
ÎNCHEIEREA VIZITEI OFICIALE
DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI

Proletari din toate țările. unlH-vă t

portul
președintele Republicii Populare Mozambic
Miercuri S-a încheiat vizita 

oficială de prietenie efectuată 
în țara noastră. Ia invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
do tovarășul Joaquim Alberto 
Chissano, președintele Parti
dului FRELIMO, președintele 
Republicii Populare Mozambic.

Tovarășii Nicolae Ceausescu 
și Joaquim Alberto Chissano 
au sosit împreună la aeropor- 
tul Otopeni, unde a avut loc 
ceremonia plecării înaltului 
oaspete.

Pe frontispiciul aerogării se 
aflau portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Joaquim 
Alberto Chissano, încadrate de 
drapelele de stat ale celor do
uă țări. Pe mari pancarte erau 
înscrise urări la adresa dez
voltării continue a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre 
România și Mozambic, in inte
resul reciproc, al cauzei 
înțelegerii și cooperării 
naționale.

La sosirea pe aeroport 
lor doi conducători, o 
militară a prezentat

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Joaquim Alberto Chissano 
au treout în revistă garda de 
onoare.

Erau, prezenți membri șl 
membri suplcanți ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai Comitetului 
Central. al partidului, membri 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, generali, alte persoa
ne oficiale.

Erau de față ambasadorul 
României in Mozambic și am
basadorul Mozambicului în ta
ra noastră.

Tovarășul Joaquim Alberto 
Chissano și-a luat rămas bun 
de la persoanele oficiale româ
ne prezente pe aeroport.

Pionieri au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
varășului Joaquim 
Chissano buchete de

La despărțire.
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I

păcii, 
inter-

a ee- 
gardă 

_ _______  onorul.
Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Populare 
Mozambic și Republicii Socia
liste România, în timp ce în 
6emn de salut au fost trase 21 
salve de artilerie.

si to- 
Alberto 

(lori.
__    tovarășul 

Joaquim Alberto Chissano a 
fost salutat cu deosebită, căl
dură de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cei doi conducători 
de partid și de stat și-au 
strins miinile cu prietenie, 
s-au îmbrățișat, exprimîndu-și, 
și cu acest prilej, satisfacția 
față de rezultatele vizitei, ale 
convorbirilor purtate la Bucu
rești.

La ora 9,40. aeronava prezi
dențială a decolat

s
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După Campionatul feminin de handbal

0 EDIȚIE (a XXXI-a) CARE POARTA AMPRENTA
CUCERIRII CELOR DOUA CUPE EUROPENE

un
Chimistul Rm. Vilcea a stabilit recordul de a nu fi pierdut nici 
meci • Băcăuancele au avut Un final... amenințător • După 

un an, Mureșul a trebuit să... predea titlul

Finalul celei de a XXXI-a 
ediții a Campionatului femi
nin de handbal a coincis cu 
cîștigarea a două prețioase si 
de mulți ani așteptate trofee 
continentale: Știința Bacău
(după ce a mai evoluat. în 
1986. într-o finală. în compa
nia celebrei formații Spartak 
Kiev, iar un an mai târziu a 
ajuns pină în semifinalele 
C.C.E., având ca adversară a- 
ceeași echipă sovietică) a cu
cerit „Cupa Cupelor", iar Chi
mistul Rm. Vîlcea — pentru a 
doua oară în existența de un 
deceniu a echipei — a intrat 
în posesia „Cupei I.H.F." Sub
liniind acest lucru dorim să se

înțeleagă chiar din capul locu
lui că succesele internaționale 
respective au fost posibile si 
ca urmare a faptului că în 
campionatul intern handbalis
tele noastre din primo) eșalon 
au avut evoluții la un nivel 
superior față de anii trecuți. 
Ceea ce este de bun augur în 
vederea abordării, în luna de
cembrie. unei întreceri de

fosta campioană. Mureșul Tg. 
Mureș, cu 5 puncte. Prin ce 
iese în evidență remarcabilul 
succes al handbalistelor viloe- 
ne? O primă explicație: actua
la campioană dispune de indi
vidualități de primă mărime 
(Doina Rodeanu. Maria Veri- 
gcanu, Mariana Tîrcă, Edit 
Matei. Lăcrămioara Lazăr. Na
dina Nedelcu, Liliana Țopsa, 
Carmen Moldovan — ele fă- 
cînd parte și din reprezentati
va țării noastre). constituite 
într-o autentică ECHIPA, care 
a evoluat, de-a lungul celor 22

conferințele organizațiilor sportive

Se impune o mal strlnsă colaborare Intre activul sportiv Și cadrele didactice din școli
Cuprinzînd aproape 40 de 

așezări rurale. Sectorul Agricol 
Ilfov și-a făcut simțită prezen- 
ța în ultimii ani mai aies. 
printr-o promițătoare activita
te sportivă de masă sub ge
nericul competiției 
Daciada. Pe o parte prin in
termediul tineretului din școli, 
pe de altă parte, al celui din 
întreprinderi, instituții sau din 
unitățile agricole (C.A.P., 
S.M.A., I.A.S.), cu o participa
re remarcabilă, fie la campio
nate și concursuri inițiate Ia 
nivelul asociațiilor sportive, 
fie la trecerea normelor com
plexului „Sport și sănătate" 
fie în acțiuni turistice sau de 
inițiere în înot și schi-, într-o 
oarecare măsură și în introdu 
cerea gimnasticii la locul de 
muncă. Nu vom apela la cifre
le semnalate cu prilejul con- 
ferinței de dare de seamă șl 
alegeri. Vom reține, însă. tap. 
tul că la toate reușitele în 
plan sportiv ale Sectoruiui A- 
gricol Ilfov, contribuția eseu, 
tiaiă au adus-o în special ti 
nerii și oamenii muncii din 
Buftea și din comunele Balo- 
tești. Brănești. Chiajna. Chi 
tila, 30 Decembrie, Dobroieștl. 
Dragomirești-Vale, Otopeni. 
Pantelimon, Popești-Leordent 
Vidra si Voluntari.

național*

Dar opiniile exprimate la
conferință atestă faptul că
disponibilitățile celor ce trăiesc 
și muncesc in această zonă a 
țării sint sensibil mai mari și 
în domeniul activității sporii 
ve, de masă în primul rind. Și 
ele s-ar fi evidențiat și pină 
acum mai pregnant, dacă, do 
pildă, lecțiile de educație fi
zică din ciclul primar (și chiar 
gimnazial) ar fi avut un con
ținut mai bogat, calendarele 
asociațiilor sportive din unită
țile economice ar fi cuprins 
acțiuni în măsură să fie aco
perite in fapte și nu numai in 
vorbe (sau în statistici ficti. 
ve!), spiritul de inițiativă ar 
fi caracterizat pe cei ce se 
ocupă de organizarea activită
ților recreative, cu participarea 
largă (și nu simbolică) a oa
menilor muncii. dînd curs 
unor sugestii izvorite din ma
se, cum ar fi împletirea tot 
mai, armonioasă a întrecerilor 
Daciadeî cu manifestările cul- 
tural-artistice (pentru valorifi
carea plenară a bogatului fol 
clor existent și în acest sec
tor) din cadrul - •
Național Cîntarea 
obiectiv avut în 
în ultima vreme.

S-a făcut prea puțin și în 
direcția propulsării, prin Da-

Festivaluiul 
României, 

vedere doar

dadă, a unor copii și tineri cu 
aptitudini în activitatea de 
performanță, în pofida faptului 
că Sectorul dispune. în plan 
organizatoric, de un club spor 
tiv sătesc, unic pe țară. Și poa
te tocmai de aceea ar fi tre
buit să existe o preocupare în 
direcția asigurării unor condi
ții de consolidare și dezvoltare, 
a unei baze materiale mai adec
vată cerințelor. încadrării eu 
profesori și antrenori compe 
tenți. dar și cu spirit de dă
ruire. Ce-i drept, Clubul spor
tiv sătesc Ilfov beneficiază de 
cițiva tehnicieni valoroși (Ion 
Dima, Corina Ivan — atletism. 
Isidor Diac — handbal. Marius 
Șaptelei — judo etc.), dar are 
și pe alții (Ion Tobă — lupte 
libere. Marius Sțănescu — oină 
etc.), care fie că manifestă o 
nejustificată blazare, fie că nu 
acceptă o anumită disciplină in 
muncă și în relațiile lor socia
le, făcind vizibilă o notă dis
cordantă. De aici, o exprimare 
destul de timidă a clubului in 
planul performanței. pornind 
de la selecție și eontinuind cu 
procesul propriu-zis de instrui
re și educație.

fiberiu ST AMA

! campioană 
Foto: Ăurel D. NEAGU

de etape, mereu proaspătă fi
zic și psihic, iar din punct 
de vedere tehnic cu o clasă — 
dacă nu cumva cu mai mult — 
peste celelalte formații. Echipa 
a' fost instruită în prima ju
mătate a oampionatulul de loan 
Gherbard, acestui harnic t®h- 
nician alăturîndu-i-se în retur 
antrenorul Gheorghe Ioncscu. 
Cei doi au alcătuit un cuplu 
de marcă, lor revenindu-le șl 
meritul de a fi știut cum să 
„sudeze" o formație cu Iacă- 
toare avînd, fiecare, o puter
nică personalitate. Să adău
găm și faptul că, pe plan lo
cal. Chimistului i s-au asigurat 
condiții optime, echipa fiind

Chimistul Rm. Vîlcea, după ciștlgarea titlului de
națională
mare prestigiu: Campionatul 
Mondial de calificare pentru • 
Grupa A a C.M., din anul 1990. 
în ordinea clasamentului final. 
Chimistul Rm. Vîlcea, noua (în 
premieră) campioană naționa
lă, se prezintă cu un bilanț de 
invidiat: din 22 de meciuri 
susținute, nu a pierdut nici 
unul și doar două le-a înche
iat cu „rezultat nedecis". însă 
cu mai multă atenție partida 
de la București, cu Mecanică 
Fină, se putea solda cu în
că o victorie la activ. Mai mult. 
Chimistul, suportând rigorile 
nicidecum ușoare ale penaliză
rii cu trei puncte chiar din 
startul campionatului, are me
ritul de a le fi recuperat, da
că ne putem exprima astfel. 
Avînd 61 de 
a devansat-o

puncte. Chimistul
pe... urmăritoare.

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag 2-3)

Sala „Dacia" din Buzău, de la ora 17,30

(Continuare in pag 2-3) ETERNUL DERBY LA HANDBAL:
Aseară, la Barcelona, in finala C. C. E. la fotbal

STEAUA - iNTRECUTĂ DE UN MILAN IREZISTIBIL
Un insucces (0-4) care nu poate face uitat strălucitul traseu 

al campioanei noastre în actuala ediție a competiției
BARCELONA, 24 (prin tele

fon, de la trimișii noștri spe
ciali).

Așadar, 0—4 în finala cu 
Milan. O victorie decisă încă 
din prima jumătate a meciu
lui, cînd echipa italiană, aju
tată jntr-o oarecare măsură și 
de vîntul puternic, a mizat 
mult pe cartea atacului și, cum 
s-a văzut, a reușit, relativ, re
pede, să se desprindă de par
tenera de întrecere. Gelul ei. 
cu care din minutul 18 a rea
lizat deschiderea scorului, unul 
de mare încărcătură psihică 
dată fiind miza deosebită a 
partidei, avea să o propulseze 
si mai mult într-o ofensivă 
sprijinită cu vigoare și abilita
te de linia mediană, un com- 
partiment-cheie în orice joc; 
cu atît mai mult astăzi (n.r. 
Ieri) cînd beneficiind și de

aportul substanțial al lui Rij- 
kaard, mijlocașilor lui Arrigo, 
Sacchi le-a reușit absolut to
tul: pressing colectiv nemilos, 
deposedări decisive și inspirate, 
pase fără cusur pe pozițiile 
viitoare ale vîrfurilor de atac, 
in sfîrșit, replieri oportune spre 
.,16“-le propriu. Și ca și cum 
un Rijkaard (în rolul care-i 
convine, și în vervă de joc) 
n-ar fi fost suficient, antreno
rul Sacchi a fost condus la 
succes și de ceilalți doi olan
dezi de excepție tn fotbalul 
mondial, Van Basten și Gullit 
ultimul — realmente străluci
tor. în pofida operației care 
l-a tinut pe tușă timp de o 
tună. Reușind In primele 45 de 
minute cu un gol mai puțin 
decît Gullit, Van Basten a pro
fitat de ocazia care i s-a ofe
rit imediat dună reluare și a

înscris încă un gol. cu care 
a năruit șl palidele speranțe 
ale fotbaliștilor noștri într-o 
revenire și limitare a scorului.

La 4—0, firește, nu se mai 
putea spera în nimic. Ne în. 
cearcă însă regretul de a nu 
fi consemnat oină la sfîrșit 
măcar un gol în poarta lui 
Galii. Cel mai aproape de o 
asemenea reușită s-a aflat Hagi. 
în minutul 86 cînd, la min
gea expediată puternic de la 
marginea suprafeței de pe
deapsă. portarul Galli a tri
mis în corner, de lingă stîlpul 
drept

Steaua n-a mai putut reedi 
ta splendida comportare avută

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare tn pag a 4-a)

DINAMO STEAUA
Astăzi, de la ora 17,30. în 

Sala „Dacia" din Buzău se va 
desfășura ultimul act al ce
lei de-a 31-a ediții a Campio
natului Național al Diviziei A 
la handbal masculin. Est* vor
ba de eternul derby Dinamo 
București — Steaua. dispută 
din care și pînă acum s-au sta
bilit campioanele: steliștii - 
de 21 de ori. iar dinamoviștii 
de 9 ori. Astăzi, la terminarea 
meciului, va fi cunoscută noua 
campioană. Cele mai mari 
șanse le deține Steaua oare va 
aborda partida de la situația 
de două puncte avans. plus 
un golaveraj superior partene
rei de întrecere (+31) evi. 
dent după ce s-au scăzut rezul- 
țațele cu Tractorul Brașov e- 
chipă retrogradată Si care nu a 
reușit să acumuleze minimum 
50% din punctele puse în joc.

tn ultimele cinci ediții 
Steaua a cîștigat 6 partide. Di- 
namo 3, un meci încheindu-se 
la egalitate (golaveraj: 274— 
247). Așadar, și din punct de 
vedere statistic Steaua prezin
tă un avantaj. Singurul rezul
tat de egalitate dintre aceste 
două fruntașe ale handbalului 
nostru (în acest an Steaua a

fost finalistă în C.C.E.. Iar Di
namo — semifinalistă a Cupei 
Cupelor) l-am consemnat în 
turul acestui campionat (24— 
24). ceea ce spune de la sine 
despre faptul că meciul Dina
mo — Steaua, indiferent de lo
cul ocupat în clasament de a- 
ceste echipe la un moment 
dat. s-a jucat — și sîntem con
vinși că așa va fi și astăzi — 
numai la cîștig.

Conducerile tehnice ale ce
lor două formații — Radu Voi- 
na, Ștefan Birtalan (Steaua). 
Ghiță Licu și Valentin Samungl 
(Dinamo) — vor trimite în te
ren cele mal bune garnituri de 
care dispun la ora actuală.

Tradiția a demonstrat (spe
răm că ea va fi confirmată 
astăzi, la Buzău) că meciul Di- 
namo — Steaua nu se poate 
disputa decît la cote valorice 
superioare. în plus, dorim ca 
spiritul de falr-play și specta
colul sportiv să fie pe măsura 
reputației celor două competi
toare.

Partida va fi condusă de ar
bitrii internaționali buzoienl 
Romeo Iamandi și Traian Eno.

Mihail VESA



,.Festivalul cultural-sportiv" al elevilor La SI. Ohcorghc $i Drobcta Tr. sevcrin CAMPIOMATELf UE MOÎOCROS Șl VITEZĂ -PE ȘOSU

din Sectorul 6 al Capitalei

SUGESTIVĂ MANIFESTARE PLEDIND 
‘pentru MIȘCARE, PENTRU SPORT

• Campionatele individuale 
de motocros continuă dumini
că, pe traseul de la Sf. Gheor- 
ghe, cu etapa a V-a. Și-au a- 
nunțat participarea specialiști 
ai genului din București, Bra
șov. Zărnești, Tg. Mureș, Cîm- 
pulung-Muscel. Ploiești, Mo-

reni, Sibiu, Cîmpina și alte 
centre moto. în program figu
rează întreceri, pentru seniori, 
tineret și juniori, la fiecare 
clasă protagoniștii fiind des- 
părțiți de mici diferențe în 
clasamentele generale.

0 Alergătorii de viteză pe 
șosea se vor alinia duminică 
la startul primei etape a Cam
pionatelor Republicane, pro
gramată pe traseu] de la Dro- 
beta Tr. Severin. întrecerile 
la cele șase clase din program 
vor începe la ora 9.30.

TINERII PIL0Ț1 DE DIRT-TRACK
Mărturisim că. îndreptîn- 

dff-ne către locul de desfășu
rare a „Festivalului cultural- 
sport iv" al Sectorului 6 din 
Capitală, și văzînd reprizele 
violente de ploaie de dumini
că dimineață. începusem să 
credem că nu vom găsi pe ni
meni acolo. Surpriza a fost în
să mare atunci cînd. ajunși la 
fața locului, am văzut tribuna 
stadionului „Urbis" arhiplină, 
gazonul de un verde intens 
așteptîndu-și competitorii... Cu 
rînd în acordurile marșului 
Daciadei pe stadion au pă
truns și participanții la a- 
ceasta amplă mam festați e 
sportivă.

După alocuțiunea de deschi
dere, rostită de prof. Carmen 
Manea, președinte ai C.E.F.S., 
a urmat un moment festiv : 
premierea celor mai buni 
sportivi din cluburile, asocia
țiile și liceele sectorului, în 
perioada scursă de la începu
tul acestui an. Generoasele a- 
plauze ale tribunei au răsplă
tit munca si rezultatele celor 
mai buni, după care festivalul 
propriu-zis a demarat, intrînd 
in scenă mai tatii eleva Cătă
lina Florea. de la școala 205, 
cane a recitat versuri patrio
tice. Conduși de către prof. 
Mioara Răducanu și prof Alex. 
Spiridon, cei peste 150 de elevi, 
în uniforme școlare, de la li
ceul Industrial 13. au prezen
tat o reușită repriză de gim
nastică de înviorare. Apoi, te
renul de fotbal a devenit ne
încăpător. Din tribună, nu știai 
unde să-ți îndrepți ochii, către 
lecția de handbal oferită de 
elevii de la școala 116. către 
baschetul prezentat de sportivii 
de la Liceul nr. 7. către repri
za de handbal, oferită de tine
rii de la Liceul Semănătoarea, 
sau cea de volei susținută de 
echipele școlilor 155 și 278. Bi
neînțeles. de la această lecție 
de educație fizică in aer liber 
au a lipsit nici fotbalul, oferit 
spectatorilor de elevii de la 
școala 191. Reprizele de gtm- 
nastică acrobatică (școlile 121. 
169. 197 Și C.P.S.P.) și partide
le de badminton (șc. 160. 193. 
197 si 198) au completat feri
cit paleta disciplinelor sportive 
îndrăgite de elevi.

Un nou fundal sonor și în 
echipament specific, 100 de 
elevi de la Școala 156 (prof.

Elena Manolache și N. Cova
ci u) și Școala 59 (prof. Carmen 
Wagner și G. Lică) au etalat 
pe gazon dificile elemente de 
gimnastică. Alegoria oferită de 
sportivii C.S.Ș. 5 Rapid (con
duși de prof. Fi. Grecu, direc
torul clubului, și prof. VI. Si- 
mionescu, director adjunct) a 
cuprins demonstrații de atle
tism. lupte, judo, volei, hand
bal și baschet. „Atletica grea" 
a fost reprezentată de boxerii 
și halterofilii de la Urbis, con
duși de St. Neaeșu. Cu păpuși... 
mai mari decît ele. cele mai 
tinere balerine de la C.P.S.P. 
au delectat asistența prin gin
gășia și plăcerea cu care au 
prezentat tabloul unei copilă- 
rii fericite. Lor li s-au alăturat, 
apoi, elevele de la școlile 121 
și 197. Această parte a progra
mului a fost răsplătită cu ro
pote de aplauze, merite deose
bite avînd prof. Bianca Apol- 
zan, prof. Eeaterina Lisofschi 
și prof. Claudia Rătluțiu. De 
asemenea, mult gustate au fost 
replicile scenariului distractiv 
pe teme școlare susținut de 
elevi ai Liceului nr. 2. Ștafe
tele distractive prezentate de 
școlile 117 și 309 (prof. D. 
Spătaru și I- Neagu) și grupul 
vocal-instrumental de muzică 
ușoară de la școala 176 au pre
fațat ultimul punct al acestui 
festival — repriza de gimnas
tică efectuată de peste 200 de 
elevi de la Școala 310 (prof. 
Nieoleta Dumitrescu șl prof. 
Vasilica Isac). Un nou semnal 
și, deodată, din înălțimea tri
bunei. pe gazon s-a putut citi 
„1 IUNIE". înscris realizat din 
trupurile elevilor de la școala 
176.

In acordurile marșului Da- 
ciadei și în aplauzele oelor 
prezenți. participanții la acest 
frumos festiva] au părăsit ga
zonul cu dorința mărturisită 
de a se revedea cît mal cu- 
rînd.

Pentru buna organizare și 
desfășurare a acestei ample 
manifestări, toți cei care au 
contribuit la realizarea ei — 
Consiliul pentru educație fizică 
și sport. Inspectoratul JȘeoIar. 
Consiliul Organizației pionieri
lor și șoimilor patriei, Consi
liul sindicatelor, toate din sec
torul 6 — merită calde felici
tări.

Horatiu SIMA

Folos-ind din plin lunga va
cantă din timpul iernii, majori
tatea antrenorilor de dirt-track 
au depistat si au pregătit un 
număr sporit de elemente talen
tate, ceea ce a permis începe
rea Campionatului individual, 
rezervat juniorilor. în formula 
completă de 16 alergători, în 21 
de manșe.

Reuniunea de debut, desfășu
rată pe pista Stadionului muni
cipal din Brăila, ne-a prilejuit și 
primele constatări îmbucurătoa
re. Astfel, concurentii sînt de 
forțe apropiate, ceea ce a dat 
loc la întreceri viu disputate. 
Totuși, unii piloti s-au detașat 
printr-un plus de superioritate 
în tehnica luării startului și a 
turnantelor, cum ar fi Petru 
Giurgiu. Marian Ganea și Marian 
Smeu, ca să dăm numai cîteva

exemple de tineri care par a 
avea calitățile necesare unor 
campioni în sportul curajului și 
îndemînării și care progresează 
văzînd cu ochii. Strunind cu 
prudență ..caii putere“ ai mași
nilor. alergătorii au evitat bus
culadele. care. în anii trecuți. 
au produs unele accidente. In 
sfîrșit. cei mai mici piloți au a- 
părut în echipament adecvat, iar 
mecanicii secțiilor respective 
le-a-u pregătit temeinic motoa
rele pentru concurs.

CLASAMENT : 1. Petru Giur
giu (T.P.A. Sibiu) 15 p. 2. Marian 
Ganea (C.S. Brăila) 14 d. 3. Ma
rian Smeu (Petrolul Ianca) 13 p, 
4. Fănică Popa (C.S. Brăila) 12 
p. 5 Horst Stengel (I.P.A. Si
biu) 3 p 6. Claudiu Gavrilă (Pe
trolul Ianca) 8 p.

Bunele aprecieri după etapa

CONFIRMĂ
Inaugurală au fost confirmate șl 
In ..runda" a doua a campiona
tului găzduită de cocheta arenă 
de dirt-track din noul oraș lan- 
ca. Așa cum se anticipa, dornici 
de afirmare, tinerîî motocicllști 
au fui—'zat curse mult, gustate 
de public, de data aceasta pro
tagoniștii schimbînd locurile pe 
podium : 1. Marian Smeu 14 p, 
2. Marian Ganea 13 p. 3. Petru 
Giurgiu 12 p. 4. Claudiu Gavrilă 
11 p. 5. Daniel Neaeșu (Steaua) 
8 p 6. Marin Stanca (Voința Si
biu) 8 p.

CLASAMENT GENERAL DUPĂ 
DOUA ETAPE : 1. Marian Smeu 
27 p, 2. Marian Ganea 27 p, 3. 
Petru Giurgiu 27 p. 4. Claudiu 
Gavrilă 19 p 5. Fănică Popa 
18 p, 6. Marin Stanca 15 p.
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CURSURI DE INIȚIERE
Clubul Dinamo — Centrul «nărui Dlnamovist organizează 

în perioada 29 mal — 21 septembrie, în incinta bazinului Di
namo, cursuri de Inițiere ta înot. Vor avea loo serii de 
12 lecții, programate zilnic. Intre orele 12—13,30 și 13,36—15.

Informații suplimentare se pot obține la Centrul Tlnărul 
Dlnamovist (telefon 41.35.35.16280)

PRIVIND SPRE „VOLEIUL DE VlRF
Unul din ce! mai valoroși și 

respectați tehnicieni pe care i-a 
avut voleiul nostru masculin, an
trenorul emerit 
Petrescu, revine în arena... 
lor- de redresare a acestui 
sportiv care, cu ani în 
ne-a adus mari șl 
trofee, prin echiDele de club, si 
strălucitoare medalii — continen
tale. mondiale si olimpice — 
prin cea națională. Din opiniile 
expuse pe multe pagini de cu
noscutul artizan a numeroase 
succese românești, extragem pen
tru rubrica de azi cîteva. „Luînd 
ca model finala olimpică dintre 
echipele S.U.A. și U.R.S.S. — ne 
scrie Gh. Petrescu — în eare 
consider că a fost etalat cel mai 
înalt nivel de joc atins vreodată, 
se pot trage, prin comparație, o 
serie de concluzii asupra nivelu
lui actual al voleiului nostru 
masculin". în continuare, apre
ciatul tehnician stabilește cîteva 
date ale „voleiului de vîrf". Jo- 
eul actual se desfășoară ÎN VI
TEZA de către ATLEȚI COM- 
PLETI. talia trăgătorilor fiind 
cuprinsă între 1.95 si 2,65 m ; se 
bazează pe o PRELUARE SI
GURA, de jos, a serviciului și 
pe COMBINAȚII VARIATE în 
atac, inclusiv din linia a doua, 
al căror procent a crescut sim
țitor. Formula 5+1 este nreferată 
de marile echipe celei 4+2. Rolul 
cel mai important în sextet re
vine acestui ..plus 1". ridicătoru- 
lui-coordonator. jucător cu talie

i.ng. Gheorghe 
, idei- 

joc 
urmă, 

prestigioase

în ju«r de 1.90 m. Acesta trebuie 
să aibă o înaltă clasă în precizia 
paselor și în dirijarea lor către 
trăgători. în funcție de combina-. 
tia de atac aleasă sl de blocajul 
advers Dar. mai ales, coordona
torul trebuie să fie un adevărat 
creier al echipei : inteligent, 
creator, cu luciditate tactică în 
situații dificile. în oeea ce pri
vește execuțiile tehnice de bază, 
fortul tehnician constată că ser
viciul se execută în proporție de 
50 la sută de sus (din față), prin 
săritură, mingea fiind lovită cu 
mare forță și dirijată cu preci
zie spre ..ținta44 propusă. Eficien
ta acestui gen de serviciu scade 
în general după circa 3 seturi, 
cînd intervine oboseala ; celelalte 
servicii se execută tot de sus 
(din față), plutitor sau diri
jat spre anumite zone_(cu efi
ciență mai scăzută).
serviciului se face de către 3—4 
jucători specializați — îndemîna- 
tlci și siguri, cu rază mare de 
acțiune, răspunzînd fiecare de o

anumită zonă a terenului. Diri
jarea mingii către ridicător are 
un grad înalt de precizie, ceea 
ce asigură reușita combinațiilor 
rapide în atac. Adesea chiar ri
dicătorul atacă (direct) mingea 
primită înalt la fileu. Apărarea 
se bazează pe un blocaj înalt, 
mobil și foarte agresiv, chiar a- 
tunci cînd este individual, pre
cum și pe un joc deosebit de 
mobil si acrobatic în linia a 
doua (preluările din atac, du
blajele). Plonjoanele in față sînt 
cele mai folosite...

în funcție de aceste caracteris
tici ale ..voleiului de vîrf“. Gh. 
Petrescu punctează principalele 
deficiențe ale voleiului nostru 
masculin și oferă o serie de so
luții pentru redresară lui. Le 
vom înfățișa într-o rubrică vii
toare.

PROBE DE CONTROL

Preluarea

Pentru sezonul 1989—1990. ne 
anunță comisia de resort a 
F.R.V., probele de control rămîn 
aceleași ca la ediția precedentă 
a campionatelor. Datele la care 
se vor da urmează să fie stabi
lite de către F.R.V., concursurile 
susținîndu-se NUMAI în perioa
dele fixate. Să sperăm că 
vor mai exista derogări de 
un fel (date sau norme), ei 
gență maximă.

nu 
nici 
exi-

LA

CURSURILE DE RECICLARE A ANTRENORILOR 
în acest an. s-tagiul de perfec

ționare a tehnicienilor de la e- 
chlpele din Diviziile A și B este 
programat la Baia Mare, între 29 
mal și 3 iunie. De data aceasta, 
teoria va fi mai bine racordată 
Ia practică, antrenorii divizionari 
avînd posibilitatea să asiste la 
o competiție oficială internațio
nală organizată în localitate în

primele 3 zile ale lui iunie : 
neul masculin de calificare 
tru faza finală a C.E., la___
iau narte echipele reprezentative 
ale României R. D. Germane. 
Belgiei si Turciei.

tur- 
pen- 
care

Rubrica redactata de 
Aurelian BREBEANU

ÎNCHEIEREA campionatului
(Urmare din pag. 1)

înconjurată cu dragoste și de
votament de ce ce-i conduc 
destinele (loan Gavrilescu

• O INIȚIATIVA LĂUDA
BILA la Bacău : în centrul 
municipiului a fost amenaja
tă o atractivă vitrină sporti
vă, prin care se fac cunos
cute cele mai importante per
formanțe sportive ale repre
zentanților Cluburilor și aso
ciațiilor din localitate. Sînt 
expuse diDlome. fotografii, 
cupe și alte trofee, toate de- 
monstrînd valoarea acestor 
succese pe plan intern, ca și 
contribuția deosebită a aces-

tul centru sportiv la faima 
sportului românesc ta lume. 
La loc de cinste pot fi admi
rate dovezile performanțelor 
Gabrielel Poto-rac (Sport 
Club) medaliată olimpică la 
gimnastică, ale Doinei Me- 
iinte (Știința C.F.R.). cam- 
Dloană mondială la atletism 
ale echipei feminine de hand
bal Stiinta Bacău, care re
cent a intrat pentru a eincea 
oară în posesia „Cupei Ro
mâniei" sl care, in premieră, 
a cucerit si mai de curînd 
prestigiosul trofeu ..Cupa Cu
pelor" In întrecerea continen
tală intercluburi [E. teirAU] 
« ..CUPA TÎNARULUI TEX- 
PlLTST" ia lupte greco-ro- 
mane. organizată de A.S. 
Textila Prejmer. unitate ta 
care acest sport cunoaște o 
reală afirmare, a reunit circa 
100 de concurent!, juniori de 
perspectivă. Iată și numele 
celor care au urcat pe prima 
treaptă a podiumului de 
premiere : D. Baciu. S. Cos- 
ma c. Dănilă (toți de la Bu
ce") Brașov), P. Hosu, V.

Crețu (ambii C.S.S. 
Brasov). A Găitan, 1 
tu (ambii Voința 
P. Dogaru șl D.
(C.S.Ș. Tractorul

C.F.R.
R. Neam- 
Prejmer), 

CImpan 
_____  ________ Brașov). 
IC. GRUIA] a CONSECVENȚI 
IN PREOCUPAREA DE DE
PISTARE ȘI FORMARE a U- 
nor noi generații de fotba
liști. colectivul de antrenori 
ai centrului de ne lîngă clu
bul Otelul Galati (coordona
tor : Z. David) a imitiat încă 
o acțiune de testare a unui

parte si formații din alte Ju
dețe. [S. MANAFU] a IN 
NOUL ORAȘ ARGEȘEAN 
C/.LIBAȘ1 (pînă foarte de cu- 
rînd comună), în moderna 
Sală a Centrului de 
si cultură „Cîntarea 
nlei". s-a disputat 
campionatului de șah __ 
Dacia Pitești. Participant! : 
peste 100 de șahiști clasificați 
șl neclasifioati. în final, pe 
primele trei locuri s-au situat. 
In această ordine : Dumitru

creație 
Româ- 
finala al A.S.

drian Ghiță, Petre Berbecaru, 
Lor io! an Cremene, Emauue!
Biță, Marin Rîmneanțu). Pe 
de altă parte, colectivul de oa
meni ai muncii și conducerea 
Centralei de produse anorgani
ce (director general: ing. 
Gheorghe Dinu) s-au aflat per
manent alături de aceste mmu- 
nate fete, creîndu-le condiții 
de pregătire si îngriji ndu-se de 
calificarea lor profesională. La 

evoluat t 
Georgeta 
Dumitra-

în sal 
tații din 
fășurat 
pâonatuli 
tar de 
participa 
în urma 
versitarc 
Napoca. 
Galați. 
Mureș.

Titlul 
nit echii 
nic Buc 
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nute: 73
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FEMININ DE H

număr mare de elevi, născu ti 
între anii 1975—1982. în urma 
acestei acțiuni. 400 de talente 
au tntrat în ..fisele" clubului 
si se pregătesc în prezent in 
cadrul centrului menționat. 
După cum a ținut să ne in
formeze Victor Vasilache, 
președintele clubului gălățean. 
o acțiune asemănătoare de 
selecție va fi organizată si în 
vacanța mare. IT. SIRIOPOL) 
• DOUA TRADIȚIONALE 
COMPETIȚII HANDBALIS
TICE din județul Mehedinți 
au fost reeditate sl în acest 
an. Una este cea denumită si 
dotată cu „Cupa Porțile de 
Fier" (ed. a XVI-a), pentru 
echipele feminine, de această 
dată trofeul revenind forma
ției C.S.Ș. Drobeta-Turnu 
Severin (antrenor : prof. Io-n 
Milovan). A doua, rezervată 
echipelor masculine, a avut 
ca miză ..Cupa Mehedinți" 
(ed. a XlX-a). care a fost 
cucerită acum de Unirea Dro- 
beta-Turnu Severin (antre
nor : Tiberlu Sprinceană). La 
ambele competiții au luat

Constantin
Mișcare). 

(Turnătorie 
si 

(Direcții 
Constantin

Enescu (Forjă). 
Căllnoiu (Organe 
Petre Răducu 
Neferoase) . la clasificați. 
Georgică Negoescu 
Comenzi Frîne).
Stan (Atelierul 12027). Marian 
Neagoe (Direcții Comenzi 
Frînă) la neclasifioati. II. FE- 
ȚEANU] a ALTE DOUA ÎN
TRECERI ȘAHISTE au fost 
organizate de A.S. Unirea 

Bacău. Este vorba, 
de un turneu open 
Si feminin), sistem 
în 11 runde. Au 

62 de șahiști și șa- 
primele locuri s-au 

Și 
Marius Tăpculcscu (ambii de 
la I.M.U. Bacău). Rezultate 
notabile în disputa cu senio
rii au obținut șl iunioril Ma
rius Marcu (Sc. nr. 28) și 
Sorin Bîzgan (Sc. nr. 30). Ce
lălalt concurs, „Turneul pri
măverii". a fost cîstlgat de 
Marcela Chiner (Proletarul 
Bacău) si Livîn Beuran (Uni
rea C.F.R.). [FL. FILIOREA- 
NUJ.

C.F.R.
mal întîi.
(masculin 
elvețian, 
concurat 
histe. Pe „.. __  . ___
clasat : Daniela Perjeru

Chimistul au mai 
Mihaela Grădinaru, 
Curmenț și Viorica 
clie.

Mureșul Tg. Mureș 
at în partea a doua a campio
natului doar cu Valentin Pop 
la conducerea tehnică, Gheor- 
ghe Ionescu pierind la Rm. Vîl- 
cea) a trecut prin unele mo
mente tind nu s-a putut regă
si, de aici decurgînd o incon- 
stanță in comportare. Aceasta 
nu a rămas fără urmări, hand
balistele mureșene pierzînd 
cinci întîlniri. Rămîne. totuși, 

echi pa a 
în semifi- 
bune, deci.
un cuplu

(a evolu-

mureșene 1 
întîlniri. Rămîne. 

meritoriu faptul că 
parcurs drumul pînă 
nalele C.C.E. Semne

Știința Bacău, cu _ 
inedit de antrenori (Mihai Pin
tea — principal și Costel Pe- 
trea — secund), a redevenit e 
chipa solidă din anii treiuți. 
Din momentul rind cei doi 
i-au preluat tirma, Știința a 
beneficiat de o instruire supe
rioară. remartindu.se. m prin-

cipal, la capitolul „apărare", 
compartiment oare — după o- 
pinia noastră — și-a spus cu- 
vîntul hotărîtor și in cîștiga. 
rea „Cupei Cupelor".

O apariție remarcabilă, ur
mare a dăruirii jucătoarelor, a 
seriozității lor in pregătire, cu 
o conducere tehnică remarca
bilă (antrenorul Gheorghe Ta- 
dici atestind că pregătirea sa 
profesională este dintre cele 
mai bune). Textila Zalău a o- 
cupat un onorant loc patru. 
Este remarcabil faptul că s-a 
instalat pe această poziție doar 
după cîteva etape de la start.

Hidrotehnica Constanța 
trenor: Lucian Rîșni(ă), 
echipă tinără (aproape toate 
jucătoarele fiind recrutate din 
pepinieră 
dreptățit) 
mai sus. 
tea, mai 
pivot de 
t-o pe Simona Iovănescu 
privat echipa de o poziție su
perioară.

TEROM Iași a fost cu ade
vărat revelația campionatului, 
fn pofida faptului că se află pe 
locul 6 in clasamentul final, 
antrenorii Cornel Bădulescu si 
Florin Popoviei nu au ce-și 
reproșa. Nu avem nici o îndo
ială că la startul viitorului 
campionat TEROM va da des
tul de furcă chiar și „trio“-u- 
lui Chimistul — Mureșul —

o

(an- 
cu o

proprie), aspira (în- 
!a o poziție ceva 
însă indisponibilita- 

multă vreme, a unui 
marcă — am numi-

— o
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EXCURSII
Stațiunile de pe litoralul Mării 

sînt gazde primitoare în acest 
Oficiile județene de turism și 
București fac 
trenul.

CU TRENUL PE LITORA
Negre vă 
anotimp.
I.T.H.R. 

înscrieri pentru excursii cu.

TARIFE REDUSE la cazare© Se aplică
și masă.
flb Vă stau la
lități de agrement și divertisment 
și întreceri sportive, programe cuîtural-

dispoziție numeroase pnsibi- 
(iocuri

artistice, folclorice, de v 
biective turistice de pe 1

LITORALUL ESTE PI 
PRIMEASCĂ.

PLAJA SI APA MAR 
SA LE FIȚI OASPEȚI.

IMPORTANT
Luați legătura cu agf 

dețene de turism si ale 
care fac înscrieri pentr 
nul spre stațiunile litoral

remartindu.se


ZIEI
1-6)

grupei 
Campilo- 

ichet fe
28:2274 67 
173:2325 66 
19112215 64 
73:2495 61 
07:2720 55 
09:2683 48

L“ 
TE
(Metalul 

agdalena

Manea (Metalul Rm. Vîlcea) 775 
D, 3. Camelia Hînda (Voința 
Brașov) 646 p. 4. Mălina Marina- 
Che (Olimpia) 634 o. 5. Magda
lena Jereble (Voința Brașov) 625 
p, «. Gabriela Kiss („U“ Cluj- 
Nanoca) 615 n. 7. Roxana Stefan 
(Voința Buc.) 613 p, 8—9. Gabriela 
Balogh (Metalul Salonta) șl Su- 
zana Sandor (Comerțul Tg. Mu
reș) 577 n. 10. Melinda SzOcs 
(Mobila Satu Mare) 566 p. 11. 
Romela Crlstea (Olimpia) 548 p. 
12. Lavinia Blîndul (Constructo
rul Arad) 514 p. Clasamentul de
finitiv va fl cunoscut dună 
putarea jocurilor ultimului 
neu al grupei 7—12.

dis- 
tUT-

rULUI POLITEHNIC BUCUREȘTI,
* FEMININĂ UNIVERSITARA
taiversi- 
j-a des- 
d Cam- 
Iniversi- 
n. Au 
alifioate 
tre uni- 
i, Cluj- 
Brașov. 

ii Tg.
a reve- 
Politeh- 
ită de 
of. Su- 
a I. P. 
eforia în 
i susți- 
«litehnic

I
I
I
I
I

Cluj-Napoca, 68—44 cu Univer. . 
sitatea Galați (ambele partide I 
în grupă), 70—47 cu Inst. Poli- I
tehnic Iași (semifinală) și
60—-53 eu I.M.F. București (fi- 

clasatnala). Pe locul 3 s-a 
I.M.F. Cluj-Napoca.

Lotul cîștigătoarelor a 
alcătuit din următoarele 
toare: Felicia Urziceanu 
getera echipei). Carmen 
că, Aura Băduleseu, ‘ ___
Cruțescu, Mihaela Șupială (a- 
oestea au fost cele mai bune 
jucătoare ale formației), Irina 
Kladal. Corina Tiron, Cristina 
Ionescu, Gabriela Chiosis 
Elena Popescu.

fost 
jucă- 
(coș- 

Duți- 
Viorica

Si

I
I
I
I

)NAL MASCULIN ÎN VIZITĂ 
NDEREA MECANICĂ FINĂ

I
I

Inutil să mai teoretizăm rolul 
portarului jntr-o echipă de fot- 

Prin natura postului, el 
un om singur: singurul 

se exprimă altfel de- 
ooechipierii din cîmp, 
poate cîștiga un meci pe 
propriu sau (din contră)

bal. 
este 
care 
cit 
care 
cont ___ _____ ____  _____ ,
îl poate pierde, este omul că
ruia nu i se iartă cea mai mi
că greșeală, rolul de „umplu
tură" care se mai poate tolera 
în largul terenului nepotrivin- 
du-i-se niciodată. Intr-un ra
port global de 1 ]a 10, portarul 
apare anevoie, se șlefuieștecu 
migală și se maturizează lent. 
Nefilnd asigurată, tocmai de 
aceea, de „banda rulantă" a 
centrelor de copii și juniori, 
producția de portari poate să 
stagneze, nu o dată, cu reper- 
cursiuni asupra unei întregi 
generații de fotbaliști. Se vor
bește atunci de „criza de por
tari" la nivelul unui întreg fot
bal. Noroc că, pe alocuri, oameni 
pasionați și prioepuți (mereu 
aceiași) selecționează, pregătesc 
și lansează purtători ai „tricou, 
rilor cu numărul 1". reușind 
să astupe găurile sub privirile 
celor care se lamentează. Și 
astfel apar „școlile de portari". 
Una a fost la Iași (promotori 
Mihai Bîrzan), care a dăruit 
„Politehnicii" din localitate (și 
nu numai ei) pe un Iordache, 
Costaș. Naște, Bucu, Dohotsan 
Cîmpeanu. între timp centrul 
de greutate s-a mutat în Șo
seaua Ștefan cel Mare...

într-adevăr, sub culorile lui 
Dinamo, intr-un timp relativ 
scurt au apărut, aproape si
multan, cinci portari de Divi
zia A, cu toții cu „tricolorul" 
pe piept în diferite reprezen-

făcuite 
•rinderii 
ști, lotul 
itat în- 

luînd 
ificul 

rezul- 
iomeniu 
Compo- 
omâniei 
t felici- 
sprinde- 
ng. Va- 
comer- 

itrescu) 
țeastă 
astrială

pentru calificarea în semifina
lele Campionatului European — 
ediția 1991 și li s-a urat suc
ces în viitoarele întreceri.

Invitația adresată de între
prinderea de Mecanică Fină 
ilustrează preocuparea acestui 
colectiv muncitoresc pentru ac
tivitatea sportivă. însăși aso
ciația 
zehță 
roase 
tul.

sa avînd o bogată pre- 
in competiții, la nume- 
ramuri. inclusiv basche-

Rubrică redactată de 
Dumitru STANCULESCU

L TURNEU AL GRUPEI
RICE 7-12 (feminin)

rad, ui- 
i valo- 
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• POLITEHNICA SPORTUL 
STUDENȚESC BUCUREȘTI — 
CONPREF C.S.S. 1-------------
ȚA 75-50 (38-35).

CONSTAN-

S BUCU-
C.S.S. SA-

.Cupa

• RAPID C.S.S. 
REȘTI — MOBILA 
TU MARE 66—58 (36—32).
• CONSTRUCTORUL C.S.S. 

ARAD — COMERȚUL TG. 
MUREȘ 95—75 (47—5X).

I
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I
I
I
I
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I
I

ARBITRII PARTIDELOR

DIN ETAPA A 28-a

tațive. Enumerarea e la inde- 
mină, cei cinci fiind activi și 
în plină ascensiune valorică >. 
Stelea (Dinamo), Prunea („U" 
Cluj-Napoca), Barba (Rapid), 
Tene, Zlotea (Flacăra Moreni), 
Cu toții au pășit la virstă fra- 
gedă pe poarta clubului, ni
merind la grupele de copil ale 
Centrului. Pînă aici nimic deo. 
sebit. urmîndu-se traseul co
mun al miilor de aspiranți la 
glorie care lăcrimează de emo
ție la lipirea fotografiei pe 
prima legitimație. Mai departe 
a contat „ochiul' 
renta primului 
Varga în cazul 
Ivan — Barba 
Timar — Stelea 
neîndestulătoare. _ __ ___
în arenă n-ar mai fi intrat, de 
trei ori pe săptămînă. și antre
norul-coordona tor Marin An
drei (evident, fost portar), in
vestit de conducerea club 1] ui 
cu sarcina de a „lucra" prin 
antrenamente specifice tot ce 
creștea în umbra lui Ștefan 
sau Moraru. să zicem. Șl. du
pă cum se vede. rezultatele 
n-au întîrziat să apară. Dina
mo evitînd. 
hazardului 
tora.

Poate că 
Dinamo, în .. ... 
din învățămintele 
cînd postul, nu o dată defici
tar, era rezolvat prin soluții de 
„import" (însuși 
de azi, Andrei, a poposit 
Dinamo după ce făcuse turui 
Capitalei. Rapid — Steaua - 
Progresul). Poate. Important 
este că aici s-a clădit acum o 
veritabilă școală de 
care nu 
pă cum 
Frățilă, 
metă să 
le celui 
care va __
divizionari A, nimeni altul de- 
cît Crețulescu, goal-keeper-ul 
echipei sale de speranțe (lideră 
detașată, de altfel).

1“ și perseve- 
selecționer (I. 
lui Tene, D. 
și Zlotea, Gh. 

și Prunea), 
firește, dacă

astfel, discreția 
sau bunăvoința al-

vrednicia clubulu’ . 
materie, să provină 

trecutului,

.profesorul"
1»

portari 
și-a închis porțile, du
ne asigură Constantin 
atunci cînd se lncu- 
ne furnizeze și noma
de al ... 6-lea portar 
întregi seria tinerilor

A 0IU/I1I 1 Ion CUPEN

VA AVEA CRAIOVA 0 CAMPIOANĂ

Șl LA JUNIORI ?
„Joacă și Papa astăzi la 

speranțe —l-a întrebat Sorin 
Cîrțu. pe antrenorul Nicolae 
Zamfir. „Nu, nu joacă. E ple
cat cu echipa de juniori a clu
bului la Paroșeni, pentru me
ciul din Campionatul Republi
can. Ca să participe la turneul 
final, e obligatoriu să aibă un 
număr de jocuri în această în
trecere".

După acest scurt dialog, 
care a avut loc în dimineața 
zilei de duminică, împreună 
Cu antrenorii pepinierei craio- 
vene am discutat despre un 
subiect deosebit de interesant, 
oare se... potrivește și altor 
cluburi din primul eșalon al 
fotbalului nostru. I-am între
bat pe antrenorii craioveni cum 
se explică faptul că Univer- 
sitatea a cîștigat de mai mul
te ori „Cupa Speranțelor" (la 
copii), că a ieșit învingătoare 
de cîteva ori și în campiona
tul rezervat echipelor de tine
ret (sau speranțe),' că — cel 
mai important lucru — a pro
movat în prima divizie mulți 
jucători de mare talent, cane 
au ajuns apoi pînă in echipa 
națională (Bălăci. Negrilă. Un- 
gureanu, Țicleanu. Donose, Iri- 
mescu, Geolgău, Cirțu. Cămă- 
taru și. mai recent. Săndoi și 
Gică Popescu); ei bine, cum 
se explică faptul că Universi
tatea (ca și F.C. Argeș, de alt
fel) n-a ciștigat nici un titlu 
Ia juniori? „Nu ne-am concen
trat forțele — a replicat 
prompt Aurică Beldeanu, an
trenorul echipei de juniori, 
participantă, anul trecut, la 
turneul final, calificată și în 
acest an pentru ultima tază

a întrecerii — asa cum au fă
cut alte cluburi din fără, caro 
au ciștigat campionatul de ju
niori". Au subscris acestei 
idei și ceilalți antrenori cra- 
ioveni și, ca o consecință, s-a 
hotărît ca cei mai buni jucă- 
tori-juniori de la speranțe să 
treacă la echipa din campio
natul republican.

E bine așa sau nu e bine?
Cu vreo zece ani fn urmă, 

unul dintre cei mai harnici și 
prioepuți căutători de talente, 
arădeanul Alexandru Dan, ne 
spunea că fiecare club, oritit 
de mare sau oricît de mic ar 
fi el. trebuie să-și facă un 
titlu de glorie din cîștigarea 
unui campionat republican. 
„Orice victorie de această na
tură aduce cu ea o mare efer
vescență la nivelul copiilor și 
juniorilor și asta nu poate fi 
decit in folosul fotbalului din 
orașul respectiv" — conchidea 
antrenorul arădean.

Astăzi. în mai multe locali
tăți din tară se joacă ultimele 
meciuri din cele opt serii ale 
Campionatului Republican și 
vor fi cunoscute cele 24 de e- 
chipe care vor continua cursa 
spre titlu. Unele — datorită a- 
vansului de puncte luat pe 
parcurs — și-au cîștigat acest 
drept mai de mult: Dinamo 
(campioana ultimelor două edî. 
ții), Steaua. Sportul Studen
țesc, Universitatea Craiova, 
F.C. Argeș etc.

Vor... recidiva oîștigătoarele 
din anii trecuți? Sau vom avea 
o campioană în premieră?

Ldurențiu DUMITRESCU

formații 
a clasa- 
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Programul de joi 
torul : de la ora 15 
Comerțul, Rapid — 
și Constructorul —

este armă- 
: Mobila — 
Politehnica 
CONPREF.

I
I

F.C.M. BRAȘOV — F.C. INTER: 
D. Buciuman (Timișoara) — Gh. 
Constantin (Rm. Vîlcea), S. Ursu 
(Suceava).

A.S.A. TG. MUREȘ — F.C. AR
GEȘ : I. Velea (Craiova) — D. 
Petrescu. V. Die (ambii din 
București).

CORVINUL — RAPID : Ad. PO- 
rumboiu (Vaslui) — V. Curt 
(Co-nstanta). T. Demian (Zalău).

OTELUL — S.C. BACĂU : M. 
Constantinescu (București) — Or. 
Teodoreseu (Buzău). I. Niculițov 
(Focșani).

F.C. FARUL — VICTORIA 1 
Ad. Mo.-oianu (Ploiești) — V. Ti- 
torov (Plopeni). C. Gheorghe 
(Suceava).

STEAUA — F.C. BIHOR 7 I. 
Igna (Timisoara) — I. Crăciunes- 
cu (Rm. Vîlcea). I. Danciu (Pe
troșani).

F.C. OLT — „U“ CLUJ-NA
POCA : Gr. Macavei (Deva) — 
V. Antohl (Iași). Al. Mustățea 
(Pitești).

DINAMO — SP. STUDENȚESC: 
M. Salomir (Cluj-Napoca) — V. 
Angheloiu. Al. Rolea (ambii din 
București).

FLACĂRA — UNIV. CRAIOVA: 
V. Alexandru (București) — A. 
Gheorghe (P. Neamț). A. Ren- 
ghel (Vaslui).

ista?!, la Caracal, al doilea meci amical dc Juniori

ROMÂNIA - BULGARIA
Stadionul din Caracal va fl 

astăzi, de la ora 18, gazda celei 
de a doua partide amicale in
ternaționale dintre selecționa
tele de juniori '92 ale Româ
niei și Bulgariei. Prilej de re- 
vanșă pentru tinerii noștri „tri
colori" după infrîngerea din 
primul meci (2—3), disputat 
marți la Alexandria, dar — mai 
ales — de reabilitare prin pris
ma evoluției lor de ansamblu, 
mai puțin convingătoare, lip
sită de consistentă, eu acțiuni 
stereotipe. Neîndoios, handi
capul debutului internațional 
pe teren propriu a lăsat urme, 
tracul influențând exprimarea 
în joc a elevilor antrenorului 
loan Voica. Tot atît de adevă
rat este insă și faptul că par

tenera reprezentativei noastre, 
echipa Bulgariei, s-a dovedit 
mult mai stăpînă pe mijloacele 
tehnico-tactice, susținute de un 
angajament In joc superior de
cis și de plusul taliei. Nutrim

speranța că Stoica. Manea, 
Veleea, Axinia, Moldovan, 
Nemfanu $i oeilaâți tineri „tri
colori" se vor mobiliza 
mult astăzi și vor ridica cota 
replicii lor pentru a obține un 
rezultat de palmares favorabil 
ți. mai cu seamă, o reală îm
bogățire a experienței lor 
competâționale internaționale, 
atît de necesară în perspectiva 
debutului oficial în întrecerea 
continentală.
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CONFERINȚELE ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE
(Urinare din pag. 1)

Lucrările conferinței au re
levat faptul că se dorește ca 
Sectorul Agricol Ufov (și im
plicit clubul său sportiv) să 
facă, foarte curînd, pasul oei 
mare spre ieșirea din anoni- 
mat. Și lucrul acesta este po
sibil, dacă factorii din condu- 
oerea activității sportive vor 
solicita sprijinul conducerilor 
consiliilor populare, ale unor 
unități economice (I.U.P.S. și 
C.A.P. Chitila I.U.G.C. și Avi

cola Voluntari, I.R.V.M.R. Buf
tea ș.a.) și nu vor aștepta ca 
participarea tineretului, a oa
menilor muncii la activitatea 
sportivă de masă și de per
formanță, extinderea amenajâ 
rilor pentru sport la nivelul 
TUTUROR comunelor să se 
realizeze de la sine. în aceeași 
măsură, activul sportiv al 
Sectorului, cadrele tehnice ale 
Clubului Sportiv Sătesc Ilfov 
au obligația să colaboreze tot 
mai strîns cu cadrele didacti
ce din rețeaua de învățămînt 
(peste 120 de profesori de spe-

MONEASA—
0 STAȚIUNE PENTRU TOATE ANOTIMPURILE

moneasa (stațiune în județul Arad situată la 290 m alti
tudine) are atributul acelor locuri căutate de turiști nu numai 
ta timpul verii.

La MONEASA. stațiunea de la poalele masivului Codru MOma 
primăverfle vin mal devreme șl stat potrivite pentru vacanțe, 
excursii dar șl pentru o cură balneară eficientă.

Nevroza astenică afecțiunile aparatului locomotor, ale siste
mului nervos periferic șl central, ginecologice cronice, meta
bolice și de nutriție — se tratează cu eficientă în stațiunea 
MONEASA.

La MONEASA — unde cazarea se face in hoteluri șl vile, iar 
servirea mesei e9te asigurată la restaurant sau pensiune —, slnt 
condiții bune și pentru agrement (popleărie piscină cu apă 
termală plimbări cu barca pe lac, discotecă manifestări cul- 
tural-artistice vizionări de filme ?tc.).

Obțineți locuri Informații suplimentare privind ziua de in
trare In stațiune durata sejurului etc de la agențiile Ofi
ciilor județene de turism ale I.T H.R. București. precum și 
de la Comitetele sindicatului din întreprinderi si instituții.

cialitate, care pot și trebuie 
să fie nemijlocit colaboratori 
în acțiunea de cuprindere a e- 
levilor în practicarea sportului, 
precum și în cea de selecției), 
temei și condiție sine qua non 
pentru redimensionarea unei 
activități sociale tot mal în
drăgite și mai ales necesară. 
Numai printr-o asemenea Iar. 
gă conlucrare, Sectorul Agri
col Ilfov, care face corp comun 
cu Municipiul București în 
activitatea sportivă, va putea 
valorifica superior disponibili, 
tățile sale, care sînt infinit mai 
mari decit cele exprimate pînă 
în prezent...

• I.C.I.M. BRAȘOV — DINA
MO BUCUREȘTI 1—2 (1—1). A- 
proape 5 000 de spectatori au ur
mărit o atractivă partidă de pre
gătire. Încheiată cu victoria 
bucureștenilor. Hăduciolu a des
chis scorul fa min. ÎS. iar Du
mitrescu a egalat fa min. 32. In 
repriza secundă, dună mal multe 
ratări de o parte sl de alta, 
Nicolae a Înscris pentru Dinamo 
ta mln. 75. (C. Gruia — coresp.).

• ASTĂZI, echipa Autobuzul. 
Bdera seriei a V-a a Diviziei C. 
fatflnește pe propriul stadion pe 
divizionara A Victoria. Meciul 
este programat de la ora 18.

• FEDERAȚIA Dfe FOTBAB 
convoacă pentru luni, 29 mai, ora 
17. la sediul C.N.E.F.S. (etajul 8) 
observatorii federali din Bucu
rești.

SELECȚIE LA CENTRUL OLIMPIC

VIITORUL Tg. MUREȘ

Centrul Olimpic Viitorul Tg. 
Mureș organizează o selecție 
la fotbal pentru elevii năs
cut! in anii 1974 (după 1 au
gust), 1975 și 1978. Acțiunea 
va avea ioc in zilele de 26. 
27 șl 29 mai 1989, între orgie 
9 și 17. pe terenul Avintul 
din Tg. Mureș.

Elevii admiși vor beneficia 
de școlarizare, cazare 51 m*" 
să gratuite la Liceul Indus
trial nr. 2 din Tg. Mureș.

Informații suplimentare la 
telefoanele: 954/1 45 83 81
1 50 11.

ADMINISTRAȚIA DE
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 24 MAI 1989 ; Extragerea 
I: 34 26 41 37 22 2 ; Extragerea 
a Il-a: 27 11 18 31 10 17. Fond 
total de câștiguri: 650.018 lei. 
din care 121.728 lei. report la 
categoria 1.

C* Nu uitați că. așa cum am 
mai anunțat. în afară de trage
rea obișnuită LOTO de mîlne. 
vineri. 26 mal (deci, atenție, as
tăzi este termenul limită pentru 
procurarea biletelor cu numerele 
favorite !) agenda acestei săptă- 
mîni mal conține o foarte avan
tajoasă acțiune cu caracter a- 
parte, constînd în TRAGEREA 
MULTIPLA LOTO de duminică, 
28 mai. precum sl concursul

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

PRONOSPORT al săotămînU (tot 
duminică!, cu partide din cam
pionatele României si Italiei.
• Anunțăm pe Iubitorii con

cursurilor PRONOSPORT că. In 
acest an. vor avea parte de un 
sezon prelungit, avînd în vedere 
că. în perioada de întrerupere — 
în timpul verii — a campionatu
lui național șl a celui Italian, 
vor fl programate o serie de 
concursuri pe baza partidelor 
prestigioasei competiții fotbalis
tice ..Cupa Internațională de 
Fotbal" (cunoscută si sub denu
mirea de CUPA INTERTOTO”). 
La această importantă întrecere 
— avînd. între altele, drept scop 
diminuarea ..sezonului mort” 
pentru adeptll de pronosticuri 
sportive de ne diverse meridia
ne — iau parte peste 40 de echipe,

în marea majoritate din țările 
europene cu tradiții si reputație 
fotbalistică. Din tara noastră va 
participa echipa Rapid București, 
repartizată In grupa 10 (mențio
năm că în total, slnt 11 grupe, 
a cîte 4 echipe), alături de echi
pele Oergryte IS (Suedia). F.C. 
Spartak Varna (Bulgaria) 81 
Wismut Aue (R.D. Germană), fa 
flecare din grupe urmînd a s* 
disputa partidele dună sistemul 
tur-retur. Concursurile vor fl 
programate — în principiu — ta 
zilele de sîmbătă șl miercuri, 
încenînd cu data de 1 iulie 1989. 
Urmărind ..Programul Loto-Pro- 
nosnort”. precum si rubrica de 
fată, cei interesat! vor putea 
căpăta si alte amănunte privind 
programarea șl componența con
cursurilor. date despre echipele 
participante ș.a.m.d.



In partida de la Valencia, cu echipa Spaniei

VICTORIA RUGBYȘTILOR NOȘTRI PUTEA Fl MAI CLARĂ
„Very good game* (joc foarte 

bun), lată o apreciere extrem de 
concisă, care ne-a tăcut Insă 
realmente plăcere, aceste cuvin
te fiind rostite. la încheierea 
partidei Spania — România, de 
Însuși președintele International 
Board englezul John Kendall- 
Carpenter prezent în tribuna de 
la Valencia — poate pentru pri
mă oară la o tntîlnire din cam
pionatul organizat de F.I.R.A. —, 
împreună cu secretarul forului 
diriguitor al rugbyului mondial. 
Keith Rowlands. Sigur, aprecie
rea îl viza șl pe sportivii Iberici, 
mai agresivi ca oricînd. cu cîtiva 
jucători de clasă șl cu un efec
tiv suport moral primit din 
partea numerosului, foarte acti
vului public, dar mal cu seamă 
ne învingători. pentru simplul 
motiv că superioritatea echipei 
noastre a apărut, mare parte din 
timp, limpede. Răducanu si Cio- 
răscu au .controlat" net margi
nea grămada sl-a împins adver
sara porțiuni întregi de teren, 
astfel tncît dună 25 de minute 
rugbvstii romani conduceau cu 
19—0. nărînd a se îndrepta către 
o victorie categorică. De ce a 
fost totuși doar 19—16. dună un 
final al marilor emoții ? Să su
bliniem, mai întll, că pe lîngă 
eseurile . (validate) marcate de 
Chirllă șl, Neaga, a mal înscris 
Răducanu unul chiar în primele 
minute, unul perfect regulamen
tar pentru oricine, mai puțin 
pentru arbitru, care nici cind se 
impunea o încercare de penali
zare în favoarea oaspeților sta
dionului de la malul Medltera- 
nei nu s-a arătat mal... inspirat. 
„Prin maniera Sa de arbitraj, 
Italianul Condorelli a fost foarte 
departe de nivelul cerut la o 
partidă Internațională". subli
niază antrenorul federal Dumitru 
Mlhalache. aceasta fllhd opinia 
unanimă a delegației noastre (șl 
nu numai !). Tot atît de adevă
rat este însă că ..tricolorii" au 
făcut legea în teren in prima 
Jumătate de oră au început de
cis șl repriza a doua, spre a-șl 
regăsi cadența, vigoarea deplină 
în minutele din final, sub ame

nințarea unul rezultat defavo
rabil. oricum nedrept. Ei au a- 
vut. eu alte cuvinte. vizibile 
scăderi de ritm, „aștentînd par
că să vină victoria de la sine, 
fără a continua să pună în va
loare întregul potential". cum 
remarcau antrenorii Theodor Ră- 
dulescu si Gheorghe NIca. Un 
potential dovedit în acele ultime 
minute de Joc, cînd românii au 
dat totul pe Cartea ofensivei : 
atac, percuții din nou atac ou 
uvertura aproape de pachetul 
înaintării ruleuri lovituri de 
pedeapsă Jucate la mînă...

Orice ludecată de valoare asu
pra meciului din Spania trebuie 
să Ia în seamă contextul anarte 
în care el a avut loc, fiindcă ni
meni nu poate uita că naționala 
noastră a mers la Valencia după 
numai citeva zile de la catego
rica înfrîngere în fata reprezen
tativei Angliei. Or. formația a 
suferit modificări (Dumitras sau 
Rădulescu nu au fost în plenitu
dinea forțelor la alții s-a renun
țat pentru prestațiile lor nemul- 
țumitoare) s-au consemnat șl 
două ciebuturi — Vasluianu. Chi
rllă —. principala întrebare de 
dinaintea oartldei de duminică 
referlndu-se la posibilitatea de
pășirii ..șocului" de ordin psiho
logic produs de amintita con- 
tranerformantă. Si s-a văzut că 
el a putut fi trecut, aceasta ră- 
mînînd principala semnificație a 
victoriei, fie ea doar la trei 
puncte diferență. Dar. dacă e să 
vorbim despre evoluția pe com
partimente se cuvine să reluăm 
o apreciere a tehnicienilor : nu 
se poate Juca numai cu înain
tarea 1 Liniile dinapoi nu au 
avut inspirația si vigoarea nece
sare. începînd de la nivelul ..cu
relei de transmisie" Geiu Ignr 
anărînd încă o dată departe de 
prestația care l-a Impus în mo* 
remarcabil la Cardiff. AJungtnd 
aici credem că se impune o in
tervenție energică centru ca in
ternaționalii noștri să 1oace la 
echipele de club pe posturile 
unde sînt folosiți în ..XV“-le tă
rii.. nu cum se în.tîmolă în cazul 
celui amintit. în altele încă (ori

cum rămîne si întrebarea de ce 
nu a fost preferat Domocoș). 
Insă și mal pregnant se cade a 
se Interveni In direcția formării 
unor ataeanți cu viteză de reac
ție. de deplasare, de execuție. 
Nici placajele nu au ...funcțio
nat la Valencia (ca șl la Bucu
rești. cu Anglia) așa cum s-a 
întîmplat altădată : problema li
niei de trelsferturi devine acută!

Cu partida din Spania, .trico
lorii" au încheiat participarea în 
ediția 1987'89 a C.E. — F.I.R.A. 
prin ocuparea locului al treilea 
din prima grupă valorică. A 
fost. în ce-i privește, o ediție a 
rezultatelor contradic*n-*t dună 
cum atît de diferite rămîn cele 
mai recente evoluții cu britani
cii. Desigur analiza acestor re
zultate, a jocurilor ce le-au ge
nerat. nu va întîrzia dar o con
cluzie la finele sezonului Inter
national e limpede : „se putea 
evident mai mult", opinează. în 
numele federației. D. Mlhalache. 
Se poate mal mult nuanțăm...

Geo RAEȚCHI

TURNEUL DE ȘAH

DE LA MOSCOVA
Onen-ul International de șah 

de la Moscova a ajuns înaintea 
penultimei runde, tn frunte se 
menține S. Dolmatov (U.R.S.S.). 
cu 6 p din 7 urmat de V. Ako
pian, V. Gavrikov (ambii 
U.R.S.S) șl N. De Firmian 
(S.U.A.) — 5.5 n. Cîteva rezultate 
din runda a 7-a : Gelfand — 
Dolmatov 0—1 Romanișln — A- 
kopian 0—1. Vaiser — De Firmian 
0—1 Smaghin — Ghellcr 1—0. 
Pigusov — Vladimirov remiză, 
în două partide ..mixte" FI. 
Gheorghiu a învins-o pe Zsuzsa 
Veriicl. iar Alisa Gallamova a 
dispus de L. OII.

Astăzi, la Suhl (R. D. Germană)

ÎNCEPE PA MONDIALĂ'' LA TIR 
în concurs, 600 de sportivi din 44 de țâri
SUHL, 24 (prin lele Ion, de 

la trimisul nostru special). O 
impresionantă galerie de mari 
trăgători de pe toate continen
tele s-au reunit în aceste zile 
în R.D. Germană pentru a 
participa la tradiționalu.1 con
curs al țintașilor „Cupa Mon
dială". Pe excelentul poligon 
Friedberg din localitate (mo
dem. computerizat în întregi
me) sînt prezenți 600 de spor
tivi reprezentînd 44 de tari. 
Este un adevărat campionat 
mondial neoficial din moment 
ce la standurile de concurs se 
vor afla, printre alții, trăgători 
din Arabia Saudită, Columbia. 
Nepal. Nicaragua. Venezuela,

ACTUALITATEA ÎN TENIS
• PRIMELE meciuri din cadrul 

„Cupei Mondiale" la tenis, care 
se desfășoară la Diisseldorf : 
S.U.A. — Elveția 3—8. R.F.G. — 
Spania 2—1, Argentina — Aus
tralia 2—1 Suedia — Cehoslova
cia 3—0 t
• ORGANIZATORII Campio

natelor Internaționale ale Franței, 
ce se vor desfășura între 29 mal 
și 11 Iunie oe terenurile arenei 
pariziene Roland Garros, au de
semnat favoritli tn probele de 
simplu. La masculin. favoritul 
nr. 1 este Ivan Lendl, urmat pe 
tabel de Boris Becker. Stefan 
Edberg. Mats Wilander. Andre 
Agassi. John McEnroe si elve
țianul Jakob Hlasek. La feminin, 
f-vorita principală este Steffi 
Graf.
• IN CLASAMENTUL general

al ..Marelui Premiu" continuă să 
conducă detașat Ivan Lendl, ou 
4698 p, urmat de Boris Becker — 
1999 p. Alberto Mancini — 1849
p. John McEnroe — 1660 o șl Mi- 
loslav Mecir — 1603 p. 

dar și din Cehoslovacia, Iugo
slavia, R.D. Germană. Mare* 
Britanie. U.R.S.S. și, bineînțe
les. din România. Primiți ou 
deosebită căldură de organiza
tori. avînd în vedere palmare
sul lor, reprezentanții tării 
noastre — Sorin Babii. cam. 
pion olimpic al probei de pistol 
liber și proaspăt recordman la 
pistol cu aer comprimat. Cor- 
neliu Ion și Ilie Petru la pro
bele de pistol, Paul Gruia !a 
pușcă. Ion Toman și Atil* 
Ciorba la talere — sînt în aș
teptarea startului Ce se va da 
joi. în perspectiva Campiona
telor Europene pentru arme cu 
glonț de la Zagreb (luna iulie), 
această întrecere constituie 
deci și pentru sportivii c<> 
un prilej bun de a-si tesla 
pregătirile și — de ce nu ? — 
de a obține rezultate de preș- 
tigiu.

Radu TIMOFTE

SCHIMBARE DE IIDER

IN TVRIIL ITALIEI
ROMA, 24 (Agerpres). Etapa » 

3-a a Turului ciclist al Italiei, 
disputată contracronometru oe 
echipe la Messina, a revenit for
mației Ceramica Ariosta. Înregis
trată pe distanța de 32.500 km în 
37 minute, echivalînd cu o medie 
orară excepțională : 52.799 km. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat echipele Malvor (la 16 sec.), 
Panasonic (la 19 sec.) etc. tn 
clasamentul general Individual, 
pe primul loc a trecut italianul 
Silvano Contini, urmat de por
tughezul Acacio Da Silva (la 14 
sec.) șl italianul Giuponi da 15 
sec.).
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 „START FALS"

- Uneori considerate Inerente, alteori trecătoare, disensiunile 
dintre Federația Internațională de Tenis (F.I.L.T.) și jucătorii 
subordonați el, profesioniști reputați, s-au tot adînclt, condu
cted pînă ia urmă, am mal scris, la ruptură. In sensul ta care, 
nemulțumiți de „arbitrariul" F.I.L.Ț. (mai concret de obliga
ția de a fi prezenți la un număr de turnee, după el. exage
rat de mare șl, implicit, solicitant peste măsură) șl dorind 
să-și apere măi lucrativ Interesele jucătorii au înființat o aso- 

I* clațle proprie (A.T.P.), hotărînd chiar ca. din 1990, aceasta să 
beneficieze și de un circuit Independent diferit (șl redus) față 
de cel tradițional, patronat de F.I.L.T. Mal direct sau mai voa
lat angajați în această acțiune marii tenlsmanl au salutat, 
fără excepție, apariția circuitului A.T.P., privind înființarea lui 
ea pe o „eliberare" (Noah) ca pe o .ieșire de sub tutelă" 
(Wilander).

Numai că. aflăm din revista „USA Today" bucuria de în
ceput s-a risipit repede, căci un recent comunicat al A.T.P. 
— prin oare s-a confirmat că circuitul 1990 va cuprinde șl două 

• I turnee în Republica Sud-Africană — a stîmlt nu doar rezerve, 
• ci șl indignare. Pe marginea acestei decizii, președintele fede- 

rației americane (U.S.T.A.). David Markin, a comentat după 
■ ' cum urmează, atitudinea Iul, a forului pe care-1 dirijează fiind 
>, fără echivoc t .Ar fi fost grav dacă A.T.P. s-ar fi gtadit fie șl 

la o singură competiție tn țara apartheidului I Dar așa, cu 
J' două, e stupefiant, lăsîndu-se impresia că nu se ține cont de 

ceea ce se petrece tn lume". ...
• i Intr-adevăr Intr-un moment ta care, vinovată de o politică 

■Ji segregation istă pe cît de anacronică pe atît de Inumană, Re- 
, publica Sud-Africană se vede, șl pe plan sportiv mai repu- 
■ ' diată, mal Izolată iată că surprinzător A.T.P. îi acordă un 
>, ..bilet de favoare" tntinztndu-1 mînaf Motivația invocată de 
Jr Hamilton Jordan, directorul executiv al asociației, „nu trebuie 

să amestecăm sportul cu politica", e măcar puerilă, ca să nu-1
■ ' spunem altfel. Ea reprezintă, după expresia ziarului amintit. 
>, ..o Insulă de simpatie tntr-un ocean de oprobriu".
5 La auzul veștii înșiși jucătorii, tn majoritatea lor. au reac- 
, ‘ ționat virulent. Boris Becker. Ivan Lendl șl A nd rd Agassi au 
«' precizat că nu vor accepta să evolueze în patria apartheidului. 

5 ..Sigur că se vor face presiuni, a menționat Agassi, dar indlfe- 
5 rent ce va fi la ce represalii voi fi supus, eu voi. refuza să 

merg în Africa de Sud". Pe o poziție la fel de fermă s-a^ și-

campionul american n-a 
iuînd-d. A.T.P. se acoperă de ridicol, 
dar pe mine să nu se conteze. sub

La auzul veștii înșiși lucătorti. în majoritatea lor. au reac- 
____ _ ~_ ~____ "________„1 * f ‘5—' " i 
precizat că nu vor accepta să evolueze în patria apartheidului.

Ia ce represalii voi fi supus, eu voi, refuza să 
tuat’șl John McEnroe. Invitat să-sî exprime punctul de vedere 
asupra hotărîril adoptate de A.T.P. campionul american n-a 
ezitat nici o clipă • .Sînt In total dezacord cu această decizie. 
Ba mai mult, cred că. ‘ " ■" ’
Fiecare facă ce-o vrea 
nici o formă",

Nici n-a pornit btne 
pas. Mai corect zis. ca 
un „start fals".

ta drum, că A.T.P. a si intrat în lm- 
să-1 mai cităm pe McEnroe, ea a luat

A-
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PE SCURT • PE
ATLETISM • La WacO (Te- 

xas). sprlnterui jamaica n Ray
mond Stewart a stabilit cea mal 
bună performantă mondială a 
rezonului pe 100 m. cu 9.97. • 
Crosul de la Cleveland (Ohio) a 
fost cîstigat de ken vanul Yobes 
Ondiekl (10 km în 28:19> în 
proba feminină a învins neoze
elandeza Lorraine Moller f32:59).

BASCHET m Selecționata mas
culină a Iugoslaviei a susținut 
un 1oc de verificare în compania 
formației Jusonlastika. cîst’vînd 
cu 105—79. o în turneul feminin 
de la Praga. echipa U.R.S.S. a 
întrecut cu 73—72 f34—45) nr’ma 
reprezentativă a Cehoslovaciei, 
iar selecționata Bulgariei a dis
pus cu 80—61 f38—35) de formația 
secundă a tării efazdă.

CICLISM a Tn concursul de 
oe velodromul din Moscova oro
ba feminină de urmărire ne e- 
chine a fost cîstisată de selec
ționata orașului Moscova (Valen
tina Gherasimova Trîna Komaro
va Ekaterina Filina). înregistra
tă oe 3 000 m în 3:49 092 — nou 
renord al U.R.S.S. (v.r. 3:52.232).

$i
>
a

SCURT • PE SCURT
HOCHEI PE GHEAȚA • In 

prima zi a turneului de La To
kio. echipa Cehoslovaciei a în- 
trecut-o cu 7—1 (4—1. 2—0. 1—0) 
pe cea a Japoniei. La turneu 
participă șl reprezentativa 
U.R.S.S. • In cea de-a patra 
manșă a finale! ..Cupe! Stanley" 
echipa Calgary Flameș a învins 
cu 4—2 formația Montreal Cana
diene șl a egalat scorul meciu
rilor la 2—2. Conform regulamen
tului. trofeul va fi atribuit echi
pe! care obține patru victorii.

SAH m Campionatul Asiei pe 
echipe, disputat la Manila, a fost 
ctștlgat de reprezentativa R. P. 
Chineze, care a întrecut tn finală 
cu 13.5—10.8 selecționata Filiolne.

TENTS DE MASA • Proba In
dividuals masculină de ta Shan
ghai a revenit sportivului chinez 
Chen Zhibin care a dispus tn 
finală cu 3—0 de Ahn Jae Hyuna 
(Coreea de Sud). La feminin 
Deng Taping (R.P. Chineză) a 
tnvlns-o cu 3—2 oe coechipiera 
sa Chan Jlng.

FINALA C.C.E. LA FOTBAL
(Urmare din pag. 1)

la Sevilla, cu trei ani In ur
mă, fapt care, desigur, pro. 
duce insatisfacție printre iu
bitorii fotbalului din țara noas
tră. Un sentiment de tristețe 
ne încearcă pe toți, pentru o 
clipă sau poate mai mult. Dar 
nici in aceste momente nu 
putem uita mersul ei glorios 
pînă în seara finalei. îmbrăți
șările și strîngerile de mîini 
între învingători și învinși după 
ultimul fluier al arbitrului spun 
multe și ele în privința perfor
manței realizate de formația 
campioană a României șl în a- 
ceastă ediție a prestigioasei în.

FILMUL
Echipa italiană s-a lansat furi

bund ta atac tacă din primul mi
nut de joc. dar totîlul șut spre 
poartă îl va încerca abia în min. 
5 Donadonl. care, peste alte două 
minute, va trimite mingea ta col
tul din stingă lui Lung, portarul 
nostru, atent, fiind însă la post. 

, Presstagul continuu al milanezi
lor se va solda. în min. 12, la o 
combinație Ancelotti — Tassotl. 
cu o centrare, pe care Van Has
ten o va relua, cu capul, afară. 
In min. 15 Gullit, mereu șl me
reu angajat din toate liniile, sur
prins uneori în ofsaid. Intră pe 
stingă plasează mingea pe lingă 
Lung, ta bară. Peste trei minute, 
însă Milan, ta permanentă ofen
sivă deschide scorul: Colombo 
sutează. Lung respinge din plon
jon. Donadonl trage în „baraj", 
de unde mingea ricoșează la 
GULLIT care, liber, trimite în 
poartă : 1—0. Un minut după a- 
ceea Hagl centrează periculos 
ta fața porții lui Galii șl Costa- 
curta acordă corner, la executa
rea acestuia Ungureanu șutind 
imprecis. Dominarea milanezilor 
se va concretiza. în min. 27. cu 
cel de-al doilea gol al partidei: 
Tassott. „urcat" pînă aproape de 
careul Stelei. 11 driblează scurt 
pe T. Stoica, urmează centrarea 
șl VAN BASTEN deviază jos, 
spre colțul din dreapta Iui Lung. 
Lăcătuș are o „zvîenire" pe par
tea sa. obligîndu-l. în min. 31. 
pe „centralul" Baresi să acorde 
corner. O rapidă combinație 
Donadonl (recuperare) — Van 
Basten — Gullit se încheie cu 
o puternică lovitură peste „trans
versală". în min. 37. anunțînd 
parcă golul trei pornit tot de 
la Donadonl. care trimite o 
minge Iul GULLIT tn centru, a- 
cesta simulează pasa spre dreap
ta, după o excelentă nreluare, și 
șutează Imparabil (mln. 39). Tn 
finalul renrlzei Steaua se arată 
mal ofensivă șl în mln. 41 are 
două bune situații de atac. dar. 
mal tntl! Piturcă trimite o ..dia
gonală" alături de tintă (min. 
41). apoi D. Petrescu este depo
sedat in extremis la coltul liniei 
de 18 m.

Milan încene șl repriza secun
dă tn forță după numai două 
minute de la reluare mărindu-s! 

treceri continentale. Ele vor
besc poate și de neșansa Ste
lei de a nu-1 putea folosi de 
astă dată pe Ilie Dumitrescu, 
o absență ce a contat mult, 
care, conjugată cu accidentarea 
lui Rotariu la antrenamentul de 
marți, a determinat modificări 
într-o formulă de echipă pu
ternică mereu, mai ales prin 
coeziunea ei.

Si asta într-un meci, repe
tăm, de maximă importanță, 
în care și așa valoroasa A.C. 
Milan a beneficiat de efectivul 
complet. A fost să fie ca a- 
oeastă miereure — 24 mai să 
devină ziua campioanei Ita
liei....

JOCULUI
avantajul:' Rijkaard cîștigă b 
minge aproape de centrul tere
nului. intră decis și îl angajează 
„pe exterior" pe VAN BASTEN. 
care înscrie cu un șut sec: 4—0. 
Peste, un minut. Piturcă îi „fu
ră" o minge lui Barest, fiind fa
ultat la circa 20 m. dar Hagi 
trage lovitura liberă în „zid". 
In mln. 49 liberoul milanez vede 
cartonașul galben pentru un a- 
tac dur asupra lui Lăcătuș, ple
cat într-o „șarjă" tipică. Pe 
fondul unei mai mari îndrăzneli 
a stelistUor. Donadonl finalizea
ză o fentă cu un șut pe Ungă 
bară (min. 57). Ieșirea lui Gullit 
(mln. 60) face ca echipa italiană 
să treacă la un joc de aștepta
re. cu Ieșiri pe... atacurile Stelei 
(min. Bl. corner la o incisivă 
acțiune Lăcătuș — Balint. iar ta

DE LA O ȘTIRE LA ALTA
• DUBA CE AU DEVENIT CU

NOSCUTE laureatele cupelor eu
ropene, tn actualitate rămîn 
meciurile din preliminariile C.M. 
Un ultim rezultat din zona Asiei: 
Hong Kong — Japonia 0—0. 
Practic, nici una dintre aceste e- 
chlpe nu are șanse să se califice 
pentru turneul final 1 tn zonă 
Europei, cîteva referiri la sco
rul record al meciului Danemarca 
— Grecia (7—1). Se afirmă că 
acest rezultat nu ar fi fost posibil 
dacă și după min. 53 fundașul 
grec Manolas ar fi rămas pe te
ren. El a fost eliminat în acel 
minut și ta numai 60 de secunde 
(1a 2—1 pentru danezi). gazdele 
au marcat de două ori. Cel mai 
bun jucător de pe teren în par
tida respectivă a fost Morten 
Olsen (aproape 40 de ani), feli
citat de conducerea federației da
neze de specialitate cu prilejul 
împlinirii a 100 de ani de la în
ființarea forului fotbalistic din 
această tară. « CEI DOI FRAȚI 
Laudrup doresc să-șl părăsească 
echipele. Michael (acum la Ju
ventus) intenționează să evolueze 
la F. C. Barcelonă, tar fratele 
său mal mic. Brian, (tn prezent 
la Brdndbv) este tn curs de le
gitimare la A.S. Monaco. » IN

(steaua.
I A.C. MILAN

Stadion Nou Camp; teren bum; 
timp fromos, cu vînt; spectatori
— circa 97 000. Șuturi: 6—22 (pe 
poartă: 3—11). Cornere: 5—4. Au 
marcat: GULLIT (mim. 18 și 39) 
șl VAN BASTEN (min. 27 șl 47).

STEAUA: Lung — D. Petrescu, 
Bumbescu. Iovan. UNGUREANU
— T. Stoica. Mi nea. HAGI. Ro- 
tartai (mln. 46 Balint) — Lăcătuș, 
Piturcă.

A.C. MILAN : G. Galii — Tas- 
soti. Costacuirta (mln. 76 F. Galii1), 
F. BARESI. Maldiini — Colombo, 
RIJKAARD ANCELOTTI. DO- 
NADONT — GULLIT (mln. 64 
Vlrdfs). VAN BASTEN.

A arbitrat K.H. Tritschler (R.F. 
Germania)

Cartonașe galbene: F. BAREST.

min. 65 o abilă combinație Lă
cătuș — Piturcă e sesizată, la 
timp, de portarul G. Galii, ieșit 
în tatîmplnare). La cealaltă poar
tă. Rijkaard încearcă un șut 
„dintr-o bucată" ta min. 62. dar 
Lung este și el pe fază, iar în 
min. 67 Ancelotti trage foarte 
periculos .peste" din afara ca
reului. Stoica va fi stopat de 
Baresi ta ultimul moment în 
careu, ta mta. 75 peste alte trei 
minute un Șut al lui Hagi fiind 
contrat ta extremis. Meeiul se 
încheie cu o mare ocazie a iul 
Virdis (reluare de la 4 m la o 
centrare din coltul careului mic 
venită de la Donadonl. în min. S3) 
și cu un sprint „stil Hagi". lovi
tura fiind ..ștearsă" și deviată 
astfel în corner de un apărător 
Italian (mln. 86).

Constantin ALEXE

ACEASTA LUNA mai stai pro
gramate alte jocuri preliminare 
ta Europa, 28 mal : Irlanda
— Malta (gr. 6) ; 31 mal: U.R.S.S.
— Islanda (gr. 3), Tara Galilor
— R.F.G. si Finlanda — Olanda 
(gr. 4). Luxemburg — Belgia (gr. 
7). • ECHIPA Islandei a susți
nut un meci-test la Reykjavik, 
cu Anglia B. Scor : o—2. Au 
înscrie Gascoigne șl Bull. Dar 
de la gazde au lipsit Sigurvins- 
son (de la V.f.B. Stuttgart) șl 
S. Johnson (Sheffield Wednes
day). • ÎNAINTEA disputării 
finalei Cupei, dintre Benfica șl 
Beienenses, se cunosc partici
pantele portugheze în cupele eu
ropene. tn C.C.E. — Benfica, Be
ienenses, ea finalistă a Cucei, 
va lua startul In Cupa Cupelor, 
tar ta Cupa U.E.F.A. vor fi în
scrise F.C. Povto. Boavîsta șî 
Sporting. Si încă o veste din 
Portugalia : ta viitoarea ediție a 
campionatului, numărul echipelor 
va fi redus de la 29 la 18. AstfcL 
ta acest an au retrogradat 5 for
mații (Farense, Fafe. Leixoes, 
Espinho sl Vișeu) șl au promo
vat 3 (Fefrense, TIrense st Uniat» 
Madeira). QWao Madeira este 
prezentă in pr-mterii ta prima 
ligă.
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