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„Internaționalele" de atletism

CELE ClTEVA REZULTATE DE VALOARE MONDIALA 
NU POT ASCUNDE MULTELE SLĂBICIUNI CRONICE ■ ■a

frumoase ini- 
atletic român,

Jubileul unei 
tiative a forului 
campionatele internaționale (în 
1948. premieră în lumea 
tismului), aflate acum 
XXX-a ediție, s-a dorit 
oricum, mult mai mult 
a fost în cele din urmă !... 
întreceri au luat parte, e drept, 
sportivi din 10 țări, cărora li 
s-au adăugat, în număr mare, 
atleți români, dar ca si cu alte 
asemenea prilejuri. în ultimii 
ani, valoarea oaspeților noștri 
a fost departe de cea a 
participant!, în deceniile 
cute, ceea ce — Încă o 
o spunem — ar trebui să 
ducă F.R.A. la o reconsiderare 
a relațiilor sale de reeioroci-

atle- 
la a 
a fi. 
decit

La

altor 
tre- 
dată 
con-

tate cu alte federații naționale, 
atunci cînd este 
vitarea unora 
fruntași !

în asemenea 
repetăm, nu i 
greul disputelor l-au dus, la 
majoritatea probelor, atletii ro
mâni, ceea ce. in fapt, nici 
nu este rău pentru că, firește, 
ne interesează. înainte de toate, 
modul în care se comportă 
sportivii noștri, rezultatele pe 
care ei le înregistrează si, In 
subsidiar, ceea ce fac alții. Din 
acest punct de vedere, această 
a XXX-a ediție a campionate
lor internaționale de atletism 
a oferit un frumos buchet de 
performante de certă valoare

vorba de in- 
dintre . atletU

i condiții, care, 
sînt deloc noL

bună per- 
a acestui 
că Ella a 
campioană 
la 800 m.

Infiltrat printre adversari, 
al echipei noastre universitare, va

Adrian Ghimeș, conducătorul ae joc 
l înscrie Foto : Aurel D. NEAGW

Niculina Vasile cu IfiU m, nou record național a înregistrat al 
doilea rezultat mondial al anului. O așteptăm insă peste 2 metri !

Romeo VI LAR A
Fotografii de Aurel D. NEAGU

internațională, toate realizate 
de tinerii noștri atleți. Avem 
în vedere. în primul rind. re
zultatul de 1:55,68 pe 800 m al 
foarte tinerei semifondiste Ella 
Kovacs (antrenor. O. Scheible), 
de departe cea mai 
formanță mondială 
sezon. Să nu uităm 
devenit, în martie, 
europeană de sală
Intrecînd-o. la Atena, de două 
ori. pe fost campioană olimpică 
șl recordmană mondială Na- 
dejda Olizarenko. Acum, dumi
nică. ea a zburdat, pur și sim
plu. printr-un finis, fără re
plică. pe ultimii 200 m. Sîntem 
curioși s-o știm prezentă la un 
concurs alături de recordmana 
lumii, campioana mondială Jar- 
mila Kratochvilova. care, în a- 
celași timp, cîștiga. 
Eugene (in S.U.A.) 
pentru . __
1:58,01 ! Mai mulț ca oricînd 
o credem capabilă pe Ella 
Kovacs să-și realizeze obiecti
vele propuse : medalia de aur 
la Universiadă, campioană eu
ropeană anul viitor si record
mană mondială !

acum, la 
o cursă 

„Marele premiu”. în

(Continuare în pag a 4-a)

Tradițională competiție de 
handbal masculin a primăverii, 
„Cupa Politehnica" s-a bucurat 
de o excelentă organizare. Ea 
a oferit spectatorilor — timp 
de trei zile — un program va
riat, deosebit de atractiv, un 
handbal în care a predominat 
dirzenia, dorința de victorie. 
De această dată. întrecerea din 
sala Olimpia s-a constituit si 
intr-un test de reală utilitate 
pentru reprezentativa studen
țească a României, al cărei țCl 
este cucerirea celui de al 5-lea 
titlu la Campionatul mondial u- 
niversitar, 
Germania.

în mod 
cu atenție 
gătită de 
Pană și Cezar Nica. După trei 
partide — cu Politehnica Timi
șoara, 
janin 
tativa 
tigate 
chiar 
scorurile finale, punctele PO-

zitive ni »-au părut a fi ur
mătoarele :

— forma bună a portarilor 
Alexandru Buligan, Adrian Sl- 
mion și Mircea Petran ;

— un sistem de apărare mo
dern, deosebit de eficient: a- 
vansat, permanent 
ieșiri oportune atît 
sarul cu minge, cit 
căruia urmează să i

permanent sprijin reciproc ; 
subliniem însă faptul că el 
este încă pe deplin însuși^ 
mai necesită antrenament

mobil, cu 
la adver- 
si la cel 

se paseze,•

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL

PLEACA AST AZI IN FINLANDA

organizat în R.F. 
între 15 și 23 iunie, 
firesc, am urmărit 
evoluția echipei pre- 

antrenorii Lascăr

Proleter Nafta-Gas Zren- 
(Iugoslavia) și reprezen- 
Turciei —. toate trei cîs- 
de o manieră categorică, 
mai netă decit o arată

CU 
să 
nu 
că 
asiduu, pentru ca toți jucătorii 
să—șl aducă aceeași contribuție.

— formula cu Adrian Ghimes 
conducător de joc dă roade, 
ttnărul șl talentatul sportiv pu
țind — prin antrenament șl cu 
ajutorul întregii echipe — să 
joace cu brio acest rot

Cam acestea sînt plusurile 
pe care echipa studențească nl

Hristoche NAUM

(Continuare în oao î—Sî

in Capitala și la Baia Mare

Lotul reprezentativ de fot
bal urmează să părăsească, în 
cursul acestei dimineți. Bucu- 
reștiul. plecînd. pe calea aeru
lui, la Helsinki, unde, joi 6 
iunie, va întîlni reprezentativa 
Finlandei în cadrul prelimina
riilor C.M. 1988. „Tricolorii" au 
revenit, ieri, la amiază, la 
București, de la Bistrița, unde 
au efectuat o perioadă de in
tense pregătiri. în program au 
figurat și două meciuri de ve
rificare. Miercurea trecută, lo
tul a întîlnit divizionara „A“ 
A.S.A. Tg. Mureș, de care a 
dispus cu 5—0 prin golurile 
marcate de Irimescu (2). Că- 
mătaru, Klein și Mateuț. Iar 
duminică a evoluat, tot la Bis
trița. în compania liderului 
primei noastre divizii. Steaua. 
Rezultat final. 6—2 în favoarea 
selecționabililor. pentru care au 
înscris Cămătaru * 
nescu, Ungureanu si Mateut. 
Pentru . Steaua a 
turcă (2).

Antrenorii Mircea Lucescu si

M ir cea 
rat că 
pregătire s-a desfășurat în ex
celente condiții, că participa
rea tuturor componențelor lo
tului s-a arătat exemplară. 
Starea de sănătate a selecțio- 
nabililor este bună. Numai Co
ras urmează un tratament me
dical pentru vindecarea unei

Rădulescu ne-au decla- 
întreaga perioadă de

(Continuare in dgq 2—3)

„Cupa F. R

(3). Stefă-

marcat Pi-

COMPORTARE MERITORIE
A AUTOMOBILIȘTILOR ROMÂNI

In raliul acropole
In Raliul a Cam

pionatului european sportivii 
români au avut o comportare re
marcabilă, dată fiind valoarea 
concurenților obținînd locuri bune 
la clasă și ’ 
ral. Astfel, 
diu Scobai 
la clasă și 
Grigoraș ș> 
8 și respectiv 35 
și Cr. Dobrin locul 10 si respec
tiv 37.

Pe primele trei locuri in cla
samentul general s-au c!n«at e- 
chipajele ale căror pl’oțl sînt 
Salonen (Peugeot 2051 Blomquist 
(Audi) și Karlson 'Moz’’V. Din 
117 concurent’ 4’1 ’inia de
sosire doar 45. aceas*» fiind o 
dovadă a durității raliu-lui.

în clasamentul gene- 
Ștefan Vasile șl Ovi- 
au ocupat locul III 
25 la general. Nicu 
Dacian Banea, locul 

iar Gh. Urdea

CUPA FEDERAȚIEI" READUCE BASCHETUL 
ÎN PRIM PLANUL COMPETIȚIILOR INTERNE 

rești. ceea ce a făcut ca unele 
partide să fie echilibrate, spec
taculoase. în aceste condiții, 
este de așteptat ca și în întîl- 
nirile turneelor finale dispu
tele să fie atractive și. în a- 
celasi timp, să ilustreze preo
cuparea echipelor pentru pro
movarea elementelor tinere, cu 
reale perspective, capabile să 
practice jocul modern, 
apărarea agresivă are 
decisiv.

Turneul 
nente ale 
desfășura 
minică în 
pitală. iar

Activitatea competițională in
ternă a baschetului reintră în 
actualitate prin meciurile tur
neelor finale ale „Cupei fede
rației", competiție rezervată e- 
chipelor masculine din Divizia 
„A" (fără jucătorii din lotul 
reprezentativ, participant la 
Campionatul european). între
cerea, avînd drept scop pre
lungirea activității celor mai 
bune formații ale tării,
bucurat de un frumos succes 
în faza preliminară. în special 
prin faptul că outsiderele au 
încercat aproape de fiecare 
dată să întreacă obișnuitele fa
vorite, Steaua și Dinamo Bucu-

s-a
în care 
un rol

fruntașelor, 
grupei 1—6, 

de mîine pînă du- 
sala Rapid din Ca- 
cel al echipelor din

compo
se va

Ciclism

„SCHIMBUL DE MIINE
IN... CONTRAST 

CU EVOLUȚIA SENIORILOR
Pe velodromul Dinamo 

Capitală s-au desfășurat, 
sfîrșitul’ săptămînii trecute, în
trecerile de ciclism pe pistă, 
dotate cu „Cupa F.R. Ciclism", 
La seniori participarea a fost 
mai puțin numeioasă. Deși 
vremea a fost splendidă, unele 
rezultate sînt destul de depar
te de cifrele recordurilor na
ționale : cîștigătorul cursei se
niorilor la 200 m lansat, C. 
Ciulei, a realizat timpul de 12,2 
(recordul este de 11,2 și apar
ține din 1977 lui A. Telegdi) ; 
I. Mărginean, în proba de 1000 
m start de pe loc, a realizat 
1:12,4 (recordul — 1:09,9, Gh. 
Lăutaru, din 1984).

în contrast, „schimbul 
mîine" a furnizat întreceri 
deosebit de spectaculoase și 
aprig disputate, care ne dau 
speranțe pentru viitorul apro
piat.

REZULTATE TEHNICE, JU
NIORI : 200 m lansat : L M.

din 
la

de

Cleonic 
12,1. 2—3. 
OU (CSȘ 
Mihălțan 
ambii ou 
mărire < 
CSȘ 1 —
2. CSȘ 1 — I 5:10,5
3. Olimpia, 5:11,3 
adițiune de puncte 
(29 de concurențl, 
30 de ture, cu sprint 
la flecare trei ture); 
1 P. Santa (Olim
pia), 17,20, 29 p, 2.

• C. Dumitrescu (CSȘ 
-1), 22 p, 3. N. Pâ- 

trașou (CSȘ 1). 16 
o : adițiune de
puncte juniori mici: 
(23 de concurenți, 21 
ture cu ’
trei ture) 
postol 
12:24, 
(CSS1), 
(CSS1), 
mari :
12.3, 2. Cr. Mihălțan (Olimpia) ,‘
12.4, 3. M. Alecslu (Dinamo), 12,8; 
adițiune de puncte juniori mari 
(27 concurenți, 30 ture, cu sprint

(Dinamo) 
. N. Pătraș- 
: 1) șl Cr.

(Olimpia), 
i 12,4 ; ur 
echipe : 1
- IU 5:03,7

grupa 7—12 va avea loc. in 
aceleași zile. în Sala sportu
rilor din Baia Mare. Partidele 
de miercuri din sala Rapid se 
vor disputa 
program : de 
namo Oradea 
4 București,
Balanța Sibiu. Dinamo Bucu
rești — Rapid București.

• O frumoasă inițiativă a 
A.S. Mine-Energie București 
s-a concretizat în organizarea 
„Memorialului Constantin He
rold", competiție care va aduce 
pe terenul Facultății de stiinte 
juridice (la „Drept"), conside
rat pe bună dreptate leagănul 
baschetului bucureștean, șapte 
echipe : Mine-Energie (ultima 
formație pregătită de regreta
tul antrenor emerit). A.C.M, 
A.S. Poșta, Comex. Omega. U- 
tilaj chimic si Aversa. Primele 
meciuri vor avea loc vineri, 
de la ora 17.
• De vineri pînă duminică 

se vor disputa turneele de ca
lificare 
tineret, 
băieți : 
șița (seria a Iî-a) ; fete : Sibiu 
și, respectiv. Craiova.
• Tot în luna iunie, 

lele de 14. 15 și 16, 
desfășura faza de zonă 
ciadei" pentru echipe 
niori și junioare, în 
Piatra Neamț, Alexandria. A- 
rad (băieți), Satu Mare, Rîmnicu 
Vîlcea si Sf. Gheorghe (fete). 
Turneele finale — între 21 și 
23 iunie, Ia Tg. Mures (băieți) 
și la Cluj-Napoca (fete).

după următorul 
la ora 15,30: Dl- 
— I.C.E.D. C.S.S. 
Steaua — CJS.U.

pentru Divizia „B“- 
în următoarele orașe : 

Ploiești (seria I) si Re

in zi
se va 

a „Da
de iu- 
orașele

SPORTIVII ROMÂNI AU CUCERIT

TREI MEDALII DE ARGINT
Aspect din timpul desfășurării spectaculoasei 

curse cu adițiune de puncte 
Foto : Aurel D. NEAGU BRONZȘl UNA DEsprint la

1. L. A-
(Voința),

2.
3. E.

viteză

A.
Panache 

p , viteza juniori 
M. Cleonic (Dinamo). 

2. Cr. Mihălțan

24 
U
13

1.

P. 
P.

p ;

Ivan Ia fiecare tre' ture și eliminare 
la flecare 5 ture): 1. V. Talan 
(STIROM), 17,10, S3 p, 2. N. Pă- 
trașcu (CSS 1), 23 p, 3. P. Santa

Horațiu SIMA

(Continuare in pag. 2-3)

LA CAMPIONATELE MONDIALE

DE NAVOMODELISM
Amănunte tn pag. a 4-a



La Bacău Miinc, o nouă etapă in campionatul de rugby

„CUPA FLUTURAȘUL"
• 0 competiție

Peste 300 fetițe. în virstă de 
4 ani și 5 ani. din grădinițele 
municipiului Bacău, precum și 
din cele ale comunelor înveci
nate si-au dat întilnire in sala 
Tineretului — arenă sportivă 
destinată in exclusivitate gim
nasticii — Dentru 
la Întrecerile din 
foarte frumoase si 
petiții. purtind 
semnificativ 
concurentelor.

competiție

a celor mici
GRIVIȚA ROȘIE-FARUL,> UN MECI DE VĂZUT

001 MERITUOȘI CIȘTIGATORI Al „CUP,
HOHfNTINA CUIIPTNE Șl

a participa 
cadrul unei 
inedite com
un 

pentru 
„Cupa flutura

tul". competiție inițiată de 
Consiliul Județean pentru E- 
ducatie Fizică si Sport Bacău 
cu prilejul „Zilei internaționale 
pentru apărarea copilului".

încurajate permanent de sute 
de copii, dar și de sute de pă- 

u- 
primul lor concurs 
au parcurs, fără e- 
proaram destul de 

care au fost înscrise 
probe : sărituri, 

susținere cu bra-

generic 
vîrsta

rinti, micile competitoare 
nele la 
sportiv — 
moții, un 
dificil, in 
următoarele 
bîrnă. sol.
tele îndoite minimum 30 de se
cunde la paralele, flotări la

banca de gimnastică, sărituri 
cu mingea peste obstacol. în
trecerile, deosebit de disputate, 
au scos în relief, la echipe, 
buna pregătire a micuțelor re
prezentante ale grădiniței în
treprinderii de mașini-unelte 
Bacău, educatoare Maria Lun- 
eanu. Ele au fost urmate, ta 
clasamentul pe echipe, de re
prezentantele grădinițelor 28 și 
16. La individual s-au remar
cat prin curai, ținută. îndemî- 
nare : Mădălina Mereacre. de 
la grădinița nr. 10, și Irina 
Coca, de la grădinița între
prinderii „Partizanul", concu
rente clasate chiar în această 
ordine in finalul competiției. 
Festivitatea de premiere a fost 
prefațată de frumoasa demons- 
stratie de gimnastică artistică 
susținută de ansambluri ale 
grădinițelor băcăuane, precum 
și de gimnastică sportivă pre
zentată de sportive de perfor
mantă din localitate.

Cornel CEPARIU, coresp.

A. S. Flamura rofie Sibiu

„NE PLAC MAI
In arena sportului de masă 

libian, asociația sportivă Fla
mura roșie — din întreprinde
rea care se profilează ca un 
«mecanic șef" 
piese de schimb 
tria ușoară din 

notă 
prezentă la mai 
nile organizate 
cu tineri si tinere plini de en
tuziasm si într-o ținută exem
plară. Cum se explică aceasta 7 
Am făcut o vizită consiliului 
asociației de la Flamura roșie 
pentru a afla amănunte des
pre stilul său de muncă, des
pre modul cum reușește să a- 
tragă oamenii în activitatea de 
educație fizică. Primul lucru 
care ne-a surprins a fost că 
toti membrii acestuia lucrează 
în secțiile întreprinderii, în 
mijlocul oamenilor, că nu are 
persoane cu funcții onorifice 
ori în posturi care să nu le 
lase timp și pentru sport. Pre
ședintele asociației. Fetrică Cu
man, tehnician la aprovizio
nare, fost polisportiv, ne spu
nea : „La recomandarea orga
nizației de partid (secretar Co
rina Onisie) au fost aleși na 
de mult în consiliul asociației 
numai oameni pasionați de 
sport. Maistrul Andrei Deac, 
maistrul Aurel Veliciu, Ing. E- 
mil Hădărean, Cornelia Mau
rer, ca să dau numai eîteva 
nume".

Consiliul are un plan de ac
țiuni interesante, cu date pre-

MULT FAPTELE".■■■

face o

producător de 
pentru indus- 
intreaga tară 
distinctă s e 
toate actiu- 

pe municipiu

cise si responsabilități. Așa se 
face că baza 
propiere, pe
Împreună cu A.S. Șantierul, 
găzduiește în 
ceri 
ți ei 
nis de cîmp. iar crosurile si 
alte acțiuni se desfășoară în 
peisajul atrăgător, cu aer ozo- 
nat și înmiresmat al pădurii 
Dumbrava Sibiului. Ne-a im
presionat plăcut modestia cu 
care Petrică Coman vorbea des
pre munca lor. „Ne plac mai 
mult faptele decît vorbele". Si 
faptele înseamnă colective de 
iubitori ai sportului în fiecare 
secție, cu zestre proprie : echi
pament sportiv personal, mate
riale procurate de asociație, cu 
grijă și perseverentă. „Nu ce
rem de Ia nimeni nimic — 
spunea maistrul Aurel Veliciu. 
antrenorul formațiilor de fot
bal —. iar cînd ne prezentăm 
ta public, la diverse acțiuni 
ale „Daciadei", se știe că sîn- 
tem de la Flamura". Un spri
jin deosebit pentru a se ajunge 
aici l-a dat Comitetul sindica
tului (președinte, Georgeta Is- 
trate).

La două săptămîni o dată, 
membrii consiliului se întâlnesc 
pentru a vedea ce mai au de 
făcut, pentru a atrage tot mai 
mulți tineri și tinere, oameni 
al muncii, în activitatea spor
tivă. Strădaniile lor în acest 
sens îi onorează...

Viorel TONCEANU

sportivă din a- 
care o folosește

fiecare zi între- 
campionate ale asocia- 
la fotbal, atletism, te-

reia campionatul Dl- 
de rugby, fiind pro-

Mîlne se 
viziei „A" 
gramate partidele etapei a XlV-a. 
Primele două clasate Steaua și 
Dinamo vor juca acasă, astfel 
că nu se prevăd modificări In 
fruntea clasamentului. In schimb, 
Farul, echipa-fanion a Litoralu-

lui, are o partidă 
București, cu Grivita 
conta cîștigătoare a ____ . _
mâniei". Să vedem în ce măsură 
cîștigătorli „Cupei" vor ști să 
blocheze avintul ofensiv al eon- 
stănțenilor, teoretic încă In cursă 
pentru titlu...

dificilă ta 
Roșie, re- 

,Cupei Ro-

București

Bir Iad :

Iași

București

Timișoara

Focșani

Cugir

PROGRAMUL ETAPEI A XÎV-a
Seria I

STEAUA — GLORIA P.T.T.ARAD (în tur : 26—9) 
stad. Steaua, ora 17 ; arbitru A. Briceag — Buc. 
DINAMO — ȘTIINȚA PETROȘANI (22—6) 
stad. Olimpda, ora 10 ; FI. Dudti — Buc.
R. C. GRIVIȚA ROȘIE — FARUL (12—15) 
stad. Parc. Copilului ; ora 16.30, I. Vasilică Buc.
RULMENTUL — ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE (3—4) 
stad. Rulmentul, ora 9 ; C. Cristăcheseu — Buc.

POLITEHNTCA — C.S.M. SIBIU (15—27) 
stad. Tineretului, ora 9,30 ; P. Soare — Buc.

Seria a n-a
GLORIA — T. C. IND. MIDIA NĂVODARI (0—26) 
stad. Mecanica fină, ora 10,30 ; Gh. Bucur — Buc.
SP. STUD. CONSTR. — RAPID CHIM. BUZĂU 13—9) 
stad. Tel, ora 10 ; V. Chirondojan — Constanța
POLITEHNICA — ,U“ lfi FEBR. CJ.-NAP. (13—27) 
stad. I Mal n, ora 9,30 ; I. Davidoiu — Buc.
MILCOV — C.S.M. SUCEAVA (4—20)
stad. 23 August, ora 17 ; C. Stanca — Constanța
METALURGISTUL — OLIMPIA M. G. BUC. (3—17) 
stad. Metalurgistul, ora 10 ; M. Voina — Brașov

Pe moderna bază sportivă a 
C.S.Ș. Chimistul din Ploiești 
a avut loc primul din circuitul 
celor sase turnee de tenis or
ganizate de federația de spe
cialitate. La întreceri, rezer
vate seniorilor și senioarelor, 
au participat concurenti de la 
2" ?• 2 Constanța, Dinamo

Electrica Timișoara, 
Ploiești, Sănătatea

C.S.Ș. 
Brașov, 
Prahova
Satu Mare, U.T. Arad. I.C.I.M. 
Brașov, Viitorul Pitești, Uni
versitatea Cluj-Napoca, Chi
mistul Ploiești, precum si te- 
nismani bucuresteni de la Di
namo, Steaua. Progresul, I.T.B. 
și Tenis Club. Dintre partici- 
panții care au ajuns în fazele 
superioare ale întrecerii s-au 
remarcat Victoria Manta (Chi
mistul Ploiești) si Ionut Nitu 
(Dinamo București). în schimb, 
au decepționat cîtiva dintre fa- 
voriti : L. Bucur. R. Constan- 
tinescu si M. Șovar.

în finala masculină. D. Pop
1- a învins greu pe E. Hnat cu
2— 6, 6—3, 7—6. (în semifinale : 
Hnat — M. Niculae 7—5, 7—6

și Pop — L. 
1, 6-4. 6— 
tîrgovișteancE 
București) F 
a cîstigat fin 
înirecînd-o r 
cu 6—3, I 
Curpene — 
6—4, 6—4 si 
lena Raicovii 
în finala 
Curpene, Mo 
cup, Mirela 
6—2. (Sandi 
resp.)

S-AU INCHE

TINERILO
La Bacău 

trecerile cel 
a «Cupei 
rezervată 
la startul 
zenți 116

De azi pînă duminică, la Tîrgoviște

TURNEUL FINAL
DE HANDBAL

ce au participat la tur- 
aer liber si în sală, e- 
care activează în Cam-

După 
nee în 
chipele 
pionatul republican al junio
rilor și școlarilor au pășit. în- 
cepînd de azi. în ultimul act 
al frumoasei lor competiții, 
turneul final, care se va în
cheia duminică, fiind găzduit 
de Sala sporturilor din Tîrgo
viște. Iubitorii handbalului vor 
asista la cite 8 meciuri în fie
care zi. aproape toate echipele 
calificate (la masculin și la 
feminin) dispunînd de forță si 
o pregătire corespunzătoare 
pentru a... 
podium.

In grupul 
ale băieților 
mărită, în 
formației C.S.Ș. Petrolul Mo- 
reni (abia cu un an în urmă 
promovată în Divizia juniori
lor si școlarilor), antrenată de 
Gyorgy Costel. Calificată pen
tru prima oară într-un turneu 
final este si C.S.Ș. Tg. Jiu (an
trenor, Constantin Nagy). Iată 
lista celor 8 echipe calificate 
în turneul final : C.S.Ș. „M. E- 
minescu" Iași (antrenor Dumi
tru Olteanu), C.S.Ș. Piatra 
Neamț (Otto Heel), C.S.Ș. 2 
București (Ștefan Oprea), C.S.Ș. 
Petrolul Moreni, C.S.Ș. Dinamo 
Brașov (Tiberiu Orban) — de-

ataca un loc pe

echipe 
fi ur-

AL CAMPIONATULUI REPUBLICAN
AL JUNIORILOR Șl
tinătoarea titlului. C.S.Ș. Tg. 
Jiu, C.S.Ș. Politehnica Timi
șoara (Vasile Fărcaș), C.S.Ș. 
Minaur Baia Mare (Ion Nego- 
van).

La feminin s-au calificat : 
C.S.Ș. Știința Bacău (antrenor. 
Eugen Cucu), C.S.Ș. „Constan
tin Dobrogeanu-Ghcrea" Plo
iești (Marian Bratu), C.S.Ș. 
Constanta (Lucian Rîsnită si 
Codruț Hanganu), C.S.Ș. Ro
vine Craiova (Nicolae Dumi
trescu), C.S.Ș. Dinamo Brașov

ȘCOLARILOR
(Dan Hotnog), C.S.Ș. Sibiu 
(Gheorghe Bădeanu). C.S.Ș. Vi
itorul Cluj-Napoca (Dan Cîr- 
joescu) — deținătoarea titlului, 
C.S.Ș. Politehnica Timișoara 
(Dieter Cristian).

Se va juca în serii de cite 
4 echipe, sistem turneu (fiecare 
cu fiecare). Formațiile clasate 
pe locurile 1 și 2 din cele două 
serii finale se vor califica pen
tru turneul final (locurile 
1-4).

Ion GAVR1LESCU

celor opt
va putea 

premieră, evoluția
(Utmare din pag. 1)

„CUPA CALLATIS" (la oină) - PRILEJ DE AFIRMARE A VALORILOR
„Cupa Callatis" la oină, com

petiție organizată anual de 
C.J.E.F.S. Constanta, prin co
misia respectivă de speciali
tate, a intrat in tradiție, reu
nind de fiecare dată echipe ti
nere și dornice de afirmare.

La ediția desfășurată zilele 
trecute pe stadionul .23 Au
gust" din Mangalia au parti
cipat formațiile : I.M.P. Bucu
rești. A.S.A. Constanta, Recolta 
Apoldu de Sus dud. Sibiu), 
Dunărea Ciobanu (jud. Con
stanta) si Dinamo Marea Nea
gră Constanța. Cu excepția 
dinamoviștilor, care au plecat 
la drum doar de câteva săp-

tămini (dar multi dintre ei se 
anunță de pe acum jucători 
de valoare), ceilalți s-au pre
zentat cu echipe de forte sen
sibil egale, fumizînd partide 
animate, unele cu realizări teh
nice remarcabile. In întilnirile 
dintre 
LM.P. 
nărea 
tinerii 
risipă 
dantelării de pase la .prinde
rea mingii", s-au apărat er
metic pe culoarele de ducere 
si de întoarcere sau cînd au 
fost „prinși la mijloc*, iar la 
.bătaie" au reușit adesea să

Recolta — Dunărea, 
— A.S.A., I.M.P, — Du
și Recolta — Dinamo, 
oiniști au făcut o mare 
de energie, au— tesut

5 IUNIE 1935

^TRAGEREA . 
I marilor cîștiguri laÂ i marilor cîștiguri ia,

PRONOEXPRES*

A DOUA TRAGERE A 
„MARILOR CÎȘTIGURI* 
PRONOEXPRES DIN A- 
CEST AN.
•

trimită mingea peste linia de 
fund. Se poate afirma că an
trenorii Ion Olteanu (Recolta). 
Fănel Alexe (I.M.P.), Mircea 
Tomescu (A.S.A.), Marin State 
(Dunărea) și Aurică Radu (Di
namo) au reușit să alcătuiască 
ansambluri bine armonizate, 
care au demonstrat ce fru
moasă e oină când se întîlnese 
formații bine pregătite. în fi
nal, două echipe au cucerit 
trofeul, deoarece organizatorii 
au... uitat în birou regulamen
tul competiției. în care erau 
stipulate criteriile de... depar
tajare.

CLASAMENTUL : 1. AJS.A. 
Constanța și Recolta Apoldu de 
Sus 10 p, 3. I.M.P. București și 
Dunărea Ciobanu 8 p, 5. Di
namo Constanta 4 p.

Troian IOANIȚESCU

le-a înfățișat în timpul evolu
țiilor din sala Olimpia. Din 
păcate, există și un capitol al 
minusurilor și — tot din pă
cate — nu chiar atît de restrîns 
pe cit l-am fi dorit. Este vorba 
mai întîi de lipsa de angajare 
(nici vorbă de dăruire, abne
gație etc.) în pregătire — după 
cum ni s-a spus — și în des
fășurarea meciurilor — după 
cum am văzut. Lipsește, adică, 
tocmai ceea ce era imperios 
necesar si ceea ce am solicitat 
nu o dată sportivilor noștri : 
unitate, omogenitate, dîrzenie 
in pregătire si in evoluții, 
cupola echipei naționale 
buiau uitate (și iată — 
puțin așa se pare — nu 
întâmplat astfel) toate „asperi
tățile" din campionat. Sportivii 
care alcătuiesc echipa națională 
nu sînt reprezentanții unui 
club sau ai altuia, ci ai hand
balului românesc, pentru 
cărui succese au obligație 
lupte fără menajamente.

în timpul meciurilor 
«Cupa Politehnica" am obser
vat, cu regret, tendințe de me
najare. de 
atmosferă 
că întregul 
obiectivul 
bilitate pe
tele cele mai frecvente au ieșit 
ta evidentă in ofensivă, acolo 
unde pentru a înscrie trebuie 
să suporți asaltul nu întotdea
una regulamentar al adversa
rului, să nu cedezi nici o clipă, 
să lupți strîngînd din dinți 
pînă la marcarea golului. Vă- 
zîndu-i duminică evoluînd ta-

Sub 
tre- 
cel 
s-a

ale 
să

din

eschivare chiar, o 
care nu dovedește 
lot este conectat la 

de mare responsa- 
care-1 are. Caren-

tr-un meci nostalgic, al foste
lor glorii ale handbalului nos
tru, pe Ștefan Birtalan, Radu 
Voina, Ghiță Licu, Cristian 
Gatu, Mihai Marinescu. Ștefan 
Orban, Valentin Samungi, Ro
land Gunesch, Adrian Diliță și 
pe alții, astăzi ingineri, profe
sori. antrenori, ne-am amintit 
că, pe lingă talent, toti aceștia 
se remarcau prin sîrguintă. 
prin voință de neînfrînt, prin- 
tr-o mare dragoste pentru hand
bal și pentru culorile tării, cu 
toate că și ei se reuneau la 
lot după aprige dispute în cam
pionat. cu toate că si ei pro
veneau din cluburi rivale. Așa 
au cucerit 4 titluri de campi
oni ai lumii. 4 medalii de aur 
la „mondialele" universitare, 
precum și alte succese de ne
uitat. Poate că exemplul Îna
intașilor lor îi va stimula pe 
actualii „tricolori".

în altă ordine de idei. .Cupa 
Politehnica" ne obligă să scriem 
despre progresul de excepție 
realizat în răstimp de 4 ani 
(de cînd am văzut-o ultima 
oară) de reprezentativa Tur
ciei. Antrenorul Iasat Sevim a 
reușit să asigure tinerei sale for
mații valoare competitivă. Cîțiva 
dintre sportivi, în frunte cu 
Aii Ismet Ural, golgeterul com
petiției, sînt reale talente, ca
pabile să asigure — prin pre
gătire și experiență competițio- 
nală — o ascensiune încă si 
mai remarcabilă reprezentativei 
Turciei. Handbalul din Balcani 
devine tot mai puternic, for
țelor pe care le reprezintă 
România și Iugoslavia adău- 
gîndu-li-se — după cum se 
vede — și altele.

B 
jui 
ci 
bi

din 24 de i 
sportive din 
tigătorii fins 
ani : Aura 
mona Sima 
Niță - G. 
11—12 ani : 
oanu — Mir 
4—6, 6—1 și 
Bălan 6—3. 
Ana Mora 
3-6, 6—2,( 
I. Vespan 
ani : Veneti 
reia Lunca I 
mian — C. 
In probele 
D. Cristea, < 
pan. C. Cer 
(13—14 ani), 
tieș — C. I 
6—0, 3—6,
Dublu fete 
Benta Popp 
Ruxandra K 
(13—14 ani). 
Mirela Lunc 
Gabriela Lil 
(15—18 ani) 
coresp.)

Baza hipic 
gazda prime 
tulul națion: 
cole și dres: 
întreceri pa 
la Steaua, 
C.S.M. Lug< 
C.S.M. Slbi 
șoara, C.S.9 
ta ansambl 
calitate ta 
călăreții ștri 
ta valoare 
piu II const 
tegoria ușo 
din cel 71 
și-au dispui

„s
(Urma

BANI AUTOTURISME EXCURSII 
*JN R P BULCAH1Af

3 extrageri in două 
faze
Se extrag 18 numere SARDONIC CAMPIONUL TURULUI HI PI S M

SE ATRIBUIE :
AUTOTURISME „DA
CIA 1300", la ambele 
faze ale tragerii. 
CÎȘTIGURI ÎN NU
MERAR

• EXCURSII IN R. P. 
BULGARIA

Nu pierdeți prilejul de 
a vă număra printre ma
rii cîștigători la sistemul 
de joc preferat !
ULTIMA ZI DE PARTI

CIPARE :
MARTI 4 IUNIE .1985.

Lansat din start, Sardonic a 
trecut la conducerea cursei, pe 
care nu a mai cedat-o ptnâ la 
sosire, elevul antrenorului S. Io- 
nescu dovedtodu-se in acest mo
ment campionul furtului șl de
mons trind că, de când a schim
bat antrenamentul >a căpătat un 
nou stil. Tot din această forma
ție in reuniunea de duminică a 
mai câștigat si Sfios, complet 
schimbat în bine. Tot câte două 
victorii au obținut șl formațiile 
M. Dumitru șl G. Solcan, prima 
dintre ele cu Stînca șl HlpoHt, 
tar oealaltă cu Tufișoara, scăpată 
in handicap, și Vital. In cea mal 
frumoasă cursă. Atena a realizat 
o victorie spectaculoasă, tatr-un 
final de except e, deși se handi
capase prin galopurile luate, L

Oană având meritul de a nu fi 
abandonat lupta. Un alt trăpaș 
care a impresionat a fost Melinte, 
elevul lui N. Nicolae, complet 
transformat, devenind unul din
tre concurent! ta derbyul din a- 
acest an. Lista învingătorilor a 
fost completată de Soneta intr-o 
alergare In care majoritatea con- 
curenților av fost apatici.

REZULTATE TEHNICE: Cursa I: 
1. Stînca (Dumitru) 1:44,4, 2. Sa- 

Cota : cîșt. 4. Cursa a 
H-a : 1. Ater.a (Oană) 1:32,4, 2. 

cîșt. 1,80, ev. 9.
1. Vital (Solcan) 

3. Jucu. Cota :

dovan.
Cota :

IlI-a
Geniu, i 
Cursa a 
1:45,7, 2. Trufin, 
dșt. 13, ev. 35. ord. triplă 367. 
Cursa a 
1:26,9, 2.
Cota : <âșt. 3, ev. 30, ord. triplă

IV-a : 1, Hîpobt (Die) 
Străina, 3. Secărica.

96. Cursa a V-a : 1. Boneta (San
du) 1:33,9, 2. Vandalic. Cota :
<âșt- 3, ev. 26. Cursa a Vl-a : 1. 
Sardonic (Ionesau) 1:25,5, 2. Te
nor, 3. Robust. Cota : cîșt. 9, ev. 
120, ord. triplă 1987, triplu H— 
TV—VI ---- ~ '
Melinte 
chei, 3.
ev. 206, 
vi—vn 
Tufișoara, 2. Percutor, 3. Tufiș. 
Cota : cîșt. 2 60. ev. 37, ord. tri- 
p8ă 132. Cursa “
nescu) 1:35,7, 
clși. 3, ev. 16

Următoarea 
loc miercuri 5 
mul din Ploiești.

1796. Cursa a Vil-a î L 
(N. Nicolae) 1:27,0, 2. Co- 
Verigariu. Cota : ctșt. 4, 
ord. triplă 405, triplu V— 
2138. Cursa a Vili-a : 1.

a ix-a : Sfios (Io- 
2. Hurduc. Cota : 
ord. 30.

reuniune va avea 
iunie, pe hipodro-

A. MOSCU

(Olimpia), 2 
teză (semifi 
mo) 13,4 — 
ua), C. Ciu 
M. Cleonic 
3—4 : M. CI< 
gincan; final 
G. Ion (spot 
tlgat manșei 
(Steaua), 5:: 
(Steaua), 5: 
(Steaua), 5:2 
re la un t 
(Steaua), 4: 
nean (Steal 
(IMGB); 100
1. M. Mărg
2. I. Alexai
3. V. pavel 
italianâ, pe 
de timp 
Ciulei, M. ' 
rache), Din 
Gache, G. ; 
Cațavei, V. 
1:30,l,; adiț

SELECT
»

Cl ubul s 
te" — D< 
zitua de 9 
lecții peni 
tlcă și pe» 
letism 
cin ta 
strada 
Deva.

(R 
Șc< 
Al:



ILE

1

Pre-
5—7,

CO-

it nr. 
fosta 
amo

pene 
leme. 
ecup 
ale : 
inea 
gda-

1.)

în- 
ediții 
etitie 
iilor, 
pre
fețe 

ciatii 
CÎS- 

8—10

6-1,
S. 

ani:

Da- 
6—0. 
eți) : 
Ves-
6-0 
Chi- 

culae 
ani). 
Tini, 
îrlea,
6-5

CIRCUITUL I
DE MARȘ PTT- 

LA A 40-a EDIȚIE
Pe un timp superb, duminică 

dimineața, a avut loo ediția a 
40-a — jubiliară — a circuitu
lui* internațional de marș P.T.T. 
întrecerile, care s-au bucurat de 
o organizare exemplară, s-au 
disputat pe un circuit amenajat 
pe strada Maior Coravu, <Bn ve
cinătatea stadionului bucureștean 
.23 August". Au hiat parte spor
tivi din cinci țări (Polonia. Ceho
slovacia, Ungaria, R. D. Germa
nă și România — 33 de cluburi 
și asociații).

Rezultate tehnice: seniori (28 
km) : 1. Gh. Frecățeanu (P.T.T.) 
lh 29:18, 2. T. Grigore (Metalul 
Plopeni) lh 30:14. 3. Gh. Radu
(Metalul Plopeni) lh 33:13 ; ju
niori I (10 km) : FI. chicoș (Ra
pid) 47:18,0. M. Iliescu (Steaua) 
47:50,0, v, niescu (C.s.M. Craio
va) 49:20,0 ; juniori II (16 km.) : 
D. Despa (C.S.Ș. Reșița) 48:55, 
M. Dina (P.T.T.) 49:13, D. VasI 
(C.A.M. Reșița) 49:28 ; juniori HI 
(5 km) : J. Cerny (Cehoslovacia) 
24:32, A. Gheorghe (Dinamo) 
28:51 ; copii (2 km) : j. Benek 
(Cehoslovacia) 10:31, C. Bogdan 
(C.S.A. Ilfov) 10:40; senioare (14 
km) : Nicoleta Dinu (P.T.T.) 
52:48, Uta Klâdtke (RD.G.) 52:58, 
Gabriela Toba (C.S.Ș. Reșița) 
54:55 ; junioare I (5 km.) : Ka
thrin Born (RD.G.) 24:44, Angela 
Majon (Unirea Alba Iulia) 26:27; 
junioare III (2 km) : Florentina 
Rădăcină (C.S Ș. Focșani) 10:14, 
Mihaela Nicolescu (C.S.Ș. Reșița) 
10:24 ; copile (1 km) : Beata Ja- 
nesek (Polonia) 5:18, Rodica Voi- 
cu (Dinamo) 5:59.

Gh.

Andi Vn.ARA

STELIȘTII CONDUC
A

IN „CUPA F. R. M.“
LA MOTOCROS

„Cupa F.R.M." la motocroe, 
competiție pe echipe, a debutat 
duminică pe traseul de pe Valea 
Răcădă-ulul. de la marginea mu- 
nlcipdului Brașov. Cei peste 10 009 
de spectatori au asistat la În
treceri atractive, dominate de 
sportivii de la Steaua, care au 
ocupat primul loc în clasamen
tul general. 1. Steaua 195 p (prin
cipalul realizator — juniorul Mi
hai Feraru), 2. Steagul Roșu 
Brașov 139 p (Alexandru Encea- 
nu), 3. Poiana Cîmpina 108 p 
(Paul Schmidt), 4. Electro Sf. 
Gheorghe 100 p (Csaba Tompa), 
5. Torpedo Zărneștl 94 p (Ion 
Bogdan), 6. I.R.A. Tg. Mureș 92 
p (Florian Pop).

4.

I
l LOTUL REPREZENTATIV

I
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PLEACA ASTAZI
(Urmare din pag. I)

plăgi. Se speră ca el să fie 
apt pentru joc ; internaționalul 
Sportului studențesc a fost pre
zent de altfel. Ieri, la ultimul 
antrenament al lotului de dina
intea plecării.

Iată lotul de jucători care 
s-a aflat in pregătiri : Lang, 
Cristian — Negrită, Rod
nic, Iorguleseu, Ievan, Ște
fan eseu. Zare, Cngureanu — 
Maienț. Geolgău, Andone. B6- 
loni, Klein, Hagi, Irimescu — 
Lăcătuș. Cămătaru. Coraș.

Partida de joi, din capitala 
finlandeză, va începe la ara 19, 
ara locală, care coincide eu 
ora noastră, ți va a condusă, 
Ia centru, de arbitrul belgian 
Marcel van Langenhove, 
lat de doi conaționali, 
gatul F.I.F.A. va fi 
Carlsson (Suedia).

★
Lotul reprezentativ de 

ret va pleca. în această 
neață, împreună cu prima na
țională, cu avionul în Fin
landa. Jucătorii pregătiți de 
antrenorii Cornel Drăgușin si 
Anghel Iordănescu au intrat în 
.numărătoarea inversă* a întîl- 
nirii de miercuri, de la Var
kaus. cu selecționata similară 
a Finlandei, în grupa a IlI-a 
preliminară a campionatului 
european. Tinerii noștri fotba
liști au încheiat un program 
intens de pregătiri la Buzău, 
în care au figurat, săptămîna 
trecută, si două partide: #—0 
eu Olimpia Rm. Sărat șl 2—6 
(1—6) cu Gloria Buzău (au 
marctit Văidean și Boiezan). 
Au existat si probleme medi
cale (Soare, o furunculoză; O. 
Popescu, recidiva unui accident 
mai vechi), dar s-au depus si 
se depun eforturi pentru adu
cerea lor în starea optimă pen
tru partida de miercuri seara.

In pregătiri s-au aflat urmă
torii jucători : Stingaciu 81 
Barba — portari; Pascu, Be- 
Iodedici, Bucico, Weisenbacher, 
Bacoș, Cîrstea și Mezaroș — 
fundași ; Mujnai, Cristea, Bo- 
tezan și Bozeșan — mijlocași ț 
Văidean, Soare, Muntean. O. 
Popescu și Mandoca—înaintași.

aju- 
Deie- 
Hans

tine- 
dimi-

MERITORII IN PRIMA ETAPA
NATULUI DE CĂLĂRIE (seniori)

r. fost 
piona- 
obsta- 
>ri, la 
vl de 
Impia, 
oi ești, 
Timi- 

fost, 
bună.

>bdor, 
pună

ta cadrul barajului. Cu toate *- 
eestea, nu putem să nu obser
văm că la categoria semigrea ta 
concurs s-au prezentat doar... S 
sportivi, ceea ce Înseamnă că din 
punct ce vedere numeric probele 
de dificultate slut tocă tributare.

In ceea ce privește eoecursui 
propriu-zis, să notăm că ta prim- 
plan s-au aflat călăreții de la 
C.S.M. Sibiu - tavtogătort la 
.ușoară" și echipe, Steaua — 
câștigători la dresaj, mijlocie și 
semigrea, Dinamo — un loo ta
tii la dificultate progresivă. Ale
xandru Boran. Gheorghe Claudia, 
Ionel Bucur, Mircea Neagu, Grota

Deac. Anca Bogdan, Constantin 
Albert, Albert Mocanu șl Ioana 
David afltodu-se printre fruntașii 
competiției.

A DEPĂȘIT (cu mult) AȘTEPTĂRILE!

L DE MÎINE“

Despre Dinamo Victoria se 
vorbea acum câțiva ani — cu 
Înțelegere ș: chiar cu oarecare 
simpatie — ca despre o „echipă 
ajutătoare*. Menită să descopere 
vreun talent necunoscut, să-l 
scoată la lumini apoi să-I pre
gătească. să-l rodeze — in Di
vizia „C". arai In _B“ — pentru 
a fi promovat in curtea campio- 
niloe. la echipa Dinamo cea 
mare.

„Tehnologic" vor
bind. procesul In 
«ine — explicabil și 
Întemeiat — era ur
mărit cu destulă cu
riozitate, cu interes șl cu satis
facție. Iată tosă că la un mo
ment dat surata ^ajutătoare* a 
produs — din mers ! — o sur
priză. o surpriză A tnoeput oa
recum— greu de acceptat, care 
s-a impus ulterior (net) prin for
ța faptelor.

In loc să producă unul sau do! 
jucători susceptibili" (de promo
vare ta „A"). Dinamo Victoria 
și-a luat inima ta dinți — depă- 
șindu-și mult propriul program 
— și a produs o Întreagă echipă 
pentru promovarea pe prima sce
nă a țârii 1 Cu băieți tineri, ea 
și cu jucători cam ieșiți din 
„vizorul" tehnicienijor. cu 
un lot cam pestriț la alură, dar 
foarte omogen sufletește, cu mul
tă muncă, cu și mai multă mo
destie, Dinamo Victoria a apă
rut... după colț, in lupta pentru

performanță. Neluată o vreme în 
serios, și-a prezentat — liniștit, 
fără ostentație, perseverent — 
argumentele. Adică : joc frumos, 
elegant, forță de șoc („de echipă 
din prima jumătate a clasamen
tului... Diviziei A“). o frumoasă 
ambianță fotbalistică, asigurată 
de un antrenor tînăr, Florin 
Cheran (ajutat de Ștefan Feodot), 
fostul nostru fundaș internațional 

care nu știa... să 
lovească adversarul, 
de o conducere rea
listă și foarte sufle- 
tistă, un pro

gram neslăbit de ascensiune 
(chiar și atunci clnd unii dintre 
oei mai buni jucători au fost ce
dați campionilor, clnd aceștia se 
mai aflau in luptă pentru titlu).

De ce am ales astăzi tocmai pe 
Dinamo Victoria între virtualele 
promovate In Divizia A 7 Pentru 
că „U" Cluj-Napoca este prea 
binecunoscută, are o mare tradi
ție. ca șl Petrolul de altfel, în 
timp ce Dinamo Victoria, echipă 
mică dar eu ambiții mari, și-a 
depășit — prin tot și prin toa
te ! — propria condiție, prezen- 
ttadu-se ca c formație care 
fi urmărită cu mult interes și 
multă simpatie, la toamnă. 
Divizia A.

Cit mal multe victorii — șl 
viitor — Dinamo Victoria 1

va 
eu 
ta

pe

Marius POPESCU

ȘTIRI • ȘTIRI
• TURNEUL FINAL DE JU

NIORI. Astăzi, in patru localități, 
se di;: pută primele meciuri din 
cadrul turneului final al Cam
pionatului republican de juniori I. 
La București vor juca echipele 
Sportul studențeso (antrenor C. 
Jurcă), C.S.Ș. „Aripi" Pitești 
(M. Georgescu) șl Dunărea-C.S.U. 
Galați (A Drăgan). La Cîmpina 
își vor disputa un loo in semi
finale echlpe'e Petrolul Ploiești 
(N. Lindenberg), Ceahlăul P. 
Neamț (T. Toma) șl Progresuî- 
Vulcan București (A. Rusu). La 
Brașov se vor întîlnl F.C.M. Bra
șov (Kr. Vasile și C. Gyorffy), 
Jiul Petroșani (R. Luca) șl C.S.Ș. 
„Banatul" Timișoara (T. Dobîn- 
dă). In sfîrșit, la Sibiu, vor evo
lua Șoimii T.P.A. Sibiu (Fi. Mi- 
hăescu), „U“ Cluj-Napoca (N. 
Săbăslău) și Olimpia Satu Mare 
(I. Kalamar). Meciurile se vor 
disputa astăzi, miine și joi. Azi 
și miine, ora de începere — 18.
• TURNEUL DE TINERET- 

SPERANȚB DE LA TOULON. In 
al doilea meci, echipa noastră 
(pregătită de Gh. Staicu) a în- 
tfinlt selecționata Coastei de Fil
deș, cu care a terminat la egali
tate : 2—2 (1—1). Ambele goluri 
ale selecționatei României au fost 
marcate de Burchel.
• MĂSURI DISCIPLINARE LA 

F. C. BAIA MARE. La clubul 
F. C. Bala Mare au fost luate 
unele măsuri disciplinare. Astfel, 
au fost suspendați din activitatea 
competițională iucătorli Nemțea- 
nu, Sabău. Arezanov și Bălan. 
Un ultim avertisment au primit 
antrenorii C. Frățllă și M. Redes, 
și jucătorii Mia, Mureșan, Con- 
druc, D. Moldovan și Laiș. Me
dicul echipei. T. Brazdău, a fost 
Înlocuit cu I. Cristescu. Au 
fost promovați de la echipa de 
speranțe Irimvș, Andor șl Ke- 
reszteși. (A. CR1ȘAN — coresp.)

DIVIZIA „C“ REZULTATELE ETAPEI A 26-a
• Din nou schimbare de lider in seria a 11-a : Aripile Bacău iar 
in frunte • Muscelul Cimpulung a cedat, pe teren propriu, un 
punct, echipei Electrica Titu • „Duel* pasionant pentru țefia 
grupei „bucureștene" intre I.C.S.I.M. și noua promovată Sportul 
„30 Decembrie* (jud. Giurgiu), • Electroputere Craiova, lidera 
„seriei oltene*, a făcut o figură frumoasă : 4-1 cu Pandurii Tg. 
Jiu in deplasare I •_ Scorul etapei : Șiretul Pașcani — Explorări 
~- - ■ j nedisputate - la Paroșeni și lanca

[ : vi- 
(Dlna- 
(Stea- 
0 — 
finala 

l Măr- 
f 12,2 — 
ku cîș- 
[. popa 
prache 
tandru 
imina- 
Landru 
Mărgl- 
pisescu 
pe loc: 

1:12,4, 
1:17,3, 

| cursa 
calitate 
s (C.
Tudo- 

pic, I. 
I (E. 
țonlță), 
Ite : L

V. Pavel (Voința), 11,00, 39 
L Alexandru (Steaua). 11 
E. Cațavel (Voința), 11 p.

Cel dinții prilejPJ3.

VA

p.
p.

1.
X

________ . _ de a 
vedea transpuse în viață mă
surile recente luate de federa
ție pentru relansarea acestui 
atît îndrăgit sport îi constituie 
reîntîlnirea cu pista velodro
mului Dinamo, sîmbălă fiind 
programate, cu începere de la 
orele 15, întrecerile «Cupei Di
namo".

ASTĂZI este ULTIMA ZI pen- 
procuTarea biletelor la cea de a 
doua tragere a „MARILOR CIȘ- 
TIGURI" PRONOEXPRES din a- 
oest an, ce va avea loc miine 
miercuri 5 iunie a.c., oare atri
buie autoturisme .DACIA 1300“ 
la ambele faze, importante sume 
de bani, precum șl excursii în 
R. p. Bulgaria.

Formula tehnică simplă șl foar
te avantajoasă va consta din 
două faze, ouprinzînd 3 extrageri 
care totalizează 18 numere ex
trase. astfel : FAZA I — obișnul- 
tă-formată (ca la orice tragere 
obișnuită săptămînală) din 3 ex
trageri „legate", prima de ( nu
mere diferite extrase din 45 și 
a doua — efectuată în continuare 
— de 6 numere diferite extrase 
din restul 39 (rămase ta urnă 
după efectuarea primei extra
geri) ; FAZA A H-a a .MARI-

I. DAVID — coresp.

LOR CÎȘTIGURI", va consta dta- 
tr-o extragere de 6 numere di
ferite extrase din 45 (bineînțeles 
după reintroducerea ta urnă a 
celor 12 numere extrase la faza I 
a tragerlli).

Agențiile Loto-Pronosport șl 
vînzătorii volanțl din întreaga 
țară vă stau la dispoziție așa
dar NUMAI ptoă astă seară, la 
orele obișnuite de închidere pen
tru procurarea biletelor. Nu negli
jați șl jucațl din timp numerele 
dv. preferate !
• Pentru aed ce îndrăgesc 

LOZUL IN PLIC, 11 informăm că 
IN CURÎND va fi lansată spre 
vînzare noua emisiune specială 
limitată denumită .LOZUL VA- 
CANȚEI", la care se atribuie au
toturisme „DACIA 1300" șl impor
tante câștiguri in bani, acordate 
din fondul special al Administra
ției de Stat Loto-Pronosport.

Cimpulung 10—01 • Două jocuri
SERIA I

Minerul Vatra Damei — Elec- 
tno-Sir etul Buceoea 5—0 (1—0),
Constructorul lași — Zimbrul Si
net 6—1 (3—0), Șiretul Pașcani — 
Explorări Cimpulung 10—0 (3—0) ! 
Avtotul Frasin — Luceafărul Bo
toșani 3—1 (0—1), AJS-A. Cimpu- 
lung Moldovenesc — Cetatea Tg, 
Neamț 2—1 (0—0), Carpați Golă
nești — TEPRO lași 3—1 0—1),
Metalul Rădăuți — Minerul Gura 
Humorului 2—0 (3—0). Balonul 
Săvânești — Celuloza-Bradul Roz- 
nov 1—0 (1—0).

Pe primele locuri In 
după etapa a 26-a : 1. 
VATRA DORNEI 37 p 
Sinetul Pașcani 35 p 
Relonul Săvinești 32 p 
pe ultimele locuri 
Omp-ulung 18 p _ _ _
TEPRO Iași 15 p (20—43).

SERIA A n-a
Textila Buhuși — Mecanica 

VaeăiM 1—0 (0—0). Aripile Ba
cău — Petrolul Moinești »—« 
(2—0), Laminorul Boman — Mi
nerul Comănești 2—0 0.—0). Con- 
atroctorul -Flacăra Odobești — Lu
ceafărul Adj ud 2—0 (3—0), Inter 
Vastul — Victoria Tecuci 8-4 
49—8), CDM. Borzeșt — Chimia 
Mărășești 1—0 (0—9). Foresta Go
gești — Untaea Negrești 8—1 
(3—0), VitâciMtorul Pancta — Le- 
tea Bacău 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : L ARIPILE 
BACAU M p (64—21), 1. Mecazti- 
ea Vaslui 35 p (52—21), 3. Petro
ks Momești » p (49—26), 4.
CLSM. Borzești » p «5—39) — 
pa ultimele locuri î 18. Construc
tori* Odobeșr. & p P*—57). M. 
Unirea Negrești ta p 03-54).

SERIA A m-a
Omental Medgidia — Delta 

Tutajea 8—1 (1—1). Progresul Mar
eea — Cttimla Brătta 1—8 0—8).
Portul Constanta — Avtotul 
Matca 7—0 (2—0). D.V.A. Pottut 
Gatați — LM.U.<54. Medgidia 
1—0 (0—0), atirnțv x Constanța — 
Voința Constanța 5—3 P—1). Pe- 
tooiiu lanca — Ancora Galati — 
nu s-a disputat. Lamtnonfl Vlzi- 
ru — Arrubium Mădn 3—1 (3—9), 
SJl. Tuicea — Marina ------
3-1 fi-0).

Pe primele locuri : L 
TULCEA 36 p (43—12), 
Constan,ța 34 p (43—17), _ _______
Medgidia 33 p ^0—23)... pe Ulti
mele locuri : 14. Avintul Matca S 
p (41—54), 15. Marina Mangalia 
32 p (30—44), 16. Chimpex Con
stanța 14 p (28—53).

SERIA A rv-a
AJS-A. Buzău — Dunărea Că

lărași 2—2 (1—1), Constructorul 
Gtargiu — Chimia-Victoria Buzău 
1—0 (D—0), Victoria Țăndărei — 
Carpați Nehoiu 3—0 <»—«), OKm- 
pla Slobozia — Metalul Buzău 
1—1 (0—0), — s-a jucat la Urzi- 
cenl, S.N. Oltenița — I.C.P.B. Bo- 
Itatin 0—0, Victoria Lehliu — Vii
torul Oiimogi 5—0 (>1—0), ISCIP 
Ulrosni — Unirea Slobozia 3—6 
(2—0), Rapid Fetești — Petrol ui 
Berea 2—1 <1—0).

Pe primele locuri: 1. DUNĂREA 
CĂLĂRAȘI 38 p (52—19), 2. Chi
mia Buzău 27 p (38—27), 3. S.N. 
Oltenița 27 p (29—25) — II vic
tor®!, 4. Olimpia Slobozia 27 p 
(38—34) — 9 victorii... pe ultimele 
locuri : 15. Rapid Fetești 23 p 
(23—36), 16. Victoria Lehliu ZI p 
(20—46).

SERIA A V-a
Aversa București — ICSIM 

Biscurești 0—6 (0—4), Viscofil

clasament. 
MINERUL 
(19—17), X 
(57—23), 3. 

. (45—16)._
15. A.S-A. 

(H—42) 14.

DELTA
2. Portul
3. LM.țȚ.

15. Marina

București — Danubiana Bucu
rești 2—1 (1—1), Sportul „J0 De
cembrie" — IUPS Chiitila 5—1 
(1—1), MBCON București — Teit- 
nometal București 1—1 (1—0), Pe
trolul Băicoi — Luceafărul Bucu
rești 3—1 (1—0), Abatorul Bucu
rești — Flacăra roșie București 
1—1 (1—0), Minerul Filipești — 
Carpați Sinaia 3—0 (2—0), Poiana 
Cîmpina — Avicola Crevedia 4—2 
(1—2), Chimia Brazi Ploiești nu 
a jucat.

Pe primele locuri : 1. ICSIM

P
BUCUREȘTI 38 p (63—21), 
Sportul „30 Decembrie" 33 
(42—25), 3. IUPS Chitiia 32 
26). 4. Danubiana București 
(37—33)... pe ultimele locuri 
Flacăra roșie Buc. 25 p (27—39), 
16. Aversa București 15 p (27— 
55). 17. Luceafărul București 13
P 628—65).

SERIA A VI-a
Muscelul Cimpulung — Electri

ce Titu 1—1 (1—0). Cimesteul
Fienl — Dunărea-Venus Zinml- 
cea 3—8 (1—0). Știința Drăgănești 
Ol* — Electronistul Curtea (Se 
Argeș 2—0 (2—0), TextSa Ro
șiori — Sportul muncitoresc Ca
racal 3—2 (3—0). Chimia Găești — 
Progresul Corabia 8—2 (3—2) —
s-a jucat la Tirgoviște. Recolta 
Stoăcănești — Metalul Mija 7—1 
(4—0), Chimia Tr. Măgurele — 
Metalul Alexandria 1—8 “ “
Dacia Pitești — ROVA 
1—1 ti-0).

Pe primele locuri : L 
LUL CIMPULUNG 34 p 
2. Electrica Titu 34 p (41—21) 
Cimentul Eleni 27 p (31—29), 4-5. 
Sp. m. Caracal 27 p (34—34), 
BOVA Roșiori 27 p <38-28) „ pe 
mamele locuri : M. Recolta Stzrt- 
eănești 23 p (32—33), 15. Hectro- 
nstul Curtea de Argeș 33 p (29— 
30), 18. Știința Drăgăr.ești OU « 
V (35—43).

SERIA A VH-»
Pandurii Tg. Jiu — Eîectropu- 

tere Craiova 1—4 (0—3). Jiul Ro- 
vtoari — Forestierul Băbeni 3—1 
O—D, C.F.R. Craiova — Vinarul 
Drăgăsara 1—2 (1—13, Petrolul 
ȚlcSem — Dunărea Caiafa* 1—0 
{2—0), Metalul Rm. VHcea — AAe- 
taiungifitul Sadu 3—1 (1—0).
AS^A. Victoria Craiova — Meca- 
ntaațorul Simian 3—1 (1—0), Pro
gresul Băilești — Armătura Stre- 
liata 3—2 (0—1), Dierna Orșova — 
Constructorul Craiova 2—1 a—1).

Pe primele locuri : L ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 41 p 
(68—11), 2. Viitorul Drăgășanl 29 
p (39—35), 3. Pandurii Tg. Jiu 28 
p (35—24), 4. Constructorul Craio
va 28 p (41—32)... pe ultimele 
locuri : 15. Forestierul Băbenă 22 
p <27—55). 16. Dunărea Calafat
30 p (31—46).

SERIA A VIII-a
Victoria Ineu — C.S.M. Caran

sebeș 1—1 (0—0), Metalul Bocșa — 
CLSM. Lugoj 1—0 (1—0), UM. Ti- 
mișoara — Rapid Arad 0—0, Obi- 
tiei Stomartinu Sirbesc — Unirea 
Tomnatic 4—0 (1—0), —
Victoria Caransebeș — 
Oțelu Roșu 2—0 (1—0)

: 15.

a—«>, Roșiori
MUSCE-
(42-21), 

' “ 8.

CJ.R.-
Metalul

____ _____ _ I Unirea 
Stonicotau — Minerul Anina 1—0 
(0—0), C.F.R. Arad — Minerul 
Moldova Nouă 1—1 (0—0), Mine
rul Oravița — Șoimii Lipova
0—0)- .Pe primele locuri : 1. META
LUL BOCȘA 32 p (38—28), 2.
C.S.M. Caransebeș 31 p (43—24), 
3. Unirea Sînnlcolau 28 p (34—31) 
„.pe ultimele locuri : 15. Victoria

Ineu 22 p (30—53) — 9 victorii,
16. C.F.R. Arad 22 p (30—53) — 
l victorii.

SERIA A IX-a
Someșul Satu Mare — înfră

țirea Oradea 0—0, Olimpia Gher
la — Recolta Salon ta 1—0 (1—0), 
Minerul Or. dr. Petru Groza — 
Chimia Tășnad 1—0 (0—0), Voința 
Oradea — Oțelul Or. dr. Petru 
Groza 2—0 (l—0). Constructorul
Satu Mare — Minerul Suncuiuș 
2—1 (1—0), Oașul Negrești — Mi
nerul Sărmășag 2—1 (0—0). Uni
rea Valea iul Mihai — Silvania 
Cehu Silvaniei 0—0, Victoria Că
rei — Unlo Satu Mare 1—0 (1—0).'

Pe primele locuri : 1. ÎNFRĂ
ȚIREA ORADEA 35 p (36—15), X 
Recolta Salon ta 34 p (42—23), 3. 
Minerul Sărmășag -30 p (35—28).„ 
pe ultimele locuri : 16. Silvania 
Cehu Silvaniei 21 p (27—45), 16. 
Constructorul Satu Mare 10 p 
07—51).

SERIA A X-a
C.I.L.-Mecanică Sighet — Elec- 

tromures Tg Mureș 2—1 
(1—1), CUPROM Baia Mare — 
Minerul Băița 1—0 (1—0), Minerul 
Baia Sprie — Bradul Vlșeu 1—0 
(0—0), Minerul Borșa — Mureșul 
Luduș 0—2 (0—2), Metalotehmiea 
Tg. Mureș — Minerul Rodna 4—0 
(2—0), CHIMFOREST Năsăud — 
Energia Prundu Bîrgăului 6—0 
0—0), Lăpușul Tg. Lăpuș — Mi
nerul Băiuț 1—0 (1—0), Oțelul
Reghin — I.S.S.M. Sighet 1—0 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. CJ.L. SI
GHET 38 p (54—16), 2. Metalo- 
tetutiea Tg. Mureș 27 p (40—26), 
3. CHIMFOREST Năsăud 27 p 
(37—29), 4. Minerul Băița 27 p 
04—30)... pe ultimele locuri ; 14. 
Bradul Vișeu 24 p (26—36), 15.
ESSM Sighet 24 p (25—41), 16. Mi
nerul Borșa 21 p (37—44).

SERIA A Xl-a
Steaua-CJ’Jl. Cluj-Napoca — 

Mecanica Orăștie 1—0 (1—0), Ml- 
aev! Paroșeni — IMIX Agnita — 
nu s-a disputat, IMIX, nu s-a 
prezentat. Victoria Călan — Me
canica Alba Iulia 0—o, Minerul- 
Ștttața Vulcan — Soda Ocna Mu
reș 1—0 (0—0). Dacia Orăștie — 
Metalul Sighișoara 1—1 0—0),
Unirea Ocna Sibiului — Tîrna- 
vele Blaj 3—0 (2—0), Metalul
Aiud — Viitorul I.R.A. Cluj-Na
poca 3—1 (2—0), Inter Sibiu —
Minerul Certej 2—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA ORĂȘTIE 35 p (43—19), 2. 
Mânerul Paroșeni 35 p (34—20) —
25 de jocuri, 3. Viitorul I.R.A. 
Cluj-Napoca 28 p (34—25)... pe 
ultimele locuri : 14. Soda Ocna 
Mureș 23 p (29—38), 15. Mecani
ca Alba Iulia 23 p (33—46). 16. 
Ttaiavele Blaj 21 p (19—38).

SERIA A XlI-a
Cimentul Hoghiz — I.C.I.M. 

Brașov 3—1 (0—1), Metalul Tg. 
Secuiesc — Progresul Odortin ■ 
Secuiesc 4—1 (0—1), Nitramc - ’■>
Făgăraș — Unirea Cristuru . - 
culese 6—1 (2—1), Mobila-Mi 
Codlea — Mureșul Top'.ița 
(0—0), Precizia Săcele — F.:- 
Sf. Gheorghe 3—0 (1—0), M. 
Brașov — Utilajul Făgăraș 
(0—0). Minerul Bara olt — V 
rul Gheorghenl 2—1 (0—fl). 
tila Prejmer — Celuloza zi 
0—0. Minerul Bălan nu a j.

Pe primele locuri : 1.
BRAȘOV 40 p (50—21), 2. N : 
moctia Făgăraș 37 p (66—23). 
Metalul Tg. Secuiesc 35 - 
(53—29),.. pe ultimele locuri : 1- 
Precizia Săcele 24 p (34—44), 1.". 
Minerul Bălan 24 p (22—42), 16. 
Celuloza Zămești 23 p (34—41),
17. Textila Prejmer 20 p (20—39).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.



TREI MEDALII DE AROINT ȘI UNA DE BRONZ 
LA €. FI. DE NAV0F10DELISF1

CAMPIONATELE EUROPENE MASCULINE
DE GIMNASIICÂ ÎN CIERE Șl... MEDALII

Timp de 8 zile. în Sala spor
turilor pe gheață din Rastatt 
(R. F. Germania) s-au desfă
șurat întrecerile celei de a 
IlI-a ediții a Campionatelor 
mondiale dc navomodele — 
machete, clasa CI — nave cu 
vele. C 2 — nave cu propulsie 
mecanică și C 3 — scheme și 
instalații navale. La impor
tanta competiție au fost nre- 
zenți 160 de sportivi din 11 
țări, cu peste 180 de modele 
de cele mai felurite tipuri, a- 
devărate bijuterii în construc
țiile miniaturale. Evenimentul 
a polarizat viata sportivă a lo
calității. fiind cel mai de 
seamă din ultimii ani. Delega
ția noastră, din care au făcut 
parte sportivii ing. loan Lăză- 
rescu si ing. Silviu Morariu 
(și antrenor), ambii de Ia „Ae
ronautica" București, a prezen

ÎN LUPTĂ CU CENTIMETRII ȘI... SECUNDELE
EUGENE. Pe stadionul celebra 

în lumea atletismului din Eugene 
(Oregon) a avut loc etapa a doua 
din cadrul „Marelui premiu". 
FEMEI: 800 m: Jarmila Kratoch- 
vfiova (Ceh.) 1:58,01, Robin Camp
bell (S.U.A.) 2:90,62, Joett Clark 
(S.U.A.) 2:02,59, Brit McRoberts
(Canada) 2:02,95 ; 490 mg : Judi 
Brown-King (S.U.A.) 56,54, Patty 
Bradley (S.U.A.) 57,85 ; înălțime; 
Debbie Brill (Canada) 1,85 m, 
Jeannie Cockcroft (Canada) 1,85 
m. Pam Spencer (S.U.A.) 1,80 m ; 
100 m : Marlene Ottey-Page (Ja
maica) 11,14, Jennifer Innis (Gu
yana) 11,61 ; 5 000 m : Mary Dec- 
ker-Slaney (S.U.A.) 15:06,53 — re
cord american, Cindy Bremser 
(S.U.A.) 15:19.50, Lynn Williams
(Canada) 13:20,03 ; BĂRBAȚI : 
200 m : Calvin Smith (S.U.A.) 
30,68, Joao Da Silva (Brazilia) 
20.99 ; 1500 m : Joachim Cruz
(Brazilia) 3:35,70, Jim Spivey 
(S.U.A.) 3:35,82 Steve Scott
(S.U.A.) 3:35.83 ; 3 000 m : Syd

„INTERNAȚIONALELE" DE ATLETISM
(Vrmare din pag. 1)

Săritorii în înălțime. Sorin 
Matei la băieți (2,35 m) și Ni
cotină Vasiie la fete (1,98 m 
— antrenor. Constantin Bădoi) 
au reușit noi recorduri națio
nale. cu rezultate printre cele 
mai bune din lume. Sorin Ma-

Ella Kovacs principala perfor
meră' a „internaționalelor" aces

tui an 

tei (antrenat de curînd de Ni- 
colae Mărășescu) a încercat, 
după 2,35 m, la 2,40 m. cu 
un centimetru deasupra recor
dului mondial al chinezului 
Zhu Jianhua. Și chiar departe 
de reușită n-a fost !...

Florența Crăciunescu (antre
nor, Iosif Nagy), Simona An- 
drușcă (antrenor. Dan Serafim) 
și Daniela Costian (antrenor. 
Ion Benga) au obținut la disc 
rezultate notabile, ca si colegul 
lor de probă Ion Zamfirache. 

tat, pe lingă construcțiile pro
prii, o serie de navomodele 
„prin delegație*, cum se obiș
nuiește în acest sport. „Mode
lele românești s-au bucurat de 
aprecieri deosebite — ne-a de
clarat Gheorghe Sandu, vice
președinte al F.R.Md. — și 
mulți dintre miile de spectatori 
care au trecut zilnic prin fata 
lor s-au oprii să le admire. 
Acestea au făcut o frumoasă 
propagandă sportului nostru*.

Țlnînd seama de calitățile 
lor, trei dintre ambarcațiunile 
ing. loan Lâzărescu au primit 
medalii, două de argint și una 
de bronz, iar ambarcațiunea 
prezentată „prin delegație* de 
navomodelistul Orban Helmuth 
(Mecanica Timișoara), a fost 
răsplătită și ea cu medalie de 
argint. Este, fără îndoială, cel 
mal frumos succes din ultima

ney Maree (S.U-A.) 13:20,48. Doug 
Padilla (S.U.A.) 13:20,67, Jack
Buckner CM. Brit.) 13:21,06 ; 119 
mg : Mark McKoy (Canada) 
13,53, Al Joyner (S.UA.) 13,68 ; 
lungime : Mike Powell (S.UJL) 
7,98 m. Willie Banks (S.U.A.) TJO 
m ; prăjină ; Mike Tully (S.U.A.) 
5,80 m, Pierre Qu mon (Franța) 
5,60 m ; disc : Imrich Sugar 
(Ceh.) 66,48 m, Knut Hjeltnes 
(Norvegia) 65,48 m. Geza Valent 
(Ceh.) 64,96 m ; suliță : Einar 
Vilhjalmssom (Isl.) 88 jo m ; tn 
afară de concurs : 800 m : Jose 
Luis Barbosa (Brazilia) 1: 46,32 ; 
3 008 m obst. : Henry Marsh 
(S.UJL) 8:20.50.

N1MES. Cinci săritori francezi 
au trecut peste 5.50 m la prăjină: 
CoHet, Leveur, Houvion, Ferreira 
șl Vlgneron. Ultimii trei dintre 
aceștia au trecut apoi și la 6,60 
m iar, in final, Vlgneron a reu
șit 5.80 m.

CHRISTCHURCH. Fondistifl neo

Notăm, de asemenea, săritura 
de 6,97 m a lui Văii Ioneseu 
(antrenor, Mihai Zaharia) a 
doua din lume, in actualul se
zon în aer liber, mărșăluitoa- 
rea Liliana Drăgan (antrenor, 
I.aurențiu Popescu). Si au mai 
fost încă și alții care s-ar cu
veni evidential, intre care si 
orădeanca Doina Pop, noua re
cordmană națională a probei 
de 10 000 m (33:35,25).

Au fost insă, ca de fiecare 
dată în astfel de competiții, 
unele probe (în întregime) sau 
doar unii sportivi care n-au 
împlinit așteptările : aruncarea 
suliței, cea a greutății, sprin
tul, fondul ș.a., iar dintre 
concurent: Anișoara Stanciu (o 
săritură de 6,27 m, alte două 
„depășite* și, abia, locul 7), 
Constantin Roșu și Gydrgy 
Marko abandonați, ca să nu 
vorbim despre săritura cu pră
jina și de aruncarea greutății 
băieți, probe la care rezulta
tele au rămas cu multi, foarte 
mulțl... ani in urmă 1 „

Neimplinirile. din păcate, 
sînt... cronice și este de-a 
dreptul surprinzător să constat! 
că de atîta amar de vreme nu 
s-a făcut .nimic pentru reme
dierea situației (selecție, meto
dică de pregătire, materiale 
etc.). Ar fi cazul ca. măcar a- 
cum. în ceasul al... 12-lea. să 
se întreprindă ceva concret, si 
să se treacă de la faza bune
lor intenții și a vorbelor, la 
cea a măsurilor operative.

„Internaționalele* '85 au evi
dențiat. insă, de data aceasta 
într-o largă proporție, o seamă

TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • Cursa de 

200 de mile de la Milwaukee a 
fost ciștigată de Mario Andretti 
pe o mașină „Lola-Cosworth" in 
36:38.89 (m/o 199.850 km).

BASCHET • tn turneu! de Ia 
Novi Sad (feminin) : Iugoslavia 
— S.U.A. 69—57 (40—30). e Al
doilea med dintre Franța șl o 
Sel. americană : 123—95 (71—45).

CĂLĂRIE • „Cupa Națiunilor" 
din cadrul concursului de la 
Hlckstead a fost ciștigată de e- 
chlpa Angliei cu 4 p penalizare, 

vreme al modeliștilor români, 
care demonstrează că ei răs
pund condițiilor ce le sînt 
create printr-o pregătire tot 
mal bună, de nivel mondial, 
aflrmîndu-se ca tehnicieni de 
înaltă clasă.

Viorel TONCEANU

ÎN „OPTiMI", LA
La Roland Garros au început 

partidele din „optimi". Rezultate, 
masculin : Wilander — SrrCd S—8,
6— 4. 6—4, Leeonte — Noah 6—3,
6 4, 6—7., 4 -8. 6—1 ; femlntn :
Phcflps — Basset 4—8, 6—0, 6—3, 
M. Maleeva — Gadusek 7—5. 4—2, 
Sabatini — Fairbank 6—0. 1—8,
7— S ; turul m, la dublu, mascu
lin : Gonzales. Mitchell — Davis, 
Dunk 7—6, 8—7, 6—3. Edberg.
Jarryd — Meister, Teltscber 7—8, 
6—3, Glicksteta, Simonasan — 

zeelandez Tom Bl mie a cîștigat 
proba de maraton, dtn localitate, 
cu tiraptX de 2-15:10.

AUSTIN. Campionatele univer
sitare ale S.U_A au fost serios 
inauențate de vlntul ajutător. 
BARB ATI: 200 m: Baptiste 20,08. 
400 m : Haley 44,7» ; 800 m : Jo
nes 1:4S,12 ; Ut mg : Andrade 
13,41 ; 400 mg : Harris 48,41 ; 3 008 
m obst. : Koech 8:19,64 ; lungime: 
Conley 8,28 m ; triplu : Conley 
17,78 m (v.+ 3J m/s), înălțime : 
Eriksson (Suedia) 2,32 m. Mc- 
Cants 2.32 m, prăjină : Dial 5,04 
m ; suliță : Crouser 85,68 m; 
FEMEI : 200 m : Juliet Cuthbert 
22,55 ; 800 m : Claudette Groenen- 
daal 2:01,20 ; 400 mg : Latanya 
Sheffield 54,64 — nou record,
Jackie Joyner 55,19 ; lungime : 
Cărei Lewis 6,73 tn. Kathrene 
Wallace 6,60 m ; înălțime : Ka- 
trena Johnson 1,M ; 109 mg t
Rhonda Blanford 12,70 (v. + 4,1
nvfe).

de reprezentanți ai noii gene
rații, tineri cu reale posibili
tăți si resurse de progres. 
Fle-ne îngăduit să amintim 
numele unora dintre ei : Co
rina Roșioru (C.S.Ș. 2 Galați
— antrenor. Gh. Plesnită). ciș- 
tlgătoare la 100 m și 200 m 
(23,66 s). Maria Pintea (C.Ș.S. 
Bistrița — antrenor. Ion Zan- 
ea). 600 m (2:00,90), Anuța Co- 
tuna (C.S.Ș. Bistrița — același 
antrenor), 10 000 m — 34:57,37, 
Lenuta Ignat (Viitorul Vaslui
— antrenor V. Ursanu). 5 km
marș — 23:35,15. Marilena Bo
cea (C.S.Ș.A. Craiova — antre
nor, F. Cioacă), 400 mg — 58,65 
s și, mai ales. Carmen Sirbn 
(C.S.Ș. 4 București, — antrenor, 
D. Vlădeseu). lungime — 6,79 
m, Valentin Chiriae (3.S.Ș. 4 
Buc. — antrenor, P. loan), 200 
m — 21,91 s. Toate aceste per
formanțe reprezintă noi recor
duri republicane de juniori L 
Recorduri de Juniori II au În
registrat : Denisa Zavelcă
(CS.Ș. Slatina — antrenor, 
Anea Laurențlu), 800 m — 
2K>6,25 și Cristian Zaren (Vii
torul Buc. — antrenor. Geta 
Mușat), 110 mg — 14,92 s.

Cei mai multi dintre acești 
juniori vor lua parte, peste câ
teva săptămini. Ia marele con
curg internațional „Prietenia*, 
cea mal importantă competiție 
mondială pentru tinerii atleți, 
găzduită in acest an de tara 
noastră. Dar si seniorii vor a- 
vea multe competiții impor
tante, în frunte cu Universiada 
și „Cupa Europei", cărora tre
buie să le facă față cu cinste...

urmată de R. F. Germania 12 p, 
Olanda 12 p și Franța 25 p.

MOTOCICLISM • ClștlgătOTil 
probelor din „Marele Premiu al 
Austriei" : 125 cmc — Greslnl
(Italia, Garelli); 250 cmc — Spencer 
(S.U.A., Honda); 500 cmc — Spen
cer (S.U.A.. Honda); ataș — Bl- 
land-Waltinsberg (Elveția, Kreu- 
ser). tn clasamentul C.M. : 125 cmc: 
1. Bianchi (Italia) 48 p, 2. Gresinl 
39 p; 250 cmc- 1. Spencer (S.U.A.) 
59 p; 500 cmc: 1. Spencer 69 p; 
ataș: 1. Streuet (Olanda) 28 p.

Nicîcînd în trecut o ediție a 
campionatelor europene nu a 
fost dominată cu atita autori
tate de un' singur gimnast I La 
Oslo, sîmbătă si duminică, a 
XVI-a ediție a „europenelor* 
masculine a fost pur si sim
plu la discreția gimnastului so
vietic Dmitri Bilozercev, ciști- 
gător atit la individual com
pus. rft si in cinci din cele 
sase finale pe aparate. Reținem 
si locul patru la bară fixă o- 
cupat de sportivul nostru Emi
lian Nicula, la cinci sutimi de 
podium, despre medaliile de 
bronz obținute de Marius Gher
man (Ia bară fixă) si Valentin

ROLAND GARROS..
Gunthardt, Taroczi 6—7, 6—4, 8—4; 
feminin : Navratilova, Shriver — 
Collins, Leand 6—4, 5—0, Bunge, 
Pfaff — Cecchtai, Anaya 4—6, 
6—0, 6—4, Hollkorva, Skronska — 
Suire. Wade J—«, 6—3, 11—9. Bur
gin. Temesvarl — Fairtrank, Hobbs 
4—8. 7—5,6—3 ; dublu mixt, turul 
al n-tea : Leand, Mltcbeti — 
Karlsson, SimoeeBon 7—5, 0—4.
6—3, Carrisoa, Van Patten — Ben
jamin, Strode 5—4, s—1, Tanvier, 
Bauer — Medrado, Barbosa 4—t, 
1—4. 9—7, Golea, Prptcl — Rapo
ni, Bengoechea 4—4, 4—1, Rava, 
Cesnokov — Undgviat, Tideman 
4—4. 4—1, Barg, Meister — Rush, 
Haney T—8, 5—4, Herr, DonneMy 
— Jordan, Dunk 6—7, 4—4, 6—4.

CURSE CICLISTE
• Disputată pe o distantă de 

21T km, între Perugia si Ce- 
cina, cea de a 18-a etapă a 
«Turului Italiei* a avut ca în
vingător pe Giuseppe Saronni 
(Italia), care a acoperit traseul 
in 6.00:58, cîștigind la sprint In 
fata unul masiv pluton de a- 
tergători. Clasamentul general: 
1. Hinault (Franța) 81.20 .-00, 2. 
Visentini (Italia) la 1:25, 3. Mo
ser (Italia) la 1:35. Ctștigătorul 
etapei a „urcat* pe locul 14. la 
6:37 de lider.
• „Criteriul regiunii Dau

phin * a programat etapa a T-a, 
intre Grenoble si Gap (173 km), 
care a revenit rutierului olan
dez Rooks, in 5.11.*04, urmat de 
Witches (Columbia), in 5.1232, 
Si Kelly (Irlanda). 5.1334. Cu 
această victorie. Rooks s-a a- 
proplat la I i (!) de liderul 
clasamentului general, france
zul Bazzo, care totalizează 
28.31:56. Pe locul 3 : Anderson 
(Australia), la 46 ».
• Disputată duminică după- 

amlază. cursa Paris — Roubaix 
(220 km) a fost câștigată de
tașat de francezul Chaubet. în 
6.07:00. El a fost urmat la 1:27 
de Richard (Franța) si Ia 4:33 
de Thorey (Franța).
• în „Turul Olandei* (ama

tori), cea de a 6-a etapă (Rest 
— Valkenburg, 199 km) a fost

F0YE/<L me»'idi<xHe
ECHIPELE ENGLEZE EXCLUSE DIN CUPELE EUROPENE!

Reunit la Basel, Conntbefcul Exe
cutiv al UZJ.A. a discutat eve
nimentele tragice petrecute la fi- 
nata „C.C.E.", dintre echipele 
Juventus Torino șl r. C. Liver
pool. lulnd următoarele hotărirf:

— U.KJA. nu v» mal accepta 
nld o inscriere a echipelor en
gleze tn cupele europene inter- 
cluburi. Termenul excluderii tor- 
mațiUor engleze nu a fost slabitit.

— Ia . eeea ee privește echipa 
Liverpool, cazul et va fi trans- 
mi» Comisiei de control șl discl- 
pttnl, pentru smcțtanl separate.

— In viitor vor fi luate măsuri 
speciale pentru a se întări sigu
ranța, atli tn Incinta stadioane
lor cU șl tn afara lor.

— Participarea echipelor națio
nala britanice la campionatele 
europene se va decide ulterior.

JUDO • Câștigătorii unor pro
be din cadrai concursului de ju
niori de la Leningrad : 60 kg — 
Kostin (U.R.S.S.) ; ®6 kg — Po- 
dubnil (U.R.S.S.) ; 95 kg — Pe- 
ciurov (U.R.S.S.) 4-95 kg — Gu- 
geladze CU.RS.S.).

ȘAH • A 4-a partidă a medu
lui amical dintre Kasparov șl 
Hdbner care ane loc la Ham
burg s-a Încheiat cu victoria lui 
Kasparov care conduce cu 3,5 p 
la 0,5 p.

Pintea (inele) relatind pe iarg 
in ediția noastră de ieri.

Rezultate tehnice : individual 
compus i 1, Dmitri Bilozercev 
(U.R.S.S.) 58,43 p ; 2. Valentin
MoghUtaSi (U.R.S.S.) 57,60 p ; 3.
Vladimir Gogotadze (U.R.S.S.) 
5T;40 p ; 4. Sylvto Kroll (R. D. 
Germană) 57,30 p ; 5. Ulf Hof
fmann (R.D. Germană) 96,95 p; 
6. Holger Bohrendt (R. D. Ger
mană) 56,80 p ; 7. Laurent Bar
bieri (Franța) 56,65 p ; 8. Gyorgy 
Guczoghy (Ungaria) 56,60 p... 11. 
Marius Gherman (România) 55,65 
p... 14. Emilias Nicula (România) 
55,60... 21. Valentin Pintea (Ro
mânia) 55,20 p. Finale pe apara
te : sol s 1. Bilozercev 19,35 p ; 
2. Philippe Vatuone (Franța) 19,20 
P ; 3. Barbieri 19,10 p ; ...6. Va
lentin Pintea If ,85 p ; cal cu mi
nere I 1. Bilozercev 19,65 p ; 2. 
KroH 19,50 p și Guczogy 19,50 p ; 
inele : 1. Bilozercev 19,45 p ; 2. 
Moghilnll 19,30 p ; 3. Valentin
Ptntea 19,05 p ; 4. Emilian Nicula 
18,95 p ; sărituri : 1. Kroll 19,49 
p ; 2. Bilozercev 19,10 p ; 3. Al
bert Hașar (R.F.G.) șl Zsolt Bor
ka! (Ungaria) 19,05 p ; paralelei 
1. Bilozercev 19,80 p ; 2. KroU 
19,50 p; 3. GogoJadze și Hoffmann 
19,40 p ; bară fixă : 1. Bilozercev 
șl Borkai 19,60 p ; 3, Marius
Gherman 19,45 p ; 4. Emilian
Nicula 19,40 P.

★

Următoarea ediție a campiona
telor europene masoullne va »- 
vea Ioe peste doi ani Intr-un o- 
raș, nedesemnat Încă, din 
U.R.S.S.

Americanul Ron Kiefel ctștlgt 
surprinzător etapa a 15-a a „Tu
rului Italiei", disputată simbătfi 
pe ruta Aquilla — Perugia 

(203 km)
Laser foto : A. P. — AGERPRE3 

câștigată de Vaanhold (Olanda) 
în 4.53:29. Clasament general 1 
1. Talen (Olanda) 21.50:26, X 
Tammesalu (U.R.S.S.) la 1:23, 
3. Jagt (Olanda) la 1:36.

Secretarul general al U.E.FJL. 
Hans Bangerter, a declarat in le
gătură cu cale patru locuri ră
mase libere în „Cupa U.E.F.A.* 
(to urma excluderii echipelor F.C. 
Liverpool, Tottenham, Southamp
ton, și Norwich) că ele vor fl 
atribuite altor țări, care au cite 
două formații în această compe
tiție.

PRELIMINARIILE C.M.
• La Dubito (gr. 6 — zona eu

ropeană) : Irlanda — Elveția 3—0 
(2—0). Au înscris Stapleton, Grea- 
lish, Sheedy. tn clasament : Ir
landa șl Elveția cite 5 p (5 j), 
UJt.SJS. 4 p <4 j), Danemarca 
4 P (3 j). Norvegia 4 p (5 j). 
Miercuri, meciul următor : Dane
marca — U.R.S.S.
• în zona Amerlcii de Sud. 

Gr. 1 : la Bogota, Columbia — 
Argentina 1—3 (0—1). Au Înscris 
Prince pentru gazde, respectiv 
Pasculll (2) și Burruchaga. La 
San Cristobal, Venezuela — Peru 
0—1 (0—0). A marcat Uribe, ta 
clasament, după două etape : 
Argentina 4 p, Peru 2 p, Colum
bia 2 p, Venezuela 0 p. Grupa a 
Il-a : Bolivia — Brazilia 0—2 
(0-0). Au Înscris Casagrande și 
Noro (autogol). Clasament : Bra
zilia I p (1 j) Paraguay t p (1 
j). Bolivia 1 p (2 j).
• La Ciudad de Mexico :

Mexic — Italia 1—1 (1—0). Au
marcat Aguirre, respectiv Di 
Gennaro.
• ta C.E. de tineret (gr. 4). la 

Plovdiv: Bulgaria — Iugoslavia 
3—6 (2—3)
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