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Proletar! din toate tirtle, Unltl-vi !

portul
președinteie Republicii
La Palatal Consiliului de SUÎ 

au avut lee, marți. 23 eui. 
convorbiri oficiale, iairt lev afi
șul Nicolae Ceaușetce. seere-tar 
general al Partidul*! Coaouabt 
Român. președintele Kt setei 
cil Socialiste România. «I 
tovarășul Joaquim Alberta 
Chissano. președintele Partidu
lui FRELIMO, pretedintete 
Republicii Populare Mozambie

In cursul convorbirilor. re
lev induse eu satisfacție le
găturile de strinsă prietenie și 
colaborare rom âoo-mecaabi ca
ne. a fast exprimată voința de 
a se acționa pentru der»ol tarea 
mai intensă a coalnerării po 
plan politie, economic *i ia 
alte sectoare de interes comun 
In acest sens. s-a ertiieatiat 
necesitatea extinderii cooperării 
reciproc avantajoase dintre 
România și Mozambie. pe bara 
unor acorduri pe terase* long 
in industrie, agricultură, trans
porturi, minerit, in alte dome
nii importante prair. dez
voltarea economiilor celor 
două țări.

în același timp, a fost ma
nifestau dorința de a tatări 
pe mai departe relațiile dintre 
Partidul Comunist Bsmiu «t 
Partidul FRELIMO, care ae 
un ml determinant te dezvol
tarea prieteniei ai colaborării 
româno-tnozantbic-aae.

Oi doi eondueăiori de partid 
si de stai aa examinat, apoi, 
ia cadrul convorbirilor. aspec
te ale activității celor două 
țări ți partide, consacrată ta- 
făptuirii programelor de dez
voltare eeooomleo-eocială a 
României și Mozambieului.

lovarășul Joaquim ATberte 
Chissano a Informat despre 
lupta poporului mozambiean. 
• ub conducerea FRELIMO, 
pentru întărirea unității națio, 
nalc. pentru dezvoltarea liberă, 
independentă * Mozambieulul,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a prezentat activitatea des
fășurată de poporal nostru, sub 
conducerea Partidului Comu
nist Român, pentru transpu
nerea în viață a obiectivelor 
actualului cincinal, îndepli
nirea mărețelor planuri și 
program» de dezvoltare actuală 
și in perspectivă a Rom&ztiei, 
pentru realizarea unei noi ca
lități a muncii și vieții între
gului popor, pentru înfăptu
irea neabătută a socialismului 
și comunismului pe pitinintul 
patriei.

fa cursul după-amiezii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Joaquim Alberto 
Chissano au avut o nouă rundă 
da convorbiri, ta care au 
continuat schimbul de păreri 
in probleme bilaterale, precum 
Și în legătură cu aspecte ac
tuale ale vieții internaționale. 
Au fost abordate probleme 
privind înfăptuirea dezarmării, 
in primul riad a dezarmării 
nucleare, Încetarea conflictelor 
din toate zonele globalul șl 
soluționarea lor exclusiv pe 
cale pașnică, prin tratative, 
lichidarea subdezvoltării și o- 
dificarea unei noi ordini eco
nomice Internationale. in- 
staurarea tn lume * unui 
climat de destindere, securitate,

Populare Mozambie 
pace. intetegere « largă 
«perare -atee nap uni.

O ate*ște deosebita a 
acordata eitaatiei de pe 
tiaeatei africa*.

Torarișal Sieolie Cea 
a reoTirmat sprijinul *1
lidaritatea României toci a liste 
ea lapte popoarelor africane 
IM aiiu ialătorarea totală a
toi—iitiramloi și neocolonialis
maim. pentra consolidarea
independentei politice și eoo- 
mmsee. pentru dezvoltarea 
liberi pe calea progresului 
eeooomico-oociaL Aa fost 
ro*damnate eu fermitate po
litica de apartheid și măsurile 
da represiune ale autorităților 
din Africa de Sud împotriva 
parr'-V" majoritare din a- 
ceartă țară și s-a cerut să se 
pană capăt acțiunilor lor 
agresive contra statelor inde
pendente vecine. S-a reliefat 
necesitatea traducerii neabătute 
la viată a rezoluției 435 a Con
vin «lui de Securitate al O.N.U. 
privind asigurarea, in acest an. 
a independenței Namibiei.

La reluarea convorbirilor In 
plea, membru celor două 
delegații aa informat tn le
gătură eu rezultatele la care 
a-a ajuna eu privire te amplifi
carea colaborării. și cooperării, 
pe multiple planuri. româno- 
mozambicane.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
H tovarășul Joaquim Alberto 
rh lamin au exprimat satisfac
ția față de caracterul rodnic ai 
convorbirilor purtate, față de 
înțelegerile la eare s-a ajuns, 
caro deschid perspectiva anei 
dezvoltări și mai puternice a
conlucrării dintre Partidul _ 
Cornutei Român și Partidul S 
FRELIMO, dintre România șl § 
Mozambie, ta fotonul și spre S 
binele ambelor țări și popoare, § 
al progresului și prosperității S 
lor, al cauzei păcii și eolaboră- 
ril internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat § 
tntr-o atmosferă de caldă § 
prietenie, de stimă șl înțelegere § 
reciprocă. §* Idupă-amlază. te- § 

Joaquim Alberto § 
președintele Parti- 

președintele Ș
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Marți 
varășul 
Chissano, . 
dului FRELIMO, -5
Republicii Populare Mozambie, § 
împreună eu persoanele oficia- § 
le ears 11 însoțesc, a vizitat § 
obiective social-edilitare și S 
cartiere de locuințe din Bucu- § 
cești.

Pe parcursul vizitei, condu- § 
ctitorul partidului și statalul § 
tnozambiean * avat aprecieri s 
elogioase față de dezvoltarea 
urbanistică impresionantă pe 
care o cunoaște la prezent ea- Tj 
pitala României. Oaspetele a g 
adresat felicitări pentru re- țș 
mareabilele realizări obținute Ș 
ta modernizarea si tnfrumuse- S 
tarea continuă a celui mai ma- § 
re oraș al țării șl urări de noi § 
succese în această activitate, s

* , § 
in cursul dimineții, pre- § 

ședințele Joaquim Alberto 
Chissano și persoanele oficiale 
care îl insoțese, aa făcut • vizi- & 
lă la Institutul de Cercetare Ști- § 
ințifteă șl Inginerie Tehnolo- § 
gică pentra Mașini și Utilaje § 
Agricole Bănoasa. S

Consiliul Național pentru Educație Fizică 
și Sport, organizațiile sportive din Republica 
Socialistă România au aflat, cu profundă 
îngrijorare, despre proiectele de modernizare 
a armelor tactice și a rachetelor nucleare 
cu rază scurtă de acțiune, care urmează a fi 
discutate în cadrul N.A.T.O., la sfîrșitul 
acestei luni.

România, președintele Nicolae Ceaușescu 
s-au situat permanent în fruntea luptei pentru 
dezarmare, pentru lichidarea cu desăvirșire a 
armelor nucleare, chimice și de distrugere 
în masă, pentru viitorul întregii omeniri. în 
acest sens. România, prin hotărlrea Întregii 
națiuni, a trecut la reducerea unilaterală a 
armamentelor clasice și a cheltuielilor milita
re, pronunțîndu-se consecvent ca toate națiu
nile Europei să acționeze pentru reducerea 
radicală a acestor arme.

Consiliul Național pentru Educație Fizică 
șl Sport, organizațiile sportive din țara 
noastră, se pronunță cu fermitate îm
potriva proiectelor vizînd modernizarea și 
dezvoltarea armelor nucleare, care ar duce la 
intensificarea cursei înarmărilor, la creșterea 
potențialului nuclear și ar anula, în fapt, efec
tele reducerii rachetelor cu rază medie de 
acțiune, realizind o forță nucleară suplimen. 
tară mai mare decît cea înlăturată.

Aeționînd în spiritul politicii de pace a 
\ României socialiste, al inițiativelor președin-

teluî Nicolae Ceaușescu, privind dezarmarea, 
în general, și cea nucleară, in special, ne 
exprimăm adeziunea deplină la propunerile 
făcute de statul nostru de a acționa, în mo
dul cel mai hotărît, pentru începerea tra
tativelor în vederea eliminării definitive a 
armelor tactice, realizării unui acord de 
reducere cu circa 50 la sută a armelor nu
cleare strategice, încetării experiențelor 
nucleare, eliminarea completă, pină în anul 
2000. a tuturor armelor nucleare, singura cale 
pentru supraviețuirea omenirii, pentru exis
tența vieții pe planeta noastră.

Milioanele de sportivi și de iubitori ai 
sportului din România, profund îngrijorați 
de pericolul care amenință omenirea, con
știent că numai in condițiile de pace se poate 
asigura dezvoltarea economico-socială a fie
cărei națiuni, formarea tinerei generații, dez
voltarea educației fizice și sportului, adre
sează guvernelor țărilor membre ale N.A.T.O. 
apelul de a întreprinde măsuri pentru re
nunțarea la proiectele de modernizare și 
dezvoltare a armelor nucleare cu rază scur. 
tă de acțiune și tactice. Este un apel la 
rațiune, la abordarea, tn spiritul unei poli
tici noi, realiste, a problemelor vieții in
ternaționale, la înfăptuirea dezarmării, de 
rezolvarea căreia depinde triumful înaltelor 
valori ale progresului, păcii și colaborării 
tn lume.

Azi, la Barcelona, finala C. C. E. la fotbal

STEAUA-A.C. MILAN
0 PARTIDĂ AȘTEPTATĂ CU URIAȘ INTERES
• Echipa noastră prezentă pentru a doua oară, în ultimii trei ani, in finala acestei 
prestigioase competiții • Antrenorii Anghel Iordănescu și Arrigo Sacchi vor anunța 
formațiile cu o oră înaintea primului fluier al arbitrului • „Cheile jocului**, 

interpretate în fel și chip • Pronosticul lui Franco Baresi

MULT, MULT SUCCES CAMPIOANEI ROMÂNIEI!
BARCELONA, 23 (prin tele

fon, de la trimisul nostru spe
cial). Ce a fost mult (din sep
tembrie 1988 și pînă azi) a tre
cut, și iată-le pe cele două va
loroase reprezentante ale fot
balului european. Steaua și 
A.C. Milan, ajunse aproape de 
capătul unui drum parcurs în 
marș triumfal. în ajunul marii 
finale de pe Nou Camp, tn 
care își vor disputa oet de al

34-lea trofeu pus în joc de 
prestigioasa competiție conți- 
nentală.

O nouă finală, deci, l>n oare 
este prezentăși oampioana tă
rii noastre, cum, de altfel, a fost 
și aceea, de frumoasă aducere 
aminte pentru fotbalul romă- 
nesc. disputată la Sevilla.

lor Van Basten, Gullit și Rij- 
kaard. „prestigioasele baloane" 
in aur. argint și bronz ale a- 
nului competitional 
1988.

Finala barceloneză 
numeroase si aprinse 
Si cum pe cei peste __
riști acreditați Ia finală ii in-

european
stîrnește 
discuții.

600 zia-

Pe agenda actualității, conferințele organizațiilor sportive

împliniri ale sportului rădaujean
In lumea sportivă, când spui 

Rădăuți, spui mal totîl L.UP- 
TE șî apoi te gîndeștt și te 
oelelalte discipline sportive, 
fie ele de iarnă sau de vară, 
care punctează permanent pen
tru marea performanță De 
aici, din Rădăuții-Sucevei, au 
fost selecționați în loturile na- 
ționale șl olimpice o serie de 
tineri valoroși care au ajuns 
mari sportivi — campioni mon
diali și olimpici — cum a fort 
Ștefan Rusu, ca să dăm un 
exemplu edificator...

„...Ca o recunoaștere a valo
rii luptelor rădăuțene — spu
nea președintele Petru C-ioba- 
ra, la recenta conferință mu
nicipală — Consiliul Național 
peni iu Educație Fizică si 
Sport, împreună cu federația de 
specialitate an înființat, anul 
acesta, la noi, Centrul național 
olimpic de pregătire a juniori
lor. sub conducerea rcputaților 
antrenori Virgil Gherăsim, Vio
rel Hintar și, bineînțeles, Ște
fan Rusu, revenii recent pe

meleagurile natale, n gindul 
do a pune amărui u greaua 
misiune de artizani (saa șie- 
fuiteri) de talente ia lupte. A- 
ceartă alegere fericită de a a- 
vea tocmai in orașul nostru «n 
centru olimpie de juniori ne 
onorează, dar. in același timp, 
ne și obligă, ne mobilizează să 
conlucrăm mai bine, mai efi
cient cu toți factorii cu atribu
ții in mișcarea sportivă”.

Centrul olimpic de pregătire 
și-a început activitatea tn fru
mosul parc sportiv al C.S.Ș.-u- 
luî «fin localitate, director prof. 
Petre Storoz, un nume în iu» 
mea luptelor, un bun gospodar, 
care încearcă — prin eforturi 
deosebite — să creeze condiții 
dintre cele mai bune viitorilor 
performeri. Să mai adăugăm și 
faptul că datorită prestațiilor 
foarte bune ale tinerilor lup
tători rădăuțeni de la C.S.Ș. și 
C.S.M. Metalul au dus județul 
Suceava pe primul loc în ca
drul marii noastre competiții 
naționale Daciada! S-au spus

multe lucruri frumoase, la a- 
oert ceas de bilanț, despre 
voinicii Rădăuțiului și sperăm 
să se mal spună.-

Dar în acest colț Îndepărtat 
de țară Și-a făcut apariția de 
vreo 18 ani un nou sport — 
tirul ea areal. Cu rezultate 
promițătoare mal cu seamă la 
fete, prin cele trei secții exis
tente la: CS-Ș-, C.S.M. Meta
lul și asociația Voința. Arcade
le Gabriela Coșovan — campi
oană balcanică Olimpia Mar- 
cine — vicecampioană. Maria
na Prelipceanu, Marina Axane 
șa. au adus aur și argint 
sportului rădăuțean. S-a mai 
subliniat la conferință că în 
aria performanței se mai în
scrie și secția de tir — C.S.Ș. 
Solea. Sportivii acestei secții 
au obținut, anul trecut. trei

Elena DOBINCA

(Continuare in pag. 2-3)

Drumul epre finali. O tecvenft cu Hagi în atac, în partida cu
' ei evolueze ei In partida de azi,

Foto : Nicolae PROFIR
Galataîarav. aja cum am dori 
de la Barcelona
trei ani în urmă, de Steaua și 
F.C. Barcelona.

Așadar, două 
numitor comun 
echipă fanion a 
tinent, în acest__ ...__ ___
ceniu. mai precis în perioada 
1986—1989, cînd formația cam- 
pioană a României a cucerit 
o dată trofeul, a susținut o 
semifinală (cu Benfica), pen
tru ca acum să fie iarăși pre
zentă în „ultimul act“ împreu
nă cu valoroasa formație mila
neză, a nu mai puțin valoroși-

finale eu un 
— Steaua —. 
bătriniflui con- 
sfîrșit de de-

teresează formulele de echipă 
ale combatantelor, destulă cer
neală curge, în continuare, pe 
această temă. întrucît atît an
trenorul Anghel Iordănescu, cit 
Si colegul său de la A.C. Mi
lan, Arrigo Sacchi, ambii pre- 
valindu-se șl de prevederile 
U.E.F.A., au făcut Cunoscut că

Gheorghe N1COLAESCU

(Continuare in pag t-3)



FINALE TINEREȚEA ȘI-A 
SPUS CUVÎNTUL

ALE MARII COMPETIȚII NAȚIONALE
PIONIERII ÎN ÎNTRECERI

© Mai bine de 800 de participant la cros, înot și 
orientare turistică I © O binevenită selecție a viitori

lor performeri • Organizarea, din nou la înălțime
1. E. Dinu (Galați) ; 2. L. MlricăOrașul de sub Timpa a fost 

din nou teatrul de desfășurare a 
unei competiții de anvergură : 
peste 800 de participant la „Cro
sul Pionierilor" și la „Cupa Pio
nierul" (înot, orientare turistică) 
la cas-e se adaugă „Cupa Caselor 
Pionierilor și Șoimilor Patriei" 
Ia orientare turistică, toate în
treceri înscrise sub genericul 
mobilizator al „Daciadei".

Dună o frumoasă festivitate 
de deschidere, care ș-a ținut în 
cadrul inedit al bazei sportive 
din Poiana Brașov.. concurent!! 
finallștl și-au disputat întrece
rea eu dîrzenia si cutezanța vir
atei. multi dintre el dovedind 
reale aptitudini în ramura de 
snort în care promit să se con
sacre.

Și acum. în sinteză, cîteva a- 
preeleri despre flecare finală în 
parte.

Crosul Pionierilor, această atît. 
de îndrăgită competiție a purtă
torilor cravatelor roșii cu ' trico
lor, desfășurat în minunății!.' ca
dru al Poienii Juftflbr; a Pus fci ‘ 
încercare rezistenta și voința 
pârtiei punților, departajarea- con, 
curentilor avînd loc întotdeauna 
cu puțin înainte de linia de so
sire I Dintre acești posibili vii
tori atletl s-au remarcat : Zcno- 
via-Mariana Florea (București; • 
Șc. nr. 310, antrenoare : .Maria. 
Răducănescu). Floarea Ignat (Bis- 
trita-Năsăud — Șc. nr. 2 Bis
trița. antrenor Z. Gyongyoszy), 
Lucian Iliescu (Harghita- — Șc. 
nr. 8 Topllța. prof. Voichita Mol
dovan), Eduard Dinu (Galați. 
Se. nr. 11 Galați, antrenor M. 
Tămășanu).

Rezultate tehnice : FETE — 
11—12 ani (800 m) 1. Zenovia-Ma- 
riana Florea (Buc.) ; 2. Menica 
Serban (Brasov) : 3. Adriana
Bledea (Maramureș) ; 13—14 ani
(1000 m) 1. Floarea Ignat (Bis
trița) ; 2. Ionela Manolache
(Hunedoara). 3. lonella Vaslle 
(Prahova). BATEȚI — 11—12 ani 
(1200 m) 1. L. Iliescu (Harghita); 
2. L. Constantin (Olt) ; 3. I. Vlad 
(Maramureș); 13—14 ani (1500 m) 

(Buzău) ; 3. N. Oprea (Caraș-Se- verin).
„Cupa Pionierul* la înot pen- 

tru școlarii ta vlrstă de 9 ani a avut loc la bazinul municipal, 
buna organizare dar mai ales 
talentul micilor înotători anlmind 
tribunele pe tot parcursul des
fășurării competiției. Dintre me
rituoșii medaliati amintim pe 
lulia Oprea (Argeș). Kinga Far- 
caș (Mureș) și C. Lancea (Arad). 
O mențiune deosebită pentru ta
lentatul reprezentant al Bucu- 
reștiulul. Dragoș Coman (antre
noare. Magda Cristescu, elev la 
Se. nr. 84), cîștigător a cinci 
probe (50 m spate. 30 m fluture, 
50 m liber. 4 X 50 m mixt 
4 X 50 m liber).

Rezultate tehnice : FETE — 
50 m spate : lulia Oprea (Argeș); 
M m brut Klngâ Fârcaș (Mu
reș) ; 50 m fluture : lulia Oprea 
(Argeș) ; 50 m liber: Monica
Griga (Arad); 4 X 50 m liber: 1. 
București ; 2. Maramureș : 3.
Câraș-severin : 4 X 50 m mixt :
1. Mureș ; 2. Arad ; 3. București; 
BĂIEȚI : 50 m spate : D. Coman 
(București) ; 50 m bras : C. Lan
cea (Arad) ; 50 m fluture : D. 
Coman (București) ; 50 m liber : 
D. Coman (Buc.) ; 4 X 50 m li
ber î 1. București ; 2. Sibiu ; 3. 
Caraș-Sevcrln ; 4 X 50 m mixt : 
1. București ; 2. sibiu ; 3. Caras- 
Scverin.

Cele două finale Ia orientare 
turistică „Cupa Pionierul" sl 
„Cupa Caselor Pionierilor șl Șoi
milor Patriei* destinate catego
riilor de vlrstă 13—14 ani șl ne 
echipe 11—12 ani au fost găz
duite in Poiana Brașov, cadru 
propice acestui sport cu tot mal 
entuziaști partlcipanțl. Condiții
lor excelente de concurs create 
de ospitalierele gazde brașovene, 
trebuie să le adăugăm eforturile 
depuse de comisia de arbitri 
(președinte. Nicolae Ignat) ope
rativă în a stabili ierarhia valo
rilor, în condițiile unui traseu 
solicitant pentru .micii, prienta- 
rlștl (lungime. între. 238o m ți

Cîștlgitoril Crosului Pionierilor 
— ediția 1989. De la stingă : Lu
cian Iliescu (Harghita), Maria- 
na-Zenovia Florea (București). — 
categ. 11—12 ani ; Floarea Ignat 
(Blstrlta-Năsăud) șl Eduard 
Dinu (Galați) — categ. 13—14 

ani
Foto : Gabriel MIRON

4425 m. diferență de nivel. între 
75 și 150 m), ceea ce a favorizat 
obținerea unor rezultate promi
țătoare. pentru că, sîntem con
vinși. multi, dintre micii concu- 
risiti de aeum? vor deveni spor
tivi cu veleități- în performantă.

Rezultate tehnice : „Cupa Ca
selor Pionierilor si Șoimilpr Pa
triei". FETE : 13—14 ani : Diana 
Dumbravă (Galați) ; BĂIET!. 
13—14 ani : M. Nicoiau (Brașov); 
Echipe. 11—12 ani : 1. Maramu
reș : 2. Brașov ; 3. Galați ;
„Cupa Pionierul". FETE. 13—14 
ani : Mihaela Pricop (Brașov) ; 
BĂIEȚI, 13—14 ani : II. Cotinghlp 
(Brașov) ; Echipe :“ 1. Brașov ;
2. Olt ; 3. Sibiu.

Este de relevat modul cum or
ganizatorii (C.N.O.P.. nrto comi
sia de resort. Consiliul Județean 
Brașov al Organizației Pionieri
lor șl C.J.E.F.S.) au reușit să 
rezolve prompt toate problemele 
legate de desfășurarea unei ase
menea întreceri, dovedind mult 
profesionalism. Șl. bineînțeles, o 
mare receptivitate fată de micii 
concurentl. evldentiindu-si șl ou 
acest prilej calități de autentici 
pedagogi.
Cristina OLĂNESCU — corcsp.

într-o competiție cu miză, 
cum a fost și de data aceasta 
„Cupa României" la rugby — 
cîștigătoarea fiind declarată și 
campioană a Daciadei — apor
tul jucătorilor tineri n-a apă
rut nicicînd mai vizibil și mai 
reconfortant. Beneficiara a fost 
Dinamo București (33—9 cu 
Știința CEMIN Baia Mare), 
care, pusă în situația de a 
apela la rezerve (5 dintre ti
tulari aflîndu-se în lotul re
prezentativ pentru meciul cu 
Spania : Toader, Doja, Lungu, 
Răducanu și Gh. Ion), a soli
citat pentru această întrecere 
cîțiva dintre cei mai tineri 
jucători. Și, spre satisfacția 
conducerii clubului, a secției 
și a antrenorilor, iată, proas
peții rugbyști introduși în 
formație s-au prezentat peste 
așteptări, confirmîndu-și cali
tățile și implicit posibilitatea 
de a face față cu succes unor 
partide dintre cele mai difici
le. Cum au și fost, în special 
cele cu Farul și Știința 
CEMIN Baia Mare. In ambele 
meciuri Boboc a arătat că 
merită încrederea- acordată, 
după cum Țutuianu, Gurănes. 
cu, Frăsineanu și Franciuc 
s-au impus atenției cu prisosin
ță în partida-cheie. Bine coor
donați de antrenorul-jurător 
Mircea Paraschiv (în plină 
formare, un autentic tehnician 
și educator!), foarte tinerii 
rugbyști dinamoviști ău de
monstrat că valoarea- nu aș-: 
teaptă numărul anilor. Este 
un experiment reușit, pe caro 
s-ar cuveni să-1 realizeze, cu 
mai mult curaj și convingere, 
și alte cluburi în care uzura 
unor jucători începe să își 
pună amprenta...

CINE VA CiȘTIGA ÎNTRE
CERILE JUNIORILOR ?

Prima, a echipelor" din Cam
pionatul Republican (cu jucă
tori născuți în 1970 și mai 
mici) în care, duminică, s-au 
înregistrat rezultatele : C.S.S. 
Locomotiva Cluj-Napoca — 
C.S.S. 2 Constanța 6—16 și 

Mașini Grele — C.S.S. Loco, 
motiva București 10—18. între 
aceste 4 formații se va deci
de campioana. Pentru locurile 
5—8 sînt angajate : C.S.S. 
Steaua, C.S.S. Suceava, C.S.S. 
2 Baia Mare și C.S.S. Unirea 
Iași.

Cea de a doua Întrecere, 
„Cupa României" (cîștigătoarei 
urmînd să i se decearnă și 
titlul de campioană a Dacia
dei), cu jucători născuți în 1971 
și mai mici, se află, de ase
menea, In plină desfășurare. 
Candidează Ia primul loc, în 
serii, Petrochimistul Pitești 
(I), Grivița Roșie (II), C.S.S. 
Triumf-Energia (III), C.S.S. 2 
Constanța sau T.C. Ind. (IV), 
C.S.S. c.f. Iași (V), Rulmentul 
Bîrlad (VI), C.S.S. Șoimii Sibiu 
sau C.S.Ș. Petroșani (VII) gi 
C.S.S. Locomotiva Oradea 
(VIII).

Ocupantele locului I în fie
care serie — ai căror repre
zentanți sînt convocați luni 29 
mai, orele 12, la sediul fede
rației, pentru tragerea la sorți 
— se vor Întrece, în continua- - 
re, în sferturi, pe i iunie și 

semifinale, 
renuri neu 
ției a fost 
iunie, la B
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CONFERINȚELE ORGANIZAȚIILOR
(Urmare din pag. I)

locuri I la campionatele națio
nale de juniori II și alte me
dalii la pușca cu glonț si aer 
comprimat.

în darea de seamă s-au mai 
făcut referiri si la alte disci
pline sportive care sînt situa
te — am zice— în zona de 
mijloc a performanței, dar cu 
o veche tradiție, cum ar fi: 
hocheiul, călăria și... fotbalul.

Rădăuți ul — unul dintre 
„polii frigului" de la noi — a 
furnizat permanent loturilor 
naționale de juniori și seniori 
jucători valoroși de hochei, 
(Gheorghe Huțan, Constantin 
Nistor, Dumitru Axinte, Doru 
Moroșan ș.a.), care au dus e- 
chipa reprezentativă a Româ

niei anilor 
în elita hc 
toate aces 
Rădăuți n 
artificial!... 
nilor și ai 
federației

Călăria, 
sport Cu ia 
herghelie < 
va cu rezi 
trat — la 
de umbră 
mod inex] 
pii și jur.' 
toare de 
viriment. 
hergheliei 
materială 
de călărie

Fotbalul 
o echipă î 
talul Râd;

A FOST DESEMNAT CAMPIONUL LA SPADA
SATU MARE, 23 (prin tele

fon). Serialul de scrimă, care 
urmează să stabilească cam
pionii țării, cîștigători ai Da
ciadei ediția 1989, în probele 
individuale, precum și ierar
hia după etapa a Il-a a Divizie! 
naționale (echipe), a debutat 
ari, în sala special dedicată a- 
oestei discipline olimpice, cu 
proba individuală de spadă. în 
programul zilei de luni a figu
rat cea de a doua etapă, la ca
ne au participat 24 de spada
sini calificați după cea anteri
oară, și, apoi, finala propriu- 
zisă a campionatului, la oare 
au evoluat primii 8 concurenți 
nominalizați prin adiționarea 
de puncte în cele două etape.

In etapa a Il-a s-au înregis
trat, în finala de 8, urmă
toarele rezultate: I. Stanciu 
(Steaua) — F. Nicolae (Steaua) 
12—11, M. Popa (Steaua) — N. 
Bodoczi (C.S. Satu Mare) 10—4, 
I. Popa (Mecanica Bistrița) — 
D. Stoian (Electroputere Craio
va) 12—11, R. Mitrăchioiu 
(C.S.M. — I.J.G.CL. Craîova) 
— C. Dumitrescu (Steaua) 
10—8; Stanciu — M. Popa
10— 5, I. Popa — Mitrăchioiu
11— 9 ; pentru loc. 3—4 : Mi- 
trăchioiu — M. Popa 10—8 ; 
pentru loc. 1—2 : I. Popa — 
Stanciu 10—6. Datorită acestor 
rezultate, craioveanul Mitră- 
chioiu, care după prima etapa 
se află doar pe locul 19, a reu
șit să se califice printre cei 8 
spadasini intrațl în lupta pen
tru titlu, în. timp ce coechi
pierul său D. Ilondor, clasat 
pe locul 4 după prima etapă, 
pierzînd aeum în tururile pre
liminarii. a ocupat un loc pe
riferie.

Pe baza punctelor acumulate 
în cele două etape, au rămas 
să-și dispute titlul și celelalte 
locuri pe podiumul Daciadei 
următorii spadasini : F. Ni
colae, C. Dumitrescu, M. Popa, 
G. Pantelimon și I. Stanciu, 
(toți de la Steaua și intrați pe 
aceeași parte a tabloului fina
lei de 8 I), I. Popa (Mecanica 
Bistrița), N. Bodoczi (C.S. Satu 

ANUNȚ I.D.M.S. BUCUREȘTI, informează pu-
blicul interesat că se primesc înscrieri 
prin transfer opțional al cumpărători- 

au depuși la CE.C. in cont pentru autoturism,astfel ■;
Autoturisme OIZTCIT «— pînă la data de 30 septembrie 1983. 

^Autoturisme DACIA 1410 Sport — pînă la data de 30 iunie 
înscrierile se efectuează la Complexul auto București, str. 

Valea Cascadelor nr. 24. sectorul 6 București.
Autoturismele DACIA 500 se vînd la prezentare prin magazi

nele auto București șl Timișoara persoanelor care au bani! 
aepușl la C.E.C. în cont pentru autoturism pînă la data de 31 
decembrie 1981

Mare), R. Mitrăchioiu (C.S.M. — 
I.J.G.C.L. Craiova). In această 
ultimă fază s-au înregistrat 
următoarele rezultate : R. Mi
trăchioiu — I. Stanciu 12—11, 
I. Popa — N. Bodoczi 10-3, 
F. Nicolae — C. Dumitrescu 
10—4, G. Pantelimon — M. 
Popa 10—7 ; I. Popa — Mitră
chioiu 10—6, Nicolae — Pan
telimon 10—6 . pentru loc. 
3—4 : Mitrăchioiu — Panteli
mon 10—8 ; pentru Ioc. 1—2 : 
Nicolae — I. Popa 10—7.

Astfel, primul loc a revenit, 
absolut meritat și conform aș
teptărilor, spadasinului Felix 
Nicolae (Steaua), cîștigător al 
primei etape și calificat pen.

ACTUALITATEA
TURNEUL CAPITALELOR. 

Astăzi, în Sala Agronomia din 
București, începe competiția 
internațională de volei, rezer
vată echipelor de juniori, 
„Turneul Capitalelor". Partici
pă la competiția feminină se
lecționatele Varșoviei, Berlinu
lui și Bucureștiului (I și II), 
iar la cea masculină echipe re- 
prezentind Varșovia, Praga și 
București (I și II). Programul 
de azi, ora 11,30: Buc. I —Buc. 
II (m) ; de la ora 15: Varșovia 
— Buc. II (f). Berlin — Buc. I 
(f) și Varșovia — Praga (m).

TURNEU PENTRU PRO- 
MOVARE ÎN „B". Echipele fe
minine participante la faza in
terjudețeană a Campionatului 
de calificare în Divizia B și-au 
desemnat ■ finalistele: C.S.Ș. 
Tricolorul Ploiești, Olimpia O- 
radea, Explormin Caransebeș 
(zona I), C.S.U. — I.E.F.S. 
București, Chimia Tr. Măgure
le și Nivea Brașov (zona II). 
Acestea susțin, de astăzi pînă 
duminică, turneul final, 4 din
tre ele urmînd să promoveze 
în divizia secundă.

„TROFEUL SPORTUL". La 
primul turneu masculin al a- 
cestui rircuit, programat la 
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tru finala... finalei fără dubii, 
așa explicîndu-se și eșecul 
(fără repercusiuni) suferit în 
etapa a Il-a în fața coechipic-

> rului său Stanciu (acesta din 
urmă fiind, de altfel, luni în 
zi bună). Un parcurs foarte 
bun a avut și Ion Popa, re
prezentantul unei generații 
mai... vîrstnice, ci luptînd im
pecabil și în finala propriu- 
zisă a campionatului (cînd l-a 
și eliminat spectaculos pc săt- 
măreanul liocXiczi, unul din 
principalii favoriți). I. Popa 
nu a mai avut, însă, aceeași 
decizie și în,fața fostului său 
coechipier de la Steaua, Ni
colae, în asaltul care avea 
să desemneze pe trăgătorul 
nr. 1.

Doino STÂNESCU

VOLEIBALISTICĂ
Bistrița joi, vineri și sîmbătă, 
iau parte divizionarele A Ex
plorări Motorul Baia Mare, El- 
eond Dinamo Zalău, Rapid 
București și Electrotehnica 
Bistrița (ultimele două, recent 
promovate). Primul turneu fe-. 
minin va avea loc tot la Bis
trița. Date provizorii: 12—14 
iunie. Fină acum s-au înscris : 
Rapid București, Penicilina 
Iași, Flacăra Roșie București 
și Chimia Rm. Vilcea. Cine 
mai dorește î

TURNEUL FINAL AL CUPEI ROMÂNIEI LA OINĂ
În zilele de 26, 27 și 28 mai 

va avea loc turneul final al 
„Cupei României" la oină, în
trecere tradițională care va 
fi găzduită de Stadionul „23 
August" din Mangalia, manifes
tare inclusă în programul Da
ciadei. Iată formațiile califica
te: A.S.A. Constanța, Energia

EXCURSII CU TRENUL PE LITORAL
Stațiunile de pe moralul Mării Negre vă stat gazde primi

toare In acest anotimp. Oficiile Județene de turism si I.T.H.H. 
București fac înscrieri pentru excursii cu trenul.
• Se aplică TABIFE reduse la cazare și masă.
• Vă stau la dispoziție numeroase posibilități de agrement 

șl divertisment (jocuri șl întreceri sportive, programe cultural- 
artistlce, folclorice, de varietăți, vizite la obiective turistice de pe litoral ș.a).

LITORALUL ESTE PREGĂTIT SA VA PRIMEASCĂ.
PLAJA ȘI APA MARII VA AȘTEAPTA SA LE FIȚI OASPETE
IMPORTANT
Luațl legătura cu agențiile Oficiilor Județene de turism șl ale 

I.T.H R. București, care fac înscrieri pentru excursii cu trenul 
•pre stațiunile litoralului.

CONCURSUL DE
Ne-am mirat de două ori la 

debutul Concursului Republican 
atletic de primăvară al juniorilor 
I, la sfîrșitul săptămînii trecute: 
întîi pentru eă nloaia n-a cobo- 
rît (conform tradiției !) asupra 
Stadionului .,23 August” din Ca
pitală și. apoi, văzînd numărul 
considerabil de absente din ria
dul celor mai buni juniori și 
junioare din tară, aflat! în ve
derile selecției pentru întrecerile 
internaționale din acest sezon în 
aer liber. Șl dacă, totuși. înain
tea reuniunii de duminică a ve
nit și... ploaia (fără a afecta. în 
cele din urmă, competiția), nu
mărul absenților nu s-a micșo
rat față de prima zi. Astfel, am 
consemnat lipsa de la start a 
selecțlonabililor Aura Crăcea 
(Farul C-ta). Caria Popa (C.S.S. 
1 C-ta), Elena Soleam. Lilians Să- 
lăgeanu și Carmen Nistor (C.S.S. 
Suceava). Daniela Antâpov (Du
nărea Galați), Monica lagăr 
(C.S.S. Sigh. Marmației). Nu ta 
Olaru... Mirela Borțoi (C.S.M. 
Craiova). Tudor Bogdan și Ma
rian Petre (C.S.S. 5 Rapid), doar 
prima de pe această listă avînd 
scuza accidentării.

Dintre rezultate s-au detașat 
evident aruncarea discobolului 
Ionel Oprea (C.S.S. Arad) — 
57,14 m, cifră competitivă pe 
plan european, și noul record de 
junioare III stabilit de Magda
lena Nedelcu (15 ani. de Ia Voin
ța Buc.) — 2:05,94. rezultat pro
mițător in perspectiva acestui 
nou talent ai semifondului nos
tru. Ce ar mai fi de semnalat ? 
Ne răspunde antrenorul federal

Runnicelu (jud. Buzău), Lami
norul Roman, Electro Botoșani, 
Viață Nouă Olteni (Teleor
man), Siderurgistul Sadu 
(Gorj), Avîntul Frasin (Sucea
va), Vulturii Dej, Combinatul 
Poligrafie „Casa Seinteii" 
București, I.P.A. Sibiu și Di
namo București (deținătoarea 
trofeului).

PRIMĂVARĂ AL ATLEȚILu
pentru Juniori, Constantin Nou- 
zescu : „Dubla victorie a fon- 
dlstel Mihaela Ciu (17 ani. de 
la C.S.Ș. Caracal) Ia 1500 șl 3000 
m. respectarea graficului perfor
manțelor s printerei Laurenția 
Hurmuz (C.S.U. Galați) — 11.83 
!a 100 m — în vederea C.E. de 
juniori, precum șl evoluția as
cendentă a hurdlerei Fănica 
Hîeșcu (C.S.S. 2 Galați) la 400 
mg sînt demne de evidențiat. în 
schimb, au concurat mult sub 
așteptări Luminița Koch (C.S. 
Tîrgoviște) la 400 m, fondiștil L. 
Staicu (Farul C-ța). V. Ion 
(Steaua) șl I. Avramescu (Vota
ta Tg. Jiu) la sooo m. Angela 
Sîrbu (Olimpia Buc.) la 400 mg., 
precum si Daniela Neaga (Stea
ua) . si Florina Neder (Dinamo) 
la 104) mg., ca să ne referim 
doar la selecționabili. . Ău mal 
fost. însă, și probe care s-au si
tuat mult sub standardul com
petitivității Internationale : lun
gime. 110 mg. și 1500 m băieți, 
suliță fete. în vederea unei bune 
reprezentări la principalele În
treceri internaționale din acest 
an — ta ordine cronologică : 
J.B. ..Concursul Prietenia" șl 
C.E — vom mal avea trei prile
juri de verificare a selectionapl- 
lilpr : 3—4 iunie, .in cadrul Cam- . 
plonatclor Republicane școlare, 
24—25 iunie. în cadrul „Interna
ționalelor" României șl. pentru 
eei care susțin examenul de ba
calaureat ta această vară, la 1—2 
iulie, cu ocazia zonei centrale a 
juniorilor I. de la București".

Iată primii trei clasați : FETE 
— 100 m : Laurentia Ilumut 
(C.S.U. Gal.) 11.88. Daniela Tă- 
nase (Minerul Cl. Muse.) 12.23, 
Nlcoleta Filip (C.S.S. 2 C-ța) 
12.52 : 200 m t Daniela TănasB 
24,51 Nlcoleta. Filip 24,78. Alima 
Mula (C.S.S. Poll Tim.) 25.24 : 
400 m : Magda Nedelcu (Voința . 
Buc.) 54.45. Alina Muia 53,04. O- 
llmpla Stoica (C.S.S.A. Cj.-Nap.) 
55.55 • 800 ni : Magdalena Nedel
cu 2:05.94. Olimpia stoica 2;07,5o, 
Denisa Diaconeseu (Voința Buc.) 
2:09.18 ; 1500 m : Mihaela Ciu 
(C.S.S. caracal) 4:29.34. Carmen 
Fillop (C.S.S. .1 Oradea) 4:30.24, 
Denisa Diaconeseu 4:30.50 : 3000 
m : Mihaela Ciu 9:42.04. Lăcră
mioara Crlșan (C.S.S. Cetate 
Dv.) 9:43,75. Floarea Dancu

(C.S.S. c 
10 000 m :
Cetate Dv.', 
(Voința Tg 
la Maxim 
36:35.05 ; li 
trescu (C.S 
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Mușc.) 59, 
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(Olimpia I 
mairș: Mi< 
C.S.S. Foe? 
bic (Unire, 
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(C.S.S. CI. 
na Rob (C 
m ; suliță : 
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(C.S.S. Sol 
Ioana Ret 
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(C.S.S. 2 S 
lela Grădl: 
49.78 m. E 
3 Steaua) 
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na) 11.13. I 

.11,24 ; îffl) n 
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(Steaua) 2 
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Bv.) 50,47 ; 
(C.S.S. Ce
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L. Otroo &
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CtȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 21 MAI 1989. 
Cat. 1 (13 rezultatei : 1 variantă 
100% a 50.000 lei : șl 25 variante 
25% a 12.500 le! ; cat. 2 (12 re
zultate) : 22 variante 100% a
3.215 lei șl 700 variante 25% a 
804 lei : cat. 3 (11 rezultate) : 380 
variante 10o% a 433 lei și 8.229 
variante 25% a 108 lei. REPORT 
LA CATEGORIA 1 : 59.697 lei.

Cîstigul de 50.000 lei de la ca
tegoria 1 a revenit partlctoantu- 
lul Beacă Gheorghe din Iași.
• Tragerea obișnuită PR.ONO- 

EXPRES de astăzi, miercuri. 24 
mai va avea loc în București, 
in sala clubului din str. Doam-

LOTO-PRONI
ne! nr. 2. 
15,50.
• După c 

genda aces 
gramează. 
blșnultă LC 
o nouă 1 
LOTO (cu 
de elemeni 
stind atît i 
eît si în 
tehnice) 
PRONOSPC 
resante dli 
nece și ital

«A Juctad 
VERII, e



>e te- 
npeti- 
a 18

-Play, 
ehipei

Flo- 
dumi- 
inalei 
intr-o 
Dina- 
Saia 
erau 

en în 
plate, 

nu 
■hipa- 
a so- 
irma- 
erior 
7upă“ 
egilor 
Imen- 
umos,

de
MA

„CUPA DUNĂRII“

LA TELEGRAFIE 

DE SALĂ
La Radioclubul Casei pio

nierilor și șoimilor patriei din 
Constanța au loc întreoerile 
tradiționalei competiții «Cu
pa Dunării" la telegrafie de 
sală, cu participarea repre
zentativelor Bulgariei, Ceho
slovaciei, R.D. Germane, Un
gariei, Uniunii Sovietice și 
României. Probele întrecerii 
sînt recepție și transmitere 
(regularitate și viteză).

Organizatorii, Federația Ro
mână de Radioamatorism și 
Radioclubul județean Con. 
stanța, au asigurat oondiții 
excelente de concurs, intr-un 
radioclub bine dotat, un ade
vărat model.

E tonul nordic al soccerului suce
vean.

Dar activitatea sportivă a 
, deci municipiului Rădăuți cunoaș- 
1. Cu te și unele neîmpliniri tocmai 

la la atletism — s-a mai arătat in 
iinoar darea de seamă — din lipsă
lăute- cadre calificate ! Problema
ji al rămîne deschisă, iar Comisia 
, orășenească — nou aleasă —

un '■"* analiza situația atletismului
urnita rădăuțean și sperăm oă va
eînd- Săsi cele mai bune modalități 
a in- care să ducă la o redresare și 
conul —• de ce nu? — la afirmare...
I In Așadar, Conferința orășe- 
i co- nească de dare de seamă și
iătă- alegeri de la Rădăuți s-a oon-

re- stituit într-o ședință cu carac- 
icerea ter lucrativ și mai ales prin 
bază planul de măsuri adoptat in

fecția tr-o acțiune de revitalizare,
_ într-un timp scurt, a sportuluiSI cu . . • ,

i Mo- dln această așezare bucovinea ■
piu- nă.

(STEAUA-
(Urmare din pag. 1)

vor fi in măsură să anunțe 
I formațiile doar cu o oră îna

intea începerii meciului.

Pină atunci, cum spuneam, 
variațiile pe aceeași temă, a 

I formulelor de echipă. pleacă 
de la două mari întrebări: 1) 
joacă sau nu Gullit? 2) Cine 

Iva fi alesul antrenorului român 
pentru tricoul lui Die Dumi
trescu, un absent cert?

I Răspunsul la prima întreba
re, dat de... însuși Gullit 
(„Sono al 60 per cento: gioche.

Iro, ma non so coname e quan
to"; sînt la 60% procente — se 
referă, desigur, la potențialul 
lui actual, după operația sufe- 

Irită la genunchi —, voi juca, 
dar nu știu cum Si cit), nea- 
vind darul să lămurească „pro- 

Iblema", îi determină pe con
frații italieni să alcătuiască 
mai multe variante de echipă, 
cu Gullit și fără Gullit (înlo- 

Icuitor probabil al acestuia fi
ind foarte tinărul Manari), cu 
Felippe Gali și... fără el. cu 

IRijkaard, cind trecut stoper, 
cînd centrocampista (post în 
care a jucat sîmbătă, cu Cese- 

Ina) pentru ca. în final, ziariș
tii. metamorfozați în ingratul 
rol de antrenor, să cadă de 
acord asupra unei formule —

I sinteză, în fapt .11 “-le utilizat 
de Arrigo Sacchi în „manșa 
milaneză" cu Real Madrid:

I Galii — Tassoti, Rijkaard, Ba- 
resi, Maldini — Colombo, Do
nation!. Ancelotti, Castacuria 
— Gullit (Manari), Van Ba«-

Iten.
Iar la noi, în tabăra Stelei? 

In mod sincer, Iordănescu nu 
Is-a decis, el avînd de optat 

pentru linia mediană între 
Balint și Bălan, existînd, pa- 

Ire-se, încă o variantă, cu Mi- 
nea mijlocaș defensiv, „închi
zător" în fața fundașilor cen-

A.C. MILAN 
trali. Dar întrudt pină la ora 
meciului, cind „ll“-le va tre
bui comunicat presei, este în
că destui timp, să înoercăm si 
noi o formulă: Lung — Dan 
Petrescu, Bumbescu, Iovan. 
Ungureanu — Hagi (Bălan), 
T. Stoica, Rotariu, Balint 
(Hagi) — Lăcătuș. Pițurcă. A- 
șadar. o echipă din care, ori
cum, Hagi nu va lipsi...

„Stabilite" fiind. în linii 
mari, cele două formații, con
deierii, și nu numai ei. sînt 
tentați să caute „cheia jocu
lui". pentru aa o dată găsită, 
să pătrundă mai lesne spre... 
rezultatul final. Așa, de pildă, 
într-o discuție cu Anghei Ior
dănescu. pe care l-a așteptat 
luni seara, la aeroport, unul 
dintre trimișii „Gazzetei Dello 
Sport", David Messina, aprecia 
că „cheia jocului" o va oonsti- 
tui duelul Van Baston — Bum
bescu. O opinie cu oare Iordă
nescu s-a declarat de acord, 
propunîndu-i, în replică, con
fratelui nostru și alte cîteva 
„chei": Lăcătuș — Maldini (o 
reeditare a disputei între oei 
doi la ultimul med România 
— Italia, disputat la Sibiu?). 
Hagi...

Rostind numele valorosului 
nostru jucător. Iordănescu a 
lăsat posibilul duel în suspans, 
nefiind sigur sută la sută de 
adversarul direct al acestuia. 
„De altfel, a ținut să precizeze 
Iordănescu (și cronicarii, 
strînși ciorchine In jurul lui 
și-au notat observația antreno
rului _ nostru), cred că o cheie 
valabilă a meciului nu trebuie 
căutată în individualități, ori
ei t de sonore ar fi numele lor, 
ci tn comportarea ansambluri

lor, intrucit, in ultimă analiză, 
dacă au reușit să ajungă în 
această fază finală a competi
ției, înseamnă că Steaua și 
A.C. Milan sînt foarte puterni
ce printr-o coeziune fără cu
sur la toate capitolele".

La sfîrșitul antrenamentului 
efectuat marți de Steaua pe 
Nou Camp, l-am întrebat pe 
Iordănescu cum vede jocul cu 
A.C. Milan: „Nu este un se
cret pentru nimeni faptul eă o 
finală in competiția nr. 1 a 
Europei va prilejui un joc a- 
prig disputat, la o inaltă ten
siune de ordin psihic, in care 
pot interveni și unele erori 
mai mari sau mai mici. Am 
pregătit cu atenția cuvenită fi
nala cu A.C. Milan și sper că 
noi să fim aceia care să gre
șim mai puțin. Prestațiile avu
te de Steaua pe parcursul a- 
cestei ediții a C.C.E., îmi dau 
dreptul să cred din tot sufle
tul intr-o nouă comportare de 
ridicată factură și de mare an
gajament a băieților noștri."

„Spre deosebire de Sevilla 
’86, acum voi fi in teren, ne 
spunea — la rîndul său —Tu- 
dorel Stoica, căpitanul echipei. 
Și împreună tu toți ceilalți 
coechipieri, vom face tot ceea 
ce ne stă in posibilități pentru 
a părăsi terenul eu fruntea 
sus. De va fi posibil, și fără 
repriza penaltyurilor, atît de 
solicitantă in planul emoțional 
pentru noi toți, pentru toți cei 
de acasă, pe care ii simt, de 
pe acum, alături de noi".

De pronosticuri, cei din am
bele tabere s-au ferit pe cit 
le-a fost cu putință. Dintre 
cele care au fost făcute publi
ce, ne-a plăcut, sincer vorbind, 
să-1 alegem pe al lui Barcsi, 
dat lui Franco Rossi, unul din
tre cronicarii lui Corriere del
lo Sport: „La Steaua ha 51 po- 
sibilita su cento di vinccrc la 
Coppa e noi soltanlo 49...“. O 
declarație care, apreciem noi, 
nu mai are nevoie să fie tra
dusă, ci doar transpusă în rea
litate. muțind jocul pe cit po
sibil în jumătatea de teren a 
lui A.C. Milan. în felul acesta, 
și „cheile" jocului lui Iordă
nescu, cu Lăcătuș și Hagi pe
riculoși pentru poarta lui Gal
ii. va primi vizavi de aceea a 
confratelui nostru David Mes
sina și anume Van Hasten — 
Bumbescu.

Intre timp, față de ziua pri
mei noastre corespondențe, 
aici timpul s-a mai schimbat/ 
pe cerul Barcelonei apărind 
nori cenușii și compacți, ame
nințători. de ploaie. Prognoza 
pentru miercuri anunță însă 
timp frumos. Să sperăm, ornai 
spunem o dată, că ne vom 
bucura cu toții de el.

Așa cum s-a mai anunțat, 
cea de a 34-a ediție a finalei 
C.C.E., care se va disputa 
miercuri seara de la ora 21,15 
(ora României), va fi condusă 
de o brigadă de arbitri din 
R.F. Gerfaania, cu Kari-Heinz 
Tritschler la centru.

in prima Intllnire a selecționatelor de juniori *92
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1500 m : I. Zgură (Steaua) 3:52,82, 
I. Avramescu (Voința Tg. Jiu) 
3:54,06. N. Otobîcu (C.S.S. Șoimii 
Sib.) 3:54.28 ; 10 000 m : c. Ena- 
che (C.S.S. C.S.M. Bz.) 32:18,82,
L. Rășcanu (C.S.S. Gh. Gb.-Dej) 
32:19.54. M. Bogdan (Jiul Petro
șani) 32:23,16 ; 5 000 m : L. Staicu 
(Farul C-ța) 14:56,73. V. Ion 
(Steaua) 14:58,23, I. Mărginean 
(Ttrnavele Blaj) 14:58,97 ; 3000 m 
obst. : P. Ștefan (C.S.S. 2 C-ța) 
9:17,34, c. Stancu (Ș.N. Oltenița) 
9:20.63. F. Ionescu (C.S.S. „M. E- 
minescu" Is.) 9:24,00 ; 100 mg. :
l. Păciolanu (Dinamo) 14,05, S.
Toma (C.S.S. S. Mare) 15,43, M. 
Cîrligeanu (Olimpia Buc.) 15,43 ; 
400 mg. : M. Rafail (C.S.S. 190
Buc.) 53,93, V. Borol (Steaua) 
55,91. A. Keretzi (Metalul Hu- 
ncd.) 56,26 ; 20 km marș : c. Po- 
COra (C.S.S. Tulcea) lh 38:23, F. 
Rusan (C.S.S. Ol. Cv.) lh 40:59,
R. Mihalescu (C.S.M. Sv.) lh 
57:37 ; lungime î V. Ghită (Pra
hova C.S.S. PI.) 6.94 m. C. Buri- 
cel (C.S.S. Aripi Pit.) 6,81 m, 
A. Harța (C.S.S. 4 Buc.) 6,69 m ; 
prăjină î C, Nicolescu (C.S.S. 5 
Rapid) 3.70 m, R. Stanciuc 
(C.S.S. 3 Rapid) 3.70. N. Furcoi 
(C.S.S. 4 Buc.) și C. Calaman 
(Poli lași) 3.60 m : Înălțime : C. 
Span (C.S.S.A. Cj.-Nap.) 2,05 m,
M. Ghilase șl O. Adam (C.S.S.
.M, Emlnescu* Iș.) 2.00 m ; tri- 

plusalt : A. Boghez (Luceafărul 
Bv.) 15,74 m Gh. Vlăduț (C.S.S. 
8 C-ța) 15.18 m, E. Rău (Steaua) 
14,72 m : disc s I. Oprea (C.S.S. 
Arad) 57,14 m. R. Osz (Ceahlăul 
Voința P. Neamț) 43 J6 m, A. 
șandor (C.S.S. Beius) 43,74 m ; 
ciocan : Z. Szabo (Dinamo) 59,16
m, A. Pascal (Dinamo) 58,52 m, 
A, Pascal (C.S.S. Reșița) 53,84 m; 
greutate : R. Osz 15,22 m, E. 
Moisei (C.S.S. Bistrița) 13,90 m.
S. Stănescu (Met. Buc.) 13,77 m: 
suliță : F. lonlțâ (Steaua) 61.12 
m. F. Enache (C.S.S. Cîmpina) 
39.60 m. L. Burtă (Dinamo) 
59,44 m.

S. PAVELESCU

I DE INIȚIERE
trul Tînărul DJnamovIst organizează 
t septembrie, tn incinta bazinului Di
re In înot. Vor avea too serii de 
nic, intre orele 12—13,30 șl 13,30—15. 
! se pot obține la Centrul Tinărul 
«X. 16280).

Ul
ora

t. a- 
pro- 
i o- 
mal, 
FLA 
nblu 
con
sulte, 
aulei 
arsul 
tate- 
amâ-
MJ- 

ea,

pe Ungă cîstteurile in autotu
risme șl bani (sume majorate, 
cu valori ce pot atinge 50.000 lei), 
se atribuie șl un mare număr de 
TELEVIZOARE COLOR. Vă rea
mintim că emisiunea respectivă 
beneficiază șl de clștigurl supli
mentare din fondul special al 
sistemului. însă este de notat că 
numărul de lozuri lansate tn 
vînzare fiind limitat, acestea se 
pot epuiza tn orice moment.
• Cîștigătoril care nu și-au 

ridicat încă sumele de bani de 
la casieriile plătitoare sînt invi
tat! să se prezinte la unitățile 
respective în termenele înscrise 
pe adeverințele eliberate de că
tre agențiile Loto-Prono.
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ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• TRAGEREA LA SORTI A 

BRIGĂZILOR DE ARBITRI pen
tru următoarele trei etape In 
campionatul Diviziilor A șl B șl 
optimile „Cupei României" ee 
va efectua astfel: luni 29 mal 
(orele 9—11), pentru etapele a 
30-a, a 31-a șl a 32-a din Di
vizia A șl pentru optimile „Cu
pei României"; luni 29 mai (ore
le 11—13), pentru Divizia B (se
ria a IlI-a), etapele 32, 33 șl 34; 
marți 30 mai (orele 9—11), pen
tru Divizia B (seria I), etapele 
32, 33 șl 34 șl (orele 11—13) pen
tru Divizia B (seria a n-a), eta
pele 32, 33 și 34.
• F.C.M. BRAȘOV — DINA" 

MO BUCUREȘTI 2—4 (1—2). Pes
te 5000 de spectatori au urmărit 
un joc atractiv, presărat cu nu
meroase faze de poartă. Ambe
le echipe au rulat întregul efec
tiv de jucători de care dispun, 
mai puțin, la Dinamo, Cămăta- 
ru. Au marcat: Clgan (min. 10) 
șl Barbu (min. 65), pentru gaz
de. respectiv Vaișcovicl (min. 
21) șl Mateuț (min. 21, 52 și 54). 
(C. Gruia — coresp.).
• meciurile ultimei etape 

a Campionatului Republican al 
juniorilor I se vor disputa joi 
25 mal, de la ora 15. In conti
nuare. întrecerea are programa
tă etapa de zonă, între 30 mal 
și 3 iunie, orașele gazdă fiind — 
în ordine — Vaslui, Brăila, rim. 
puiung Moldovenesc, Caracal, 
Lugoj șl Zalău.

ROMANIA
ALEXANDRIA, 23 (prin te

lefon). Cea mai mică selecțio
nată de juniori a țării noas
tre a susținut pe stadionul din 
localitate primul ei med in- 
terțări pe teren propriu, par
teneră fiindu-i formația Bul
gariei, o echipă cu un gabarit 
impresionant și surprinzător 
de mult „lucrată" pentru a- 
ceastă vîrstă fragedă 1 Ea s-a 
dovedit a fi superioară fizic 
echipei noastre pe durata în
tregului meci, fapt care i-a 
permis să mențină pină în fi
nal avantajul luat în prima 
repriză.

Perioada de tatonare a fost 
scurtă, jucîndu-se de la început 
tranșant. Iar in min. 1, tinerii 
noștri jucători au reușit să 
deschidă scorul, fundașul 
STOICA șutind surprinzător de 
la 25 m. Numai că ei n-au 
reușit să profite de acest mo
ment favorabil, s-au precipi
tat în atac, iar In apărare au 
făcut multe gafe care au fost 
sancționate prompt de oas
peți. Astfel, in min. 23. JA- 
BOV a egalat in urma anei 
pase neglijente a lui Fodor, 
pentru ea, după numai un mi-

- BULGARIA
nut, pe contraatac, R. IVANOV 
să fructifice o pasă ideală a 
lui Vucikov. In min. 27 scorul 
s-a mărit, același JABOV tre- 
cind foarte ușor printre fun
dașii centrali ai echipei noas
tre.

Eforturi lăudabile ale Ju
niorilor noștri „tricolori" după 
paiuză pentru a redresa situa
ția. In min. 48, VELCEA a 
reușit să reducă din handicap 
la o acțiune a lui Papa. In 
continuare însă n-au mai exis
tat ocazii clare, oaspeții apă- 
rîndu-se cu îndirjire, uneori și 
prin intervenții care au trecut 
dincolo de limita regulamen
tului.

2-3 (1-3)
A arbitrat I. Velea.
ROMÂNIA: Madar — STOI

CA (min. 71 Bucur), Fodor 
(min. 45 Nemțanu), Maneu, 
Luca — Plisca (min. 65 God- 
ganu), Axinia, VELCEA, Bă- 
dăluță (min. 28 Moldovan) — 
Zadea (min. 33 PAPA), Ola- 
riu.

BULGARIA: Petkov — B. 
IVANOV (min. 37 Stoev), V. 
Petrov, Zdravkov, Ilkov — A- 
SENOV, Ion cev, Alexeev, Vu
cikov (min. 28 C. Petrov) — 
JABOV, R. IVANOV (min. 75 
Raicev).

Partida revanșă — joâ, la 
Caracal.

Adrian VASILESCU

SELECȚII LA CENTRUL OLIMPIC VIITORUL 8UZÂU
Centrul Olimpic de fotbal Viitorul Buzău organizează 

selecții după următorul program :
• marți 30 mai pentru copiii născuți după 1 august 1974;
• miercuri 31 mai pentru copiii născuți după 1 august 

1975.
Cei interesați se pot prezenta în zilele respective, de la 

ora 9, la stadionul Gloria din Buzău.

s

I
I

ÎNTRE VESTIAR...
• 11 FOȘTI DIVIZIONARI A, duminică, pe 

stadionul din Mizll, tară Îndoială una din
tre explicațiile valorii ridicate a partidei 
dintre Steaua șl C.S.M. Suceava. Să-1 a- 
mlntim : Pușcaș, I. Gușe, Cr. Ene (la gaz
de), Leța, G&lușeă, Gafencu, A vădanei, 
BuUga, Pâiuș, Sfrijan, Golan (oaspeți). • 
Tn anturajul echipei mizilene se exprima 
părerea, după meci, că sarcina acesteia 
ar ti fost mai ușoară dacă ar fi putut ju
ca șl mijlocașii lonlțâ (accidentat) șl Ga
leș (două cartonașe), primul asigurind, 
prin travaliu, ambele faze ale jocului, al 
doilea, un tehnician fin, cu soluții impre
vizibile la finalizare. • Profesor șl (fost) 
elev, față In față, pe cele două bănci teh
nice : Robert Cosmoe, antrenorul Mlzilu’u’ 
fost, cu mulț! ani în urmă, la Universita
tea Craiova, și antrenor al lui silviu stă- 
nescu, actualul... antrenor al sucevenilor. 
• Revelațiile meciului: fundașul stingă 
Drăgllă, de la gazde, eare are ceva din 
dîrzenia șl viteza de reacție a propriului 
său antrenor secund, internaționalul Mi- 
ha| Moeanu; portarul Bădan. de Ia oas
peți, un băiat de 21 de ani, calm șl cu un 
bun plasament, promovat de la diviziona
ra C Avlntul Frasin. (I. C.).
• SERIA BUNA a jucătorilor de la U"l-

rea Focșani (în ultimele trei etape — tot 
atltea victorii. Intre eare una, prețioasă, 
tn deplasare, cu Progresul Brăila) s-a con
cretizat într-o ascensiune spectaculoasă tn 
clasament, de pe locul 7 — pe 3. „Cam a- 
ceasta este valoarea reală a formației — 
ne spunea după mec! antrenorul uHsttan 
Costea. Sper ea etapele rămase de ots-uitat 
să o confirme". într-adevăr. rămîne de 
probat acest loc 3... Dar. !a fel de n/i—''—• 
este eă tinerețea lotului șl talentul rom- 
poncnților lui conturează un -11" valoros, 
eu frumoase perspective. * Mult va
loarea echipe! s-a dovedit... tab^’a ma-T 
caj ■ stadionului: nici... electrică nici 
manuală, tabela cu pricina nn see—

mal nimic. Sau. cel mult, o vizibilă negli
jență a celor ce au în grijă stadionul. Sln- 
tem convinși că un electrician destoinic 
n-ar avea prea mult de lucru, numai că 
cineva trebuie să-l solicite. (S. A.).
• EXEMPLU — CĂPITANUL 

ECHIPA. Intr-adevăr ce! ce 
investit cu banderola de 
de echipă trebuie să fie un 
vărat exemplu de devotament 
destie. dăruire si seriozitate, atît ta pre
gătiri. cit șl ta jocuri. Așa este, se pare, 
și căpitanul echipei divizionare B Mine
rul Motru Coloearu eare. la cel aproape 
30 de ani al săi. evoluează ca un tînăr de 
20. Dovadă că si tn meciul de duminică, de 
la Călărași, cu Dunărea Coloearu a făcut 
un joc foarte bun luntînd exemplar pen
tru flecare minge dtnd dovadă de multă 
dăruire in lor moblllztndu-sl la maximum 
coechipierii. Si tntr-adevăr rezultatul s-a 
văzut echloa d'n Motru Pierind cu un 
punct mare de la Călărași. * Foștii coechl- 
nferl de la C.C.A. Traian tvănescu și Cos- 
tieă Toma. s-au reln*îln’t duminică în cra
sul de la Dunăre cu ocazia meciului Du
nărea Călărași — M'nerul Motru. Această 
relntîlnlre a fost nriieiutM de calitatea pe 
care cei doi fost! inte-nationaH o au tn 
prezent • antrenor! nwu-inaii ia sus-amln- 
tltele eeh'ne La «’’-situl nartldel. scorul 
a fost egal : 1—1. Motiv de supărare pen
tru anfenontl „ă’s-scoiior si motiv de 
satisfartta nentra
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Sler, s-a produs acolo o busculadă penibilă 
Si pină Ia urmă golul n-a mai fost vali
dat. S-au încins. în schimb, spiritele șl 
organele de ordine au trebuit să intervină 
pentru a le potoli, m Dincolo de eroarea 
arbitrilor, din min. 9» C.S. Tîrgoviștc a 
prezentat o echipă bună, care a știut ce 
vrea și, cum spunea șl Petre Deselnieu, 
„dacă nu era portarul Dumitru tn forma 
Iul de excepție. Electcoputere putea pierde 
ambele puncte". (L. D.).

• C.P.R. TIMIȘOARA acordă tot mai 
mult credit tinereții. Antrenorul Toma no 
hind# este convins de Meea fortificării e- 
chlpel eu demente ..eare vin". în meciul 
cu Gloria Reșița, important pentru ambele 
grupări, feroviarii au avut pe teren un 
..bătrln" (Oaneea, fostul jucător de „A". 
32 de ani) șl un... Bătrlnu (încă junior). In 
marea lor majoritate fotbaliști ptnă în 25 
de ani între care Contescu. Bungău. Sim-

...ȘI GAZON
eelescu (dlntr-o eroare de transmisie, ne
remarcat în caseta formațiilor), Pavlov. 
Căpățlnă si Beicr sînt. toti. la ..anii afir
mării", portarul Gută (sub 20 de ani) fiind 
un cvasi-debutant. • O parte din publie 
n-a văzut declt ratările (două. Intr-ade
văr. ................
au

. mari) ale lui Bungău. dar nu putini 
făcut observația câ puternicul mljlo- 
timisorean activ șl bătăios, s-a aflat 
mai des la ..fazele fierbinți" din joc, 
post de ...atacant. • Reșltenii au lun-pe post de ...atacant. • Reșltenii au lup

tat mult pentru un rezultat bun. dar ab
senta a vreo trei titulari (Setatele si Ka- 
pornyaL mai ales) a contat. Șl cum. cu 
timnul. cele două ..vîrfurl". A. Foaie (la 
rtadu-i. foarte tînăr) și V. Rus. ambii 
destul de periculoși, au rămas izolați, uni
cul gol a intrat logic în poarta către 
care s-au îndreptat cele mai numeroase 
acțiuni. (G. Rot.).
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Internaționalele11 de tenis de masă (juniori)

TENISMANII JUNIORI AU EVOLUAT BINE
IN R. 0 GERMANA

>8

In rîndul competițiilor de 
anvergură continentală 1a ni
velul tinerei generații care fi
gurează în calendarul forului 
european Campionatele. Inter
naționale ale României ocupă 
un ioc important (lucru vala
bil și pentru cele de seniori), 
urmare a valorii indiscutabile 
a „școlii" noastre de tenis de 
masă și. nu în ultimul rind, a 
capacității organizatorice, (re) 
demonstrată și cu prilejul ulti
mei ediții încheiate zilele tre
cute in sala Fioreasca. Nimic 
mai Cresc, deci ca la start să 
se afle atît competitori de va
loare (medaliat! ai C.E. sau ai 
„topurilor" continentale. com
ponent! ai unor loturi naționa
le de seniori si chiar, pe po
dium la „europenele" mari) 
dornici de a confirma, dar și 
unit în plină ascensiune, pen
tru care astfel de concursuri 
constituie un bun prilej de a 
se Impune selecționerilor. în 
plus, pentru toți. „Internațio
nalele" din această perioadă 
(U.R.S.S.. România, Polonia 
etc.) constituie o reală posibili
tate de pregătire la vîrf și. 
totodată. un important reper pe 
drumul Campionatelor Europe
ne de juniori șl cădeți, pro
gramate de fiecare dată în iu
lie.

Cum afirmam și în cronici, 
in ceea ce ne privește, in 
prim-plan s-au situat băieții, 
cu deosebire Juniorii, ei ocu- 
pînd locul I la simplu, echipe 
Si mixt și sltuindu-se pe pozi
ția secundă la dublu si mixt, 
rezultate obținute de Călin 
Creangă si Zoltan Zoltan. oel 
doi oomponențl ai prime! re
prezentative. Desigur. însă, se 
cuvin nuanțări, pentru că șl 
contribuția fiecăruia a fost 
alta. Bistrițeanca Călin Crean
gă rămîne incontestabil numă
rul 1. maniera în care s-a im
pus — ne referim 1a Jocul în 
sine șl nu atît la rezultate — 
detașîndu-î net de colegii da 
generație, ei fiind un potențial 
candidat la una din medaliile 
„europenelor" (poate chiar oea 
de aur). Lovituri subtile, va
riate, servicii dificile, retururi 
bune, o ușoară adaptabilitate 
la stilul adversarilor, putere de 
concentrare mal ales în fina- 
lurl — iată calitățile care-1 
duc spre victorie Ar trebui, 
credem, mai mult Insistat tn 
ceea ce privește forța (poate 
fi dezavantajat în fața unor 
jucători cu gabarit șl de valoa
re sensibil egală) si a neoest-

tății de a se mobiliza încă din 
start, pentru că prea adesea îi 
place să joace cu... handicap, 
ceea ce duce la veritabile tu
ruri de forță pentru a se im
pune. Dacă C- Creangă a (re) 
convins, nu putem spune ace
lași lucru și despre colegul 
său, Z. Zoltan. care ni s-a pă
rut mult prea apatic, mai mult 
dispus să lase greul pe umerii 
colegului (vezi: echipe, dublu). 
Această stare și-a pus am
prenta asupra exprimării sole 
tehnice (sau invers!?!), pentru 
că nereușitele — lovituri rata
te, servicii greșite, preluări ne- 
sigure etc, — au fost prea de- 
se șl nepermise. Dacă vrea 
să-și mențină poziția, trebuie 
și o schimbare de atitudine, 
pentru că. iată dublul este ex
trem de vulnerabil, iar la e- 
chipe nu se poate miza doar 
pe victoriile ltd C. Creangă. 
Dintre ceilalți concurent! ro
mâni, o mențiune pentru 
Căluș (oricum mal are

V. 
____, ______ ____ tm 
drum lung), ceilalți — cu deo
sebire C. Toi, M. Picin,. M. 
Berende, C. Lazicl, I. Chindriș. 
C. Negrită, C. Teodorescu ș.a.
— n-au convins în ansamblu, 
chiar 
vel ui 
și la 
zut-o 
văzut

Le festivitatea de premiere 
antrenorul V. Filimon promi
tea din partea fetelor o cu to
tul altă comportare, ln vară, la 
„europene". Evident, acest lu
cru H dorim șl noi. pentru că, 
ÎTitr-adevăr. Junioarele noastre
— chemate azi să înlocuiască 
generația Otiliei Bădescu, E- 
milied Ciosu. Măriei Bogoșlov 
(trecute in acest an la senioa
re) — n-au fost deloc în apele 
lor. Să fie. oare, la Adriana 
N'&stase. vorba de o perioadă 
de supraîncărcare? Posibil. 
Pentru că Adriana n-a mal 
avut verva de altădată, cum 
în ceea ce o privește pe Iulin 
Rișcanu. ea a părut o copie a 
lui Z. Zoltan (în duda faptu
lui că amîndoi s-au impus la 
„mixt"), ceea ce ne scutește de 
alte comentarii. Din „linia a 
IL-a“. a ieșit tn evidență ca- 
deta Georgeta Cojocaru, o 
mențiune meritînd și Daniela 
Mușetoiu, celelalte — Maria 
Cocoș, Laura Nicola*. Ionela 
Copaci. Gina Petre», Ana Go
goriță. Simona Coroian, Emc- 
șe Szabo etc. — marcate și da 
tracul debutului internațional 
(unele), urmînd să împlineas-

că promisiunile. Deocamdată... 
Dar, referindu-ne la tete să 
scoatem în evidență — oare 
pentru a cita oară? — că ele 
nu știu să joace contra apără
toarelor, acestea din urmă de
venind o veritabilă „barieră" 
pentru jucătoarele noastre. De 
ce? O întrebare pe adresa an
trenorilor.

Fără îndoială. Campionatele 
Internaționale au însemnat un 
important cîștig pe mai multe 
planuri pentru jucători și or. 
ganizatori. Concursul a evi
dențiat, înainte de toate, ca
pacitatea reprezentanților noș
tri (cu retușurile normale) de 
a se afla printre juniorii de 
frunte ai continentului, pentru 
că, să reținem, această compe
tiție s-a constituit doar într-un 
moment de verificare și de a- 
cumulare de experiență, ade
văratul vîrf de formă fiind ne
cesar abia în vară. Pînâ a- 
tund, alte concursuri «1 o 
muncă intensă.

sebire C. Țol, M. Picin,

dacă unii se află la nî- 
cadeților. Cum se joacă 
acest nivel unii au vă- 
anul trecut la C.E. Au 
și... atît.
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O CURSĂ DIN CE ÎN CE
MAI DIFICILA

Supranumit* șl „Great National", cursa de călărie cu obsta
cole de Ia Alntree, lingă Liverpool, • una dintre cele mal ve
chi șl mal reputate ta domeniu, depășind-o ta faimă (dar șl 
tn dificultate) pe cea, șl ea tradițională, de la Pardubice. In
tr-o competiție Inaugurat* Inc* tn 1836 șl desfășurată de atunci 
an de an, acoperind o distanță de 7 500 ® șl lnfruntînd 30 de 
obstacole, acolo șl-au eîștigat celebritatea numeroși jochei, dar 
șt cal, ajungtndu-se să se spun*, ou exagerarea de rigoare, că 
un patruped Învingător la Alntree valorează cit o... herghelie 
de ras* I Este șl motivta pentru care cîștlgătorui ediție! 108». 
încheiat* recent, calul Little Polvelr. a atins (la bursă) o cot* 
astronomică, el fiind aproape la fel de elogiat ca șl conducă
torul său. evident Ilustru, Jimmy Prost.

Numai că, șl ln acest an, cura» a fost una îndoliat*. Nu 
doar că, din oel 40 de cal oare au luat startul abia 14 au tre
cut linia de sosire cu căl*rețH in șa. dar 4, alțl 4. au căzut 
victime ale unei competiții pe care presa Insulară o critic* tot 
mal aspru, numind-o chiar „abatorul deghizat". Intr-adevăr, 
dup* o statistic* întocmit* de „Jockey Club", la cererea Aso
ciației Regale de Protecție • Animalelor (R.S.P.C.A.). din cel 
111» cal participant!, dup* tm, la ..Great National*. 36» au 
suferit accidente. Ier II au murit. S-ar părea, oa a* dăm cu
vinte! specialiștilor, că mal alea un obstacol, cel numit „Be- 
eohen Brook", a pricinuit toate necazurile. Ca s*-l sar*, ca
lul ar trebui s* realizeze un salt de » metri, măcar la înăl
țimea (obstacolului) de 1.50 metri. Cum ptn* la tf. plasat cam 
la Jumătatea cursei, se aleargă de regulă ta pluton, ta mod 
obișnuit desprinderile produclndu-se mal tirzlu e suficient ca 
un singur cal să rateze săritura orăvăl!ndu-se ta șanțul cu 
ap* de după obstacol (adîne de 0.80 m). nentru ca următori! 
să aterizeze peste rf. prorocind grave Incidente.

Povestea nu-!, firește, nouă. Avertizată asupra primeidiel. 
asociația amintit* a intervenit. Inclusiv pe lîneă guvern, ca 
„Beechers Brook* s* fie micșorat, să fie „îmblînzlt*. Demersul 
e! n-a fost însă ascultat. După cum mal nou. nu s-a dat curs 
nle! celui, șl mal ferm. tatreDrfns de Liga International* de 
Apărare a Cailor, al cărei sediu se găseste la Londra. Silit! de 
sponsori, care au amenințat că. tn eventualitatea .tar«-'i dra
matismului cursei*, tși vor retrage sprijinul (a 
organizatorii au ridicat neputincioși din umeri 
reu pentru... ediția viitoare 1

întrebarea e dacă la Alntree se va mal alerga 
cheli înșiși anunțtad că „riscurile stat atît de 
vom mal admîfe să n! le asumăm". Să fi fost 
acesta ?! uiltîma 7

se c1*H hanth 
am în tn d me

ed tn IMA to
rn arl tn Mt nw 
cursa de

Ovîdiu IO*NITrt*IA

Emanuel FANTANEANU

Ia Nodhausen s-a desfășu
rat întilnirea tradițională 
amicala de tenis dintre repre
zentativele de juniori și ju
nioare ale R.D. Germane și 
României. Cele două echipe 
ale țării noastre au avut In 
componență — spre deosebire 
de partenerii de întrecere (18 
ani) — numai Jucători și 
jucătoare de 15 ani, oale două 
categorice victorii dobindind 
astfel și mai multă consisten
ță. , „Tehnicienii prezcnțl la a- 
rena Cu terenuri de zgură din 
Nodhausen — ne-a spus an
trenorul emerit Aurel Segăr- 
ceanu — au avut cuvinte de 
apreciere la adresa jocului 
prestat de tinerii sportivi ro
mâni. Disputele dintre cele 
două echipe s-au desfășurat 
după sistemul Cupei Davis, 
alit băieții, cit și felele obți- 
nind vietorii cu 5—0. Faptul 
că am optat pentru trimiterea 
pe teren a unor jucători în 
formare se explică prin aceea 
că dorim ca într-un timp re
lativ scurt ei să acumuleze 
experiență compctițională. An
trenamentele, oricit ar fi de 
intense, rămin fără efect dacă 
nu se concretizează in obți
nerea de rezultate in confrun
tare cu adversari valoroși. Iar 
tenismanii din R.D. Germană 
au pus destule probleme. Jo
cul in permanentă mișcare, 
cu terminarea acțiunilor la 
fileu, concentrarea și putere»

de luptă superioare, urmare 
și a unei bune pregătiri 
fizice, au arătat că ne aflăm 
pe un drum bun. Pot afirma 
că această întilnire (precum și 
cele ce vor urma) a fost • 
bună repetiție in vederea a- 
propiatelor Campionate Eu
ropene de juniori și junioarei 
din Cehoslovacia si Bulgaria".

Rezultate tehnice :
MASCULIN :

R.D. Germană I 
Voinea (Victoria
— Finke 6—0,
dru Rădulescu 
rești) — Dietze 6—1. 5—3 ;
Voinea, Rădulescu — Dietze, 
Brausse 6—0. 7—6 ; Voinea — 
Dietze 6—0, 6—2 ; Rădulescu
— Brausse 6—3. 6—4.

FEMININ : România
Germană 5—0. Simona Petra 
(C.S.Ș. Reșița) — Gorka 6—3, 
6—0 ; Ruxandra Mățăoanu 
(Dinamo București) — Schir- 
mann 6—0. 6—0 ; Petru, Mă
țăoanu — Gorka, Schirmann 
6—3. 6—4 ; Petru — Lechmann 
6—0. 6—0 ; Mățăoanu — Gor
ka 6—3 6—0.

România — 
5—0. Adrian

C.C.I.A.G.) 
6—3 ; Alexan- 
(T.C. Bucu- 

6—1.

— R.D.

Ion GAVRILESCU

„OLIMPIADA NEFUMÂTORILOR"
In 1992

(Agerprcș). Co-MADRID
miletul de Organizare a Jocu
rilor Olimpice de vară din 
1992, de ta Barcelona, și Or
ganizația Mondială a Sănăt*. 
ții au semnat un acord pentru 
a declara întreoerile din ma
rea metropolă catalană „Olim
piada nefumătorilor". în ea- 
drul acordului, încheiat în 
timpul desfășurării, ia Barce
lona, a Festivalului „Sportul 
șl sănătatea", sînt prevăzute 
contribuția și sprijinul O.M.S. 
în acțiunea de propagandă îm
potriva fumatului, acțiuni ce 
vor avea loc cu prilejul J.O. 
din 1992.

Astă seară. în orașul amen- 
can Fort Lauderdale (Florida) 
vor începe Campionatele 
Mondiale Ia haltere rezervate 
juniorilor (limita maximă de 
vîrsti fiind de 20 da ani). în 
vederea acestea competiții de 
mare amploare au făcut de
plasarea sportivii români Tra
ian Cihârean (cat. 32 kg) și 
Attila Czank» (cat. 60 kg), 
fiind însoțiți de antrenorul 
Mihaî Constantinescu șl La- 
zăr Baroga — președintele ju- 
r talul C.M. și al Comisiei teh
nice din cadrul F.I.H.

NPINIțTI NHICMI PE

„ACOPEPIȘH. IBffH"

KATMANDU (Agerpres). Du
pă oum se anunță din 
Katmandu, o expediție de al- 
piniști mexicani condusă de 
Ricardo Torres (34 ani. far
macist de profesie) a reușit 
să escaladeze pe versantul su
dic vîrful Everest (8 848 m),
din Munții Himalaia. în as. 
censiunea pe „acoperișul lu
mii". Torres și ceilalți spor
tivi mexicani au fost însoțiți 
de șerpașul Dawa Norbu.

PE SCURT • PE
ATLETISM * Bel

gianul Eddy Helle- 
buyk a eîștigat ma
ratonul de la Cleve
land (Ohio), 
înregistrat 
km cu timpul 
2h 14:23. ' ~
cel ma!
(2h 35:55) 
sovietica 
gaceva.

fiind 
pe «.195 

de 
La feminin, 
bun timp 
I-a realizat 
Irina Bo-

In două 
minare, 
urmează 
Franța.

SCURT
grupe preli- 
după cum 
: grupa A : 
Grecia. R.F. 

Germania șl o se
lecționată din S.U.A.; 
grupa B : U.R.S.S.. 
Iugoslavia. flalia. 
Cehoslovacia.

• PE SCURT
Mauro Huma, care 

. I-a întrecut In finală 
eu 10—5 pe 
triotul său
Cioreasa. Pe 
trei : Paseat 
(Franța).

eomna- 
Andrea 

ioeul 
Jolyot

TURNEUL DE ȘAH 

DE LA MOSCOVA
în turneul internațional 

. open" de șah de la Moscova, 
după disputarea a 6 runde. în 
frunte a trecut marele maestru 
sovietic Serghei Dolmatov, cu 
5 p. urmat de compatrioții săi 
Pigusov. Tukmakov, Vladimirov, 
Gelfand, Vaiser, Gavrikov și 
americanul De Firmian, toti cu 
cite 4,3 p.

'w
«
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BASCHET a De 
az! șl pînă la 27 mal 
orașul Dorlmund va 
găzdui întrecerile u- 
nul turneu interna
țional masculin. la 
care vor participa 
șapte dintre cele 
mal bune echipe din 
Europa sl o selecțio
nat* americană. For
mațiile participante 
au fost repartizate

BOX a Mexicanul 
Jorge Paez și-a păs
trat titlul de cam
pion mondial la ea- 
tegorla pană (versiu
nea I.B.F.) terminînd 
la egalitate 
susținut la 
(Arizona) cu 
eamul Loute 
noza.

meciul
Phoenix

ameri-
Esni-

SCRIMA • 
cursul masculin 
floret* de la Charen- 
ton-le-Pont (Franța) 
a revenit italianului

Con
de

ȘAH * După saote 
runde, ta turneul de 
Ia Las Palmas 
Canaria), ta 
merit conduce 
trul american 
Shel Kudrln cu 6 n 
urmat de spaniolul 
Garcia Padron 5.5 o. 
peruanul Julio Gran
da 5 n (1>.

(Gran 
class - 
maes- 

Ser-

TENIS * In finala 
de la Kflln : vest- 
germanul Dirk Len
nen l-a Întrecut cu 
6-7. 7—0. 6-2 ne
Andrei Ceanokov 
(U.R.S.S.).

TURUL ITALIEI
ROMA, 23 (Agerpres). Dis

putată pe traseul Catania — 
Etna (132 km) etapa a 2-a a 
Turului ciclist al Italiei a re
venit rutierului portughez A. 
cacie da Silva în 3h32:38. ur- 
mat cu același timp de colum
bianul Herrera, sovieticul Iva
nov și elvețianul Rominger. tn 
clasamentul general conduce 
da Silva, urmat de Herrera la 
8 a, Rominger la 12 s și Ugru- 
mov (U.R.S.S.) la 18 s.

Fetbal meridiane
• MECIURILE disputate ta e- 

tapa a 26-a în campionatul Bul
gariei 7 Sredet Sofia — Lokomo
tiv Sofia 1—4. Vltasa Sofia — 
Lokomotiv Plovdiv 2—0. Trakla 
Plovdiv — Spartak 4—2. Cerno 
More Varna — Etta Ttanovo 3—1. 
Beroe — Mlnlor Penniir 0—4 
SUven — Dunav Ruse 3—1. Loko
motiv Gorna Oreahovlta — Sla
via Sofia 2—1. Plrin Blagoev- 
grad — Botev Vrata 1—2. Clasa
ment I 1. Sredeț 46 n : 2. Vitoșa 
Mp;». Trakla - 32 p. a In 
ETAPA a 9-a a turneului final 
din Elveția t Bellinzona — Lu
cerna 0—0 Sion — Neuchâtel Xa- 
max 2—2. Wettingen — Servette 
t—Z Young Boys — Grasshop
pers 2—0. In clasament : Lucerna 
25 p. Grasshoppers șl Sion 
Cite 24 p a In TURCIA (et. 33) 
conduce Fenerbahce cu 84 p (33 
j). urmată de Besiktas 82 p (33 
j) Sariyer 62 p (33 j). Clteva 
rezultate: Trabzon — Galatasa- 
ray 3—2 Malatya — Sarryler 
2—8 Besiktas — Samsun 3—4 
(forfait). Sakarya — Rlze 2—1. 
Adana — Bursa 5—0. Ankara- 
gilku -- Adanademlr 2—2. a

SUEDIA (et. 7). Halmstad — 
GAIS I—0. Djurgarden — Sund- 
svaH I—1, Oergryte — I.T.K. G5- 
tebora t—2. Malm3 F.F. — Oere- 
bro J-4. Braga — Norrkopkng 
3-4 Froîunda — A.I.K. #-5. 
Conduce Malm6 cu 1* p. urmat* 
de U.K. GBteborg șl A.I.K. cu 
ctte » p a CU PATRU etape 
taailnte de terminarea campiona
tului Iugoslaviei conduce Vojvo- 
dina Novi Sad cu 87 p. urmată 
de Steaua Roșie — 38 p. Rezul
tate din etapa a 30-« : VojwxMna
— Subotita 3—1. Dinamo Zagreb
— Steaua Roșie 1—4. Osljek — 
Vardar 1—# Napnedak — Rad 
2—4. Tuzla — Buducnost 2—1. 
Hajduk Spilt — Zeleznfcear Sa
rajevo 3—4. F.C. Sarajevo — 
Velez 1—0. Partizan — Rijeka 
1—4. Zenica — Nis 2—1 a CUPE: 
U.R.S.S. Semifinale : Torpedo 
Moscova — Dinamo Kiev 3—0. 
Dnepr — Dinamo Tbilisi 3—1. 
Deci o finală între Torpedo Mos
cova șl Dnepr. Belgia _ (meciuri 
tur în semifinale) ■: Anderlecht — 
F.C. Malines 2—0. Standard Llege
— F.C. Llfege 4—1. Tara Galilor : 
tn final*. Swansea — Kldder-

• Campionate națio
nale in sprintul final 
• Meciuri de Cupa in 
diferite țâri • Golgeterii 
in R.F.G. • Joc amical 
in America de Sud

minster (echipă de amatori) 5—0. 
• LA PORTO ALEGRE (Brasi
lia). In ..Cupa Llbertadores" O- 
iimpia (Paraguay) a învins cu 
5—8 (2—1) formația locală Inter- 
tiaelonal. Golurile au fost mar
cate de Mendoza. Amarilla. Ro
mero, respectiv Dacrose șl 
Fernando a IN MECI ami
cal la Lima selecționata Peru
lui a învins cu 2—1 (0—0) forma
ția Venezuele! prin golurile mar
cate de Zeganra (mln. 63). Munoz 
(min. 82). respectiv Dominguez 
(mln. 75). a DUPĂ 30 de etape. 
In olasamentul golgeterilor cam- 
olonatuJul R.F. Germania con
duce Allots (F.C. Koln), cu 16 g. 
urmat de Beln (Hamburg). Criens 
(Borussia Moenchengladbach), 
Kohr (Kaiserslautern). Lelfeld 
(Bochum) si Wegmann (Bayern 
Mflnchen) — cite IS g.**
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