith, ex-internațional en
glez. sau John Taylor (26 de 
meci uri. test) și Clem Tho
mas, cîndva component! ai
naționalei galeze. tn tribune 
se vor găsi, totodată, mulți
suporteri din Marea Brttanie,
oaspeți ai Biroului de Turism 
pentru Tineret.

Prima echipă, al cărei ma
nager este Geoff Cooke. cu
prinde în lotul ei titulari din

Geo RAETCHl

(Continuare tn pag. 2—3)

LOTURILE A Șl DE TINERET (la fotbal)
CLASAMENTUL

1. STEAUA 26 24 2 • 93-24 50
2. Dinamo 27 24 1 2 104-23 49
3. Victoria 26 18 4 4 66-37 40
4. Flacăra 27 13 4 10 50-35 30
5. Sp. Studențesc 27 13 2 12 44-43 28
6. F.C. Inter 27 12 3 12 35-42 27
7. F.C.M. Brașov 27 10 5 12 40-44 25
8. F.C. Olt 26 9 7 10 27-38 25
9. F.C. Bihor 27 9 6 12 30-31 24

10. F.C. Argeș 26 10 3 13 32-37 23
11. Univ. Craiova 26 9 S 12 38-48 23
12. „U“ Cluj-Nap. 26 8 7 11 34-45 23
13. S.C. Bacău 27 10 2 15 42-47 22
14. F.C. Farul 27 10 2 15 24-39 22
15. Rapid 27 10 2 15 32-47 22
16. Corvinul 26 9 2 15 32-55 20
17. Oțelul 26 7 5 14 26-49 19
18. A.S.A. Tg. M. 27 2 2 23 16-81 6

S AU REUNIT
Ieri s-a reunit la București 

lotul reprezentativ de fotbal. 
Internaționalii noștri pregă
tesc partida din preliminariile 
C.M., de miercuri 17 aprilie, 
in compania selecționatei 
Bulgariei. Antrenorii Em. 
Jenei și C. Drăgușin vor 
conduce, incepînd de astăzi, 
seria de antrenamente prevă
zute pentru grupul de seilec- 
ționabili. tn programai pregă
tirilor este cuprins și un meci 
de verificare în compania di- 
vizionarei B Gloria Bistrița, 
meci care va avea loc sîmbă- 
tă la Bistrița. Lotul urmează 
să ia formă definitivă după

LA BUCUREȘTI
vizita medicală de astăzi.

Componenții lotului repre
zentativ al Bulgariei și-au a- 
nunțat sosirea la București 
pentru ziua de marți.

Tot ieri s-a reunit la Bucu
rești și lotul de tineret, care 
va disputa marți, pe stadionul 
Giulești, partida din cadrul 
C.E. cu selecționata similară a 
Bulgariei. Tinerii noștri in
ternaționali vor susține 
și ei an joc de verificare 
In compania divizionare: B 
F.C. Maramureș, sîmbătă, la 
Baia Mare, cu începere de la 
ora 17.



Duminică, pe terenul de la Tei In „proba adevărului" la ciclism - contratimp echipe

FARUL - ȘTIINȚA 
ÎN SEMIFINALELE

Cealaltă semifinală va avea
Intrecind miercuri la Constanța 

pe Politehnica Iași cu 30—ÎS 
(26—10) echipa Farul este oea 
de a patra formație care se ca 
Jifică în semifinalele Cupei F.R. 
Rugby". Chiar și fără o parte 
dintre titulari (nu mai puțin de 
9 !) XV-le Litoralului s-a impus 
cu destulă autoritate, așa cum ți
nea să remarce arbitral care a 
oficiat la centru Ion Vasilică.

Penultimul act al competiției 
se va consuma In două... etape 
Prima duminică ne terenul Com
plexului cultural-sportiv de la 
Lacul Tei. de la orele 10, cind 
Farul va avea drept a d cerșiră 
pe Știința CEMTN Baia Mare. în 
perspectivă o reeditare a aprigu
lui duel dintre aceste două cehi-

CEMIN BAIA MARE
CUPEI F. R. RUGBY"

loc luni, pe aceiași teren
pe fruntașe ale rugbyumi nos
tru, carp se înregistrează de mai 
mulți ani în campionat. Și bi
neînțeles o înving itoare greu de 
anticipat. Va arbitra Gabriel Pe
trescu — București.

Și tot pe terenul de la Tei 
luni, de Ia orele 3 6 este progra
mată cea de a doua semifinală 
între Dinamo București si Rul
mentul Bîrlad. Și în acest e-az se 
anunță o dispută dîrză, ști iță 
fiind specialitatea rugbyștilor bîr- 
lădeni de a... încurca de fiecare 
dată calculele formațiilor noastre
fruntașe. Să nu omitem aici a- 
mănuntul că Rulmentul s-a aflat 
printre cîștigătoarele „Cupei “ 
Mai mult, că dorește să repete 
performanta 1

FRUMOASĂ COMPORTARE A RUTIERILOR DE LA I.M.G.B.
Pe șoseaua care duce spre Ol

tenița s-a desfășurat, dumini
că dimineață, cea de a doua e- 
tapă a „Cupei STIROM“ la ci
clism (contînd si ca fază a cam
pionatului municipal). S-a aler
gat, de data aceasta, cea mai grea 
probă din ciclism, contratimpul 
echipe. La duritatea acestei „pro
be a adevărului" s-au adăugat 
condițiile foarte grele de con
curs : vînt extrem de puternic 
(care a rupt crengi din copaci, 
căzute apoi pe carosabil, deter
min înd un rulaj cu ..ochii în 
patru"), frig, reprize de ploaie. 
Cele opt echipe de seniori au 
luat startul din cinci în cinci mi
nute. avînd de parcurs patru tu
re a cîte 20 km fiecare. La ju
mătatea concursului, conducea 
prima echipă I.M.G.B.. cu 57:43, 
urmată de Dinamo n la 1:21, 

Voința la 2:24. I.M.G.B. n la 
3:10. Dinamo III la 3:33. Dinamo 
IV la 4:32 și Dinamo V la 5:10 
(Dinarno I a abandonat). Pe par
tea a doua a întrecerii, cicliștii

.......... c II IV WWIIII II———g———LI I1LIIUW—__________

RUGBYȘTII ENGLEZI AU SOSIT IERI ÎN CAPITALĂ

de la I.M.G B. au evoluat din ce 
în ce mai bine, prima °chipă 
mărindu-și avansul fată de a 
doua clasată iar formația secun
dă depășind în final echipa Vo 
ința. Așadar, cicliștii antrenați 
de NicoJae Grigore cu două e- 
chlpe pe podium, au realizat o 
performantă notabilă.

La juniori mari, succes scon
tat al echipei STIROM. acolo un
de un alt pasionat antrenor de 
ciclism, Vasile Radu, culege roa
dele muncii depuse. Proba ju
niorilor mici a adus în prim-plan 
cele două echipe prezentate de 
priceputul antrenor Gheorgte 
Neagoe, care a ocupat primele 
două trepte ale ood’umului.

Clasamente. seniori : ' 1.
I.M.G.B. I (Sergiu Oprescu, Marin 
Mărginean. George Olteanu, Pau< 
Pătrunjel), campioană municipa
lă. lh 57:08. 2. Dinamo II la 3:1C, 
3. I.M.G.B. ii la 4:45, 4. Voința 
la 6:08 5. Dinamo IV la 7:18,
6. Dinamo III la 7:57, 7. Dinamo 
V la 8:45 : juniori mari (8 echipe 
— 4 de club. 4 ale lotului), 40 
km : 1. STIROM (Marius Simion, 
George Cristea, Nicolae Minea, 
Giuliano Prună), campioană mu
nicipală. 59:35 2. Olimpia la I :00, 
3. Voința la 1:09, 4. C.S.Ș. I la

■:

fUrmare din pag 1)

opt cluburi : Wasps, Bath, 
Harlequins. Leicester, Not
tingham, Gloucester. Preston 
Grasshopers, Liverpool St. 
Helens. Dintre acestea, Bath 
și Leicester au disputat recent 
Cupa, cîștigată de prima for
mație cu 10—6 în finală, ele 
avîndu-i la București pe Je
remy Guscott, Simon Halli
day — perechea de centri, pi
lierul Gareth Chilcott. res
pectiv aripa Rory Under
wood (cele mai multe selecții, 
32 la număr), închizătorul la 
grămadă Dean Richards și pe

BILETELE pentru me
ciurile România — Anglia 
s-au pus in vînzare, îm
preună cu programele spe
cial editate, la casele Sta
dionului „23 August” și 
C.N.E.F.S. Elevii, studenții 
și militarii în termen au 
acces gratuit, ca șl echi
pele de rugby, pe bază de 
tabele, sînt valabile legi
timațiile eliberate- de 
C.N.E.F.S.

O parte din delegația rugbyștilor englezi, la scurt timp după 
sosirea in Capitală Foto : Eduard ENEA

ART

Barry Evans. Alături de ju
cători, alți binecunoscuți in- 
temaționali, ca Don Ruther
ford, Roger Uttley, în prezent 
antrenor, dar și căpitanul e- 
chipei care a învins deunăzi 
„XV-le Franței (11—0, în mar
tie), Will Carling, el fiind in
disponibil pentru partida de 
mîine. „Am ținut, totuși, să

particip, fie doar ca spectator, 
la aceste întilniri oare pro
mit spectacole sportive de 
ținută", spunea tînărul și va
lorosul centru. Banderola de 
onoare va fi preluată de mij
locașul la deschidere Rob An
drew, cunoștință bună a tri
colorilor, debutant în națio
nala engleză chiar în oompa- 
nia reprezentativei României.

Lotul de tineret, condus de 
J.O. Elliott, este format din 
jucători provenind din.. 16 
cluburi, doar Bristol avi,nd 
trei reprezentanți, iar Nor- 
thampton, Nottingham și Sa
racens cîte doi. Purtătorii 
speranțelor rugbyului din An

glia sînt nu numai foarte ti. 
nari, (selecțonata apare, de 
altfel, sub titulatura under 
21), dar și realmente talentați, 
chiar dacă nu au încă expe
riență internațională la nivel 
ridicat. Uvertura David 
Pears, de la Sale, a evoluat, 
totuși, în toamna trecută în 
echipa B a .țării sale, în par
tida cu Australia.

Asemenea oaspeților noștri, 
care ne-au declarat-o în mo
mentele de după sosirea la 
marea poartă aeriană a țării, 
avem toate motivele să aștep
tăm jocuri de rugby de o 
înaltă factură tehnică și spec
taculară.

2:08 : juniori mici (4 echipe) 20 
km : 1. Voința I (Râzvan Koibu, 
Gabriel Neagoe, Cornel Grămes- 
cu. Iulian Gociman). campioană 
municipală. 32:21, 2. Voința II la 
1:55. 3. C.S.Ș. I la 1:59. 4. O-
limnia la 2:14.

Horațiu SIMA

• C.M.E.F.S. București si Co
misia de ciclism organizează con
cursul de fond ..Turul Munici
piului București”, ediția a III-a, 
care se desfășoară pînă marți. 
16 mai.

TURNEU AL GRUPEI 7-12
A DIVIZIEI FEMININE DE BASCHET

Al doilea turneu al grupei va
lorice 7—12 a Diviziei A de bas
chet feminin se dispută, de azi 
pînă miercuri, în sala C.S.Ș. din 
Satu Mare. Participă următoare
le echipe (în ordinea locurilor 
ocupate în clasament): 7. Poli
tehnica Sportul Studențește 
București 39 p, 8. Rapid C.S.Ș. 5. 
București 37 p, 9. Comerțul Tg. 
Mureș 37 p, 10. Constructorul 
C.S.Ș. Arad 36 p, 11. Mobila 
C.S.ș. Satu Mare 36 p, 12. Con- 
pref C.S.Ș. 1. Constanța 30 p.

FRUMOASA PREMIERĂ
Urmare din pag 1)

destul de scurtă. Jucătoarele 
aveau o valoare recunoscută, 
trebuia făcută mai mult o a- 
samblare psihică. pe fondul 
unei pregătiri adecvate. încet, 
încet, competenta și tactul pe
dagogic ale antrenorului prin-

Ce este un „mat pur ?“ 
în loc de definiție, vă ofe
rim o bună exemplificare 
practică. Adică, revenim 
la diagrama problemei in 
3 mutări a clasicului autor 
italian C. Salvioli, prezen
tată rindul trecut (Rh6, 
Da8, Nhl, 
O singură 
poarta 
riante 
Da7 !! 
scurtă 
iar de 
h2 3. Dfl mat ;
Dgl+ Rf4 (h4) 3. Dg5 mat. 
Să admirăm cc.e două po
ziții finale, de o perfectă 
economie. în toate, vedem 
cum fiecare pătrat al zo
nei de mat este o singură 
dată atacat (sau blocat de 
propria piesă). Iată, impli
cit, definiția matului pur.

De la clasic' la modern, 
reintrăm în actualitatea 
șahului artistic cu rezul
tatele finale ale ultimului 
nostra Campionat Națio
nal, ajuns la , cea de-a 22-a 
ediție. Noii laureați sînt, 
în ordinea clasamentelor 
alcătuite pe baza adiționă-

Salvioli, 
trecut

Pa2 ; Rh2, Ph3). 
„cheie" deschide 

spre oele două va- 
ale soluției : 1.

(paradoxal, cea mai 
mutare a damei...), 
aici, l...K:hl 2. Df2 1 

l...Rg3 2.

rii d 
cu G 
cu (< 
heter 
cu ( 
bogat 
prezt 
secții 
am a 
pe 1< 
acest

mută 
te, i 
două 
devă 
dezic 
soluț

DOUĂ ÎNVINGĂTOARE ÎN TUI
FEMININ Ot $AH Al

Au luat sfîrșit întrecerile ce ei 
de a XXII-a ediție a Turneului 
internațional feminin de sah al 
României desfășurate între 27 
aorilie — 11 mai. la Tușnad.
Victori-a în concurs a fost imoăr- 
tită între maestrele nternațion i- 
le Ketevan Kahiani (U.R.S.S.) și 
Gertrude Baumstark (România), 
cu cîte 9 puncte din 13 posibile, 
în ordinea stabilită de^ departa
jarea prin sistemul Soneoorn- 
Pe următoarele locuri ale Cla
samentului fina] s-a.u situat :
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AUTOMOBILISM, este VIZIBILA, șl îm
bucurătoare. preocuparea piloțiloir de a se 
prezenta la start cu mașini cit mai atră
gător carosate și vopsite. Dan Necula 
șl Bogdan Mihăilescu au oferit duminică la 
Pitești două asemenea exemple, iar ma
șinile lor n-au fost doar frumoase, ci și 
competitive • SURPRINZĂTOARE in apa
rență, comportarea excelentă a raliștilor 
Ludovic Balint și Ștefan Vasile (nota bene 
— pe mașini nepregătite în mod special 
pentru circuit) are în fond o explicație cît 
se poate de limpede : piloții de raliuri știu 
să aleagă trasa ideală, iar în situații ne
prevăzute au o capacitate superioară de 
„improvizație”. Așa au stat lucrurile în 
„faza” din finalul cursei la grupa C, cînd 
Balint a găsit primul soluția ieșirii din- 
tr-un „meleu” spontan, depășindu-1 în acea 
clipă pe Necula și trecînd pe locul secund. 
• LA GRUPA A, Preoteasa ni se pare a 
avea cea mal bună mașină el arăttodu-se 
mai decis ca oricînd să se impună în cla
sament. E o impresie. Ne-am bucura să 
o confirme. Fiindcă a venit vorba, la a- 
ceastă grupă se anunță cea maj atractivă 
dispută „sprlntlnd” puternic un Ovidiu 
Maziu. Victor Nicoară, ștefan Iancovicl, 
Horia Andronic, fostul campion Obreja — 
revenit în comoetițle (S.A.).
BASCHET. RECORDURI? Partidele penulti
mului turneu de baschet feminin din ca
drul Campionatului Național au oferit, în 
în cele 5 zile de întrecere, destule aspecte 
pozitive, dar și negative. Dintre ultimele, 
este de reținut „recordul” stabilit de jucă
toarele de la Metalul I.M P.S Salonta — 
Crișul, care în partida cu Olimpia Bucu
rești au reușit performanța ca în primele 
20 de minute de joc să înscrie numai... 7 
puncte. Veritabil record de ineficacitate al 
unei echipe de Divizia A! • meciul „U“ 

Cluj-Napoca — Metalul Rm. vîlcea avea un 
curs normal spre victoria campioanelor 
din orașul de pe Someș care, la un mo
ment dat, beneficiau de 23 de puncte a- 
vans pe tabela de scor. în ultimele 10 
minute însă, baschetbalistele din Rm. Vîl
cea au avut o revenire impresionantă și, 
cu Magdalena Manea în excelentă dispo
ziție, au „întors” rezultatul, clștigînl la 
limită o partidă ce pentru mulți era con

siderată ca șl pierdută. • ÎN ULTIMUL meci 
al turneului, dintre Voința București șl 
„U” disputa a fost extrem de dîrză. s-a 
făcut multă risipă de energie. Ne-am aș
tepta» ca tînăra șl talentata junioară bucu- 
reșteană Ioana Cocirlan (care a fost dese
ori remarcată pentru aportul el la suc
cesele Voinței) să fie din nou la înălțime. 
Dar, evoluția el a fost, surprinzător, de 
data aceasta, sub orice critică (P. Iv.).

HANDBAL, victorie deosebit de 
PREȚIOASA obținută de Steaua în prima 
manșă a finalei C.C.E., cu atît mai mult, 
cu cît S.K.A. Minsk formează nucleul de 
bază al selecționatei sovietice. O victorie

concludentă, la șase goluri diferență, cu... 
campioana olimpică. Este, ce-i drept, o 
mare performanță! • TREI „STELE” de 
odinioară — Cristian Gațu, Cornel Penu și 
Nicolae Munteanu — nu aveau „stare”, 
preferind un loc... în picioare, cît mal a- 
proape de terenul de joc. Chiar în spatele 
porții echipei bucureștene. ■ FELICITAT 
după meci, pentru evoluția sa de excep
ție, portarul Tudor Vasile spunea: „Sim- 
țlndu-i permanent la spatele meu pe nea 
Cristi șl, mai ales, pe nea Nlcu, «tatăl» 
meu în ale apăratului, am avut șl mai 
multă încredere in mine. Mă bucur nespus 
de mult că totul a ieșit bine. Promit și 
pentru Minsk”! • PRINTRE spectatorii de

POST-SCRIPTUM
la Palatul Sporturilor și Culturii s-a aflat 
și echipajul TAROM care în urmă cu o lu
nă ducea și aducea de la semifinala dispu
tată la Halmstad, in Suedia, formația noas
tră campioană. Nu lipsea, firește, nici ju
ristul Liviu Stamate, și el membru al „ex
pediției” suedeze. • MISIUNE GREA (dar 
de care s-a achitat cu brio!) șl pentru 
galeria stellstă, cu atît mal mult, cu cît, 
pe partea cealaltă a sălii, peste o sută de 
tori ști sovietici strigau, nu glumă! (AI. v.).

JUDO, cu ALURA LUI BINECUNOSCU
TA, Rică Răducanu a fost ușor de 
reperat printre spectatorii prezenți, zilele 
trecute, la întrecerile feminine din Sala 
Rapid. Nu-1 mai văzusem pînă atunci la 
judo și, firește, n-am scăpat prilejul să-1... 
descoasem puțin. „Am venit din curiozita
te. Nu știam ce-s cu așa de multe fete în 
ținuta asta nostimă. Mă tot uit cind la 
un meci, cînd la altul șl drept să spun îmî 
place. Se «bat» cu o ambiție fantastică, ia 
te uită la fata ala mică ce-o mai hărțuieș- 
te pe adversara el, mai mare cel puțin cu 
un cap!” • UNANIMA apreciere pentru 
organizarea „Cupei I.F.L.G.S.”. Concurentele 
de pe podium au fost premiate, între al
tele, cu păpuși de... dimensiuni impresio
nante. Felicitările le merită Îndeosebi an- 
trenoarea de la asociația respectivă. Ioana 
Iliescu. O astfel de competiție ar trebui 
să devină tradițională (C. Ch.).
MOTO. ÎN POFIDA condițiilor extrem de 

potrivnice (traseu alunecos din cauza ploii 
care a căzut în tot cursul nopții, frig 
pătrunzător și chiar „reprize" de ninsoare 
in timpul curselor), „Cupa Steaua" la 
motderos, la care au participat și echip«ele 
T.S.K.A. Moscova la 125 și 250 cmc, s-a 
constituit, mai ales în partea a doua a 
reuniunii, într-un atractiv spectacol moto-

ciclist. Iată două păreri autorizate: antre
norul Anatoli Ignatiev, fost de 5 ori cam
pion al U.R.S.S. la proba de ataș. — „A 
fost o întrecere dîrză, presărată cu multe 
faze de motocros autentic. Mă aflu pentru 
a cincea oară în țara dumneavoastră și 
constat că tinerii motocicliști români au 
progresat de la un an la altul. Florian Poj, 
Dorin Titilencu și ionel Bogdan au: după 
părerea mea, frumoase perspective"; fostul 
multiplu campion balcanic de motocros, 
Petre Paxino — „Dincolo de spectacolul 
furnizat, mai ales în manșa a doua la 250 
cmc, de către Florian Pop și Dorin Titi
lencu, dătător de speranțe este faptul*că 
ei au menținut același ritm alert, la se
cundă. de la start și pînă la sosire. Aflati 
în primul an de seniorat, Pop și Titilencu. 
precum și încă cîțiva piloți talentați de la 
clasele 125 cmc — tineret și 80 cmc au 
adus un suflu nou pe traseele noastre de 
motocros. Tripla victorie a echipelor Stea
ua (la 125 cmc — tineret, 250 cmc și la 
general) confirmă progresul motocrosiști- 
lor români", e ALĂTURI de ionel Bog
dan. care a acumulat 32 p în compania 
valoroșilor lui adversari, sovieticii Iuri 
Hudiacov și Anatoli Ovcinicov, foști cam
pioni mondiali, tînărul Eduard Dor, cu 28 
p, a fost al doilea realizator al echipei 
Steaua, cîștigătoare nescontată la clasa 125 
cmc. (Tr. I.).

POPICE. FETELE au fost mai bune de- 
cît băieții, în dubla întîlnire cu selecțio
natele de juniori ale R.D. Germane, des
fășurată sîmbătă și duminică pe arena 
Rulmentul din Brașov, obținînd de la o zi 
la alta rezultate superioare (2474—2510). în 
schimb, băieții au înregistrat o scădere de 
randament de 90 p. d. de la un meci la 
altul (5005—4915), datorată. în principal, 
căderilor lui N. Popescu (757) și Ov. Zlotu 
(790), care acționau cu atîta nesiguranță 
de parcă oaspeții și nu ei s-ar fi antrenat 
pe pistele respective! • A VINI? o com
portare constantă, „deschizătoarea de pâr
tie" a echipei feminine, Liliana Băjenaru 
(418—421), a lansat bila în runda a doua 
cu precizie de... metronom, neratînd nici o 
lovitură din cele 100 de aruncări. • STM- 
BATA, în prima partidă cu reprezentativa 
de juniori a R.D. Germane, Francisc Ma- 
jos a împlinit 19 ani. Mezinul echipei noas
tre și-a sărbătorit ziua de naștere cu un 
rezultat remarcabil — 856 p.d., fără nici o 
bilă în... gol (Tr. I.).

RUGBY. In ECHIPA Dinamo, învingă
toare la scor în „sferturile" Cupei Româ
niei, au evoluat și cinci juniori: D. Rusu, 
G. Gîscă, L. Avram, F. Barbu, C. Juvei. 
Să fie datorată folosirea îor, de către an
trenorul (care a și jucat — chiar foarte 
bine!) Mircea Paraschiv, numai faptului 
că din formație lipseau componeții lotului 
național? Sau Dinamo încurajează tinerii 
jucători? Cum cei cinci au dat deplină sa
tisfacție... (T. St.).
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A HANDBALISTELOR
cipal. corelate cu pasiunea și 
puterea de muncă ale mai tînă- 
rului său coleg au început să 
rodească. Sportivele au înțeles 
că la echipă s-a schimbat at
mosfera. că altele sint cerin
țele obligațiile, că totul vizea
ză protesionalitatea, perfor
manta și printre ob ective. o 
viață cit mai lungă în actuala 
ediție a „Cupei Cupelor", după 
care... vom vedea.

Sorții au decis. în primul tur. 
adversară a fost desemnată 
Beledyesi Izmir. A fost intra
rea in atmosferă si un „galop 
de sănătate" al handbalistelor 
din Bacău, cu două victorii ca
tegorice si o calificare la pas 
in turul următor. Dar. după 
una caldă, a venit una rece : 
meciurile cu redutabila forma
ție Empor Rostock (R.D. Ger
mană) La Bacău, gazdele au 
învins cu 24—22 și calificarea 
părea ... departe. Doar două go
luri in plus în fața unor ad
versare care nu și-au ascuns 
ntenția de a cuceri trofeul 
pus în ioc. Insă, cei doi antre
nori și elevele lor s-au mobi
lizat exemplar, iar la Rostock 
apărarea a fost punctul forte 
al echipei și sportivele din R.D 
Germană au obținut acasă doar 
un gol în plus. A fost, de alt
fel singura înfrîngere a bă- 
căuancelor în această pasio
nantă cursă. Echipa începuse 
să se închege. Jucătoarele sim
țeau că este altceva în evolu
ția lor.

Turul trei, în compania fos
tei finaliste a „Cupei Cupelor", 
Vasas Budapesta. Două victo
rii dare! Mihai Pintea spu
nea. „Fetele răspund bine Ia 
comenzi. Și, ceea ce este foar
te important, au început șă 
creadă in posibilitățile lor. Iar 
eu cred că vom ajunge mult 
mai sus în competiție. Dar 
despre asta, te rog să nu sorii". 
La timpul potrivit ne-am ți
nut de cuvînt. dar acum, cînd
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Mîine, 13 mal, ora 10, la sediul C.N 
10, etaj VIII) va avea loc cea de a 2 
medicină sportivă, organizată de Soci 
tivâ, Expertiză, Recuperare din Unii 
lor Medicale, in colaborare cu Secția 
cadrul Filialei U.S.S.M. București.

In programul acestei manifestări fiț
• Asistența medico-sportlvâ In Cap 

1949—1989
• Masă rotundă cu tema ..Doping »!
Cele două teme vor fl susținute de 

medicinii sportive, științelor medicale 
ei, metodiști etc.

Sînt invitați să participe medici a» 
fesori de educație fizică, precum și alt 
sportului și științelor.



„Cupa Balcanică44 intercluburî VICTORIE LEJERĂ A STUDENȚILOR
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’ CRAIOVENII AR FI PUTUT CÎȘTIGA LA NIȘ...
...dar au terminat la egalitate, 0-0, cu Radnicki
Marți s-a disputat i la Niș 

penultimul med din cadrul 
grupei A a „Cupei Balcanice" 
dintre formația iugoslavă 
Radnicki și Universitatea 
Craiova. Partidă deosebit de 
importantă, deoarece pînâ la 
aoest meci toate cele trei e- 
chipe cîștigaseră pe teren 
propriu și pierduseră in de
plasare. Să consemnăm rezul
tatele înregistrate pină la me. 
ciu] de la Niș : Locomotiv So
fia — Universitatea Craiova 
2—0, Universitatea — Rad
nicki 1—0, Radnicki — Loko
motiv 2—1 și Universitatea — 
Lokomotiv 1—0. Cum la Niș 
s-a consemnat prima egalitate, 
și cum ea a fost obținută de 
echipa noastră, acesta este 
primul piinct obținut la „a- 
devăr", el aparține craiovenl- 
lor și le sporește șansele de a 
termina pe primul loc. Iată 
cum se prezintă clasamentul, 
după care îi vom da cuvîntul 
antrenorului Sorin Cirțu pen
tru a ne relata cum a.a jucat 
la Niș :
1. Univ. Craiova
2. Radnicki
3. Lokomotiv

42112-25
31112-23
31023-32

„Partida de la Niș — spune 
antrenorul principal al craio- 
venilor — s-a desfășurat pe o 
vreme neprielnică. A fost un 
joc tipic de calificare, fără 
prea multe faze de poartă. In 
prima repriză, in totalitatea 
ei echilibrată, noi am avut 
posibilitatea deschiderii sco
rului, în min. 5, prin Badea, 
care, după ce a pătruns prin 
dribling și a șutat, mingea a 
fost respinsă de pe linia por
ții do un fundaș advers. în 
partea a doua a meciului, ju
cătorii de la Radnicki au do
minat mai mult, îndeosebi in 
primele 20 de minute, peri
oadă in care Crișaii a avut cî- 
teva intervenții foarte bune 
la unele centrări periculoase
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sînt mo- 
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tește, cu 
î: .Dacă
un scor 

scuta la

peripe- 
„ „Șere- 
este trans-

bordatâ pe „ Vnukovo". pentru 
„saltul" spre Krasnodar. Aici, 
culmea! Pe computer apare 
doar locul rezervat pentru crai
nicul radio Dan Voicilă... Ce
lorlalți li se comunică că vor 
decola in ziua următoare... Se 
ia loc în fotoliile comode ale 
aerogării și se așteaptă. Fetele 
sînt obosite, conducerea dele
gației afectată și doar antre
norii calmi. Știu ei ce știu. Se 
ajunge în cele din urmă la 
Krasnodar. începe meciul și 
fetele, îndîrjite pe ... condițiile 
deplasării, evoluează excelent, 
neutralizînd exemplar încercă
rile masivelor Svetlana Vidri- 
na, Svetlana Priakina și Gali
na Tian și realizează un 25—25 
deschizător de drum spre... 
„Cupa Cupelor", care, de anul 
trecut se afla în posesia spor
tivelor sovietice.

Și, într-adevăr. în partida re
tur de la Bacău handbalistele 
noastre au învins și au cuce
rit prețiosul trofeu continental. 
Despre acest ultim act am 
scris însă la timpul potrivit...

Iată, deci-, retrospectiva dru
mului spre vîrful piramidei. 
După cum se observă, acest 
drum nu a fost deloc neted. 
Dar competența și pasiunea 
antrenorilor, valoarea sportive
lor și atenția cu care au fost 
înconjurate de conducerea clu
bului. de organele locale. au 
concurai la îndeplinirea frumo
sului vis de a cuceri „Cupa 
Cupelor". încă o dată calde fe
licitări minunatelor sportive 
din Bacău, care au contribuit 
la acest frumos succes al hand
balului românesc : Ioana Vasil- 
ca, Angela Brîndușoiu si Eu
genia Jitaru (portari), Emilia 
Luca, Lidia Bulnărașu. Gabrie
la Antoneanu. Filofteia Dani- 
k>f, Georgeta Cervenciuc, Ele
na Ciubotarii, Laurica Lunca — 
căpitanul echipei, Marilena Pe- 
trea. Adriana Popa, Cristina 
Turluianu, Eva Darvaș-Co- 
vrig și Marinela Matei (jucă
toare de cîmp). ca și antrenori, 
lor Mihai Pintea și Costel Pe- 
trea.
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ivă din

anilor

imeniul 
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Centrul de Cercetări ț 
pentru Ediucație Fizică l 
și Sport, cu sediul în > 
București, sector 2, Bd. 
Muncii nr. 37—39, scoate t 
la concurs un post de in- > 
structor sportiv — cu- ț 
noscător al limbii ruse, l 
în conformitate cu pre- ) 
vederile Legii nr. 12/1971. ț 
Relații suplimentare la 1 
telefon 21.55.13. } 

venite de pe flancuri. O dată 
trecută „furtuna" acestor a- 
tacuri destul de insistente, dar 
fără prea mare periculozitate, 
gazdele au slăbit tempoul și 
noi am ieșit din nou la ram. 
pă? prin contraatacuri foarte 
tăioase. N-am să le enumăr pe 
toate, ci doar pe cele purtate 
prin Gică Popescu (pornit ca 
la Atena, vă amintiți ?), care, 
ajuns în marginea careului, a 
fost oprit printr-un... pumn a- 
plicat în față, și cel al lui Ba
dea, al cărui șut, in final, a 
expediat balonul foarte aproa
pe de stilpul porții. Sigur, aș 
putea fij acuzat de subiecti-
vism, dar pot spune CU
mina pe inimă că noi am
pierdut un punct la Niș, Că
meritam victoria".

In ce alcătuire a jucat e-
chipa craioveană ultimul ei
meci din această grupă a Cu-
pei Balcanice ?

„Am început jocul cu Cri- 
șan — Mănăilă, E. Săndoi, Gh. 
Popescu, N. Zamfir, Ad. Po
pescu — Bica, Olaru, Badea — 
Ciurea, Neagoe. în min. 46, 
Luță a intrat în locul lui Ad. 
Popescu, iar în min. 75 C. 
Gbeorghe l-a înlocuit pe Nea
goe. Cei care au ieșit de pe 
teren, ca și Crișan, au fost 
gripați. Cei mai buni de la 
noi ? Gică Popescu și Săndoi, 
pentru că, deși am prezentat 
o formație cu cinci fundași, 
ei au dat suplețea necesară 
echipei, avansind sau retră- 
gindu-se în funcție de mo
mentele jocului. Revenind Ia 
șansele noastre de a ciștiga 
grupa, acum se vede foarte 
bine cit de mult ar fi cintărit 
un gol in plus in meciurile 
jucate la Craiova, unde am 
ratat o sumedenie de ocazii. 
Dar să sperăm că, in ultima 
partidă, jucătorii bulgari își 
vor apăra cu ardoare șansele".

Ultimul mpci din grupă. Lo
komotiv — Radnicki, este pro
gramat la Sofia, pe 16 mai. 
Atunci se va cunoaște și echi
pa care va juca finala.

laurențiu DUMITRESCU

• TRAGEREA LA SORȚI A 
ARBITRILOR pentru Divizia C 
va avea loc după următorul pro
gram : luni 15 mai, de la ora 
9. pentru seriile X—XII ; marți 
16 mai, de la ora 9, pentru se
riile I—III ; miercuri 17 mai. de 
la ora 9, pentru seriile VII—IX 
si joi 18 mai, de la ora », pen
tru seriile IV—VI.

IERI, ÎN ETAPA A
Seria I

UNIREA FOCȘANI — CEA- 
HLAUL P. NEAMȚ 1—0 (0—0) : 
Cr. Rusu (min. 71).

METALUL PLOPENI — F.C.M. 
PROGRESUL BRAILA 4—1 (2—0): 
Răchită (min. 2), Ștefănescu 
(min. 23), M. Radu (min. 73), 
O. Voicilă (min. 85), respectiv 
V. Radu (min. 48).

STEAUA MIZIL — GLORIA 
BUZĂU 2—1 (1—1) ; Galeș (min. 
26 și 54), respectiv M. Nicolae 
(min. 19).

FEPA *74 BIRLAD — ARIPILE 
VICTORIA BACAU 3—0 (0—0) î
Spirea (min. 48), Oprea (min. 
66 din 11 m) și Cezar (min. 83).

F.C.M. DELTA DINAMO TUL- 
CEA — C.S. BOTOȘANI 0—1 
(0—0) : state (min. 78).

POLITEHNICA IAȘI — C.S.M. 
SUCEAVA 4—0 (2—0) î Dobre
(min. 14), Kereszi (min. 24 din 
11 m), Burdujan (min. 46) și
Iordache (min. 83).

POIANA CÎMPINA — A.S.A. 
CIMPULUNG 2—0 (2—0) î Tabacu 
(min. 12) și Nica (min. 23).

C.F.R. PAȘCANI — PRAHOVA 
C.S.U. PLOIEȘTI 3—1 (0—1) ! CrO- 
itoru (min. 48), Matei (min. 50

ADMINISTRAȚIA DE
A Tragerea obișnuită LOTO 

de astăzi, vineri, 12 mai, va avea 
loc în București, tn sala clubu
lui din str. Doamnei nr. 2, înce- 
pînd de la ora 15,50. Aspecte de 
la operațiunile de tragere ale ce
lor 18 numere vor putea fi au
diate în transmisiunea radio, pe 
programul I, la ora 16,35 iar 
numerele extrase vor fi transmi
se și în reluare, pe același pro
gram la ora 23,15 și mîine, sîm- 
bătă, la ora 8,55. Tragerea fiind 
publică accesul în sală este 
liber pentru toți cei interesați. 
Anunțăm, totodată, că după 
efectuarea operațiunilor de tra
gere, va rula un film artistic.

• Vă reamintim că NUMAI 
ASTAZI Șl Mîine vă mai pu
teți procura bilete cu numere 
favorite la TRAGEREA LOTO 2 
de duminică, 14 mai, care consti
tuie și ..capul de afiș* al aces
tei săptămîni. Sîmbătă, 13 mai. 
este șl termenul limită pentru

Sportul Studențesc s-a impus 
în acest meci cu o lejeritate... 
alarmantă pentru Corvinul (în 
situație critică, acum, spre final 
de campionat) o echipă lipsită 
de forță cu cîtiva jucători fie 
apatici, fie moleșiți de căldura 
de vară cu o apărare „domina
tă* de nesiguranță. De altfel, 
nesincronizarea „centralilor44 săi 
și marcajul parcă facultativ au 
decis desprinderea gazdelor pe 
tabela de scor încă din prima 
repriză. în min. 14. Dobre (un 
mijlocaș de travaliu. îndreptățit 
la titularizare) l-a angajat exce
lent în careu pe Buțerchi. care 
va fi agățat de Cocan și penal- 
ty-ul acordat își va găsi un 
transformer sigur în TICLEANU. 
Peste 3 minute era să fie (dar 
n-a fost) 1—1, la un corner, dar. 
la șutul lui Iordache. Mânu a 
scos cu piciorul, o nouă reluare, 
a lui I. Petcu fiind deviată în 
lateral. Va fi. ceva mai tîrziu, 
în min. 28. 2—0. cînd Țicleanu 
— coordonator neobosit si in
ventiv — îl „vede" pe BUȚER
CHI nemarcat și pasa va fi fi
nalizată. cu o lovitură spre col
tul lung, din bară mingea rico- 
șînd în plasă. Gabor, care a 
vru<t (cu eleganta-i binecunoscu
tă în execuții, totuși fără vigoa
rea de altădată) să-sl anime e-

ÎNSEMNĂRI CLUJENE
Deși absențele lui Sabău și 

Vaișcovlci păreau să conteze în 
economia jocului, Dinamo a ju
cat la Cluj-Napoca run meci care 
demonstrează că „principiile lo
cului colectiv* pot acoperi absen
țele individuale. Suporterii clu
jenilor au invocat oboseala fa- 
voriților lor după efortul depus 
în compania Stelei, dar faptul 
că „șepcile roșii" au alergat mai 
mult după pauză pune sub sem
nul întrebării această idee. La 
Dinamo am remarcat creșterea 
de formă a lui Mateuț, degaja
rea deosebită a lui Cămătaru, 
care, în unele faze, a putut fi 
oprit doar prin fault. (Un spec
tator făcea afirmația — doar 
aparenț paradoxală — că, în 
meciul cu „U“. Cămătaru ? ex

ÎN PIIIM-PLAN, APÎRARfA LUI COSIICĂ ȘTEFĂNESCU
La Pitești. In fața unor vrib'i- 

ne pline — ca la oartidele cu 
Steaua Dinamo sau Rapid — 
s-a disputat un meci aspru, dar 
în limitele admise ale regulamen
tului (intrările mai .tari" au 
fost prompt sancționate de arbi
trul Adrian Porjmboiu. 'ar tu- 
șierii Viorel Alexandro și Cor
nel Corocan au fost și ei prompți 
în semnalizări mai ales că am
bele echipe au iucat, in unele 
perioade, la ofsaid). Inchizîni 
această paranteză să ’•eveni.m la 
jocul propriu-zis oentru a Duneta 
cauzele care au făcut 34 in mi
nutul 90 al partitei din Trivale 
tabela de marcaj să arate ace
leași două zerouri ea ia început.

F.C. Argeș a dominat in marea

27-a A DIVIZIEI B
din 11 m). D. Rotaru (min. 61), 
respectiv Libiu (min. 22).

Meciul PETROLUL PLOIEȘTI 
— ȘIRETUL PAȘCANI a fost a- 
mînat.

Relatări de la Fl. Jecheanu, V. 
Frincu, R. Alexandrescu, C. 
Burghelea, I. Diaconu, C. Nour, 
C. Popescu, V. Apostol.

Seria a ll-a
ELECTROPUTERE CRAIOVA — 

GAZ METAN MEDIAȘ 3—0 
(2—0) : Ghiță (min. 1), Prună 
(min. 24) și Ștefănică (min. 88).

F.C.M. CARACAL — I.C.I.M. 
BRAȘOV 5—1 (4—0) ! Bărbulescu 
(min. 11), Popa (min. 19), Ciucă 
(min. 25), Răducu (min. 44 și 
84), respectiv Mureșan (min. 54).

PANDURII TG. JIU — C. S. 
TÎRGOVIȘTE 1—0 (0—0) î Gugu
(min. 59).

DACIA PITEȘTI — JIUL PE
TROȘANI 1—1 (0—0) : Tunaru
(min. 72), respectiv Bfcu (min. 
57).

CHIMIA RM. VILCEA — MI
NERUL MOTRU 4—0 (2—0) : M. 
Nicolae (min. 17 și 29), Caraba- 
geac (min. 70) și Niță (min. 84 
din 11 m).

DUNAREA CALARAȘI — A. s.

STAT LOTO- PRONOSPORT INFORMEAZĂ
depunerea buletinelor cu pro
nosticurile preferate la intere
santul concurs PRONOSPORT al 
săptăminii. Pentru a veni în 
sprijinul numărului tot mai ma
re de participant! interesați, con
semnăm mai jos — din nou — 
partidele înscrise în concursul 
respectiv : 1. Ascoli — Bologaa; 
2. Cesena — Pescara ; 3. Como — 
Atalanta ; 4. Fiorentina — Vero
na; 5. Inter — Lecce; 6. Lazio — 
Pisa; 7. Sampdoria — Milan ; 8. 
Torino — Juventus; 9. Catanzaro 
— Ancona : 10. Messina — Udi- 
nese: 11. Parma — Reggina ; 12. 
Piacenza — Cremonese ; 13. Sam- 
benedettese — Genova.

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO din 5 mai 1989. Catego
ria 1 : 2 variante 25% — auto
turisme Dacia 1300 ; categoria 2: 
4,25 variante a 16.228 lei ; cate
goria 3 : 23 variante n 2.399 lei : 
categoria 4: 41 variante a 1.632 
lei; categoria 5: 158,50 variante

chipa a țintit* coltui! scurt la 
un corner. însă Mânu la post 
a respins. /

Imediat după reluare. Ticleanu 
„face" o fază spectaculoasă 
(ce-i drept după o discretă tra
gere de mînă la millocul tere
nului) o continuă. ca un ma
estru. atrăgînd apărătorii ad- 
verși spre cercul din fața careu
lui mare, pasă în lateral la 
S. RADUCANU lonită e „fixat" 
șl... 3—0 (min. 47). Greșeală (a 
cita ?) în centrul defensiv al 
Corvin ului și același S. RADU- „ 
CANU rămas singur cu porta
rul. va trimite sec mingea în 
plasă : 4—o (min. 57). La cealal
tă poartă. Gabor a Intrat oe un 
culoar de gol. la Dasa lui I. Pet
cu. însă Pană va bloca prompt 
(min. 63). Peste două minute, 
Dobre demarează pe «tînga, 
centrează... ă Ia Klein și BU- 
TERCHI reia din voleu. «ub 
„transversală" : 5—0. Golul oas
peților va fi „semnat* de I. 
PETCU, dintr-un penalty la hen- 
țul în careu comis de M. Popa, 
(min. 76). Scorul se oprește M«icl 
și datorită lui Stănici. care* a 
ratat în două rînduri o des
prindere si mai netă.

George ROTARU

celat prin rafinamente tehnice). în 
sfîrșit. Cornel Drăgușin, prezent 
la meci, pentru a-i urmări pe 
selecționabili. ne spunea la în
cheierea partidei: „îmi pare bine 
că toți internaționali) dinamo- 
viști au jucat bine și foarte bine. 
Și e îmbucurător faptul că acest 
lucru se întîmplă cu mai puțin 
de 24 de ore înainte de convo
carea lotului pentru Bulgaria".

în ceea ce o privește pe „U". 
echipa apelează prea des la tac
tica osfaidului, adunînd, aproa
pe inestetic, jucătorii pe o fîșie 
centrală de vreo 20 de metri. De 
asemenea, pasa lungă — atît de 
dragă internaționalului Dinu — 
nu mai are aceeași eficiență, 
deoarece centrul half Dinu îi 
angaja într-un mod asemănător 

ihajoritate a timpului, dar fără 
luciditatea necesară si. mal ales 
fără aplombul cu care își obiș
nuise suporterii. Iar principalii 
vinovat! au fost cei trei de 19 
mijloc. Eduard. S. Badea si Ig
nat. Dacă ultimul mai .bă
tut" cu apărarea adversă ceilalți 
doi au fost de nerecunoscut. 
Foarte slab au Iucat si fundașii 
laterali. Voicu și Tănase ei iă- 
sînd mari spații libere prin care 
au pornit, ca din cușcă Andrași 
I și Selimeși. Sigur că F.C Ar
geș a fost lipsită sî de șansă. 
..Altfel s-ar fi iujat — sublinia, 
cu luciditate, presedintd'e clubu
lui. Dan Silvășan — dacă Amă- 
răzeanu ar fi înscris in prima 
repriză, dacă Ignat ar fi deschis •

DROBETA TR. SEVERIN 0—0.
TRACTORUL BRAȘOV — E- 

LECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
0—0.

METALURGISTUL SLATINA
— SPORTUL „30 DECEMBRIE" 
0—1 (0—1) : Dumitrescu (min. 
35). -

METALUL MANGALIA — 
METALUL MIJA 1—1 (1—1) S
Roșu (min. 38), respectiv' Stoiciu 
(min. 15).
/Relatări de la T. Ștefănescu, 

G. Donciu, P. Cristea. I. Fe- 
țeanu, S. Giornoiu, N. Constan- 
tinescu, V. Secăreanu, D. Mi
hail și A. Bieltz.

Seria a lll-a
GLORIA BISTRIȚA —

ARMATURA ZALAU 2—0 (2—0) : 
N. Manea (min. 25) șl Florea 
(min. 43).

DACIA MECANICA ORAȘTIE
— F. C. MARAMUREȘ BAIA 
mare 2—1 (2—0) : Oniga (min. 
3), Dumitreasă (min. 14 din 11 
m), respectiv Vase (min. 88).

C.S.M. REȘIȚA — OLIMPIA 
SATU MARE 0—0.

U. T. ARAD — A.S.A. PRO
GRESUL TIMIȘOARA 5—0 (1—0) : 
Naghi (min. 33), Vancea (min. 
55 și 80), D. Popescu (min. 75 din 
11 m), Mltu (min. 78).

AVÎNTUL REGHIN — UNIREA 
Alba iulia o—2 (o—2) : popa 
(min 22) și Mitracu (min. 29).

a 435 lei; categoria 6: 42fl,25 va
riante a 200 lei; categoria X: 
2.161,75 variante a 100 lei. Report 
la categoria 1: 45.822 lei. Auto
turismele „Dacia 1300“ au reve
nit particdpanților: ANDREI
CRISTIAN și STANCU ALEXAN
DRU. ambii din București.

/baaijvxăe wtyaj

5 (2)
1 (0)

SP. STUDENȚESC. 
CORVINUL

Stadion Sportul Studențesc ; 
teren foarte bun : timp căldu
ros ; spectatori — circa 8 000. 
Șuturi : 14—10 (pe poartă : 8—3). 
Cornere : 8—6. Au marcat : TI
CLEANU (min. 14 — din 11 m). 
BUȚERCHI (min. 28 ș! 65) șl S. 
RADUCANU (min. 47 șl 56) res
pectiv I. PETCU (min. 76 — din 
11 m).

SP. STUDENȚESC : Mânu 7 — 
M. Marian 7 C. Pană 7. Cristea 
6.5, M. Popa 6 — Ticleanu 8, 
Lucacl 7 Dobre 7 — Trîmbitaș 5 
(min. 46 Oltean 6) S. Răducanu 7, 
Buțerchi 7.5 (min. 73 Stănici 6).

CORVINUL : lonită 5 — Tîrno- 
veanu 5. Gheorghiu 4. Suclu 5, 
Cocan 5 — 1. Petcu 6. Chezan 5 
(min. 46 I. Cojocaru 5). Bardac 
5 — Gabor 7 Iordache 6. E. Ma
rian 0 (min. 55 Bozga 5).

A arbitrat Cr. Teodorescu 
(Buzău) : la linie : V. Antohi 
(Iași) și M. Ilies (Odorhei).

Cartonase galbene : GABOR, 
TTRNOVEANU BUȚERCHI. M. 
MARIAN.

La speranțe : 3—2 (1—2).

pe un Lucescu sau Iordănescu, 
in timp ce astăzi îi are la pri
mire pe Cadar și pe ...Ratlu. In 
pofida acestor handicapuri. „U" 
are mal mult ritm, ceea ce nu 
e puțin lucru oentru o echipă 
cane cam îmbătrînise...

★
Două cuvinte calde pentru pu

blicul clujean, a cărui atitudine 
de mare sportivitate ne face să 
uităm unele atacuri la fair-play 
remarcate pe alte terenuri. Tri
buna clujeană ne reamintește că 
la poalele Feleacului noțiunea 
de sport a avut și are acoperi
re deplină. Și asta cu toate că 
din frumosul .U“ de altădată 
n-a mai rămas nimeni. Ultimul 
mohican. Remus Cîmpeanu, pe 
afla, timid și stingher, într-un 
colț de tribună...

loan CHIRILA

scorul la începutul etici se* 
tunde. Dar au ratat «L treptat, 
precipitarea a anărut u>t mai 
pregnant în jocul echipei".

F.C.M. Brașov — oe sare sm 
văzut-o și în partida cu Sportul 
Studențesc, din „Regie" — a evo
luat ca o echipă are știe ce 
vrea care aplică ce știe. Adică i 
apărare fermă aglomerată »a 
lansări de contriatacuri tăioase, 
prin „săgețile" numite Andrași I 
și Selimeși II, susținuți, uneori, 
de Cigan și Barbu. Exact ca și 
meciul de la București oie/dut 
în fata ..alb-negrilor". in final 
brașovenii au apelat și la foarte 
multe degajări in aut mai
departe de poarta lor. Dar... sco
pul scuză mijloacele : ou atît 

mai mult, cu cît punctul obținut 
îl scutește — =e oar#» — pe 
brașoveni de orice emc*iî îi? fi
nalul campionatului. (I D.)

„POLI" TIMIȘOARA — A. S. 
PAROȘENI VULCAN 2—1 (1—0) S 
Bozeșan II (min. 6). Trăistaru 
(min. 76), respectiv Burdulean 
(min. 60).

CHIMICA T1RNAVENI — 
STRUNGUL ARAD 5—2 (2—1) X
Oprișor (min. 31 șl 49), Drăgu- 
lescu (min. 40 și 56), Cenan 
(min. 80) respectiv Ujvari 
(min. 42) și Iancu (min. 77).

METALUL BOCȘA — GLORIA 
REȘIȚA 1—1 (0—0) ; Ormenișan
(min. 82), respectiv Șirianu 
(min. 53).

C.F.R. TIMIȘOARA — MI
NERUL CAVNIC 2—0 (1—0) : He- 
ler (min. 42) șl Bungău (min. 53 
din 11 m).

Relatări de la I. Toma, T. 
Vulpe, P. Fuchs, O. Berbecaru, 
L. Maior, C. Crețu, I. Du can, 
T. Țăran u și St. Marton.

DUMINICA

Mari și numeroase 
șanse de ciștig se oferâ 
participanților duminicâ, 
14 mai • Se atribuie 
importante ciștiguri in 
numerar, precum și au
toturisme Dacia 1300 • 
Participarea se face cu 
bilete avind taxa unică, 
de numai 10 lei • Ul
tima zi pentru jucarea 
numerelor favorite este 
simbătă, 13 mai I



VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA 

ELENA CEAUȘESCU, 
iN JUDEȚUL MEHEDINȚI

(Urmart (fin pap. I)

In continuare, secretarul fu
neral al partidului a exami
nat starea de vegetație a cul
turilor de griu, ora, sfeclă de 
zah&r, floarea-soarelui aflate 
In imediata vecinătate.

Parcurgind, de la o solă la 
alta, un adevărat culoar viu, 
in care mii de bărbați și fe
mei, tineri ți bătrîni aclamau 
cu însuflețire pentru partid, 
pentru secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a oprit, în mai multe rînduri, 
și a stat . de vorbă cu țărani 
«•operatori, cu mecanizatori. 
Aceștia și-au manifestat din 
nou calda recunoștință pentru 
măsurile recent adoptate de 
forul legislativ al țârii, din 
inițiativa și la propunerea 
secretarului general al parti
dului, privind anularea unor 
datorii ale cooperativelor agri- 
cole de producție.

La încheierea vizitei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
felicitat pe cooperatorii din 
Oprișor pentru rezultatele bune, 
urîndu-Ie ca acestea să fie și 
mai bune în acest an, in de
plină concordantă cu exigen
tele noii revoluții agrare.

Vizita de lucru a continuat 
la ÎNTREPRINDEREA AGRI
COLA DE STAT ROGOVA, u- 
nitate cu însemnată pondere 
tn agricultura județului, dato
rită producțiilor vegetale șl 
animaliere ridicate obținute 
an de an.

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost In- 
tîmpinați de miile de locuitori 
al localității șl ai așezărilor 
rurale învecinate ou ovații șl 
urale

în timpul vizitării unei cu
prinzătoare șl semnificative 
expoziții organizate tn cadrul 
unității, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-an fost 
prezentate de către directorul 
general al Direcției Agricole 
Județene, Marian Pufan, rezul
tatele obținute de unitățile a- 
grîcole de stat și cooperatiste 
mehedințene, îndeosebi tn pe
rioada de după Congresul al 
IX-lea al partidului.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a stat de vorbă cu țărani co
operatori și mecanizatori, s-a 
interesat de condițiile lor de 
muncă si de viață.

Cu inimile pline de bucurie, 
eu sentimente de aleasă stimă 
șl prețuire, cu puternice ova
ții și urale au fost intîmpinați 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu și la 
ÎNTREPRINDEREA DE CON
STRUCȚII NAVALE ȘI PRE- 
LUCRĂRI LA CAL». din 
Drobeta-Turnu Severin, care a 
constituit următorul obiectiv 
al vizitei.

In timpul vizitei, de chel 
s-a desprins șalanda cu nr. 
39, construită pe acest șantier. 

pleclnd pe Dunăre, spre Con
stanta, în vederea efectuării 
probelor de mare. Este cea de 
■ treia navă de acest tip din 
producția de export a între
prinderii pe anul în curs.

Au fost vizitate apoi atelie
rele de debitare, asamblare și 
montaj, unde au fost prezen
tate ultimele realizări ale șan
tierului — cargouri de măr
furi. generale, remorchere și 
împingătoare, docuri, șalande, 
macarale plutitoare — aflate în 
diferite faze ale procesului de 
fabricație.

Pe parcursul vizitei, secreta
rul general al partidului a stat 
de vorbă cu muncitori, s-a in
teresat de condițiile lor de 
muncă și de viață, adresîndu-le 
îndemnul de a munci în conti
nuare, cu abnegație și dăruire, 
pentru îndeplinirea tuturor sar
cinilor ce le revin.

De la întreprinderea de Con
strucții Navale și Prelucrări la 
cald, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au străbătut, într-o 
mașină deschisă, arterele prin
cipale ale municipiului Drobe
ta-Turnu Severin, îndreptîn- 
du-se spre sediul Comitetului 
județean de partid.

Profunda recunoștință a ce
lor ce trăiesc și muncesc la 
Drobeta-Turnu Severin și-a gă
sit o ilustrare elocventă în pri
mirea deosebit de entuziastă 
făcută tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu pe întregul traseu 
străbătut. Zeci de mii de se
verineni — bărbap și femei, ti
neri și vîrstnici — au aplaudat 
și ovaționat îndelung pe to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu. expri- 
mindu-și satisfacția și bucuria 
de a-i avea, din nou, ca 
oaspe(i dragi. Atmosfera sărbă
torească de pe traseu a fost 
întregită în piața din fata Co
mitetului judefean de partid 
de formații artistice care exe
cutau dansuri folclorice din a- 
ceeșpă parte a țării. Coruri reu
nite interpretau cîntece patrio
tice, revoluționare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu căldură manifestă
rilor prietenești adresate de 
mulțimea aflată pe întregul 
traseu străbătut.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întîlnit, joi 
seara, cu membrii Biroului 
Comitetului județean Me
hedinți al P.C.R.

In acest cadru a continuat 
analiza efectuată, în cursul zi
lei, în unități industriale și a- 
gricole, stabilindu-se, pe baza 
concluziilor desprinse, măsu
rile ce se impun pentru ca 
județul Mehedinți să-și înde
plinească, în condiții cît mai 
bune, sarcinile deosebite ce-i 
revin din planul pe 1989, din 
programele prioritare, din pre
vederile actualului cincinal.

Vizita de lucru in județul 
Mehedinți continuă.

VICTORI!
ALE nACHElOMODELISTILOR

Concursul internațional de ra- 
chetomodele desfășurat la Stan
ko Dimitrov (Bulgaria' oompeti- 
tie care a reunit 'a start sportivi 
din șapte tărl. dintre ei remar- 
etndu-se modellstl din Cehoslova
cia, U.R.S.S., Bulgaria, s-a în
cheiat cu rezultate deosebit Se 
bune pentru sportivii români, el 
adjudecîndu-șl întîietatea în șase 
probe, Iar ta alte patru situto- 
du-se pe locul secund. Repre
zentanții noștri s-au clasat pe 
primele locuri in Intr-cerea ae 
echipe la clasele S 3 A (racneto- 
modele cu parașută), S 4 B (ra- 
chetoplanor), S6A (racheto-model 
cu strimer), S7 (racheto- 
model de navă cosmică). 
La Individual Petre Nicolae <S 6 
A) șl Valerian Canstantinescu 
(S 7) au obținut locul I, iar 
loan Catargiu (S3 A). Sân de! 
Vrabie (S 4 B) Gheorghe Tu.u- 
lea (S a A) și Lucian Șercălanu 
(3 7) locurile secund’.

„CURSA PĂCII"
VARȘOVIA, 11 (Agerpres). 

Disputată pe traseul Wroclaw — 
Poznan, etapa a 4-a a Cursei 
Păcii a revenit rutierului bulgar 
Pavel Șumanov. cronometrat pe 
distanța de 187 km ta 4 h 04:57. 
In același timp cu învingătorul 
au sosit ta ordine Peeters (Bel
gia), Krieger (R.F.G.), LaflUe 
(Franța) Raab (R.D.G.). Destro 
(Italia) etc. în clasamentul ge
neral Individual pe primul loc a 
trecut Șumanov, urmat la 5 
secunde de Peeters. Pe echipe 
conduce Bulgaria, urmată de 
R. F. Germania, Belgia, U.R S.S., 
R. D. Germană, Cehoslovacia. O- 
Ianda, R. P. Mongolă, Franța. 
România etc. Astăzi are loc 
etapa a 5-a : Poznan — Cottbus 
(206 km).

Au început C.E. de judo

LA START, 125 DE CONCURENȚI DIN 26 DE ȚĂRI
HELSINKI, 11 (prin telefon de 

la trimisul nostru special). 
Binecunoscutul complex din lo
calitate, I.C.E. Stadium, același 
care a găzduit de-a lungul anilor 
numeroase competiții de anver
gură, a devenit, tncepînd de joi, 
arena celei de-a 38-a ediții a 
Campionatelor Europene de judo. 
Aici șl-au dat întîlnlre nu mal 
puțin de 125 de concurent din 
26 de tărl. In legătură cu valoa
rea acestei ediții, este suficient 
să spunem că la întrecerile din 
Helsinki stat prezențl toți cel 
8 campioni de anul trecut, ne
lipsind, desigur, laureațl al J.O. 
șl C.M.

După tragerea la sorți, care a 
avut loc miercuri seara, am ză
bovit pînă tîrzlu înoereînd să 
apreciem cit mal realist șansele 
sportivilor români în funcție de 
adversarii ce le-au fost desem
nați de sorți. „Mijlociul" Petre 
Anitoaîe, cel care a intrat ta 
concurs în ziua inaugurală, l-a 
tatîlnlt ta primul meci — Intîm-

Turneul tfc cnlilicarc pentru C.E. fle baschet

IN PRIMUL MECI: CEHOSLOVACIA — ROMÂNIA 107-71
OLOMOUC, 11 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). în
trecerile seriei D a turneului 
preliminar de calificare pentru 
Campionatul European masculin 
din anul 1991 au început ta sala 
Universitatea din acest oraș cu 
o veche tradiție în baschetul ce
hoslovac. Participă reprezentati
vele Austriei, Finlandei, Româ
niei șl țării gazdă. Primele două 
clasate vor promova înțr-una 
din seriile semifinale ale compe
tiției. Echipa Cehoslovaciei por
nește cu cele mal mari șanse, ta 
primul rind prin prisma perfor
manțelor anterioare (ultima: lo
cul 2 Ia C.E. din 1985).

De fapt, superioritatea repre
zentativei cehoslovace a Ieșit ta

UN TALERIST ROMÂN PE LOCUL DOI 
ÎN „MARELE PREMIU AL NAȚIUNILOR"

In „Marele Premiu al na
țiunilor", la taiere, competiție 
tradițională de mare presti- 
giu a disciplinei, aflată la 
cea de a 13-a sa ediție, tră
gătorul român Attila Ciorba a 
avut o comportare remarcabi
lă. Pe poligonul de la Mon- 
tecattni (Italia), gazda in tre
cerilor, Ciorba s-a clasat al 
doilea în proba de talere a- 
runcate din turn, performan
ță realizată în compania unor 
specialiști de valoare recu. 
noscută al probei, din Italia, 
U.R.S.S., Marea Britan ie. Ce
hoslovacia, Spania, Franța, 
Austria etc. Taleristul ro
mân a intrat in finala de 6 cu 
195 t.d.. ta urma Iul Benelli 
(Italia) și Akustin (U.R.S.S.). 
ambii cu 196 t. dar înaintea 
italienilor Rossetti (194), Și

LUPTĂTORII DE „LIBERE"
LA „EUROPENELE" OE LA ANKARA

La finele acestei săptămtnl, la 
Ankara se vor desfășura Cam
pionatele Europene de lupte li
bere ale seniorilor. La întreceri 
vor participa șl sportivii români 
Romică Rașovan (cat. 48 kg), 
Constantin Corduneanu (52 . g) 
Dănuț Prefit (62 ke) Claudlu 
Tămădulanu (74 kg) Gheorghe 
Mitu (82 kg) sl Clprlan 3a«u 
(90 kg). Antrenorii lotului nos
tru stat Nicolae Pavel. Gheorghe 
Urlan șl Petre Coman.

plare rarisimă! — pe același ad
versar avut, tot la start, șl anul 
trecut, la Pamplona (Spania), 
olandezul Ben Spykesas, meda
liat la J.O. și C.E. ’88. cu care, 
atunci — reamintim — a termi
nat la egalitate, victoria fllndu-1 
atribuită olandezului prin decl- 
»le.

înttlnlrea a Început sub sem
nul echilibrului, cu atacuri ne- 
fructlficate de ambele părți. Tn 
mln. 2.05 Anlțoale a uitat, proba
bil. de faima adversarului șl a 
fructificat spectaculos o acțiune 
cotată Yuko. Neîmpăcat cu 
perspectiva eșecului, olandezul 
s-a năpustit din toate pozițiile, 
dar românul s-a descurcat foarte 
bine, obțlnînd o oretioasă victo
rie sl fumiztad marea surpriză a 
zlled. tn partida următoare. însă, 
cu Italianul Giorgio Vlsnaro, el 
a fost surprins ta primele se
cunde la sol șl a depus mari e- 
forturl pentru a evl-ta poziția cri
tică. După alte cîteva secunde 

evidentă tacă din prima zl a 
turneului, etnd a întrecut echi
pa țării noastre cu 107 —71 (61—46). 
Avantajați de talie, tehnică șl 
precizie ta aruncările la coș, 
sportivii cehoslovaci au dominat 
de la început, deși baschetballș- 
tll noștri s-au străduit să facă 
față mal valoroșilor lor adver
sari. Antrenorii români au ți
nut însă seama că partidei? de
cisive pentru calificare vor avea 
loc în zilele a doua .cu Finlan
da) șl a treia (cu Austria) ale 
competiției, astfel că cele 0) de 
minute de joc au fost folosite și 
țlnlndu-se seama de meciurile 
hotărltoare. Acea-ta nu scuză 
Insă prea desele greșeli de 
tehnică (șl ratări) din repriza 

Giardinl (195) și a sovieticului 
Mlskinis (195). Tn ultimul act 
al tntrecerii, doar Benelli șl 
Ciorba au reușit serii de 25 
de talere intacte. Italianul 
păstrindu-și poziția de frunte^ 
iar românul ureînd de pe lo
cul 3 pe 2. Clasament final 1 
1. Benelli 196+25 ; 2. Ciorba 
195+25 ; 3. Akustin 196 + 23 ;
4. Rossetti 194+24 ; 5. Miski- 
nis 195+23, 6. Giardini 195+2L

TURNEE DE TENIS
SOFIA, 11 (Agerpres). In sfer

turile de finală ale turneului 
feminin de la Sofia au fost con
semnate următoarele rezultate i 
Teodora Tache (România! — 
Svetlana Nikolova (Bulgaria) 6—J,
6— 1 ; Stephanie Savides (S.U.A.)
— Llly Nejasnlk (Australia) 6—4.
7— 5 : Dianne Samungl (Roma
nia) — Mari Nejasnlk (Austra
lia) 6—4, 6—2, Elena Pampoulova 
(Bulgaria) — Georgelina doro- 
no (Argentina) 6—2. 6—1.

MtlNCHEN. 11 Agerpres). 
Primele partide din turul n »1 
turneului de la Hamburg contend 
pentru „Marele Premiu*: Serglo 
Bruguera (Snanla) — Mar an 
Vajda (Cehoslovacia) 3—6 7-6.
6—3; Jonas Svensson (Suedia)
— Franco Davin (Argent!- i)
6— 2. 6—4 ; Jimmy Connors
, (S.U.A.) — Marcurs Zoecke
(R.F. Germanlai 6—4 S—3 : Cari 
Uwe Steeb (R.F. Germania) — 
Jan Gunnarsson (Suedia) 6—S,
7— 5; Horst Skoff (Austria) —Jo
se Clavet (Spania) 6—7 6—4.
6—4.

Anlțoale s-a lăsat dus cu prea 
multă ușurință la sol sl. cu toa
te că a rezistat cu stoicism ia 
forțarea prizei Kansetzu tn 
mln. 3.11 a fost nevoit să cede
ze. Cum Italianul a cîstigaț cru
pa. Anlțoale beneficiază de șansa 
recalificărilor, urmlnd ca simM- 
tă să lupte cu turcul Semik Isik 
șl. ta cazul victoriei probabil cu 
englezul Denslng White (locul Ș 
la J.O. șl medaliat cu argint la 
C.E. ’88).

Dragoș Bolbose, reprezcn’an'ul 
nostru la categoria superușoară. 
va evolua vineri. în grupa sa 
aflîndu-se camolonul continental 
Amiran Totikașvlli (U.R.S.S.', 
Pavel Botev (Bulgaria). Cari 
Finney (Marea Britanic) — cu 
care se va tattlnl In primul 
meci, șl Mlka Kaunppinen (Sue
dia).

Să mal notăm că pe unul din 
cele două tatami se desfășoară 
concomitent întrecerile continen
tale feminine, la care sînt pre
zente 122 concurente din 2! de 
țări. Șl, ta fine, un amănunt 
vestimentar: din nou sportivii 
șl sportivele sînt ta klmonourl 
albe șl bleu.

Costin CH1RIAC

secundă. Au Înscris: NIculescu 
18 Ardelean 18, David 10. V. 
Constantin 9, Ermurache 8, Popa
3. Sinevlci 3, Mureșan 2 pentru 
echipa noastră; coșgeteril gazde
lor: Maticki 18, Mlhalko 18, Je
linek 14 și Krejci 14. Arbitri: M. 
George (R.F.G.) șl K. Potcer 
(Austria).
Tot ta ziua Inaugurală, echipe

le Austriei șl Finlandei au oferit 
un meci cu o evoluție a scoru
lui rarisimă chiar șl în baschet: 
72—57 (mln. 30), 82—83 (cu 30 de 
secunde înaintea fluierului final) 
șl 84—83 (In ultima secundă de 
joc)! La pauză. 41—35 tot pen
tru reprezentativa Austriei. For
mația învingătoare, antrenată de 
J. Brown (S.U.A.), cu o apărare 
mal agresivă, cu atac în per
manentă mișcare șl cu un pivot 
— Haid — excelent, a meritat 
victoria, dar s-a aflat doar la 
o secundă de a o pierde.

Dumitru STANCULESCU

PE SCURT • PE SCURT
CICLISM • Btaoa a 17-e a tu

rului Spaniei. Santona — Cova- 
donga (228 km) a fost câștigată 
de spaniolul Alvaro £»i*o ta 
Bh 10:2. In clasamentul general 
conduce Delgado urmat <a nu
mai 2 secunde de Fino • Turn; 
Americil a continuat eu etana > 
patra, ta care victo da a reveaft 
rutierului olandez Gert-Jsn Th?u- 
nlsse. Înregistrat ne distanta de 
171 km ta 4h 41:54. Lider al cla
samentului general se mențin» 
norvegianul Dag-Otto Laurltzen, 
urmat la 17 secunde de o.arde- 
zul Henk Lubberdlng. • Cursa 
Alpl — Adrlatlca s-a încheia1 la 
LtabUana cu victoria rutierului 
sovietic Dfmltrl Plao'k urm?» in 
clasamentul final le Goran Pen 
ko (Iugoslavia) sl Pavel Czooek 
(Polonia).

NATAȚTE • „Cupa Mondia
lă* la sărituri în aoă s-a tacb»- 
lat, la Indianapolis, cu proba 
masculină de platformă clstîgs 
tă de Xiong N! R.P. Chinv’ăl 
cu un total de 461,19 p. Pe 
locurile următoare s-au situat 
sportivii sovletlri Ti-
mlșinln 441.75 șl Arsen Javadlan 
299.24 p.

Felbal meridiane
• F.C. BARCELONA a Intrat 

pentru a treia oară ta posesia 
trofeului Cupei Cupelor, după ce 
miercuri seara pe stadionul 
Wankdorf din Berna, a dispus 
cu 2—0 (1—0) de Sampdoria. Așa 
cum transmit agențiile de presă, 
victoria catalanilor a fost meri
tată. fapt recunoscut cu falr- 
play de antrenorul genovezl- 
lor. Vujadin Boskov. „Am primit 
un gol ta primele minute, care 
a constituit un soc puternic pen
tru formația noastră si o -In
jecție» stimulatoare pentru spa
nioli. tn repriza a doua am 
atacat mai mult, dar ce folos, că 
nu ne-a reușii nimic 7 A urmat, 
pe contraatac, al doilea gol. cu 
11 minute înainte de final ctad 
practic zarurile fuseseră arun
cate*. La rîndul său. Joh*n 
Cruyff declara onest : „la pauză 
le-am spus jucătorilor mei -ă se 
aștepte la atacuri incisive ale 1- 
talienllor. să joace calm. fără 
faulturi șl gata de contraatac. 
Așa a șl fost. Băieții au respec
tat Indicațiile tehnice, dar tre
buie să recunosc că italienii au

ratat prea de multe ori..."
Să mal adăugăm că de la 

Învinși, au lipsit doi jucători va
loroși (Vlerchowod sl Carbonl
— pentru două cartonașe galbe
ne). Iar alți doi au fost nevolțl 
să părăsească terenul accidentați 
(Manntal șl Luca Pellegrini). Go
lurile au fost marcate de Jullo 
Salinas (mln. 4, după o centrare 
a Iul Lineker) sl de către Re
carte (mln. 79). excelent lansat 
pe contraatac. Ia fata a 45 000 de 
spectatori arbitrul George Court
ney (Anglia) a condus formați
ile : F.C. BARCELONA : Zublza- 
rreta — Aloislo. Alexanco. Mil
la (Soler), Urbano — Amor, Eu
sebio. Salinas — Lineker. Rober
to, Beguiristain (Recarte). 
SAMPDORIA : Pagliuca — Ma
nntal (Stefano Pellegrini). Luca 
Pellegrini (Bonomi) Pari. Lana-
— Victor. Salsano. Cerezo. dos- 
sena — Mancini, Vlalll.
• UN MECI foarte Interesant 

în preliminariile C.M. (gr. 3). 
la Ankara 6 Turcia — U.R.S S. 
0—1 (0—1). Gazdele au făcut n 
partidă destul de bună (ratînd

ctteva ocazii favorabile prin Codak 
Tanju șl Rldvan). dar formația 
sovietică mad matură, cu o ma
re experiență și o excelentă a- 
părare a ctștlgat. gratie golului 

1U1 Aleksei Mlhaillcenko (mln. 
41). care a fructificat oas* lu> 
Protasov. Turcii au mizat măcar 
pe un scor egal, care 
menținut cu mari șanse 
calificării. Acum după 
ta luptă pentru „Italia 
lingă Turcia a Intrat și 
Dintre meciurile importante, care 
urmează amintim pe cele ale 
Turciei cu Islanda (deplasare). 
Austria (acasă) sl U.R.S.S. (d). 
pe cele ale Austriei cu R.D. Ger
mană (a. șl d.) Islanda (d. șl 
a.) șl U.R.S.S. (d.). In partida 
de miercuri, francezul Mlchel 
Vautrot a condus echipele : 
TURCIA : Engta — Recep, Keskln, 
Cuneyt. Semih — Yusuf. Ugur 
(Hassan, apoi Feyaz), Unal. Vu- 
cedag — Rldvan. Colak Tanju. 
----------- Dasaev — LușnlL 

___ , Kuznețov. Aleinl- 
Rat. Mlhaillcenko, Lltov- 

~ Protasov,
clasamentul:

1
1 
( 
2 
t

U.R.S.S. : 
Gorlukovlcl, 
kov - — 
cenko 
DobrovoIskL
1. U.R.S.S.
2. Turcia
3. Austria
4. islanda

Zavarov,
Tată șl

4 *
5
2
3

5. R.D. Germană 4

3
2
1
6
1

f-ar V 
ta cursa 
U.R.S.S.. 
’90* pe 
Austria 1

t
2
1
1
3

7—1 1
5
2
2
I

• ÎN C.E. de tineret, tot la 
Ankara : Turcia — U.R.S.S. •—* 
(0-2).

• JOCURI IN CUPELE NA
ȚIONALE. In R. F. Germania 
s-au desfășurat semiflinale'e. 
Surprinzător. Borussia Dortmund 
a dispus de V.f.B. Stuttgart ?u 
2—0 (care așteaptă însă manșa 
a doua a finalei Cupei U.E.FA. 
ou Napoll — la 17 mal pe te
ren propriu, după ce a nlerdut 
cu 1—2 tn denlasare). In a doua 
semifinală : Werder Bremen — 
Bayer Leverkusen 2—1 (1—r).
Ded finala (la 24 Iunie) : Wer
der Bremen — Borussia Doit- 
mund. • Pentru semifinalele cu
pel Franței s-au calificat echipele 
Marsilia. Auxerre. Monaco M 
Sochaux • PARTIDE restanta 
ta campionatul Angliei : F C. 
Liverpool — Nottingham 1-0, 
Chariton — Derby 3—0, Manches
ter United — Everton 1—2. Tn 
clasament : Arsenal 72 p (35 i), 
Liverpool 67 p (36 j). Norwich 
61 p (36 j). Se pare că titlul va, 
fi decis de derbyul (meri rjs- 
tant h dintre F.C. Liverpool 
(gazdă) și Arsenal 1
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