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Excelentă comportare la „europenele" de haltere

DOUĂ MEDALII DE AUR Șl UNA DE ARGINT 
CUCERITE DE NICU VLAD

KATOWICE, 26 (prin tele
fon). Sîmbătă seara, în cea de a 
doua reuniune a zilei din cadrul 
celei de a 44-a ediții a Cam
pionatelor europene de haltere 
pentru seniori, găzduite la Pa
latul sporturilor „Rondo", prin- . 
tre cei 15 concurent! înscriși la. 
categoria 100 kg s-au aflat și 
românii Nicu Vlad și Vasile 
Groapă. A fost o reuniune de 
zile mari nu numai pentru ta
băra noastră, ci și pentru miile 
de spectatori care l-au ovațio
nat pe românul Nicu Vlad. La 
cei 21 de ani ai săi.. sportivul 
nostru șl-a confirmat clasa in
ternațională. aducînd primul 
„aur“ european în vitrina cu 
trofee a halterelor românești. 
„Barajul" po care l-a avut în 
fată, deși părea inexpugnabil, 
fiind format din recordmanul 
mondial Pavel Kuznețov și fos
tul campion european Viktor 
Sevcik, a fost totuși străpuns 
de Nicu Vlad. într-o manieră 
impresionantă. La smuls, totul 
a mers șnur : 175 kg. 180 kg, 
185 kg : nou record national 
(vechiul record — 180 kg) și

de aur. Prima 
de aur la cam- 

i europene eu-

medalie 
medalie i 
pionatele 
cerită de un român. La 
aruncat, probabil emo
ționat după reușita de la 
smuls. Vlad a ratat pri
ma încercare (215 kg), a 
reușit-o pe a doua (tot 
la 215 kg) și a ratat apoi 
cea de a treia încercare 
(220 kg), cu care ar fi 
câștigat medalia de aur 
la acest stiL Oricum, 
Vlad a obținut medalia 
de argint la aruncat, iar 
la total s-a prezentat cu 
atita zestre cită i-a fost 
necesară să cucerească a 
doua medalie de campion 
european, cu 400 kg, nou 
record național (vechiul 
record — 397,5 kg). Ceea 
ce l-a determinat pe 
crainicul concursului să 
sublinieze în repetate 
rînduri că românul Nicu 
Vlad și-a confirmat cu 
titlul olimpic cucerit anul 
cut la Los Angeles. După 
curs, Andră Corei

BUZĂU, 26 (prin telefon). 
Atletismul s-a aflat din nou in 
prim-plan, de data aceasta prin 
intermediul copiilor. Cei mai 
vrednici dintre ei, alergători pe 
teren variat, și-au dat întilnirt- 
in localitate pentru a-și de
semna campionii pe țară la 
Crosul pionierilor, competiție 
desfășurată in cadrul „Dacia- 
dei“ și sub emblema Anului 
Internațional al Tineretului.

Gazdele — Consiliul județean 
Buzău al Organizației Pionie
rilor și Șoimilor Patriei, 
in strînsi colaborare cu 
C.J.E.F.S. și Inspectoratul șco
lar — au fost la înălțime, a- 
sigurind inițiatorilor și organi
zatorilor, Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor, prin 
comisia de resort, un cadru a- 
decvat de desfășurare a aces
tui important eveniment spor
tiv. Stadionul de atletism din 
localitate a imbricat haini de 
sărbătoare și la fel întregul 
oraș, in special pe traseul ci- 
tre parcul Cring și in împre
jurimi, pe unde au trecut mi
cii concurenți. Un public en
tuziast — practic zeci de mii 
de buzoienl — a fost alături 
de inimoșii pionieri atleți, sus- 
tinindu-i in efortul lor de a-și 
reprezenta cu maximum de

ambiție școala, orașul, județuL 
Prima probă, cea a fetelor de 

la categoria 11—12 ani (800 m), 
a revenit pionierei Mihaela 
Babalicu, de la Școala nr. 21 
din Craiova, elevi a prof. Ma- 
rlnela Dima. Mihaela a făcut • 
cursă frumoasă, terminind cu 
un substanțial avans și arătin- 
du-se vrednică de fosta ei co
legi de școală, Cristieana Co
jocarii, acum campioană mon
dială ! De altfel. Doljul se im-: 
pune ca • permanentă pepi
nieră de valori in atletismul 
feminin. Pe locul 2, Elena Șer- 
bănescu, de la Școala nr. 190 
din București, reprezentanta ți
nui club cu o bogată tradiție 
In atletismul de perspectivi. 
Locul J a revenit Ioanei Cîr- 
lan, din comuna Heanda — Să
laj, la mare luptă cu Aneliza 
Durt (Școala nr 1 din 
Sibiu), Lăcrămioara Tudor 
(Școala nr. 23 din Constanța) 
și Iuliana Chiorean (comuna 
Ricin — Mureș). La aceeași 
categorie de virsti, in proba 
băieților (1000 m), primul a 
trecut linia de sosire Octavian 
Solcan, din comuna Frumos» — 
Suceava. Anul trecut al doilea

Tiberiu STAMA
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Turncul armatelor prietene" la lupte greeo romane

CLASAMENTUL HNAL
brio 
tre- 
con- 

(Franța),

PREGĂTIRILE LOTURILOR
REPREZENTATIVE DE FOTBAL

Lotul „A" s-a reunit sîmbătă 
seara la București. Prima ve
rificare a stării de sănătate a 
jucătorilor, efectuată de dr. N. 
Andreescu, a stabilit că trei • 
dintre selectionabili — Stoica, 
Augustin și Munteanu II — nu 
sînt refăcuti de pe urma ac
cidentărilor din jocurile de 
campionat și că ei trebuie să 
urmeze. în continuare, trata
mentele ce le-au fost indicate, 
în consecință, cei trei interna
ționali au revenit la cluburile 
lor. Față de lista anunțată an
terior. în grupul ' ’
lor a intervenit 
fiind introdus în 
veanul Geolgău.
startul pregătirilor a fost luat 
de următorii 20 de jucători.

Lung și Cristian (portari). 
Rednic, Npgrilă, Iorgulescu, 
Zare. Șlefănescu, Iovan, Un- 
gureanu, Andone (fundași). Ma- 
tcut, Biiloni, KIein, Irimescu, 
Geolgău, Hagi (mijlocași), 
mătaru, Coraș, Lăcătuș, 
bor (atacanți).

în cursul dimineții de 
component» lotului au efec
tuat un complex control medi-

cal la Centrul de specialitate 
de la „23 August". După-amia- 
ză a avut loc un antrenament 
urmat de un joc-școalâ.

președintele Federatiei Europe
ne de Haltere, ne-a declarat că 
„Un campionat european echi
valează aproape cu unul mon
dial. îl consider pe Nicu Vlad 
un mare campion al viitorului. 
Medalia de aur olimpică — s-a 
dovedit — nu a fost rezulta
tul unei intimplări. ti felicit pe 
conducătorii sportului românesc 
pentru saltul făcut la haltere 1“ 
De altfel, entuziasmat de stră
lucitoarea evoluție a lui Nicu 
Vlad, Gottfried SchodI (Aus
tria) , președintele Federației In
ternationale de Haltere, a fost 
foarte bucuros să ne declare : 
„Deși cu o echipă incompletă 
— 8 din 10 —, România s-a 
dovedit a fi una din fruntașele 
halterofiliel europene si mon-

selectionabili- 
o . modificare, 
lot Si craio- 

Astfel că

Că- 
Ga-

ieri,

Lotul reprezentativ de tine
ret, reunit sîmbătă seara. în 
Capitală, a intrat rapid în pro
gramul de pregătire a partidei 
cu Finlanda, de la 5 iunie, din 
cadrul campionatului european. 
După ce ieri după-amiază au 
susținui un joc de 
în această dimineață 
antrenați de Cornel Drăgușin 
și Anghel Iordănescu 
tua un control medical. S-a re
nunțai la ieșeanul Burdujan, ac
cidentat, așa îneît lotul cu care 
s-a început pregătirea pentru 
meciul cu selecționata de ti
neret a Finlandei este următor 
rul : Siîngaciu și Barba 
tari ; Fascu, Belodedici, 
VVeisenbacher, Bacoș și 
— fundași ; Botezan.

Ion OCHSENFELD

(Continuare in pag a 4-a)

La Rostov pe Don (U.R.S.S.) 
a avut loc tradiționala compe
tiție internațională de lupte 
greco-romane, „Turneul arma
telor prietene", la care au par
ticipat echipe militare din 10 
țări. Spre meritul lor, luptă
torii de la Steaua au avut o 
frumoasă comportare : Anton 
Arghira (cat. 74 kg) și Vasile 
Andrei (100 kg) au cucerit pri
mul loc, iar Mihai Cișmaș (52 
kg), Nicolae Nitoiu (57 kg), 
Ștefan Negrișan (68 kg), Mir
cea Constantinescu (82 kg) și 
Cristian Albut (90 kg) s-au si
tuat pe locul 3. în urma a- 
cestor rezultate, Steaua (antre
nori — Gheorghe Șuteu și Ma
rin Cristea) a ocupat locul 2 
în clasamentul pe echipe. Iată 
și alte amănunte de la acest 
puternic turneu, amănunte ce 
ne-au fost oferite de antreno
rul Gheorghe Șuteu. Pe foile 
de concurs au fost înscriși nu-

meroși luptători medaliati la 
recentele campionate europene 
de la Leipzig si la alte între
ceri de anvergură. Reintrarea 
lui Andrei In arena competl- 
țională, pentru 
după succesul 
Olimpice de 
(n.r. el a fost 
dicîtă) ne dă 
apropiatele 
diale (8—11 
de așteptat, 
au dominat 
învingători la nu mal puțin de 
7 categorii. Singurii oaspeți 
care au reușit să cucerească 
primul loc au fost cei 
tivi români și unul 
Iată și clasamentul 
națiuni : 1. U.R.S.S. 
România 39 p, 3.
4. Bulgaria 27 p, 
6. Ungaria 14 p, 
cia 12 p, 8. R.D.
9. Siria 7 p, 10. Afganistan 0 p,

prima dată 
său la Jocurile 

la Dos Angelee 
operat de apen- 
sperante pentru 

campionate mon- 
august). Cum era 
luptătorii sovietici 

autoritar, ieșind

doi spor- 
polones. 

final pe 
66 p, 2. 

Polonia 31 p,
5. Cuba 15 p. 
7. Cehoslova- 
Germană 8 p.

pregătire, 
iucătorii

vor efec-

— por- 
Bucico, 
Cirstea 
Cristea,

Bozeșan, Mujnai și Mczaroș — 
mijlocași ; Văidean. Soare, O. 
Popescu, Muntean si Mandoca 
— înaintași.

SUCCESUL ECHIPEI H.C. MINAUR BAIA MARE,
MÎNDRIE 
ÎNTREG

Handbalul românesc a În
ceput bine noul ciclu olimpic. 
Selecționata Bucurcștiului a 
cîștigat la Bruxelles „Trofeul 
capitalelor", iar H. C- Minaur 
Baia Mare a terminat victori
oasă cea de a IV-a ediție a 
„Cupei Federației Internaționa
le". Semne bune, deci, intr-un

GRIVIȚA ROȘIE Șl POLITEHNICA IAȘI
IN FINALA „CUPEI ROMÂNIEI" LA RUGBY

Ieri dimineață, patru divi
zionare „A" și-au disputat se
mifinalele „Cupei României" la 
rugby. Programul, atractiv, nu 
a corespuns decît partial și a-

nume în a doua sa parte, prin 
meciul Politehnica Iași — Ști
ința CEMIN Baia Mare 9—6 
(6—3), deoarece în „primul act" 
spectatorii au avut parte doar

Bănuț Dinescu i-a găsii un culoar ideal coechipierului său Al.
Marin (15) care nu se va »pri decît în eseu (Grivița Roșie —
Rapid Buzău 14—0) Foto: Aurel D. NEAGU

IMi

de un... monolog, rugbyștii bu- 
zoieni — fără experiență — 
nefiind în măsură a-i da Gri- 
viței Roșii, învingătoare cu 
44—0 (26—0), replica așteptată. 
Cele două echipe cîștigătoare 
— care au dovedit o frumoasă 
formă sportivă — s-au 
cat, astfel, pentru finala 
competiții.

O Grivița Roșie pare 
.răzbuna" prin „Cupă"

Șl STIMULENT PENTRU 
HANDBALUL ROMÂNESC

cro- 
pro-

ciclu în care — în ordine 
nologică — „tricolorii" își 
pun să izbîndească la Campio-

Pentru realizarea acestor obi
ective, de mare responsabilita
te, întreaga familie a handba-

califi- 
marii

a se 
„ruzuuna prui „v-upa pentru 
nereușitele ei din campionat ! 
în orice caz, grivitenii (ieri, 
fără Octav Moraru. accidentat) 
au făcut o partidă ca „în zi
lele lor bune", construind ac
țiuni cursive la care au luat 
parte pe rind component» am
belor compartimente (înaintare 
și treisferturi), 
regretăm încă 
joacă în acest 
în campionat.
repede adversarul în situația

Dimitrie CALLIMACH)

făcîndu-ne să 
o dată că nu 
stil ofensiv si 
Ei și-au adus

(Continuare in pag. a 4-a)

Conducătorul de joc al echipei H.C. Minaur, Iosif Boroș, producă 
panică in apărările adverse, el fiind și deosebit de eficient in ataa 

natele mondiale 
(R.F. Germania, 
natele mondiale 
și la Jocurile

universitare 
1985), Campio- 
(Elveția, 1986) 

Olimpice '88.

lului românesc se află puter
nic mobilizată, toate forțele sale 
fiind canalizate spie reușita 
echipei naționale.

UN PALMARES
Se știe, desigur, că handbalul 

este una dintre disciplinele 
fruntașe ale puternicei familii 
a sportului românesc. El a 
dobîndit, de-a lungul anilor, 
succese care l-au plasat între 
principalele forțe ale lumii, 
școala de handbal din România 
fiind stimată și 'prețuită pre
tutindeni. Amintind doar prin
cipalele succese repurtate de 
„tricolori", vom nota:

CARE OBLIGA
I la campionatele 

feminine „în 11" din 
Germania) și I960

— locul
mondiale 
1956 (R.F.
(Olanda);

— locul I la campionatele
mondiale masculine „în 7“ din 
1961 (R.F. Germania), 1964
(Cehoslovacia), 1970 (Franța),

Hristache NAUM

(Continuare în pao 2—3)



SUCCESUL ECHIPEI H. C. MINAUR BAIA MARE, MINDRIE
SI STIMULENT PENTRU ÎNTREG HANDBALUL ROMÂNESC ® Dinamo a îfleut un nou pas spre tii

(Urmare din pag. 1)

1914 (R.D. Germană) șl locul I 
Ia campionatul mondial femi
nin „in 7" din 1962 (România).

Acestor 7 titluri de campioni 
ai lumii li se adaugă cele 4 
medalii de aur la Campionate
le mondiale universitare (1973, 
Suedia; 1975, România; 1977, 
Polonia și 1981, Franța), pre
cum și locurile pe podium ob
ținute la toate edițiile post
belice ale Jocurilor Olimpice: 
III — Munchen, 1972; H — 
Montreal, 1976; III — Moscova, 
1980 și III — Los Angeles, 
1984.

Omniprezența handbalului ro
mânesc in fruntea marilor 
competiții ale lumii a fost 
susținută cu brio și de perfor
manțele realizate de formațiile 
de club. Astfel, la fete. Ști
ința București — in 1961 și 
Rapid București — 1964 au
ciștigat Cupa campionilor

»\\\\’.\\\\\\^^^

H. C. MINAUR

ropeni, iar Chimistul Km. Vil- 
cea a obținut în 1984 — locul 
I în „Cupa I.H.F.". La băieți 
s-au distins Dinamo București 
(1965) și Steaua (1968 și 1977) 
— învingătoare în Cupa cam
pionilor europeni și H-C. Mi
nam*  Baia Mare — pe primul 
loc, anul acesta, în „Cupa 
I.H.F.-.

Este un palmares invidiat de 
întreaga lume a handbalului, 
un bilanț strălucitor, realizat 
de generații întregi de hand- 
balițti talentați și sîrguincioși, 
de tehnicieni și activiști care 
au muncit cu abnegație pentru 
progresul acestei discipline, 
pentru o contribuție tot mai 
importantă la îmbogățirea te
zaurului sportiv al României 
socialiste. Este. în același timp, 
un palmares care obligă la e- 
forturi încă și mai mari, ast
fel Incit aportul handbalului la 
sporirea prestigiului sportiv al 
patriei noastre în lume să fie 
continuu, mereu mai mare.

gației și patriotismului la pro
gresul tehnico-tactic și — im
plicit — la performanțele aces
tui sport pe care-1 iubește cu 
pasiune. în același timp, entu
ziasmul maramureșenilor se 
revărsa spre eroii finalei de 
neuitat, spre Măricel Voinea și 
Mircca Petran, spre Alexandru 
Stamate — cel care cu o ge
nială intuiție a transformat în 
victorie golul ultimei clipe de 
joc — spre Iosif Boroș și Ni
colae Neșovici, spre Dorn Po
rumb și Olimpiu Flangea, spre 
Neculai Voinea și Mihai Mi- 
roniue, spre Sorin Rădulescu 
șl Iosif Oros, spre Ioan Marta

și Viorel Haidu. N-a fost uitat 
nici Gh- Covaciu, unul dintre 
cei mai valoroși sportivi ai 
lui H.C. Minaur și ai handba
lului românesc, care a avut o 
mare contribuție la succesele 
formației băimărene, dar care 
— accidentat — n-a participat 
la finală.

Meritau reprezentanții spor
tivi ai minerilor din Maramu
reș, de fapt mîndria lor în a- 
rena performanței, această cal
dă manifestație, răsplată a 
dirzeniei și dăruirii cu care au 
luptat pentru un succes cu pu
ternic ecou în lumea handba
lului.

MARAMUREȘUL, CITADELĂ A SPORTULUI NOSTRU

PRIMA . ÎNTR-UN

NUMEROS Șl VALOROS PLUTON

Victoria echipei Minaur in 
această întrecere a Europei a 
fost posibilă datorită climatu
lui deosebit de fertil, existent 
și pentru sport în ținutul de 
legendă al Maramureșului. 
Scormonitorii pămîntului pen
tru aflarea aurului și argintu
lui, pentru bogăția țării, iubesc 
nespus de mult mișcarea.

firme in gimnastică, în înot, 
în handbal, în tir, în volei, în 
popice, în atîtea și atîtea dis
cipline, devenind o puternică 
citadelă a sportului românesc.

Și mai sînt aici spectatorii 
entuziaști, suport moral de ne
prețuit pentru sportivii aflați 
în lupta aspră a dobîndirii 
mar ilor succese internaționale.

Valoarea handbalului, a re
prezentativei țârii este confe
rită de valoarea campionatului 
Bău. a echipelor fruntașe. Sti
mulată de obiectivele impor- 
tan.e, de primă mărime, pe 
care handbalul românesc și 
Je-a asuma:, H.C. Minaur Ba
ia Mire $i-a propus sâ ofere 
reprezentativei țârii sportivi 
capabili să-i susțină eforturi
le. A folosit pentru aceasta 
condițiile excelente de pregăti
re asigurate la club, campio
natul — ca o școală a expe
rienței, iar competițiile interna
ționale — ca un test al matu
rității, al valorii dotnndite. In 
cea de a 4-a ediție a .Cupei 
I-H.F.", încheiată cu un suc
ces elogiat de iubitor.: hand
balului și de specialiști. H.C. 
Minaur n-a pomi: eu prima 
șansă. Din cele 24 de echipe, 
reprezentind Norvegia, RD. 
Germană, Finlanda. Suedia. 
Austria, Olanda. Belgia. Italia. 
Luxemburg. Franța, Bulgaria, 
U.R.S.S., Turcia, Grecia. Is
rael, Danemarca. R.F. Germa
nia, Islanda, Iugoslavia. Elve
ția, Spania, Cehoslovacia, Un
garia și România, pocneau ca 
mari favorite S-I.I. Zaporoje 
(U.R.S5) — câștigătoarea e- 
diției a n-a a competiției, 
Proleter Nafta-Gas Zrenjaa

(Iugoslavia), TUSEM Esscn 
(R-F. Germania) și S.C. Leip
zig (RD. Germană). Maramu
reșenii n-au ținut insă seamă 
de „calculele hîrtiei" și pe 
„traseul" Istanbul — Helsingor 
— Trnava — Viena s-au pre
zentat la finala cu echipa ce
lebrilor Șipenko și Kuțniriuk 
cu 8 victorii din tot a ti tea 
partide! Apoi, se știe. intr-o 
dublă manșă electrizantă și 
dramatică, valoroasa reprezen
tanță a Maramureșului, H. C. 
Minaur Baia Mare, a ciștigat 
prețiosul trofeu continental A 
fost • victorie splendidă a lui 
Minaur, a sportivilor și tehni
cienilor săi, a municipiului 
Baia Mare și a județului Ma
ramureș. dar — înainte de 
taale — a fost un frumos suc
ces al handbalului nostru, al 
sportului românesc. De aceea 
ei trebuie să ne bucure și sâ 
ne stimuleze pe toți. Izbinda 
unor sportivi români, indiferent 
din ee club sau din ce parte 
a țării ar fi ei, reprezintă o 
mindrie a noastră, a tuturor, 
un puternic stimulent pentru 
mai mult si mai bine, pentru 
a îndeplini sarcinile trasate 
de partid — cel care ne cre
ează tuturor condiții egale, tot 
mai bune, de muncă, de trai, 
de afirmare!

Pentru stoparea 
puternicului inter 
Olimpiu Flangea 
nu este suficient 
un singur apără
tor.-

Fotografii de - 
Iorgu BĂNICĂ
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In noaptea aceea a atit de 
frumoasei victorii, handbaliștii 
băimăreni și tehnicienii lor au 
fost primiți sărbătorește in 
orașul de pe Săsar. Primul 
spre care s-au îndreptat elogi-

volUrca handbalului de perfor
manță in Maramureș. Urmind 
calea marilor tehnicieni ai 
handbalului românesc — loan 
Kunst-Ghermăneseu, Oprea 
Vlase, Eugen Trofin, Cornel

sportul, doresc arzător să-și 
alăture efortul la acela al tu
turor județelor țării in afir
marea României socialiste în
tre marile puteri ale sportului 
internațional. La fel ca pre
tutindeni în țara noastră, or
ganele de partid au îndrumat 
sportul spre o amplă desfășu
rare, spre*  angrenarea întregu
lui tineret, creind condiții op
time. Talentele sînt îndruma
te, sînt conduse pe drumul 
măiestriei, al performanțelor de 
nivel mondial de tehnicieni 
cu excelentă pregătire, sînt în
conjurate cu dragoste, sînt sti
mulate permanent pentru mun
că fără preget, pentru curaj și 
combativitate. Așa a fost po
sibil ca Maramureșul să se a-

In handbal cel puțin, suporte
rii maramureșeni constituie re
almente al „8-lea“ jucător al 
lui Minaur. Cererea de bilete 
pentru meciurile din cupele 
europene — peste 20 000! — 
n-a fost depășită decît de 
aceea pentru partida de fotbal 
F.C. Baia Mare — Real Madrid. 
Ei, oamenii din tribună, insu
flă permanent sportivilor do
rința de victorie, îi obligă — 
prin entuziasmul lor molipsitor 
— să arunce în dispută în
treaga energie, toată puterea 
de luptă, să nu precupețească 
nimic. Se cuvine, deci, să-i 
socotim și pe acești spectatori 
devotați, entuziaști — alături 
de Măricel Voinea și ai săi — 
învingători în „Cupa I.H.F."!

i

Cu o 
gigant, Gh. Cova- 
ciu iși domină ad
versarii și... par
tenerii.

&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^^

10 ANI DE MUNCĂ PENTRU 0 MARE VICTORIE

săritură de

lie înflăcăraților suporteri a 
fost antrenorul emerit Lascăr 
Fană. Era firesc. El este arti
zanul acestei izbînzi, de mun
ca lui de aproape două dece
nii se leagă nașterea și dez-

Oțelea, Nicolae Nedef*  ș.a. —, 
Lascăr Pană și-a adus și își 
aduce (a fost promovat ca an
trenor principal al echipei 
României) contribuția muncii 
și a priceperii sale, a abne

S-au împlinit anul trecut 10 
ani de la înființarea primului 
club specializat de handbal din 
țara noastră, H.C. Minaur Ba
ia Mare. Au fost ani de mun
că intensă, în care „noul năs
cut" s-a bucurat de grija tu
turor. A fost creată o veritabi
lă piramidă a performanței, cu 
sute de copii selecționați per
manent 'din școlile generale, 
cu grupe de juniori II și I, 
cu o echipă de tineret, care 
activează in Divizia „B“, și 
— firește — cu formația-fani- 
on din Divizia ,,A“. Lucrează 
cu acești viitori performeri 
foștii jucători de la Minaur, 
deveniți profesori și antrenori, 
între care Petre Avramescu, 
Gh. Răzor, loan Eelu și alții. 
Mulți dintre tinerii sportivi 
care au urcat această spirală 
joacă astăzi la diferite divizio
nare din țară, numeroși dintre 
ei sînt selecționați în repre
zentativele de juniori ale țării.

H.C. Minaur n-a ajuns direct 
la înalta performanță a cuce
ririi celei de a IV-a ediții a 
„Cupei I.H.F.". în cei 10 ani 
anteriori ea s-a aflat aproape 
permanent pe „podiumul de

premiere" al campionatului Di
viziei „A“, a cucerit de trei 
ori „Cupa României" și s-a 
distins, de asemenea, în alte 
întreceri interne și internațio
nale. în anii 1979 și 1981, H.C. 
Minaur a ajuns pină în semi
finalele „Cupei cupelor", anun-, 
țindu-și asfel ambiția de a 
străbate drumul pină la victo
rie în cupele europene. Dru
mul acesta, anevoios desigur, 
greu dar frumos, plin de sa
tisfacții, a fost parcurs prin 
muncă, enorm de multă muncă.

★
Performanța abținută de H.C. 

Minaur într-o competiție euro
peană oficială este, desigur, 
de bun augur pentru începu
tul unui nou ciclu olimpic. E- 
coul ei trebuie să se regăseas
că în forța și valoarea echipei 
naționale, așa cum s-a regăsit 
în întreg handbalul românesc. 
Stimulîndu-i pe toți sportivii 
de frunte, victoria aceasta tre
buie să-i unească și să-i am
biționeze, să le întărească în
crederea în posibilitatea recu
ceririi titlului mondial și a 
dobîndirii primei medalii o- 
limpice de aur.

In sala „Dinamo" din Capitală 
(locurile 1—6) și Sala sporturi
lor din Sibiu (7—12) au Începui 
ieri ultimele turnee ale campio
natului divizionar „A“ la volei 
feminin. Iată amănunte de la 
jocuri.

In primul joc al turneului de 
la București s-au intîlnit C.S.U. 
OTELUL -----------
HM. ---
—13, 12, 3) în favoarea studen- 
teMr. care — venite la București 
fără Maricica Muscă, căpitanul 
echipei (reținută din motive pro
fesionale) și suportând din pri
mul set și accidentarea Cristinei 
Buzilă — au trebuit să se Între
buințeze serios pentru a cîștlga 
în fața vîlcencelor. Lotul redus 
șl diferența de valoare între ti
tulare și jucătoarele de schimb 
ale echipei din Rm. Vîlcea au 
facilitat victoria studentelor, ele 
reușind, de pildă, să cîștige pri
mul set, în prelungiri, după ce 
fuseseră conduse cu 7—2 1 Setul 
secund, Ia fel de echilibrat ca 
și primul, â revenit vîlcencelor, 
după egalități la 10, 11. 12 și 13, 
ajutate in final și de citeva ine
xactități la preluare ale elevelor 
antrenorului Traian Vilsan. In 
următoarele două seturi, gălă- 
țencele au pus stăpinire pe joc. 
S-au remarcat : Daniela Dinică, 
Speranța Găman, Crina Răuță și 
Gabriela Cojocaru, de la învin
gătoare, Ioana Cotoranu, Natalia 
Dulică și Marilena Dubinciuc, de 
la vîlcene. Au arbitrat foarte 
bine bucureștenii I. Niculescu și 
E. Costoiu.

în cel de-al doilea meci, DI
NAMO bucurești a dispus de 
UNIVERSITATEA C.F.R. CRAIO
VA CU 3—1 («, —14, 11, 7). în
primul set. replica foarte ștearsă 
a craioovencelor a permis cam
pioanelor să cîștige detașat. în 
cel de-al doilea, cel mai eeh.il i-

GALAȚI și CHIMIA 
VILCEA. Scor : 3—1 (16,

braț al m- 
pentru buc 
greșite ale 
cultă cu C 
la acest sci 
telor să eg>| 
nai domină 
să egaleze 
mătoarele 
revenirea q 
oanele joaq 
exact, Dan 
fără replic 
viste sânt t 
ele obțin 
făcînd ■ un 
rea titlului, 
nlela Coșo^ 
lescu, Geo® 
liana Enesc 
Violeta DiJ 
N. Găleșea 
n-au in f lud 
M. Niț.ă (.bl 
rești.

în ultimu 
FARUL C.l 
ȘTIINȚA 
(—15, 3, 11, 
gătirea bun 
jucătoarea 
Buhlea, abs 
lare), vo-leil 
au cedat d 
girl. în un 
ricnța mai 
che, Marin 
Dimofte și 
Nistor au 
tonei să sJ 
echipei Far] 
evidențiat I 
liana Hol ei 
bitrajul q 
I. Covaci -d

Azi, de 1 
loc meciuri 
Dinamo — 
Universitate

IN PLUTONUL SECUND, VKT0
SIBIU, 26 (prin telefon). Ulti

mul turneu al plutonului secund 
a început în sala C.S.Ș. din lo
calitate fără surprize. Echipele 
scăpate de emoția retrogradării 
și-au adăugat noi victorii, mărind 
distanța lață de celelalte trei, 
care-și dispută un singur loc, 
cel al... salvării. In deschiderea 
reuniunii inaugurale, lidera plu
tonului. C.S.M. LIBERTATEA SI
BIU. a întrecut, conform aștep
tărilor, pe RAPID BUCUREȘTI : 
3—0 (10, 3, 9) Sextetul aliniat de 
antrenorul N. Tudor șl menținut 
mereu același în joc — Daniela 
Mărginean. Anca Beșta, Doina 
Bischin, Anca Ștefan, Carmen 
Bobe. Mircla Popoviciu — și-a 
impus clasa superioară cu des
tulă lejeritate, chiar fără a se 
angaja la maximum. Rapidistele 
au încercat o replică aducătoare, ■ 
măcar, de seturi — socotite și 
ele importante în lupta pentru 
evitarea retrogradării — Insă 
n-au reușit decît arareori să e- 
chilibreze jocul, punîndu-le în 
evidență pe Codrca, Tîrnoveanu 
și Cercel.

în schimb, „lanterna roșie", 
CJS.Ș. EXPLORMLN CARANSE
BEȘ, a dat o replică neașteptat 
de bună ■ CALCULATORULUI 
BUCUREȘTI și mu mult a lipsit

ea 3
cîștlgc în^ 
avut un în 
fondul nea 
adversarelor 
tigat net p 
spectaculos I 
puncte (7—1 
greșind însă 
rință în prd 
cu 2—1 le 
vea să egal 
unor efortu 
puternic în 
3—2 (—5, 1
Calculatorul 
Zamfir, Pail 
tanta Nicol q 
tiv Claudia 
Florca. J

Joc foarS 
parti men telq 
reștene FL.4 
dispus, în 
lui, cu 3—0 
PEX CONS 
bine : D. D 
tin, C. Pita 
Farmuș — q

Programul 
15,30 : Rapid 
latorul — 1 
bertatea —

CROSUL PIONIERILOR-0 DEP
(Urmare din pag. 1)

pe județ, iată că acum acest 
tenace pionier din Țara de Sus 
a Moldovei a reușit să urce 
primul in ierarhia micilor at- 
leți din județul său și chiar din 
țară ! L-a secondat Cristian 
ionescu, de la Școala nr. 
din București. Pe locul 3, 
beriu ~ 
7 din 
urma 
mică 
de la 
rași, Petre Voinea, din comuna 
Băilești — Dolj și Ion Cojo
caru, din comuna Virtoapcle de 
Jos — Teleorman.

Fetele de la categoria 13—14 
ani (1000 m) și-au desemnat 
campioana in persoana pionie
rei Carmen Nistor, de la Școala 
nr. 8 din Suceava — elevă a 
inimosului antrenor Mihai Ac- 
sinte —, care a făcut o cursă 
aproape solitară. La citeva se
cunde au trecut linia de sosire 
Letiția Olaru (Slănic — Pra
hova), Florica Băstăluț (Școala 
nr. 1 Jimbolia — Timiș), Ani- 
șoarâ Băltățeanu (Dolj), Petro- 
nela Pintilie (Botoșani) și Eva 
Czege (Bihor). Competiția au 
incheiat-o pionierii de la ace
eași categorie de virstă (1200 
m), in ordinea următoare : 
Rareș 
șor), 
nr. 2 
vente 
boZia
(Școala nr. 3 Aiud — Alba), 5. 
Viorel Burtea (Școala nr. 4 
Turnu Măgurele — Teleorman), 
6. Iulian Ianchiș (Școala nr. 4 
Zalău — Sălaj).

128 
Ti- 
nr. 
in 
la

Bruzan, de la Școala 
Deva — Hunedoara, 
căruia s-au clasat, 

distanță, Adrian Bogde, 
Școala nr. 11 din Călă-

1. 
Dogariu (Rișnov — Bra- 
2. Vasile Dincă (Școala 
Craiova — Dolj), 3. Le- 
Ottrog (Școala nr. 2 Jim- 

— Timiș), 4. Endre Racz

»
Intre sos 

cros, specta 
lejul să urii 
monstrații 
de eleve dl 
badminton, 
ting, ciclisni 
chindeilor I 
Sorin Chjgh 
16 și Cristi 
nr. 12) etc\ 
greabilă a 
incintat spe 

în clasar 
Crosului pio 
se află mi 
(156 p), urm 
rești (148 n 
Sibiu (130 i 
Sălaj (115 d
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FOCȘANI

respectiv(nun.

UNI-
9—1 
Bal- 

Uran

PETROLUL PLOIEȘTI S-A DISTANȚAT
14—10

tuden- 
un fi- inescu 
a ur- 
toată 

sunpi- 
: mal 
atacă 

iamo- 
astfe] 
ritată. 
oiceri-
: Da- 
Nicu- 

Iu- 
»an șl 
rbitrat 

care 
i.ltatuî) 
Bucu-

I
I
I

STICLA ARiEȘUL. ____TURDA
AURUL BRAD 2-1 (0-1)

ni unii. 
’A —

3—1 
! pre-

(fără 
aniela 
s sco- 
Litoral 
irelun- 
expe- 

I Ena- 
olniței 
Mirela 
a vic- 
voarea 
■ s-au 
șl 14- 
n ar- 
eștean

I
I
I
I 
I

avea 
Farul, 
ola —

I
:sa I

OLIMPIA RM. SĂRAT - 
DUNĂREA C.S.AJ. GALAȚI 

4-1 (1-0)
RM. SĂRAT, 26 (prin telefon). 

Frumosul ..matineu duminical*  
programat pe stadrlonui ..23 Au- 
gust“ din localitate a atras, curr. 
era șl firesc, peste 10 000 de iu
bitori ai fotbalului. Și ..mica 
buturugă* 4, echipa Olimpia, an
trenată de _' ’ 
Marosi, și-a satisfăcut 
suporterii, realizind o 
concludentă, la scorul 
ea întreetnd-o pe 
rea C.S.U. Galati (chiar 
ceasta a avut multe ^disponi
bilități) la toate capitolele. în
scriind patru goluri, unul ma 
frumos decit celălalt.

Ca urmare a ctomir.ării insis
tente a gazdelor, deschiderea de 
scor s-a produs, firesc, ta min. 
26 de către un jucător de ex
plozie numit PROFIR (cei mi. 
bun de pe teren), după ce tot eU 
în minutele 16 și 25. ratase de 
puțin ținta. In repriza a doua. 
Olimpia a apăsat pe... accelera
tor, punctînd decisiv prin CRIS- 
TEA in min. 62 și 67, la centră
rile impecabile ale aceluiași Pro
fir. Dunărea C.S.U. nu leagă ma: 
nimic, contraatacurile ei sCr.t 
firave. Ca urrr^re, in min. 33 
fundașul local DUMITRESCU tri
mite, 2_ " __ ,
direct in vinclu.
rește ,, transversala

fotbalului.
echipa 
ex-ploieșteanul Bela 

din pttn 
victorie 

de 4—1, 
DunA- 

dacâ a-

C.F.R. PAȘCANI - PRAHOVA 
C.S.U. PLOIEȘTI 1-0 (1-0)

PAȘCANI, 2« (prin telefon). 
Joc de factura medie, eu toată 
strădania depusă de cele două 
echipe. Trecuseră aproape 20 mi
nute de la taoepere fără ca spec
tatorii (peste 3 003) să vadă 
vreun sut pe spațial porții. To
tuși. ta min. 24. la un nou atac 

te produce 
Măciucă

gazdă, 
scorului :

ATE
jt să
! au 
i. pe 
te a 
. cîș- 
jfăcut 
de 7 
loilea, 

ușu- 
l apoi 
in a- 
prețul 
reat-o 
Scor : 
îentru 
Mirela 
debu- 
spec- ■istina

'•m-
bucu- 
jare a 
ramu- 
3HIM- 
jondius 
balen
ei. R.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

ene), 
kar- 
pri- 

zntru 
a nr. 
coala 
e 
.re

I
I

l

a- 
a

al 
'.ul I 
Dolj 
lucu- 
2 p), 
P) fi

I
I
I

de la 30 m, o «jrhiulea*
Tot el arx-

“ în mâi. M. 
pentru ca după aceea oaspeții 
să realizeze golul de onoare prin 
CERNESCU (min. 85). in urma 
unei „indirecte**  din careu.

Arb:trj’ bucurestean R. Matei a Condus bine formații;
OLIMPIA : Tănase — Ivana, 

Roșea. MARCU. DUMÎTRESC’-
— BRATOSIN. PROFIR (mn 78 
Dască’.u), CRISTEA, S. lor. eseu
— Stoca. Tone (min. 63 Dobre).

DUNĂREA : Oană (min. 47
Serghe) — Negoiță, Bejenaru, 
Gălan, Dumitru — Cosma (min. 
63 Cujoă), Dumitriu, LUPU, Cer- 
nescu — An to hi. Raiea.

Stelian TRANDAFIRESCU

al echipei 
deschiderea 
recuperează o minge La centrul 
terenului, driblează 2—3 jucători, 
apoi trimite • pasă tn adinetme 
către IRIMLA care, prictr-un >ut 
din coltul eareului de 14 m, face 
i nutilâ ic terventia port irul ui An - 
drei : 1—0 pentru C-FJL Pașcani. 
Pînă pauză. Joc-X ech.pe fe
roviare se mai rimpeseste. ea 
a^acâ ta valun șL te mm. JT 
Mihuț, singur cu portarul, ratează 
majorarea see—Lui.

La reluare aretași aspect al 
jocului, cu atacur. susonute ale 
formale, locale și o serie de 
coc traa a cute ale echipei vizita- 
«are. In mic. 43 la o kxritură 
Eheră de la 25 m pentru gazde. 
C. Ionescu primește o pasă 
pe partea dreaptă teeearcâ o 
eeoe-are dar apărătoc-J echipe: 
oaspete comit henț ta suprafața 
de pedeapsă : lovttxxra de la 11 ■ 
este executată siab de C. Loces- 
eu, portarul Andrei resotegtec 
balonul. In continuare, oaspet: 
accentuează jocul ofensrv, dar 
apărarea echipei locale. în fran- 
te cu porarol Cimpeanu. este 
la post.

A arbitrat foarte bine I. Pătruț 
(Timișoara) următoarele formații: 
riFA PAȘCANI : CIMPEANU. 

Mantale (mir, 67 Dinu), OPREA, 
Cosma. Negri — MĂCIUCĂ, C. 
IONESCU. Lucescu — Reznic n 
HUMTA. M huț (mm. 62 Cirde:).

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI : 
ANDREI — Roșu (min. 75 Gheor- 
ghe). MUREȘAN. Baroian, Pisău 

- - - GALATEANU
CISMARU —

PLOIEȘTI — 
F.CJ». PROGRESUL BRAlLA 
2—4 (2—0) : Mocanu (min. 31) și 
L Gușă (min. 31).

CHIMIA FĂLTICENI 
REA DINAMO 
(1—4) : Croitoru (min. 30). 
can (nun. 65). 
(min. 71).

OTELUL GALAȚI — METALUL 
PLOPENI 4—0 (2—0) : Lai a (min. 
17. 38 74 — ultimele două din
U m) Stan (mm.

C- S. BOTOȘANI 
MANGALIA 2—4 
(mta. 32 și 60).

C.S.M. SUCEAVA 
NUL BACAU 
(mta. 75) Șl 
da U m).

FJE-P.A. -74
MIZIL 1—1 (4—1) : Ionașcu (min. 
*). respectiv Cozarec (mtn. 39).

Mec._ F. C, Constanța — Ceah
lăul p. Neamț a fost amina t 
pentru 29 mai.

Relatăr. de la : Oc. Bălteanu, 
D. Crăciun, S. Nicolescu, T. Un- 
rareanu, L Mindrescu,
L PETROLUL --------

95).— METALUL 
(1—9). Duca

BlRLAD A.S.

M. Palu.
2 59-18 4723 21 S

L Duni CSU ■ 23 3 3 50-20 43
L Oțelul GL 12 7 9 51-23 31
4. Met. Plopeni 3 13 3 12 44-43 29
L FC Consxjuița 0 11 6 11 41-32 23
4. CSM Suceava l! 12 4 12 43-43 28
7. O!. Rm. Sărat 12 4 12 34-r 28
8. AS Mizil ■ 12 4 12 44-52 23
9. CF R Pi,' câni 23 13 2 13 33-44 a

16. Pro gr. Brăila ■ •3 1 14 33-TO n
ÎL Chim. Filr ** 12 3 13 33-44 87
12. Met. Mangalia 2ă U 3 14 33-31 23
IX CS Botoșani a 11 S 13 31-42 25
14. FEP A -74 0 14 4 14 27-42 24
15. Partizanul a 11 1 16 31-43 23
IC Ceahlăul P-N. o 3 C 13 32-43 2217. Prahova CSU 23 8 3 15 24-34 21IX Unirea D. 0 6 6 16 23-47 18

(duminică

Seria a II-a
AUTOBUZUL BUCUREȘTI - 
UNIREA ALEXANDRIA 1-1 (1-1)

BUCUREȘTI

Cînd arbitrul a fluierat sCr- 
șitul meciului dintre Autobuzul 
București și Unirea Alexandria, 
terminat cu scorul de 1—1 (1—1), 
ne-am gindit (și ca noi aEr- 
mau mulți alți spectatori) că ce 
care au pierdut unul dir. ceie 
două puncte puse in joc au fost 
oaspeții si nu gazdele. Spunem 
aceasta falrucft dintre cete două 
combatante amersnțate cu retro
gradarea (aftate ta egahtate de 
pxmcte fa clasa meat) formația 
care a jucat mai frumos, a ară
tat că știe fotbal, a fost oea dtr 
Alexandria. condusă de fosr 
Intemațiocal L. Sătmăreanu. Ma 
ales ta ultima parte a repriza 

Unire*  * combinat tru- 
avut multe ocazii ctare

secunde
mos, a ___ ______ _____ . ..
de goi, fapt pentru oare a£r- 
ntărn că merita victora. Auto
buzul (antrenor Dumitriu HI) a 
atacat mult (dovadă raptxxui de 
comere : 17—2 1), dar haotic, ra- 
tind exasperant, echipa remar- 
clndu-se in special prtatr-un joc 
periculos, tare, ia p^-
cioareta adveraarior. Nu-1 <Se 
mirare, așadar, eă patra duMr; 
jucătorii acestei echipe au prriu 
cartonașe galbene (Dumitru. 9E- 
rea, T. Zamfir. Ursu). De aitfe’ 
după părerea noastră, trehu^au 
să fie mai mulie.

Scorul final a fost stabilii ta 
Primele 15 minute de joc. Primii 
au marcat. In min. 3. 
reștenll : comer executat 
T. Zamfir, Ca!e$u deviază 
capul la MTHKA. care, din 6 
înscrie ușor : 1—9. I.a A-g-a 
mite după aceea, toc Mini 
află la 6—8 m de poartă, tangor, 
dar luftează $1 ratează mărirea 
scocului. Egalarea «e prochrce ta 
min. 16: Răducu trimite inteli
gent o minge Înainte, ta adtnd- 
me, POPESCU o preia perfect 0. 
cu doi adversari ta spate, În
scrie ușor pe lingă portar : 1—1-

bucc- 
de 
cu

mi-

— Nico’ae. Lazăr. 
(min. 72 Mihăliă). 
Ioan. Vlad.

Alexandru POPESCU

ETAPA VHTOARE________
3 iunie): Unirea Dinamo Focșani 
— Ceahlăul P. Neamț (1—2), O- 
limpia Rm. Sărat — Petrolul Plo
iești (0—1). F.CJd. Progresul Bră
ila — A.S. Mizil (1—4), C.S. Bo
toșani — Oțelul Galați 
Prahova C.S.U. Ploiești — 
Suceava (1—3), Dunărea 
Galați — F.c. Constanta wz. 
Metalul Mangalia — Chimia Făl
ticeni (()—1), Partizanul Bacău — 
C.F.R. Pașcani (0—1), F.E.P.A. >74 
Bîrtad — Metalul Plopeni (0—1).

0-5), C.S.M. 
C.S.U. 
(0—0),

A arbitrat bine M. Stănescu 
(Iași) formațiile :

AUTOBUZUL BUCUREȘTI : 
I. Gabriel — Farcaș, ROȘU, Ursu, 
Dumitru (min. 62 Pirclu) — Șiș- 
că (mut. 68 — — ■ —-----------
CALEȘU.
Cursaru.

UNIREA
ROI — Ifrim, STANCU, Drăgan, 
Văcar.u — POPESCU, Floncel. 
Oprea (mm. 60 Pleșoianu). Niea 
— Răducu. VOICtLA.

FERRARINI

Băd'aș) T. ZAMFIR, 
Naghi — Mirea,
ALEXANDRIA : BO-

Modesto
MEDIAȘ 

SLATINA

cabil penalty-til just acordat de 
arbitru pentru hențul în careu 
al fundașului Florea.

Arbitrul St. Rotărescu (Iași) a 
condus foarte bine formațiile :

GAZ METAN : Szebin — Potor, 
Aloman. CULA, Kusch — MOȘ, 
Dulău, Harbădă (min. 46 Langia)
— OLOGU, IONIȚA. Bălău (min. 
72 Călugăr).

I. P. ALUMINIU : COVACI — 
Florea. Vlad, IONAȘCU, Asaftei
— Nuncă. ȘT. LEȚA, PĂUN — 
Tițu. Voicu. S tu păru.

Aurel PĂPĂDIE
VICTORIA BUCU- 

FLACARA AUTOME- 
MORENI 4—4 (1—3) :

DINAMO
REȘTI — 
CANICA _______  _ _ -
lordache (min. 31). Glonț (min. 
56 șl 90), Dumitrescu (min. 98) 
respectiv Cojocaru (min. 9), 
Stive (min. 14). Nistor (mm. 22), 
Ml hies cu (min. 94).

ȘOIMII I.P.A. SIBIU — PRO
GRESUL VULCAN BUCUREȘTI 
1—9 (0—9) : Constantin (min. 72).

CHIMICA TTRNAVENI — AU
TOMATICA BUCUREȘTI 2—6 
(9—0) : Ogreaoi (min. S3), Opri
tor (min. 97). *

CARP ATI MIRȘA — IM.ASA SF. 
GHEORGHE 2—0 (1—0) : Llraue
<min. 12) șl Florescu (min. 59).

MINERUL MOTBU — CLSJS. 
DROBETA TE. SEVERIN 1—i 
(1—2) : Bălan (min. 27), respec
tiv Palea (mm. 94 și 44).

TRACTORUL BL1ȘOV — ME
TALUL BUCUREȘTI 2—9 (1—9) : 
Tănase (min. 29 — sutogol) șl 
Hirsean (mta. 99).

MECANICA FINA STEAUA

TURDA. 26 (prin 
torie meritată 
obținută cu mare greutate șl eu 
multe emoții în fața unei forma
ții, Aurul Brad, dornică de a 
scoate un rezultat favorabil. Au
rul Brad a fost la un pas de a 
pleca de a ci -le la Turda, cu 
un punct sau chiar cu două, fi
indcă din primele minute a des
chis scorul șl sistemul său 
fensiv a funcționat destul 
bine.

începutul partidei a fost

telefon). Vic- 
a echipei locale.

de- 
de

----- _ ___ de
favorabil localnicilor. In min. 3, 
la primul atac al oaspeților, ba
lonul a ajuns ta TIRCHINICI, care 
se afla ta 18 m, și acesta a șutat 
pe mijlocul porții, portarul Gb. 
Vasile a făcut .o paradă*  și min
gea s-a «trecurat printre miinile 
sale ta plasă : o—1. Din acest 
minut, jocul a avut sens unic, 
spre poarta lui Rudisuli, dar ju
cătorii localnici au ratat o suită 
de ocazii favorabile. Amintim 
câteva dintre ele : 
Pop. de La 
în min. 29 
imitat , ta 
tot de la 
adversar !------------------- _____ __
gazdelor au căzut din lovituri li
bere. Prima oară, ta min. 52, cind 

a executat excelent o 
liberă de la 17 m tri- 

balonul peste „zid" ta 
1—L A doua oară, ta 

, eind fundașul COCAN, 
tot de la 17 m, a șutat puternic 
sub bară, făcînd inutilă inter
venția portarului Rudisuli : 2—1. 
Merită să menționăm că în min. 
75, cind scorul era 1—1, Badea a 
scăpat de fundașii localnici, a 
ajuns fa caret, și singur cu por
tarul Gh. Vasile a ratat incredibil.

Bun arbitrajul lui N. Georgescu 
(Buzău), care a condus forma- 
tifle :

STICLA • Gh. Vasile — Bala, 
LUDUȘAN. Matei, COCAN — BA- 
COȘ. Porațchl. Vădana (min 22 
Rus). Tebel — Rațiu, Pop (mfa. 
45 BORZA).

AURUL : Rudisuli — Lăcătuș 
(min. 46 Petrișor), MERLA, Gă- 
lușcă, Dădu — Micu, Gavrilâ. 
Badea. Bodea — Ucu (min. 75 
Tîr.țăreanu), TIRCHINICI.

Pomoiliu I/INT1LA

favorabile.
in min. 28, 

12 m, a greșit ținta ; 
Rațiu. de La 6 m, l-a 

min. 39. același R-ațiu, 
6 m, a șutat intr-un 
Cele două goluri ale

enipe aflate în dramatica dispu
tă pentru evitarea retrogradării, 
in prima repriză, jucînd cu dă
ruire și apărîndu-se grupat, oas
peții au reușit, să zădărnicească 
atacurile li-psite de luciditate ale 
reghinenilor. Repriza a doua a 
oferit un frumos spectacol fot
balistic. oare a ridicat tribunele 
în picioare. în min. 57. Naște a 
centrat impecabil. Lazăr a trimis 
cu călcîiul la vinclu. Vălean a 
scos balonul cu un reflex uimi
tor, pentru ea în faza următoare 
Lazăr să trimită o pasă înapoi 
lui Pîslaru. însă acesta alunecă, 
MITRA CU interceptează și după 
o cursă de 20 m marchează: 0—1. 
A urmat o puternică dezlănțuire 
a gazdelor, ounctată de incredi
bilele ratări ale lui Hajnal (min. 
63), PîsLaru (min. 64). Cimpeanu 
(min. 65) și Cioată (m-in. 67). 
pentru ca în min. 73 Hîrciagă 
să-1 faulteze în careu pe Cim
peanu, penaltyul 
transformat cu
HAJNAL. Apoi, în zece minute, 
gazdele au marcat alte trei go
luri unei echipe

78 Naște U 
, centrează

acordat fiind 
siguranță de

debusolate : în 
„întoarce" pe 
șl PISLARU 

m în coltul 
corner execu-

BORZA 
lovitură 
mițind 
poartă : 
min. 85,

AVINTUL REGHIN - UNIREA 
ALBA IULIA 4-1 (0-0)

REGHIN, 26 (prin telefon). — 
Cinci mii de spectatori au um
plut pînă La refuz tribunele sta
dionului dhn localitate, penitru a 
urmări o partidă în*tre  două e-

BUCUREȘTI — C.S. TlRGOVIȘTE 
1—0 (0—0) : P. Dumitru (min. 66),

BeUatări de la : D. Daniel, 
L Ionescu, I. Ducan, I. Verzescu, w_ > Gruia, n. To-G. Jugănaru, C, 
kacek.

min. '
Aldea, ________
șutează de la 12 
lung ; ta min. 80, __ _
tat de Lazăr, CIOATA se înalță 
și trimite balonul cu capul sub 
bară ; în min. 88 un nou cor
ner, executat de data aceasta de 
Hajnal, Hirciagă trimite balonul 
in bară, mingea revine în careu 
și EROS marchează din nou, din 
plonjon, cu capul.

Arbitrul Ad. Porumboiu (Vas
lui) a condus foarte bine ur
mătoarele echipe :

AV1NTUL : Biro — SOLOGUB, 
CIOATĂ, Pislaru, Gall — Mera, 
LAZAK, Eriis — Cimpeanu (min. 
85 Fărcaș), HAJNAL, Naghi 
(min. 45 NAȘTE).

UNIREA : VĂLEAN
GROZAV, HIRCIAGA, 

AL.
PintUie). 

(min.
— Georgescu, 
(min. 69 
MITRACU 
Maier.

- Aldea, 
Dumitru 

MOLDOVAN, 
nia, Trif — 
80 Nlcula),

ZAHARIAPaul
CLUJ-NAPOCA — F.C.TVL 

ARAD 4—1 (2—1) : Bucur
42), Fîșic (min. 43), Cîm- 
II (min. 70 — din 11 m), 
imin. 79), respectiv Ca*

U 
(min. 
peanu 
Boeru 
meniță (min. 32).

C.F.R. TIMIȘOARA — MURE
ȘUL EXPLORĂRI DEVA 2—1 
(2—0) : Trifan <min. 40), Stănes
cu (min. 42), respectiv Terchi- 
nici (min. 87).

STRUNGUL ARAD — GLORIA 
REȘIȚA 2—1 (1—1) : Nedelcu II 
(min. 3 — din 11 m). Gali (min 
65), respectiv Foaie (min. 12).

C.S.M. REȘIȚA — MINERUL 
LUPENI 2—0 (2—0) : Ciurea (min 
30) și Jac (min. 32).

OLIMPIA SATU MARE 
MATURA ZALAU 1—0 
Koatiș (min. 67).

GLORIA BISTRIȚA — 
LURGISTUL CUGIR 1—0 .
Florea (min. 48 — din 11 m).

MINERUL CAVNIC — INDUS 
TRIA SÎRMEI C. TURZII 3—0 
(2—0) : Năprădean (min. 40 și 
65), Baiza (min. 45).

Relatări de la : I. Lespuc,

- AR
IO—0) .'

MET Ar 
(0—0) r

c.
1. DINAMO V. 28 16 10 2 55-28 42 Crețu, Gh. Mormăită. P. FuchSj
2. Șoimii Sibiu 28 16 3 9 48-27 35 Z. Kovacs I. Toma, M. Palcău.
3. Automatica 28 12 5 11 34-30 29
X Progresul V. 28 12 5 11 40-39 29 1. ,U“ CJ-NAP 28 18 8 2 59-17 44
X Mec. fină St. 28 13 3 12 38-39 29 3. Gloria B-ța 28 15 6 7 48-20 36
6. Chim. Tirn. 28 13 3 12 40-42 29 3. CSM Reșița 28 12 6 10 30-28 30
7. CS T-viște • 28 13 5 10 40-29 28 4. Strungul Arad 28 14 2 12 34-37 30
X Tractorul 28 11 4 11 38-34 28 5. Armăt. Zalău 28 13 3 12 42-34 29
1. Carpați M. a 12 3 13 40-35 27 6. Aurul Brad 28 12 5 11 32-28 29

11. Aluminiu 28 11 5 12 35-34 27 7. Min. Lupeni 28 U 4 12 41-48 28
11. Flacăra M. 28 10 7 11 40-39 27 8. Olimpia S.M. 28 7 11 43-35 27
IX Gaz metan 28 11 5 12 30-38 27 10. Min. Cavnic 28 12 3 13 57-53 27
13. IMASA 28 3 9 10 29-37 27 11. Mureșul Deva 28 9 9 10 35-31 27
14. CSMDrIS 28 11 3 14 32-39 25 12. Av. Reghin 28 11 5 12 32-32 27
IX Metalul Buc. 28 8 9 11 34-48 25 13. FCM UTA 28 12 3 13 37-41 27
IX Autobuzul 28 1 8 12 32-37 24 14. Unirea A.I. 28 12 3 13 33-49 27
17. Unirea Alex. 28 7 16 n so-ti 24 15. Met. Cugir 28 9 6 13 31-35 24
13. Min. Motru 23 6 7 15 11-37 19 16. Sticla Turda 28 9 6 13 24-4G 21• Echipă penalizată cu I puncte 17. GL Reșița 28 10 2 16 27-57 22

ETAPA VHTOAHE: Unirea 18. Ind. sîrmei 28 7 5 16 26-45 19
Alexandria — Șoimii IJA. Si
biu (0—3). Mecanică fină Steaua 
București — Dinamo Victoria 
București C—4), I-MA.S.A. Sf. 
Gheorghe — Flacăra Automecanica 
Moreni (1—1), Automatica Bucu
rești — Autobuzul București 
(0—0), Tractorul Brașov — Gaz 
metan Mediaș (0—2), Progresul 
VuSoan București — Metalul 
București (5—2), C.S Jd. Drobeta 
fir. Severin — Chimica Ttrnăveni 
®—2), IJ>. Aluminiu Siatina — 
Minerul Metru (1—0), CJS. Tlrgo- 
vîș-e — Carpați Mlrșa (0—1).

ETAPA VnTOARE
Brad __ w  ___ __
Mureșul Explorări Deva — Sticla 
Arleșui Turda (0—0), Unirea Alba 
Iulia — Gloria Reșița (2—1), 
C.S.M. Reșița — Minerul Cavnic 
(0—3), F.C.M. U.T.A. — AvintuJ 

_*  ‘ (0—0), Armătura Zalău
— Gloria Bistrița (0—1). Meta 
IurgisUM Cugi-r — Olimpia Satu 
Mare (0—3). InduMria sîrmei 
Cîmpia Turzii — C.F.R. Timi
șoara (0—3), 'Minerul Lupani — 
Strungul Arad (1—5).

Aurul 
„U“ Cluj-Napoca (0—2).

Reghin

Azi, la Plopeni, in preliminariile C. E. de juniori

ROMANIA U.R.S.S., UN DERBY AL GRUPEI A 7-a

LA 29 MAI 1985 A DOUA 
TRAGERE SPECIALA PRO- 
NOEXPRES DIN ACEST AN 

în cadrul a 6 extrageri, in
3 faze, cu un total de 
mere, participant au 
litatea obținerii de :
• AUTOTURISME

CIA 1300“
• EXCURSII IN 

GERMANA
• MARI SUME DE BANI 
cîștiguri fixe (începînd cu

cele de 50.000 lei) și va
riabile.

Se pot 
cumulate.

ULTIMA
PARE:
1985

LOT^PRGNOSPORT INFORMEAZĂ

obține

ZI DE
MARȚI

33 nu- 
posibi-

„DA-

R.D.

cîștiguri

PARTICI-
28 MAI

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO 2 MN 23 MAI: 
EXTRAGEREA I : 23 56 31 45 ; 
EXTRAGEREA A II-a : 34 29 TO 
51 ; EXTRAGEREA 
55 15 42. Fond total 
634 710 lei.

A m-a : 59 
de cîștiguri :

CONCUBSC-• REZULTATELE
LUI PRONOSPORT DIN 26 MAI : 
1. Olimpia Rm. Sărat — Dunărea 
CSU Galați 1: 2. Oțelul Gaiați 
— Metalul Plopeni 1; 3. C.S. Bo-

Metalul Mangalia 1; 
fină Buc.

Tîrgoviște 1: 5. Șoimii IPA Sibiu 
Vulcan 1; 6. *U “

toșani
4. Mecanică c.s.

6.
F.C.M. U.T.A. 1;

Parma 1; 8. Ca- 
Bojogna 1;

— Progresul 
Cluj-Napoca
7. Arezzo — Parma 1; 8. 
gllarl — Bojogna 1; 9. Catania
— Triestlna X; 10. Cesena — Bari 
2 ; 11. Ernpoli — Perugia X; 12. 
Genoa — Pisa 1; Lecce — Carnpo- 
basso X.

Fond total de cJstiSuri; 720 925 lei.

A sosit, iată, și ora partidei 
dintre juniorii noștri și cei so
vietici. Primul meci pe care 
selecționata noastră H susține 
pe teren propriu in cadrul a- 
eestor preliminarii ale Cam pi o- 
Ddiului european A, organizat 
acum după modelul celui de 
seniori ; preliminarii devenite, 
prin urmare, cu mult mai di
ficile. tocmai pentru că dintr-o 
grupă de patru sau cinci e- 
chipe se califică numai una. 
Dealtfel, rezultatele înregistra
te pînă în prezent în grupa a 
7-a sînt suficient de grăitoare. 
Iată-le, în ordinea cronologică 
a disputării meciurilor :

Turcia — România 
Cehoslovacia — Turcia 
Cehoslovacia — România 
Turcia — U.R.S.S. 1—1.

o-i,
1— o,
2— 0,

1.
2.
3.
4.

CLASAMENT
Cehoslovacia 2 2 0 0 3—0 4
România 2 10 1 1—2 2
U.R.S.S. 10101—1 1
Turcia 3 0 12 1—3 1

Cum doar echipele României 
și Uniunii Sovietice la obți
nut .egalul*  in extremis, în 
ultimele minute, in partida cu 
juniorii turci) au reușit puncte 
.la adevăr*,  intilnirea de as
tăzi. de la Plopeni. devine și 
mai importantă pentru tinerii 
noștri .tricolori*,  care, imediat 
după infringerea de la Turnov, 

că nu le rămîne de- 
reabiliteze în fata ju- 

sovietici.
să cîștigăm

afirmau 
cit să se 
niorilor 
neapărat 
— ne spunea nu de 
locașul Badea, cel 
jucător în partidele 
tanbul și Turnov. Totul este 
să nu ne descurajăm Ia o pri
mă nereușită, să luptăm pînă 
la ultima picătură de energie*.  
Și vor trebui să lupte, cu atit 
mai mult cu cit adversarul e 
de primă categorie, tenace și 
puternic. Dar să nu uităm că 
ultimele două meciuri oficiale 
(din preliminarii) cu echipa 
sovietică au fost favorabile 
.tricolorilor" : 3—1 la Bacău si

„Trebuie 
acest meci 
mult mij- 
mai bun 
de la Is-

1—1 la Zaporoje, rezultate 
obținute în 1979 de promoția 
lui Geolgău, Turcu. Ralea, D. 
Zamfir, Iovan, Fi. Pop, Suciu. 
Să sperăm că si promoția a- 
cestui an va înscrie în pal
mares o victorie ; o promoție 
reprezentată de Leu — Polo- 
gea. Gh. Popescu, Zamfir, Po
jar — Sabău, Pistol, Badea — 
Cadar, Nuță, Matei. Rezerve 
vor fi Prunea. Șuioc Oloșutea- 
nu. Moldovan, Chivu, Roșu, 
Proșteanu.

Iată și lotul juniorilor sovie
tici, sosiți sîmbătă : Skliarov, 
Kovjlev, Bovbuăovskas, Kara
petian, Mirzoean, Pasko, Ga
gloev, Diovldine, Govchtchine, 
Chiroki, Solovtsov, Bovtkhine, 
Kovtoun, Tsveiba, Kaliwaovska. 
Ieri după-amiază, oaspeții au 
făcut un - antrenament la Plo
peni.

Ora de începere a meciului : 
17. Arbitrai întîlnirii : Konstan- 
iinou Dimitriadis (Grecia) ; la 
linie : Cr. Tcodorescu si Gb. 
Constantin.



La Campionatele europene de la Budapesta

DEBUT PROMIȚĂTOR AL BOXERILOR TRICOLORI

SPORTIVI ROMÂNI IN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE

Î.LDAPESTA. 26 (prin te- 
lelon). Sîmbătă au început în 
Palatul sporturilor din capitala 
Ungariei întrecerile . celei de a 
XXVI-a ediții a Campionate-a
lor europene de box pentru se
niori. Pentru cele 12 centuri 
continentale se înfruntă 169 de 
pugiliști din 23 de țări. De 
remarcat că reprezentativele 
României, Bulgariei, R. D. Ger
mane, Iugoslaviei, Uniunii So
vietice si Ungariei prezintă 
sportivi la toate cele 12 cate
gorii de greutate. Acest mara
ton pugilistic, care se va în
cheia duminică, va însuma 157 
de meciuri.

Gala inaugurală a adus bo- 
xen.or români o frumoasă vic
torie realizată de Rudei Obre- 
ja. Semimijlociul nostru a ob
ținut un succes scontat — fără 
să fi avut prea mult de furcă 
cu adversarul său — în fața 
danezului Iven Vohnsen, Aces
ta a fost dominat cu autori
tate. chiar de la primul gong, 
directele de stînga si croșeele 
lui Obreja atingîndu-si ținta 
cu regularitate. O frumoasă 
combinație de trei lovituri ex
pediate de român si danezul 
face cunoștință cu podeaua. 
Acesta reia lupta după ce a 
fost • umărat. dar cu puțin

HCLLENTĂ CUMPORTARE
(Urmare din vag 1) 

dîale. Cele 6 medalii cucerite 
aici, Ia Katowice, sini argu
mente elocvente 1“

In reuniunile precedente : Ia 
cat. 82,5 kg. Petre Becheru a 
concurat sub posibilități, fiind 
incomplet refăcut după o ope
rație (a ocupat locurile 7 la 
smuls, 6 la aruncat. 6 Ia to
tal) ; cat. 90 kg. Dumitra Pe
tre a ratat toate cele trei în
cercări la smuls (160 kg) și a 
ieșit din concurs ; Vasile Groa
pă, la aceeași categorie cu 
Nicu Vlad. dar nu și la a- 
ceeași vîrstă (are 30 de ani), 
s-a clasat al șaselea la total 
(8 la smuls. 6 la aruncat), per
formanță mulțumitoare, ținînd 
seama de faptul că el este a- 
cum la perigeu.

Iată rezultatele : cat. 75 kg
(România nu a avut reprezen
tant), smuls : 1. Aleksandr Var- 
banov (Bulgaria) 157,5 kg, 2. 
Joachim Kunz (R.D.G.) 155 kg,
3. Serghei Li (U.R.S.S.) 155 kg 
(a fost mal greu la eîntar) ; a- 
runcat : 1. Varbanov 202,5 kg,
2. Kunz 195 kg, 3. Li 190 kg ; 
total : 1. Varbanov 360 kg, 2.
Kunz 350 kg, 3. Li 345 kg ; cat.
82,5 kg, smuls : 1. Asen Zlatev 
(Bulgaria) 177,5 kg, 2. Anatol

PE TERENURILE DE TENIS
• In cadrul celui de al 3-lea 

tur de calificare la „Internațio
nalele" Franței, la Roland Gar
ros, Florin Segărceanu a dispus 
de spaniolul Sanchez cu 3—6, 
7—5, 6—4 și astfel va Intîlnl In 
primul tur pe americanul Paul 
Annacone. Tot în primul tur 
McEnroe va juca cu haitlanul 
Agenor, Ilie Năstase cu Prpic 
(Iugoslavia), care l-a eliminat pe 
A. Dîrzu cu 6—4, 6—1. T. Smid 
cu Tous (Spania), Nystrdm cu 

GRIVIȚA ROȘIE Șl „POLI" IAȘI iN FINALĂ
(Urmare din trag. 1)

de „șah-mat“. chiar în minu
tul 7 Stroe reușind un eseu, 
cu grămada. Au urmat alte 
patru eseuri, unul mai spec
taculos decît altul. încă în 
prima parte a meciului (în or
dine : Gh. Dinu, C. Tudor și. 
de două ori la rînd. Al. Ma
rin) ; Tudose a transformat de 
trei ori și a adus scorul re
prizei la 26—0. în tot acest 
timp, buzoienii — lipsiți de 
trei dintre piesele lor de bază : 
Cioarec, la grămadă. Gomo- 
escu, mijlocașul care face le
gătura cu linia de treisferuri. 
și centrul Cristian Capmare. 
reținut Ia lotul național — nu 
au inițiat decît două-trei ac
țiuni mai periculoase, nefina
lizate însă (se rezervă, proba
bil, pentru sfîrșitul de campio
nat). După pauză, „festivalul" 

timp înainte de sfirșitul pri
mei reprize este din nou k.d. 
„Istoria" se repetă la indigo 
în rundul secund si arbitrul de 
ring dictează abandonul lui 
Vohnsen. Rudei Obreja a de
butat, astfel, printr-o specta
culoasă victorie realizată îna
inte de limită. In următorul 
meci, el va lupta cu finlande
zul Zoni Nyman, medaliat cu 
bronz la J.O. de la Los An
geles. Nu va fi un meci ușcr 
pentru reprezentantul tării 
noastre, finlandezul dovedin- 
du-se un boxer tehnic. în for
mă excelentă. El a demonstrat 
aceasta in aceeași gală cu O- 
breja, cind a furnizat marea 
surpriză a zilei de stmbîfă. în 
fața campionului ungur Tibor 
Molnar.

Duminică, Dumitru Șchiopa 
(semimuscă) l-a învins la 
puncte pe iugoslavul Zivodi- 
novici. Românul, bine pregătit 
fizic, a insistat mai mult și 
seriile Ia figură l-au convins 
pe oficiali să-i acorde victoria 
cu 5—0. în sferturile de finală, 
Dumitru Șchiopu îl va întîlni 
pe sportivul sovietic Abdrah- 
manov, care a dispus prin k.o. 
tehnic, în prima repriză, de 
finlandezul Unelinaeki.

Cu succes a debutat și „greul"

LA C.E. DE HALTERE
Krapati (U.R.S.S.) 170 kg. 3.
Laszlo Kiraly (Ungaria) 170 kg, 
...7. Petre Becheru 150 kg ; arun
cat : 1. Zlatev și Zdravko Stol- 
cikov (Bulgaria) 215 kg (aceeași 
performanță, aceeași greutate),
3. Krapati 210 kg, ...S Petre Be
cheru 197,5 kg ; total : 1. Zlatev
392.5 kg, 2. stoiclkov 382,5 kg, 
3. Krapati 380 kg, 4. Kiraly 370 
kg, 5. Kalman Csengeri (Unga
ria) 353 kg, 6. Petre Becheru
347.5 kg ; cat. 90 kg, smuls : 1. 
Viktor solodov (U.R.S.S.) 180 kg, 
1. Rumen Teodoslev (Bulgaria) 
177,5, 3. Plotr Krukowskl (Polo
nia) 175 kg ; aruncat : 1. Teo- 
dosiev (Bulgaria) 222,5 kg. 2. So
lodov 222,5 kg (mal greu la eîn
tar), 3. Krukowskl (Polonia) 213 
kg ; total : 1. Solodov 402,5 kg, 
3. Teodosiev 400 kg, 3. Krukow- 
ski 390 kg ; cat. 100 kg, smuls : 
1. NICU VLAD 185 kg, nou re
cord național (mal ușor decît 
adversarul de pe locul secund 
cu 2,5 kg), 2. Viktor Sevelk 
(U.R.S.S.) 185 kg, 3. Andor Sza- 
nyl (Ungaria) 172,5 kg, ...8. Va
sile Groapă 160 kg ; aruncat : 1. 
Szanyl 217,5 kg, 2. Nicu Vlad 
215 kg (mai ușor decît Wisuwa), 
3. Renâ Wisuwa (R.D.G.) 215 kg, 
...6. Vasile Groapă 205 kg ; to
tal : 1. NICU VLAD 400 kg, nou 
record național, 2. Sevelk 392,5 
kg, 3. Szanyl 390 kg, 4. Wisuwa
382.5 kg, 5. Pavel Kuznețov 
(U.R.S.S.) 375 kg, 6. Vasile Groa
pă 365 kg.

Beutel (R.F.G.), Arias (S.U.A.) 
cu Saad (Argentina), Teltecher 
cu Campos (Brazilia).
• Ultimele rezultate (ziua a 

6-a) în „Cupa Mondială" pe e- 
chipe : S.U.A. — R.F.G. 3—0 (cel 
mal disputat meci : McEnroe — 
Schweier 7—5, 7—6) șl Australia
— Spania 2—1.
• Semifinale în turneul femi

nin de la Lugano : M. Maleeva
— Hanlka -6—1. 7—6 șl Gadusek
— Sukova 6—4, 1—6. 6—4.

grivițean a continuat : Gh. 
Dinu, un tînăr înaintaș cu 
reale calități, și Bălan finisînd 
seria eseurilor. întregite de 
Tudose — 2 transformări, un 
drop și o l.p. Arbitrul C. 
Stanca (Constanța) a condus 
bine un meci care nu i-a ri- 
ridicat probleme. GRIVIȚA RO
ȘIE: MARIN — CALAFE- 

TEANU. Țuică (min. 62, Neaga) 
VOICU, C. Tudor — TUDOSE. 
ANTON — Gh. DINU. DI- 
NESCU, Pena — Stroe, PON- 
GRACZ — Bălan, ILCA. I. Au
rel (min. 41, Broscaru).
• Cea de a doua întîlnire 

a adus fată în față două e- 
chipe combative, de forțe a- 
proximativ egale, cu stiluri de 
joc asemănătoare : obținerea 
balonului în momentele fixe 
(superioritate ieșeană la gră
mezi. băimăreană la tușe), ur
mate de intrări ale înaintași- 

Gheorghe Preda, învingător la 
puncte în meciul cu finlande
zul Kopola. în „optimi", Gheor- 
ghe Preda va boxa cu bulgarul 
Kirilov, care l-a întrecut prin 
abandon dictat de arbitru. în 
rundul III, pe iugoslavul Jeu- 
det.

Duminică seara tîrziu au urcat 
în ring alți doi boxeri români. 
„Cocoșul" Relu N is tor l-a între
cut dar la puncte (5—0) pe 
scoțianul L Hood, iar semi
greul Petre Bornescu a obținut 
o victorie categorică (5—0) în 
fața bulgarului S. Rusinov, ca- 
lificindu-se pentru turul ur
mător al prestigioasei compe
tiții.

Petre HENȚ

ECHIPA NOASTRĂ DE
SUWALKI, 26 (prin telefon). 

Ambiționați (oarecum !) de 
slaba comportare din proba in
dividuală. sabrerii noștri au în
cercat să șteargă impresia ne
favorabilă in disputa pe echi
pe. în ultima zi a turneului 
țărilor socialiste la scrimă — 
dedicată probei pe echipe la 
sabie și floretă masculin —, 
sabrerii au debutat cu o victo
rie în fata redutabilei forma
ții a R. D. Germane, aflată în 
evidentă ascensiune in ierar
hia internațională, cu 8—7 
(Florea 4, Chieuliță 4. in schimb 
Păunescu si Szabo fără vic
torii). pentru ca apoi să trea
că și de echipa secundă a tă
rii gazdă cu 9—2 (Florea și 
Chieuliță cite 3. Păunescu 2, 
Szabo 1). în întiînirea pentru 
stabilirea câștigătoarei grupei, 
sabrerii noștri au cedat. însă, 
în fața reprezentativei Unga
riei, în care evoluau G. Szabo 
și Abay, laureați ai probei in
dividuale. Deci, Ungaria — 
România 9—5 (V. Szabo și
Păunescu cite 2, Florea 1). De 
remarcat că în această întîl
nire sportivul nostru Vilmoș

„MARELE PREMIU
SAN JOSE. Cu concursul 

„Brace Jenner Classic" a în
ceput seria întrecerilor din ca
drul „Marelui premiu" la atle
tism. Au fost înregistrate cîte- 
va rezultate remarcabile: BĂR
BAȚI, 200 m: Kirk Baptiste 
(SUA) 20,10 (vînt +3,65 m/s); 
400 m: Mark Rowe (SUA) 
45,16; 110 mg: Roger King
dom (SUA) 13,31, Andre Phi
llips (SUA) 13,41; lungime: 
Mike Powell (SUA) 8,17 m 
(vînt +2,51 m/s); prăjină:
Pierre Quinon (Franța) 5,60 m; 
disc: Imrich Bugai (Cehoslova
cia) 71,26 m — record națio
nal, Knut Hjeltnes (Norvegia) 
69,62 m — record național, Art 
Burns (SUA) 69,10 m; suliță: 
Einar Vilhjalmsson (Islanda) 
88,28 m, Tim Petranoff (SUA) 
87,22 m; FEMEI, 100 m: Va
lerie Brisco-Hooks (SUA) 11,01 
(vînt +2,54 m/s); 800 m: Jar- 
mila Kratochvilova (Cehoslova

lor. „molurile" alternind cu 
deschiderile spre liniile de 
treisferturi. Ieșenii au cîștigat 
pe merit deoarece au fost mai 
deciși în acțiunile lor. mai pre- 
ciși în jocul paselor. înainta
rea lor puternică a fost, de 
altfel. în cîteva rinduri pe 
punctul de a intra în terenul 
de tintă băimărean. iar ata- 
canții au dovedit destulă a- 
dresă în regim de mare viteză. 
Cu toate acestea, punctele s-au 
marcat din lovituri de picior : 
Băietu — două drop-goaluri. la 
capătul unor acțiuni cursive și 
Mititelu — l.p.. respectiv Osiac
— 2 i.p. A arbitrat corect O. 
Ionescu (Constanta).

POLITEHNICA IAȘI :Mititelu
— VASILIU. CREȚU. Manea. 
Bălteanu — BĂIETU. DOROF- 
TEI — NEMESNICIUC. Lavric. 
VASLUIANU (min. 45. Leu- 
ciuc) — Andrei. C. Popa — 
Tunaru, Colibă. Patrăhău (min. 
71, P. Petri șor).

• O importantă reuniune in
ternațională de înot a avut loc 
în bazinul din Monaco, la care 
au luat parte cîțiva dintre cei 
mai buni înotători din lume, 
între care și două românce. în 
proba de 100 m fluture, Car
men Bunaciu a fost a tieia 
(1:02,97), după Kornelia Gres- 
sler (RDG) 1:00,72 și Jenna 
Johnson (SUA) 1:01,69 și îna
intea lui Katleen Nord (RDG) 
1:03,00 și Monica Magni (Ita
lia) 1:03,06, iar la 200 m spa
te, Anca Pătrășcoiu a fost a 
doua (2:15,09), după Cornelia 
Sirch (RDG) 2:14,57 și înaintea 
lui Svenja Schlicht (RFG) 
2:18,02 și Betsy Mitchell (SUA) 
2:18,07.

Alte rezultate: FEMEI: 200 
m liber: Tiffany Cohen (SUA) 
2:03,73, Kim Brown (SUA) 
2:04,12; 40# m liber: Cohen
4:14,78, Brown 4:18,91; 100 m 
bras : Ute Geweniger (RDG) 
1:12,02, Ingrid Lempereur (Bel
gia) 1:12,18; BĂRBAȚI: 100 m 
liber: Stephane Caron (Franța) 
51,38, Matt Biondi (SUA) 51,41; 
40# m liber: Sven Lodziewski 
(RDG) 356,82, Dan Jorgensen 
(SUA) 3:57,71; 100 m spate: 
Dirk Richter (RDG) 56,72,

Turneul țărilor socialiste la scrimă

SABIE. DOAR iN APROPIEREA PODIUMULUI
Szabo l-a întrebut (5—2) pe 
B. Szabo, din echipa Ungariei, 
medaliat cu argint in proba 
individuală. în acest feb echi
pa noastră de sabie a „tras" 
pentru locurile 3—4 cu prima 
reprezentativă a Poloniei. in 
care de tă dată a fost
Introdus și trăgătorul nr. 1, 
campionul mondial Wodke. Me
ciul a fost echilibrat pină la 
4—4, apoi, spre final, polone
zii s-au detașat, in pofida în
locuirii lui Păunescu (0 victo
rii) cu Florea, care I-a între
cut (5—2) pe actualul campion 
mondial de tineret. Olech. Scor 
final: Polonia I — România 
9—5 (au punctat Chieuliță 2, 
Szabo, Pop și Florea). CLA
SAMENT : 1. U.R.S.S.. 2. Un
garia (9—i în finală). 3. Po
lonia I, 4. România.

în Întrecerea floretiștilor pe 
echipe, reprezentativa tării 
noastre a obținut următoarele 
rezultate în grupa prelimina
ră : 8-^8 (56—55) cu Cuba și
1—9 cu R. D. Germană, cla- 
sîndu-se astfel pe locul doi. 
Pentru locurile 1—3 s-au cali
ficat echipele Ungariei. R.D.G.

" LA ATLETISM
cia) 1:59,92, Joetta Clark (SUA) 
2:01,83, Robin Campbell (SUA) 
2:02,20; 3000 m: Francie La- 
rrieu (SUA) 8:50,54, Grete 
Waitz (Norvegia) 8:51,10; 400 
mg: Judy Brown-King (SUA) 
55,41, Tonja Brown (SUA) 
55,89; înălțime: Stefka Kosta- 
dinova (Bulgaria) 1,95 m, 
Louise Ritter (SUA) 1,92 m.

HOUSTON. In cadrul unei 
reuniuni desfășurate în locali
tate, Jim Howard, un texan 
de 25 ani, a sărit la înălțime 
2,35 m — nou record al SUA. 
Vechiul record, de 2,34 m, îi 
aparținea lui Dwight Stones 
din 1984.

F O T

Frank Baltrusch (RDG) 57,32; 
200 m bras: Etienne Dagon 
(Elveția) 2:24,60, Thomas Bohm 
(Austria) 2:27,28 ; 200 m flu
ture: Jorgensen 2:04,84, Aleks. 
Prigoda (URSS) 2:05,13.

• „Cupa internațională a Ja
poniei" la gimnastică ritmică, 
desfășurată la Tokio, a reve
nit sportivei bulgare Lilia Ig
natova cu 39,85 p. Pe locul 
cind #-a clasat Doina Slăicu- 
lescu cu 38,85 p.
• în cadrul turneului mas

culin de calificare pentru C.E. 
de volei, caie are loc la Vie- 
na, echipa României a fost în
trecută de cea a Greciei cu
3—1 (—13, 7, 10, 8) și a în
vins pe aceea a Turciei cu 3—0 
(8, 15, 7). Alte rezultate: RFG 
— Austria 3—2, Israel — Aus
tria 3—1, RFG — Gretia 3—1; 
în întrecerea similară fe
minină, de Ia Viana Do 
Costelo (Portugalia) : Polo
nia — Spania 3—0, Cehoslova
cia — M. Britanie 3—0, Iu
goslavia — Portugalia 3—0, Ce
hoslovacia — Portugalia 3—0,' 
Polonia — Iugoslavia 3—0, Spa
nia — M. Britanie 3—0. După 
4 etape: 1—2. Cehoslovacia și 
Polonia 8 p.

șl Polonia I. iar pentru locu
rile 4—6 reprezentativele Româ
niei, U.R.S.S. și Bulgariei. E- 
chipa noastră a realizat rezul
tatele : 9—1 cu Bulgaria (Mo
les și File cite 3, Buzan 2 și 
Hasti) și 5—9 cu U.R.S.S., cla- 
sîndu-se în final pe locul 5, 
după R. D. Germană. Ungaria, 
Polonia I și U.R.S.S.

Paul SLAVESCU

ACTUMITATfA ÎN CICLISM
• După ce vineri participanții 

la cea de a 68-a ediție a „Tu
rului Italiei" au avut o bineme
ritată zl de odihnă, sîmbătă el 
și-au continuat Întrecerea in ca
drul etapei a opta, de la Foggia 
la Matera, cale de 167 km. La 
finiș a fost prezent un pluton 
de peste 30 de alergători (4.13:39), 
primii clasați beneficiind, con
form regulamentului, de cîteva 
secunde bonificație : Acaclo Da 
Silva (Portugalia) 4.13:19, Frank 
Hoste (Belgia) 4.13:24, Pierlno 
Gavazzi (Italia) 4.13:29 etc. Nu 
au Intervenit modificări impor
tante in clasamentul general, 
astfel că în frunte se află tot : 
Roberto Visentini (Italia) 41.14:47, 
urmat de Bernard Hinault la 28 
s, Marino Lejarreta (Spania) la 
1:16, Stefan Mutter (Elveția) 1:25 
Francesco Moser (Italia) la 1:31, 
Hubert Seiz (Elveția) la 2:04 etc.

Sîmbătă dimineața, la Foggia, 
a avut loc un concurs, in că- 
drul „Turului", Intitulat „serii de 
sprinturi". A cîștigat italianul 
Stefano Allocchio, cu o medie 
orară de 55,045 km.
• Italianul Francesco Moser 

va efectua, la 16 iunie, o ten
tativă de corectare a recordului 
mondial absolut de viteză, tn- 
cercarea o va efectua pe pista 
unul aerodrom, de lingă Verona, 
folosindu-se de o bicicletă spe
cială. Recordul este deținut de 
americanul Grylls, cu 94,750 
km/h din 1980. pe o pistă din 
Ontario (California).

2—1, Bayer Leverkusen — FC 
KOln 4—4, Karlsruhe — Bayern 
MUnchen (disputat marți) 0—4. 
Meciul FC Kaiserslautern — Ba
yer Uerdingen a fost aminat. In 
clasament : 1. Bayern Munchen
46 p, 2. Werder Bremen 44 p, 3. 
FC Kain 40 p... 15—16. Fortuna 
Dusseldorf șl Armina Bielefeld 
27 p, 17. SC Karlsruhe 19 p. 18. 
Eintracht Braunsehveig IS p.

POLONIA (et. 25) : Gomik Za- 
brze — Lech Poznan 5—0, Wid- 
zew Lodz — Radomiak 3—1, GKS 
Katowice — Wisla Krakowia 1—0, 
Motor Lublin — Ruch Chorzow 
1—0. SLask Wroclaw — Pogon 
Szczecin 2—2. Legia Varșovia — 
Lechla Gdansk 1—0, Gomik Wal- 
brzych — Zaglebie Sosnowlee 
1—2. în clasament : 1. Gornik
Zabrze 35 p. 2. Widzew Lodz 34 
p 3 Legia Varșovia 33 p.

SCOȚIA - ANGLIA 1-0
La Glasgow s-a disputat finala 

„Cupei Stanley Rous". In care 
s-au întîlnit echipele Angliei șl 
Scoției. Victoria a revenit sco
țienilor cu 1—0 (0—0), prin punc
tul marcat de Gough (min. 68). 
Anglia a Jucat tn următoarea 
formație : Shilton — Anderson, 
Butcher, Fenwick, Sansom — 
Robson, Wilkins, noddle (Line
ker, mtn. 80). Francis — Hateley,' 

Barnes (Waddle, min. 621.
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CAMPIONATE, COMPETIȚII
• Finala campionatului euro

pean rezervat echipelor de ju
niori n (cădeți) se dispută, la 
Budapesta, între selecționatele 
Greciei și U.R.S.S. In semifinale, 
aceste două reprezentative au 
cîștigat în fata echipelor Spaniei 
și. respectiv. R. D. Germane. Iată 
rezultatele : Grecia — Spania 0—0 
(calificată Grecia după executa
rea loviturilor de la 11 m : 4—3) 
șl U.R.S.S. — R.D.G. 5—3 (2—1).

FRANȚA (et. 37, penultima) : 
Bordeaux — Monaco 0—0, Nantes 
— Lille 1—0, Auxerre — RC Paris
1— 0, Toulon — Marseille 2—0, 
Metz — Rouen 1—0, Lens — 
Sochaux 3—1, Brest — Nancy
2— 2, Bastia — Laval 1—0, Paris 
SG — Toulouse 3—1, Tours — 
Strasbourg 1—0. In clasament : 1. 
Bordeaux 59 p, 2. Nantes 54 p, 
3. Monaco 46 p, 4. Auxerre 46 p, 
5. Toulon 44 p... 18. Tours 29 p, 
19. Rouen 27 p, 20. RC Paris 26 p.

R. F. GERMANIA (et. 32) : Bo
russia Dortmund — Arminia 
Bielefeld 1—3, Eintracht Frank
furt — Schalke 04 1—1, Eintracht 
Bnaunschvelg — Werder Bremen 
0—2. Hamburg — Fortuna Dussel
dorf 1—2, Borussia Monchenglad- 
bach — Waldhof Mannheim 3—0, 
VfL Bochum — VfB Stuttgart
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