
„Internaționalele" de lupte [juniori și speranțe]

MECIURI SPECTACULOASE
ÎN ZIUA DE DEDUT

Ieri după-amiază, in sala 
Floreasca din Capitală au în
ceput Campionatele internațio
nale de lupte greco-romane și 
libere ale juniorilor și speran- 
ior. competiție care reunește 
235 de sportivi din Bulgaria, 
Canada, Franța, R.D. Germa
nă. Polonia, S.U.A. și Româ
nia. După o frumoasă festivi
tate de deschidere, pe cele trei 
saltele de concurs au început 
întrecerile din cadrul primului 
tur la ambele stiluri. Pînă la 
finele reuniunii inaugurale am 
asistat la numeroase meciuri 
deosebit de spectaculoase. cu 
procedee tehnice de ridicată 
valoare, finalizate intr-un ritm 
foarte rapid. Tinerii noștri 
luptători au luat, in majori
tate. un start promițător, atit 
la ..greco-romane" cit și la 
..libere". (Continuare tn pag a 4-a)

Ion Irimiciuc finalizează o nouă centura", laterală ia meciul 
cu polonezul Marek Kraszewski Foto ; Aurel D. NEAGU

S-a încheiat turneul final de volei feminin

ECHIPA BUCUREȘTIULUl ÎN POSESIA TEHUIUL. 
...dar Sibiul a cîștigat derbyul

BACAL'. 14 (prin telefon). 
Turneul final al celei de a 4-a 
ediții a „Daeiadei" de perfor
manță la volei (feminin) s-a 
încheiat in Sala sporturilor din 
localitate cu victoria finală a 
favoritei — reprezentativa mu
nicipiului București (antrenoa- 
re Doina Ivănescu) — care a 
folosit în competiție 8 soorti- 
ve din rindul campioanei tării 
Dinamo, si numai două jucă
toare din alte divizionare A 
din Capitală. Campioanele „Da- 
ciadei", din rindul cărora s-au 
remarcat De parcursul comoe- 
tiției Irina Velicu. Otilia Szen- 
kovics. Victoria Banciu, Geer- 
geta Lungu-Ene și Nienlina 
Bujor, au obținut pe merit tit
lul. Si totuși acesta a rămas 
in ioc Dină la ultima întilnire. 
derbyul București — Sibiu, 
care a fost un adevărat corolar 
al -Daeiadei". Meritul DrinciDal 
a revenit însă sibiencelor care 
s-au aflat la un mic oas de 
3—0 Si de revenirea spectacu

Ultimul act în campionatul masculin

TITLUL SE DECIDE ÎN DERBYUL STEAUA - DINAMO
Campionatul masculin al pri

mei divizii de volei a ajuns și 
el la ultimul act începind de 
astăzi și plnă miercuri, in sala 
Floreasca din Capitală (locurile 
1—6) și în Sala sporturilor din 
Oradea (locurile 7—12) se des (Continuare in pao 2—3)

Misiului Dascalu. Sar la oioca) amamoviștti Pop,
Vrîncuț șl Fâușescu. Foto : Aurel D. NEAGU

La „greco-romane". în limi
tele primei categorii de greu
tate (48 kg), două victorii ro
mânești și ambele înainte de 
limită ! Constantin Negrișan
l-a  intilnit pe francezul Ge
rard Lambert, pe care l-a do
minat categoric cu o suită de 
atacuri fără replică și in min. 
2,59 rezultatul de pe tabela 
electronică de punctaj ajunsese 
la 13—0 tn favoarea luptătoru
lui român, dștigător astfel prin 
superioritate ; Iulian Lascău a 
concurat în compania america
nului Eduarț Mlcklatcher. pre- 
luind inițiativa după cîteva ta
tonări : 2—0, 4—0, 6—2 și spre 
finele reprizei, în min. 2,53, 
cind reprezentantul tării noas-

Costin CHIRIAC

Proletari dta toata iMMte. wttf-dM
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START iN CEA DE A IX-a 
EDITIE A C.M.

UNIVERSITAR DE HANDBAL
Astăzi, reprezentativa studențească 

a României joacă la Teningen, 
cu selecționata S. U. A.

în 8 orașe din R-F. Germania 
inoep astăzi întrecerile celei de 
a IX-a ediții a Campionatului 
mondial universitar de hand
bal masculin. Reprezentativa 
României (alcătuită din Alex. 
Buligan. Adrian Simion, Mir
cea Petran — Măricel Voinea, 
Const. Petre. Vasile Stingă. O- 
limptn Flangea, Adrian Ghimeș, 
Marian Dumitru. George Do- 
gârescw. Dumitru Berbece, Cor
nel Durăn. Ion Mocanu. Petra 
Jante și Darn Porumb ; antre
nori : Laseăr Pană și Cezar 
Niea; medic: dr. Eugen Cra- 
ioveaan și metodolog — prof. 
Mihai Cajocaru) »e află lastart 
eu dorința de a câștiga medalia 
de aur, oeea ce ar reprezenta 

fata celei a județului Constant» 
si a fost învinsă cu 3—6 (5, 8, 
9). în această situație, șansele 
pentru locul al 3-lea au trecut 
de partea iesencelor care au 
fost aici revelația competiției. 
Dar elevele antrenorului N. 
Roibesen. după ce au cisUeat 
frumos două seturi — in in- 
tilnirea cu Galati — s-au re
laxat inexplicabil si : Galati — 
Iași 3—2 (—13. —7. 3. 6. 13). 
ceea ce a dus la oferirea lo
cului al treilea, la setaverai.

Aurelian 8REBEANU 

Miine, penultima etapă a Diviziei „A" de fotbal

IN CENTRUL ATENȚIEI, PARTIDA DE EA CRAIOVA 
Șl MECIURILE DIN „ZONA FIERBINTE“ DE EA PETROȘANI Șl BACĂU

CLASAMENTUL
1. STEAUA 32 22 8 2 68-19 52
2. Dinamo 32 19 10 3 56-31 48
1. Sp. stud. 32 19 8 5 68-27 46
4. Univ. Cv. 32 16 5 11 55-42 37
5. Gloria Bz. 32 12 8 12 48-49 32
6. A.S.A. 32 12 7 13 31-29 31
7. F.C. Bihor 32 13 5 14 39-41 31
8. Corvin ul 32 14 2 16 49-50 30
» „Poli" Tim. 34 11 8 13 34-49 30

10. F.C Argeș 32 11 7 14 42-35 29
11. Rapid 32 10 3 13 35-40 29
12. F.C.M. Bv. 32 12 4 16 31-39 28
13. F.C. Olt 32 12 4 16 32-50 28
14. Jiul 32 11 5 16 35-55 27
IS. S.C Bacău 32 U 6 16 35-40 26
16. Chimia 32 10 6 16 24-49 26
17. F.C. Baia M. 32 10 4 18 27-44 24
U. PoUt. iași 32 1 1 17 35-55 22

Intre cei mai valoroși 
„tricolori universitari" 
se află fi Marian Du
mitru. in imaginea 

roastri in atac.
Foto : Iorgu BĂNICĂ 
a 5-a victorie a sa in această 
întrecere cu caracter mondial, 
tn palmaresul Întrecerii „tri
colorii universitari" se află pe 
primul loc in jumătate din 
numărul edițiilor disputate :

1963 (Suedia) : Suedia; 1966 
(Spania) : R. F. Germania ; 
1968 (R.F. Germania): U.R.S.S.; 
1971 (Cehoslovacia): U.R.S-S. ; 
1973 (Suedia) : ROMANIA ; 
1975 (România) : ROMANIA ; 
1977 (Polonia) : ROMANIA ; 
1981 (Franța): ROMÂNIA. în
vingătoare in ultimele patru 
ediții, echipa României mai 
păstrează in lotul actual 6 din
tre învingătorii de la Paris : 
Alexandru Huligan, Cornel Du
rau, Vasile Stingă, Marian Du
mitru, Măricel Voinea și Olim
piu Flangea.

Misiunea echipei României nu 
este deloc ușoară. în primul 
rind pentru că doi dintre oa

Azi și miine, pe pista de la Bascov

„REGATA PITEȘTI1 2 3 *

loasă De primul loc. Elevele Iul 
N. Tudor au refăcut senzațio
nal diferențe apreciabile: 11—13 
(setul I). 7—U (II) și 4—11 
(IU), pe primele două ciștigin- 
du-te, iar pe al treilea oedin- 
du-L incredibil, intr-un final 
dramatic in care au condus cu 
15—11. 14—13. 15—14. avind de 
mai multe ori mingi de meci si 
de— titlu. Bucurestencele l-au 
câștigat De -muchie de cutit* 
și, deși au pierdut partida :
2- 3 (—13, —12, 15. 5. —12). 
au devenit campioane. La În
vingătoare. excelente Mire la 
Popovidn, Anca Best» și Car
men Bobe.

Dispută strânsă insă centru 
locul al 3-lea. intre trei din
tre participante : Dolj. Iași. 

GaJați. Rezultatele din ultima 
zi au dat De rind. speranțe 
acestor candidate la treapta a
3- a a podiumului. Mai intii. 
echipa Doljului — cea mai bine 
situată si favorită — a intrat 
insă deconcentrată te ioc tn 

fășoară turneele finale ale edi
ției a 36-a, in urma cărora vor 
fi stabilite campioana țării, 
compoziția grupelor valorice

(Continuare In pag 1—3)

• in „Regie", Hogi, Cora; et 
comp, pot urca chiar mai sus 
pe „podium*.

• Simionaș și ai lui jucători - 
la două puncte de realizarea 
baremului - ii așteaptă pe 
fostul lor antrenor, Constan
tin.

• Plecind cu un egal de pe 
„Ghencea*, F. G Bihor 
„pretinde* de la Dinamo 
ambele puncte.

• La Petroșani, un meci „a fi 
sau a nu fi* in Divizia „A* 
pentru ambele combatante.

Simbătă și duminică. pe 
pista de la Bascov. se va dis
puta „Regata Pitești" la caiac- 
canoe. cu participarea sportivi
lor din Bulgaria. Polonia. Un
garia și România. întrecerea 
se anunță interesantă prin 
prezența in concurs a unor 
reputati caiaciști și canoiști 
din cele patru țări prezente la 
întrecere.

• Pe „Centralul Craiovei*,  o 
pasionantă „repetiție genera
lă*  inaintea finalei de Cupă.

• La Bacău, localnicii iși joacă 
meciul răminerii in primul 
eșalon.

• Sub „Timpa*,  emoții doar 
pentru... formația gazdă.

.— ----- — PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI ----- ----- —:
I București : SPORTUL STUD. - A.S.A. TG. MUREȘ

(S. Necșulescu ; M. Ionescu — T-viște, M. Stănescu — Iașii

I
— stadionul Sportul studențesc — i

lași : POLITEHNICA - GLORIA BUZĂU
(N. Dinescu; A. Mlțaru — Rm. Vîlcca M. Buciumeanu — T-viște) | 
Oradea : F. G BIHOR - DINAMO

I (I. Tircan: p. Bogdan — Reghin, F. Keresteș — Tg. Mureș) | 
| Petroșani : JIUL - CHIMIA RM. VILCEA

(M Neșu ; I. Medveș — ambii din Oradea, V. Antoni — lași) 1 
I Craiova: UNIVERSITATEA - STEAUA |
I (A. Gheorghe — P. Neamț ; V. Curt — Med., G. Pîrvu — C-ța)

Bacău : SPORT CLUB - F. G OLT 1

I(M Niculescu ; J. Grama șl D. Bolintin — toți din București) .
Brașov: F.C.M. - CORVINUL
(I. Igna ; D. Buciumau — ambii Tim.. C. Gheorghe — S-va) | 

I București: RAPID - F. G ARGEȘ
(I. Vele» ; D. Busuioc — Craiova A. Porumtxriu — Vaslui)

— stadionul Ciulești —
Baia Mare : FOTBAL CLUB - „POLI*  TIMIȘOARA
(G. Ionescu; M. Constantlnescu. M. Beroan — toți din Buc.) 

I Partidele vor începe la ora U. ■

menii de bază — Vasile Stin
gă și Măricel Voinea — sînt 
accidentați și nu se știe dacă 
vor fi apți de joc in timp 
util (alți doi — Marian Dumi
tru și Mircea Petran — re
simt urmările unor recente 
accidentări): apoi pentru că 
la ediția a 9-a a Campiona
tului mondial universitar sînt 
prezente o serie de echipe 
deosebit, de puternice, angaja
te și ele in disputa pentru 
primul loc: Iugoslavia, U.R.S.S., 
R.F. Germania, Polonia șa. 
Selecționata noastră face par
te din grupa B. alături de 
8.U.A., Japonia și Italia. (în 
celelalte grupe : A — Iugosla
via, Coreea de Sud, Bulgaria 
și Brazilia ; C — U.R.S.S., Po-

Hristoche NAUM

(Continuare tn pag a 4-a)

LA CA1AC-CAN0E
Un moment impresionant va 

fi. desigur, marcarea festivă 
a retragerii din activitatea 
competiționalâ a unuia dintre 
cei mai mari canoiști ai lumii, 
multiplul camDion olimpic, 
mondial și european, maestrul 
emerit ai sportului Ivan Ta- 
tzaichin, care va avea loc as
tăzi, la ora 14.

• In „Giulești*,  meciul cel 
mai neutru al rundei : Rapid 
- F. G Argeș

• La jocul de la Baia Mare, 
o întrebare chinuitoare pen
tru echipa lui Roznai : va 
mai folosi la ceva o even
tuală victorie ?

!



De Ziua Aviației

TRADIflE Șl CONTINUITATE

Se împlinesc 75 de ani 
de cînd un pilot român, cu 
un aparat de zbor conceput 
de el si făurit de miinile 
Iui.
loace proprii de pămîr.t. pe 
cimpul Cotrocenilor. Zborul 
iui Aurel Vlaicu, într-0 di
mineață de iunie a anului 
1910. anunța nașterea avia
ției române și. o dată cu a- 
ceasta. o nouă disciplină 
sportivă, aeronautica, prin
dea la rindul ei viață.

Lui Vlaicu i-a fost hă
răzit si să ne reprezinte ori- 
mul intr-o întrecere inter
națională. doi ani mai tîr- 
ziu. tot in luna iunie, la 
Aspern, lingă Viena, unde 
s-a impus cu autoritate în 
probele la care a concurat, 
obținind astfel întîii lauri 
centru culorile noastre.

Ștafeta a fost preluată, fi
resc. de generațiile urmă
toare iar piloti precum Ro
meo Popescu, Gheorghe 
Bânciulescu. Mihai Pantazi, 
Petre Ivtnovici. Alex Pa- 
pană. Constantin Cantacuzi- 
no. Octavian Băcanu. Con
stantin 
Calotă, 
randa 
căoanu.
planoriștii Valentin Popescu, 
Mircea Finescu (enumerarea 
este departe de a fi ex
haustivă) au obtinut perfor
mante de răsunet, au urcat 
pe primele trepte ale po
diumurilor în 
internaționale 
scris numele 
recorduri ale

Aeronautica 
afara rezultatelor de valoa
re. a avut de-a lungul a- 
nilor și o contribuție la de
pistarea și brevetarea mul
tor zburători talentat! care 
s-au afirmat în celelalte 
ramuri ale aviației noastre.

Zburătorilor de azi Ie re

s-a desprins cu mii-

Manolache Stefan 
parașutistele Sma- 

Brăescu. Elena Bă- 
Elisabeta Ponescu.

competițiile 
Si si-au în- 

pe tabelele de 
F.A.I.

sportivă. în

DE EA 0 EDIțIE IA AIEA TOT MAI INTERESANT
vine îndatorirea, deloc u- 
șoară. de a reprezenta cu 
cinste tricolorul. în prim- 
plan se situează — confir- 
mînd tradiția — pilotii și 
anume pilotii acrobati. „Ar
gintul” obtinut la programul 
liber cu durată de timp li
mitată de Nina Ionită la 
C. M. 1984. locul secund pe 
echipe (Maria Șulean. Lud
mila Avramescu, Elisabeta 
Coca) la c. E. 1983. certele 
calități etalate de M>elu Fe- 
țeanu. Marcel Mitu. Vale
rin Zamfir, loan Diaconu 
dovedesc că izvorul talen
telor este în continuare bo
gat. La planorism, pozițiile 
de frunte ocupate de Fer
nanda Jurcă (locul 1.
R.F.G.). Arpad Mata (lo
cul 2. 1983. U.R.S.S.). ~

1983,

__ __  ___ . Ser
giu Sidon (locul 3 1984. Ce
hoslovacia) demonstrează e- 
locvent existenta unor spor
tivi de valoare și în această 
specialitate. O nouă genera
ție de parașutiști se antre
nează acum pentru a-și în
cerca puterile. Asemenea 
lor, planoriștii acrobati (nou
tate pe plan competitional) 
iși desăvîrșesc pregătirea in 
vederea primelor confrun
tări. iar pilotii de planoare 
ultrausoare 
Început de 
tă (fie Si 
tuziasmul 
rea de care dau. dovadă) 
drept demni contini atori ai 
pionierilor aviației.

Palmaresul performanțelor 
de pînă acum, calitățile ce
lor care se numără azi în 
rîndurile ei. resursele de 
care dispune, toate împreu
nă, dau convingerea unei 
traiectorii ascendente pe 
mai departe a ramurii spor
tive. în deplină concordantă 
cu impetuoasa dezvoltare a 
aviației românești, a Româ
niei socialiste.

aflati si ei la 
drum, se anun- 
numai prin en- 
pasiunea. dărui-

ULTIMUL „ACT“ IN CAMPIONATUL MASCULIN DE VOLEI

La Mizil a fost, la sfîrșitul 
sâptăminii trecute — sîmbătă 
și duminică — tare cald : 
+33°C. Zile în care cei care 
circulau pe străzi căutau „tra
see” mai mult prin porțiunile 
umbrite. Pretutindeni însă, sfi- 
dind căldura, puteau fi văzute 
multe tinere îmbrăcate in cos
tume sportive multicolore, 
„tăind” orașul în lung și-n lat. 
in drumul lor spre bazele spor
tive din această așezare praho- 
veană. Explicația ? Aici se des
fășura. în cadrul 
acțiunea numită 
siortiv al tinerelor fete praho
vene". O competiție de succes, 
inițiată in cadrul preocupărilor 
permanente pentru atragerea pe 
terenurile de sport a elemen
tului feminin. „Este o mani
festare devenită tradițională pe 
meleagurile județului nostru — 
ne spunea J. Stambolgiu, me
todist al C.J.E.F.S. Prahova — 
ajunsă acum la cea de a 15-a 
ediție. La Cimpina sau Măne- 
eiu, Ia Vălenii de Munte sau 
Mizil. festivalul s-a desfășurat 
cu succes, scopul urmărit fiind 
atins de fiecare dată”.

Ne-am deplasat, pe rînd. la 
cele patru baze care găzduiau 
întrecerile. însoțiți de Costică 
Șerban, președintele C.O.E.F.S. 
Mizil, de la care am aflat prin
cipalele date ale competiției : 
se disputau Întreceri la atle
tism, volei, handbal, șah. tenis 
de masă ; la start se aflau 198 
concurente de pe raza jude
țului și 50 din Mizil.

întrecerile, de un nivel teh
nic nu prea ridicat — firește, 
fiind vorba de sport de masă 
— erau viu disputate însă, de- 
monstrind bucuria fetelor de a 
face mișcare în aer liber, sport. 
Intre ele. Daniela Ciurcă, Cris
tina Silveanu, Georgeta Necu- 
Ia — eleve, Maria Toloancă, 
Dana Stan — ștrengărite. Da
niela Irimia — turnătoare. Ma
ria Sîrbu — lăcătuș. Gabriela 
Anton — controloare CTC sa. 
Alături de participante, oameni

.Daeiadei", 

.Festivalul

inimoși ajutau ca întrecerile să 
se desfășoare In bune condi- 
tiuni. Iată, de pildă, venerabi
lul activist sportiv prahovean 
Al. Răducu, a cărei vîrstă a 
trecut de 7 decenii (oficiind in 
scaunul de arbitru, la volei), 
apoi Gheorghe Buriacu, preșe
dintele C.O.E.F.S. Cimpina. ac
tivist in sport de 21 de ani, 
venit cu 40 de fete (l-am aflat 
spre sfîrșitul competiției, cu 
un carnet pe care nota „bilan
țul cîmpinean” : locul I—II la 
șah. II la tenis de masă. III 
la volei...). în cele două zile 
cit am stat în Mizil am fost 
martorii unor intîmplări deose
bite. fapte ce grăiesc desffre 
frumusețea unor astfel de în
treceri. Iată, de pildă, un gest : 
fetele din Măneciu-Ungureni 
și-au întrerupt încălzirea di
naintea meciului din finală cu 
reprezentativa Liceului „Mihai 
Viteazu” din Ploiești pentru... 
a culege floricele, pe care le-au 
oferit. înaintea disputei, adver
sarelor lor.

Se 
lelor. 
minul 
finala 
ceseu 
ambele 
„Remiză 
amindouă 
Am jucat de două ori si tot 
remiză a fost. Dacă vreți, mai 
jucăm o dată...". Iată și citeva 
nume de cîștigătoare : volei — 
Liceul „Mihai Viteazu" Plo
iești ; tenis de masă — Geor
geta Ciocan (Ploiești), handbal 
— Oțelul Cimpina : 400 m — 
Valerica Șerban ; 800 m — Ana 
Voicu (ambele Ploiești) : sări
tura în lungime — Nieoleta Za- 
fiu (Mizil) : greutate — Car
men Dabțov (Boldești — 
Scăeni).

Tuturor — participante și 
organizatori — felicitări pen
tru această frumoasă sărbătoa
re a sportului feminin !

Modesto FERRARINI

adunau rezultatele fina- 
într-o cameră, la Că- 
cultural. s-a desfășurat 

la șah între Laura Stoi- 
și Nieoleta Dumitran. 

eleve din Cîmpina. 
,Pe locul I. deci, 

„Noi n-am vrut.

(Urmare din pag 1)

pentru ediția următoare și cele 
două 
grada in

Desigur, 
îndreaptă ___ ______ __
București, captivant mai ales 
prin spectaculosul duel Steaua 
— Dinamo. Rezultatul confrun
tării directe de miercuri a ce
lor două echipe (fiindcă este de 
presupus că celelalte partici
pante în grupa valorică supe
rioară nu vor produce între 
timp surprize, așa cum n-au 
produs nici pînă acum) va de
cide soarta titlului. Indiferent 
de scor ! Nu mai puțin palpi
tantă va fi, pe parcursul celor 
5 zile de întreceri, disputa din
tre celelalte 4 echipe (Univer
sitatea C.F.R. Craiova, Explo
rări Baia Mare, Tractorul Bra
șov si Elcond-Dinamo Zalău) 
pentru rămînerea în plutonul 
fruntaș și în ediția următoare 
(două vor trebui să coboare 
Insă în cel secund). Dar iată 

care pornesc e- 
grupe valorice :

formații care vor retro- 
„B“.

interesul major se 
spre turneul din

iu, Fralea, Constantin, Șoica, 
Spinu, Pentelescu, Săniuță, Pă
durețe pe de o parte, și dina- 
moviștii Gîrleanu, Enescu, Vrîn- 
euț, Căta-Chițiga, Gheorghe, 
Pop, Păușescu, Slabu, Drăgu- 
șin, Bălan, Rădulescu pe de 
altă parte. Va fi, desigur, o 
confruntare de zile mari, o 
luptă dusă cu toate forțele fi
zice, tehnice, tactice și psihice. 
Scorul întâlnirilor directe de 
pînă acum : 3—2 pentru Steaua. 
De notat că in ultimele 13 edi
ții Dinamo a triumfat de 12 ori!

în plutonul secund, unde se 
cunoaște una dintre retrogra
date, C.S.M. Caransebeș, luptă 
aspră pentru evitarea penulti
mului loc (și el al retrogra
dării) între... toate echipele, în
deosebi între Calculatorul 
București și Știința-Motorul 
Baia Mare, precum și pentru 
promovare în plutonul de elită, 
la care aspiră C.S.M.U. Sucea
va, Politehnica Timișoara și 
C.S.U. Oradea^ avantajată ca 
gazdă. De aici se pornește :

în acest final de săptămină

BOGAT PROGRAM RE ACTIVITĂȚI SPORTIVE DE MASA

«ituația de la 
chipele primei

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Steaua
Dinamo
Univ.. C.F.R.
Explorări
Tractorul 
Elcond-Dlnamo

25 23 2 72:16 48
25 22 3 70:14 47
25 9 16 33:55 34
25 8 17 30:57 33
25 7 10 26:59 32
25 6 19 27 :61 31

7. C.S.M.U.
8. „Poli” Tim.
9. C.S.U. Oradea

10. Calculatorul
11. St- Motorul
12. C.S.M. C-sebeș

25 17
25 16
35 14
25 14
25 13
25 1

8
9

11
U
12
24

42
41
39

56:46
55:42
54:41
54:42 39
54:50 38
21:73 26

Programul primelor 
BUCUREȘTI

Marea Întrebare pe care și-o 
pun iubitorii voleiului va fi 
fără îndoială : va reuși Steaua 
£ă întrerupă șirul de victorii 
(6 titluri consecutive) ale dina- 
moviștilor în campionat ? Răs
punsul îl vor da miercuri sea
ra, în meciul de gală, stelis*  
Ionescu, Macavei, Mina, Dască-

jocuri : 
(Sala Rapid), azi 

de la ora 15 : Dinamo Buc.
—„U” Craiova, Explorări B.M. — 
Tractorul Brașov ; milne. de la 
ora 9,30 : Steaua — Elcond, Ex
plorări — Dinamo. Tractorul — 
U. Craiova. ORADEA (Sala spor
turilor), azi, de la ora 15 : „Poli" 
Tim. — Alumina Oradea. Silința 
Moi. B. Mare — CSMU suceava, 
CSM Caransebeș — Calculatorul 
Buc.

Șl în acest sfîrșit de săptămi
nă agenda activității sportive 
de masă din cadrul „Daciadel” 
cuprinde multe și interesante ac
țiuni programate ta Capitală și 
în tară. Iată citeva dintre aces
tea.

Asăzl, de pildă, din inițiativa 
Consiliului muncipal București 
pentru educație fizică șl sport, 
va ----- '*  ----
de 
de 
cil 
te 
treprinderi bueureștene în care 
este organizată această activita
te, profesori de educație fizică, 
activiști sportivi. Milne, tot în 
Capitală, C.E.F.S. al Sectorului 
4 organizează ta Parcul tinere
tului o serbare sportivă școlară 
cu întreceri de cros, trotinete șl 
patine cu rotile, Iar C.E.F.S. a! 
Sectorului 5 o întrecere de cros 
dedicată Anului Internațional al 
Tineretului (plecarea : Ia ora 9

— repre- 
meșteșu-

avea loc a întreprinderea 
motoare electrice un schimb 
experiență pe tema glmnasti- 
la locul de muncă. Iau par- 
reprezentanțil unor mari in-

din apropierea Academiei Mili
tare), precum și o acțiune ciclo
turistică. In fine, pe stadionul 
Voința se vor Întrece — la atle
tism și jocuri sportive 
zentanții cooperativelor 
găreștl.

Dintre acțiunile care vor avea 
loc !n tară consemnăm Întrece
rile de volei, tenis, tenis de ma
să șl șah din cadrul „Cupei să
nătății”, oare se vor desfășura Ia 
Tg. Mureș, apoi etapele interju- 
dețene ale „Cupei U.T.C.” ia 
baschet băieți programate la 
Alba lulia, Bacău, Deva și Slo
bozia, etapele de zonă ale „Cu
pei U.T.C." la handbal băieți fi
xate In aceleași localități men
ționate mai sus, iar la Bunești- 
Vîlcea, „Serbările căpșunilor", 
cu întreceri de atletism, volei, 
handbal, fotbal etc. In munții 
Bucegi continuă (pînă ia 22 VI 
inclusiv) concursul rezervat ele
vilor din școlile de instructori în 
sporturile alpine.

TURNEUL FINAL LA VOLEI FEMININ
(Urmare din pag. 1)

echipei doliene. De la Învin
gătoare s-au remarcat Ileana 
Berdilă. Daniela Dinică si Spe
ranța Gaman. iar de la Învin
se Marcela Gilcă. Daniela Ble- 
juscă si Marina Băjenaru. Bri
găzile O. Manitiu — M. Marian. 
Vasile Ionescu — N. Grigores- 
cu. M. Marian — Virgil Iones-

cu au condus si de această da
tă foarte bine.

CLASAMENT
5 4
5 4
5 2
5 2
5 2
5 1

1.
2.
3.
4.

BUCUREȘTI 
Sibiu 
Dolj 
Iași

5. Galati
6. Constanta

1 
1
3
3
3
4

9
9
7
7
7
6

DELTA DUNĂRII VĂ AȘTEAPTĂ INTR-O NOUĂ FORMULĂ DE VOIAJ
Delta Dunării + Litoralul Mării Negre (la Sulina)

categ. I

Durata sejururilor
• 4 zile la căsuțe la CRIȘAN
• 4 zile la hotelul SULINA 
Mese cu preparate pescărești.
Transferul de la TULCEA — CRIȘAN —

SULINA șl retur se asigură de către O.J.T. 
Tulcea, cu nave rapide.

In timpul sejurului, puteți opta 
atractive excursii *n  Delta Dunării, 
tind programele oferite la CRIȘAN 
LINA.

Se pot închiria unelte de pescuit, 
șl bărci cu sau fără vîslași.

pentru 
consul- 

sau SU-

precum

TYansportul de la București la TULCEA și 
retur se face cu trenul în circulație sau cu 
autoturismul dv.
înscrieri șl informații la agențiile de tu

rism ale I.T.H.R. din : str. Luterană nr. 4 
(tel. 14.21.77/2958), str. Tonitza nr. 13 (tel. 
14.95.94), bd 1848 nr. 4 (tel. 14,22.81), bd. Re
publicii nr. 68 (tel. 14.08.00J, bd. Bălcescu nr. 
35 (teL Î5.7J.11), cal. Moșilor 55 bis (teî- 
13.28.50), cal. Griviței 133 (tel. 17 32.26). bd. 
I.B. Tito nr. 14 (local 0o^tă), bd. Metalurgiei 
(local poștă).

la Centrul județean de j

SELECȚIA, PRIMA TREAPTA S
Există legături firești in

tre fapte, dar și unele surprin
zătoare, cum este aceea dintre 
matematică și judo.

— Cînd facem selecția co- 
spus antrenorul 
Muresan. de la 

ne uităm si îd 
nota la mate-

criterii sînt întrunite.

piilor — ne-a 
arădean Stefan 
C.S.M. Rapid, 
catalog. Dacă 
matică este mare si dacă ce
lelalte
elevul este bun Dentru ludo. 
Probabil că numitorul comun 
este calculul raDid al probabi
lităților.

— Alte criterii? am întrebat.
— Gabaritul, execuția corec

tă a unor exerciții de coordo
nare. de echilibru, apoi Drobe 
de forță si agilitate_ si. în fine, 
însușiri 
timp de 
mentelor. 
dacă un ____ __  ________
psihice. în cazul cînd încă nu 
le are. lucrăm mai mult, cu 
mai multă atenție. Dacă tot 
nu se poate. îndrumăm elevul 
spre alte sporturi. în schimb, 
niciodată nu luăm copii care 
au început alt sport. în formă 
organizată. Știm din experiență 
că nu iese nimic bun.

— Faceți selecția în școli ?
— Si în scoli, toamna, la în

ceputul anului de învătămînt. 
dar si în sălile de iudo. pen
tru amatori. Sînt trei săli în 
oraș. Acolo vin și cei mici și 
cei mari, pentru inițiere. In
structorii din săli știu ce vrem 
noi. antrenorii, si cultivă la 
copiii talentat! calitățile cerute 
de experiența noastră. Lunar, 
din aceste săli luăm 4—5 copii. 
Din școli luăm mai mulți, une
ori si 25—30 de copii de la 
fiecare, 
ceva tot 
Apoi încep antrenamentele, 
elevii facem cam patru 
săptămină. din care două 
antrenamente de natatie 
atletism, celelalte specifice, 
care cresc valoric, pe tatami, 
fac cite 6 antrenamente pe 
săptămină.

Dsihice. După cîtva 
la începerea antrena- 
grele. complexe, știm 
copil are aptitudini

Nu rămîn toti. dar 
rămîne. Ceva bun. 

Cu 
pe 

sînt 
si 

Cei

— Antren 
cluburi ară 
judo proced 
există princ 
lecție și an

— Da. O 
titudine. ne 
si function 
tean de 
C.J.E.F.S. 
afiliate clu
C.S.Ș. Glori 
Dinamo Ar 
lite din Nă 
si Minis. T 
trenuri cu 
tot atîta Da 
pildă. an 
sportului 
centrul iud 
C.S.Ș. Glor 
Dlanscu ma 
crul simulta 
activitatea 
rită si îndr 
Muresan D 
dras si de 
si la club 
acționăm 1 
și Ia Centr 
la Centru 
buni, juni 
ochi, toti 
lucreze un 
cu fiecare 
calitățile s

— Care 
virstă și, e 
tat copil 
Centrului?

— Ionică 
40 kg. dup 
nabil să 1 
iudo... Un 
talent.

La A 
iudo cr 
tativ. O 
si șansa c 
judoka, di 
sînt încă î 
Dodiumuril 
tionale si i 
tutea une 
ne-am obi:

Alexan

CAMPIONATUL DE RUGBY - PEN
Milne va avea loc penultima 

etapă în campionatul de rugby. 
Sin*  programate cîteva partide 
decisive în contextul duelului, 
,,la distanță”, dintre Steaua 
(45 pi șl Dinamo (42 p) pentru 
titlul național cu nr. 68. Ambele 
protagoniste susțin meciuri difi
cile. Steaua la Iași, unde Poli
tehnica... pierde greu, șl Dinamo 
la Sibiu, echipa locală dovedind

PROGRAMUL Șl

Răspunde Ion
NELU QUINTUS, PLOIEȘTI 

Un catren dedicat halterofilului 
Nicu Vlad, care, la „europenele" 
de la Katowice, a cucerit două 
medalii de aur :
Deși medalii ta carate 
Au răsplătit învingătorul, 
La dînsul, mai presus de toate. 
De aur este... viitorul

Inginer FLORIN OLTEANU, 
BUCUREȘTI. Aveți nevoie de 
confirmarea mea pentru a-1 „În
vinge” pe prietenul dv., care, alt
fel, nu vrea să se dea... bătut. Cele 
două meciuri dintre echipele de 
fotbal ale Rom&niei și Scoției, 
din cadrul preliminariilor Cam
pionatului european din 1976. 
disputate la București si Glas
gow, s-au încheiat la egalitate : 
l—1. fa meciul de la București, 
scoțienii au egalat în minutul 90.

ION NICHITA, GALATI. Fără 
să existe o prevedere regulamen-

a Ii In n 
lața orică 
secundă a 
tante. cu 
samcnt : S 
cu P&liteh 
bule să 
promovare; 
si advers. 
Suceava, 
Năvodari.

ARBITRII
Seria I 

București : R.C. GRTVIȚA ROȘIE — 
(în tur : 4—0); stadion Parcul Copil 
Ionescu (Constanța).

Arad : GLORIA P.T.T. — ȘTIINȚA PETRO 
dion Gloria o-ra 10, C. Cristăchcscu (Buc 

Constanța î FARUL — ȘTIINȚA CEMIN 
stadion Farul ora 10,30, V. Marinescu

Sibiu : C.S.M. — DINAMO (3—27) ; stadion 
Fl. Tudoraehe («Buc.).

Iași : POLITEHNICA — STEAUA (7-46) ; 
ora 9,30, Gh. Huștiu (Buc.).

Seria a II-a 
București : SPORTUL STUDENȚESC — 

ȘOARA (3—12) ; stadion Tei ora 9,30. 
Cugir : METALURGISTUL — GLORIA BUC 

dion Metalurgistul ora 13, Gh. Voinca ( 
București : M.G. OLIMPIA — MILCOV F 

dion Olimpia ora 10,30, M. Popa (Iași 
Buzâu : RAPID-CHIMIA — „U“ 10 FE

“ S
C.S.M. SU 

9,30, I. Vasilică (Buc.).

Buzău
(19—0) ; stadion Gloria ora 9,30, C. 

Năvodari : T.C. IND. MIDIA — 
dion Chimia ora

• fa turneul final al 
tulul de juniori, ieri 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : C.S.S. SIBIU — C.S.S. 
TRIUMF BUC. 7—4 (4—4) ; C.S.S, 2 
CONSTANȚA I — C.S.Ș. SUCEA
VA 13—12 (4—3), după' ce suce
venii au condus cu 12—4 !. După- 
amiază s-au întrecut învingătorii 
primei zile. C.S.Ș. 2 CONSTANȚA 
II — C.S.Ș. LOCOMOTIVA CLUJ- 
NAPOCA 21—19 (3—13). Clujenii
au făcut (mal ales în prima re
priză) un excelent joc pe înain
tare, la care constănțenii 
răspuns prin tehnicitatea 
lor de treisterturi. Victoria

POȘTAȘU

campiona- 
dimineața decis du 

au cedat 
unui arbi 
i-a dezav 
MOTIVA 
UNIREA 
în sens 
s-au „m
decisiv d 

Astăzi 
dimineaț 
nale.

au 
liniei 

s-a ADMIMS

de 
din 

care 
_ apă- 

infracțlune

tară in acest sens, arbitrii 
linie nu intervin la razele 
suprafața de pedeapsă, In 
stat implicate echipele ta 
rare, totruelt orice E-f:—.
petrecută ta acest perimetru a- 
tnage după sine o lovitură de la 
11 metri, arbitrul de centru fiind 
singurul care se poate pronunța, 
intr-un fel sau altul, la o ase
menea fază. Numai in cazurile 
extrem de rare, când arbitrul de 
centru, căzuț la pămlnt și aflat 
în ttnp^sibffitate de a constata 
infracțiunea, arbitrii de linie 11 
pot semnaliza eventuala abatere 
Comisă !n acest timp, în careu, 
de un jucător.

VLAD URSU CONSTANTA. O 
reflecție glumeață, dar amăruie, 
pe marginea meciului de rugby 
de la Kiev : „Echipa noastră n-a 
jucat pe „treisterturi". Ea n-a 
jucat nici pe... jumătate. I”

• AST 
pentru 
prima 
2 din ac
în Buc 
16 iunie 
str. Doa 
de la or 
trageri, 
de 32
posibilita 
risme „ 
de bani 
lei, 5. (XX 
precum 
garia. E 
drul fie
tiga și c 
se» 
montare 
special a 
dar. a 
port și
treaga ț 
pentru 
MAI pi 
obișnuit
• TOT



REZULTATE

HUM
zlelalte
•ții de
Adică 

de se-

DE VALOARE
ALE ATLETILOR DOUA MERITUOASE FINALISTEI

Mîine, la Craiova

AVANPREMIERĂ (cu public)

hj cer- 
1 ființă 

iude- 
pt de 
e sint 
iRaDid. 
[ Arad, 

sate- 
Seitin 

ku an- 
kntă si 
pis. de 
aestrul 
[r. tn 
piui la 
stă un 
ate lu- 
bortivi 
urmă- 

trenorii 
i. An- 
Ictivlnd 
pim si 
facem 

este că 
lei mai 
H. sub 
em să 
fiecare 
relevă

rnic ca 
tai do- 
cadrul

In cadrul campionatelor muni
cipale de atletism seniori, pe 
stadionul „23 August" au fost 
Înregistrate joi 
de... rezonanță 
tate : Mihaela 
disc : Florența 
m. Mariana 
66,34 m — record personal. Alte 
rezultate : FEMEI : 300 m : Mar
gareta Ghile 2:02,0 ; 1 500 m ;
Ghile 4:11,1, Daniela Vieru4:l«,9: 100 mg t Cristina Petricanu 13,9; 
Înălțime : Monica Matei 1,86 m ; 
greutate : 2. Livia Simon 17,49 
m : suliță : Corina Gîrbea-Ivan 
55.00 m ; BĂRBAȚI ! 100 m : C. 
Hăpăianu 10.7 ; 200 m : J. Sch- 
romm 21.2 ; 800 m : N. Rădos
1:50,8; discs I. Nagy 82,96 m; 
ciocan : A. Meheș 
Bîndar 73,10 m ; 
Militaru 2,24 m.

LA FINALA

A.

seniori, 
i“ au 

eîteva rezultate 
mondială : greu- 
Loghin 20,85 m, 
Crâciunescu 67,12 lonescu-Lengyel

73.34 m, 
înălțime :

N. 
C.

9,30 pe Sta- 
din Capitală 
zonă a con-

I
I

I
I
I

• Astăzi, La ora 
dionul tineretului 
are loc etana de 
cursului pentru copil I și II, iar 
astăzi (ora 16.30) și mîine (ora 
9,30) pe stadionul ,,23 August" 
este programată etapa a ITI-a a 
zonei concursului republican de 
juniori n.

I
I
I

TINERII CONFIRMA
ÎN „CUPA F. R. M.“

I
I

7 ani. 
el ca
pe știe 
t : are

de 

”rește 
ini alti 

astăzi 
irce De 
î>r na- 
în vir- 

> care

LA DIRT-TRACK
de

:scu

TAPĂ
ce în 
n seria 
impor- 

tru ela
te joacă

și tre- 
pera la Litei, ca
Eză la

sta- 
-3) ;

10, 
.ului

IMI- 
h).sta-
sta-

OCA 
s ta

ci ujen ii 
ncidența 
k) care 
rLOCO- 

C.S.Ș.
0). Meci 

ieșenii 
jocul
mîine 

dele fi-

STAT
[MA ZI 
telor la 
A LOTO 
avea loo 
auminică 
(îlui din 
începere 

I a 7 ex- 
un total 
anții au 

autotu- 
iri sume 
ă (25 000 
variabilă, 

P. Bul- 
în ca

late cîș- 
6 extra- 

a a supli- 
i fondul 
ro. Așa- 
Pronos- 
din în- 

iispozitie 
elor Nu
la orele
ULTIMA

I
Reluată după o întrerupere 

mal multi ani, „Cupa Federa
ției Române de Motociclism" 1*  
dirt-track a reunit joi după-a- 
miază la start, pe pista de zgu
ră a stadionului Voința din Si
biu, motocicliști de la C. S. Bră
ila, Steaua, Metalul București, 
Petrolul lanca șl Voința Sibiu 
(reprezentanții secției I. P. A. 
Sibiu s-au aflat tntr-un turneu 
peste hotare) în formula clasi
că — 16 alergători, 20 de manșe. 
Manifestând poftă de concurs, 
majoritatea sportivilor au furni
zat un spectacol apreciat de mi
ile de spectatori prezenți în tri
bune.

Pârtiei pin d cu efectiv numeros 
și valoros, Steaua a dominat în
trecerile grație unui evident plus 
de experiență și a ocupat pri
mele locuri prin Stelian Posto- 
lache, Ionel Pavel șl Nlcolae 
Puraveț. După cum se poate ve
dea, șirul victorilor alergătoru
lui nostru „nr. 1", I. Pavel, a 
fost întrerupt, din păcate, de 
propria lui neatenție : a ratat 
startul in manșa directă cu S. 
Postolache ! Motocicliștii cu sta
te mai vechi de activitate au a- 
vut în reprezentanții generației 
tinere adversari care i-au soli
citat la maximum. „Schimbul de 
mîine" a avut ca lider meri
tuos pe talentatul sportiv slbian 
Dan Bogdan (zilele acestea a 
împlinit 18 ani). Deși nerestabl- 
lit după un accident suferit In 
primăvară, Bogdan s-a numărat 
printre principalii animatori. In 
manșa cea mai spectaculoasă el 
l-a condus pe învingătorul con
cursului, S. Postolache, care s-a 
impus In extremis printr-o ma
nevră nepermisă (mers pericu
los) In ultimul viraj, manevră 
nesancționatâ de arbitri. Dintre 
ceilalți tineri A. Crișan se anun
ță ca un pilot de nădejde, B. 
Lazăr, H. Iași progresează de la 
un concurs Ia altul, iar B. Albu. 
A. Albu și Al. Toma, promovați 
în cursele seniorilor, au 
mat așteptările.

p.

con fir-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

CLASAMENTUL s 1. Șt. 
lache 15 p., 2. I. Pavel
3. N. Puraveț 12 p. (toți _
Steaua), 4. D. Bogdan (Voința Si
biu) 11 p„ 5. E. Botezatu 11 p. 
6. A. Hack 10 p. (ambii 
Steaua), 7. M. Gheorghe 
Iul Buc.) 10 p.

Organizarea întrecerilor, 
rată de A. S. Voința, a 
reproșabilă.

Etapa
F.R.M." 
că, ora 
Iul din

Posio- 
M p., 
de la

de la 
(Meta-

aslgu- 
fost 1-

..Cupeia doua — finala
— va avea loc dumlnl- 

M, pe stadionul Meta- 
Capitală.

Traian IOANIȚESCU

toio-pnaivospoRi înmii

OLIMPIA SATU MARE Șl F.C.M. BRAȘOV
accidentat. O absență care i-a 
diminuat mult potențialul ofen
siv. De altfel, tocmai din acest 
motiv antrenorul Al. Onica a 
trebuit să schimbe In repriza 
secundă linia de atac a echipei 
sale.

La Ploiești semifinala s-a dis
putat pe un teren greu din cauza 
ploii, „care a influențat mult 
jocul echipei noastre", cum afir
ma Florin Dumitrescu, vicepre
ședintele clubului Sportul stu
dențesc. E adevărat, juniorii 
„alb-negrilor" — ajunși și ei 
pentru prima dată intr-o semi
finală — au evoluat mult mai 
bine tn meciurile grupei preli
minare, care s-au jucat pe un 
teren foarte bun. Dar dincolo de 
un argument sau altul, trebuie 
să subliniem că : 1. partida a 
fost săracă în șuturi spre cele 
două porți (deși Indicate in con
dițiile concrete ale medului). 
2. F.C.M. Brașov s-a_  exprimat
mal bine, s-a apărat exam $1 a 
avut un atac mal Incisiv, din 
rindul căruia s-a detașat Cadar. 
internaționalul nostru de juniori, 
care are la activ și citeva me
ciuri tn Divizia „A". Ș; acest 
lucru s-a văzut clar.

La 23 tunle. In finala juniori
lor. se vor Intimi deci echipa 
pregătită de Iosif Kalmar. Olim
pia. si F.C.M. Brașov, antrenată 
mal înttl de ștefan Goran $1 
preluată apoi de Csaba Gydrfl 
și Vasile Kralla. ~ “ " *
re vor apărea 
promițătoare : 
Dorel Ardeleanu, 
sa, Avramescu. 
Vasile, desigur,

văzut care dintre e*.  vor prl- 
tricourile de campioni după 

41-a finală a juniorilor.

S-au disputat semifinalele Cam
pionatului republican de juniori I 
șl, coincidență, aceste meciuri 
s-au jucat în aceeași zi cu se- 
misttaatele Cupei. Tot așa cum și 
finala, marea finală a celor mici, 
va preceda marea finală de Cu
pă a celor mari duminică 23 
iunie, pe gazonul stadionului 
„23 August" din Capitală. S-au 
calificat, deci, pentru ultimul 
act al competiției Olimpia Satu 
Mare șl F.C.M. Brașov, două e- 
ehipe care n-au mai apărut pî- 
nă acum pe tabloul de onoare 
al finalistelor juniorilor republi
cani. (Brașovul a mai jucat o 
finală, cu patru ani in urmă, 
dar cu o altă echipă, cu C.S.Ș. 
„Brașovia", fără să cîștige insă 
titlul). Acum, la sfîrșitul cam
pionatului, al cărui principal o- 
bieetiv rămîne descoperirea ta
lentelor, se vor afla fată In fată 
Olimpia 
Brașov, 
drept în____ ._________ .
gate CLAR, CONVINGĂTOR 
DEPLIN MERITAT, in fața unor 
adversari tenace, ambițioși, care 
și-au jucat cu ardoare șansele 
pînă in ultimul minut al semi
finalelor.

La Brașov, echipa de juniori 
a clubului Olimpia, un .11" e- 
chllibrat. conectat la bornele ți
nui joc pur ofensiv, a confir
mat bunele ei evoluții anterioa
re (a eliminat pe Șoimii I.P.A. 
Sibiu la ea acasă și pe „U" 
Cluj-Napoca, performera întrece
rii juniorilor prin titlurile tiș- 
tigate) și a tiștigat în fața Cea
hlăului (echipa Clubului spor
tiv școlar din Piatra Neamț), fl- 
indu-i superioară acesteia la 
toate capitolele. Nu-1 mal puțin 
adevărat câ învinsa nu l-a pu
tut folosi dectt In final, citeva 
minute, pe cel mai bun jucă
tor al el. atacantul Hanganu

Satu Mare și F.c.M. 
care au obtinut acest 

urma partidelor cîști- _ ------------ - ------pE

de 
ml 
a

O finală tn ca- 
citeva talente 

Hebe, Dan și 
Patkos și Palc- 
Dumitriu. Ad. 
Cadar. Rămine

Lourentîu DUMITRESCU

„CUPEI“

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Dobre (Spartul studențesc), autorul unui gol frumos in meciurile 
„zonei", nu reușește să treacă de vigurosul fundaș brașovean 
Dragomir. (Fază din semifinala de la Ploiești)

Foto : Iorgu BĂNICA

„TRANSFOCATOR" PE UN BĂIAT DE 17 ANI
Cei mal tinăr jucător venit pe 

scena Diviziei „A“ : Gheorghe
Popescu. A apărut In „ll**-le  U- 
niversltățil Craiova, duminică 9 
iunie, in partida cu F.C.M. Bra
șov. El apare In grupul celor 
ce-și dispută primul no6tru cam
pionat venind pe o „filieră" cra- 
ioveană eare l-a dat în ultimii 
15 ani pe Donose, Balael, Negri
tă. Ungureanu. Cirțu, Câmătaru, 
aumbescu, Pițurcă, Geolgău, 
Bîcu, Șorohan, cioroianu și încă 
mulți alții. Cine este acest al 
treilea Popescu al actualei echipe 
craiovene (ceilalți doi fiind A- 
drian șl Octavian) ? Iată-1 pre
zentat de antrenorul speranțelor 
Universității, Nlcolae Zamfir : 
„După turneul din iarnă, de la 
Viareggio, unde nu am obținut 
rezultatele dorite, am avut certi
tudinea că am descoperit un ve
ritabil talent. L-am rcomandat 
pe Gheorghe Popescu atit antre
norilor echipei noastre, lui 
Florin Ralagian (care a insistat 
mult să-l promoveze, a fost și 
la Plopeni să-l vadă in meciul 
cu echipa Uniunii Sovietice, din 
preliminariile C.E.), cît și celor

de ta echipa națională de juniori. 
Are numai 17 ani, joacă și li
bero și mijlocaș, are capacitate 
de efort are detentă. Provine de 
la Calafat, de Ia echipa Dună
rea".

Un jucător foarte tinăr a pri-

fost om o-

mit, așadar, botezul Diviziei „A".
O speranță a speranțelor. Să-l
urăm bun venit ! (L. D.)
1. STEAUA 32 22 6 4 73-19 50
2. Gloria-Luc. 29 20 4 5 52-18 44
3. Dinamo 32 17 9 6 57-27 43
4. F.C. Argeș 31 18 5 8 47-22 41
5. Unlv. Cv. 31 16 6 9 49-34 38
6. Corvinul 32 16 5 11 50-34 37
7. S.C. Bacău 32 15 6 11 45-34 36
3. Sp. stud. 32 13 7 12 40-37 33
9. F.C. Oh 32 14 4 14 45-36 32

10. A.S.A. 32 10 12 10 40-32 32
11. ,.PO?i“ Tim. 32 12 6 14 35-48 30
12. F.C. Bihor 32 10 5 15 45-52 29
13. F.C.M. Bv. 31 12 4 15 35-50 28
14. Chimia 32 8 8 16 29-49 24
15. Rapid 32 8 6 18 26-46 22
IC. F.C Baia M. 32 7 7 18 30-58 21
17. Jiul 9 3 20 38-80 21
19. Polii. Iași 32 4 2 26 16-78 10
• Partida F.C. Baia Mare —

A.S.A. (3—1 pe teren) a__  .
iogată eu 3—0 în favoarea echi
pei din Tg. Mureș.

ZI șl pentru depunerea buleti
nelor la concursul PRONOSPORT 
de mîine, duminică 16 Iunie, ca
re cuprinde toate cele 9 me
ciuri ale Div. „A" din campiona
tul nostru, precum șl 4 meciuri 
dintre cele mai Interesante ale 
campionatului Italian (Div. B).
• Agențiile Loto — Pronosport 

și vînzătoril volanțl au spre 
vînzare în această perioadă LO
ZUL VACANTEI, emisiune spe
cială limitată de sezon, eare a- 
trlbule autoturisme „DACIA 1 300" 
și numeroase cîștiguri în bani a- 
cordate suplimentar din fondul 
special al administrației.

LANUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA LOTO DIN 14 IU

NIE 1985
Extragerea I : 41 16 8 14 24 

60 80 87 81 ; Extragerea a Il-a: 
64 58 48 51 7 50 77 86 30.

Fond general de cîștiguri 
793.450 lei.

I
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?,TROFEUL PETSCHOVSCHI“
Și spectatorii sint în apropierea 

liniei de sosire ! Cei din orașele 
cu echipe pe prima scenă fotba
listică se vor afla duminică sau 
miercuri pentru ultima oară în 
acest campionat in tribune, aș- 
teptînd nerăbdători și deznodă- 
mîntul tn pasionanta lor între
cere, a sportivității, dotată eu 
„Trofeul Petschovschi" (decernat 
anual de ziarul nostru celui mai 
sportiv public).

înaintea ultimelor 
configurația acestui 
prezintă astfel :

1. Slatina 9,87 ;
2. Buzău 9,15 ;
3—S, Brâșov, Baia

va,

două etape, 
clasament se

___ ___ Mare, Craio-
Hunedoara. Pitești și Oradea 

9,68 ;
9. București 9,63 ;
10—13. Bacău, Iași, Timișoara 

și Tg. Mureș 9,62 ;
14—15. petroșani și Rm. Vîlcea 

9,50.

Campionatul Diviziei „A*  
programează mîine meciurile 
etapei a 33-a. In perspectivă, 
o rundă, penultima a ediției 
1984—’85. interesantă, pasionan
tă. dominată de derby-ul de 
la Craiova, unde echiDa lo
cală. Universitatea, va orlmi 
redica formației Steaua, o li
deră care se îndreaptă cu Dasi 
siguri sore titlul de campîoa- 
nă si care. în plus, emite de 
miercuri îndreptățite pretenții 
si la cucerirea „Cupei Româ
niei". invidiatul trofeu la care, 
anul acesta, aspiră si Universi
tatea i

Dar 
tă să < 
iunie, 
petiția 
campionat)

Craiova.
oină la finala programa

se desfășoare duminică 23 
așteptăm si de la „re- 

i generală" (mîine. în 
o reușită declină 

sub aspectul nivelului tehnic- 
soectacular. asa cum este nor
mal să realizeze. împreună, nu
meroșii internaționali (Lung. 
Ștefâneseu. Negrilă. Ungurea
nu, Geolgău, Cămătaru, Cirțu, 
Irimescu, Iovan. Boloni, Stoica, 
Balin t. Lăcătuș) care alcătuiesc 
aceste două echipe fruntașe.

Apoi, fiindcă e vorba de o 
partidă de referință în fotbalul 
nostru, ambelor combatante de 
oe „Centralul" Băniei le revin 
datorii si in olanul prestației 
disciplinare, atu maior menit 
să octenteze. de fiecare dată, 
atit efortul fizic, cît sl acumu
lările tehnico-tactice.

Răminind in zona superioa
ră a clasamentului, cea de a 
33-a etapă 
partide cu 
in ierarhia 
lui*  : F.C.
București si Sportul studențesc 
— A.S. Armata Tg. Mures

ne propune două 
posibile implicații 

finală a -podiumu-
Bihor — Dinamo

După cum se știe. în pofida 
defecțiunilor ivite în retur în 
mecanismul echipei. Dinamo a 
reușit să se mențină pe poziția 
a doua. dar. de oe urma unui 
eventual nou „scurt-circuit" 
mîine. la Oradea, ar putea oro- 
fita Sportul studențesc, favori
tă. firește. în întîlnirea cu 
A.S.A. Tg. Mureș.

Sigur. Hagi, Coraș. Mircea 
Sandu si ceilalți îucători ai 
formației studentesti vor tine 
..pumnii strînsi" pentru ca F.C. 
Bihor să triumfe în discuta 
purtată cu dinamovistii buctl- 
resteni. Aceștia însă, la rîn- 
dul lor. într-o ultimă tresărire 
de orgoliu, doresc să învingă, 
acasă la ea. echipa (F.C. Bi
hor) care, cu puține zile în 
urmă, pleca de pe stadionul 
din Ghencea cu un punct nes
perat

„Foc continuu" si pentru pe
nultimul act al întrecerii it»' 
zona din apropierea „lanternei" 
acolo unde, de la locul 12 ia 17 
(ocupate acum de F.C.M. Bra
sov. F.C. Olt. Jiul. S.C. Bacău. 
Chimia Rm. Vîlcea si F-C. Baia 
Mare) mai toate echipele con
tinuă să tremure : cu precăde
re Chimia Rm. Vîlcea si F.C. 
Baia Mare eare. în ultima vre
me. au risipii eel mai mult din 
punctele puse în iocurile dis
putate pe propriul teren.

Multe, foarte multe din e- 
motiile pe care le încearcă în 
aceste zile grupul amenințate
lor, pot fi curmate mîine de 
JiuL O victorie obținută de 
netroseneni. acasă. în dauna 
Chimiei Rm. Vîlcea. coroborată 
cu un succes al lui S.C. Ba
cău. ar limpezi. intr-adevăr, 
foarte mult apele în zona re
trogradării.

,,TROFEUL FAIRPLAY SPORTUL"
Duminică șl miercuri vor fi ul

timele două examene pentru di
vizionarii „A" La capitalul disci
plină. competiția sportivității do
tată cu „Trofeul fair-play Spor
tul" fiind șl ea în fața ultime
lor două secvențe. A fost 
încă mal este 
lupta pentru 
trofeu (aflat 
pe parcursul 
trindu-se un _ 
liderilor. Dar cel mal autoritar, 
din punct de vedere al constan
ței. avînd cele mai multe etape 
conducerea, s-a arătat actuala 
ocupantă a primei trepte a po
diumului, echipa F.C. Olt. Cele
lalte poziții fruntașe sint deți
nute de formațiile Politehnica 
Timișoara și A.S.A. Tg. Mureș. 
Toate trei sint lipsite de emoțiile 
finalului de stagiune, astfel Incit 
se anticipează o tfștigătoare din 
acest grup. Mal mult ca sigur 
că „lanterna" la capitolul spore

51 o pasionantă 
cucerirea acestui 

la ediția a doua), 
întrecerii înregis- 

adevărat carusel al

tlvitate va rămîne în mîlnile ju- 
cătoriloi de la Jiul, distanța față 
de echipa aflată pe poziția a 
17-a, colega din județ, Corvinul, 
fiind destul de mare.

După 32 de etape situația în 
„Trofeul fair-play Sportul**  este 
următoarea :

1. F.C. Olt
2. „Poli" Timișoara
3. A.S.A, Tg. Mureș
4. F.C. Bihor
5. Univ. Craiova
6. F.C. Baia Mare

210 p
200 p
195 p
180 p
175 p
170 p

7— 3. Gloria Buzău 105 p
Rapid 165 p

9. Sportul stud. 145 p
10. F.C.M. Brașov 140 p
11. S.C. Bacău 135 p

12—13. F.C. Argeș 125 p
Politehnica Iași 125 p

14. Dinamo 120 p
15. Chimia >15 p
16 Steaua ieo p
17. Corvinul 75 p
18. Jiul 35 p

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
• Eliminat din joc in meciul 

cu F. C. Bihor, ca urmare a u- 
nui gest nesportiv, Majaru, 
(Steaua) a fost suspendat pe o 
etapă și nu a putut juca, din 
această cauză, în partida cu Di
namo, din cadrul semifinalelor 
.Cupei României1*.
• Mai trebuie arătat, legat de 

tntîlnirea Steaua — F. C. Bihor, 
că la acest joo (din păcate acest 
lucru se lntîmplă șl pe alte sta
dioane) unii spectatori s-au „dis
trat**,  aruncind cu mid suluri 
de hîrtie In teren. în viitor, șl 
serpentinele, confeti-urile ele. 
aruncate în teren vor fi consi
derate, ca și sticlele, pietricelele, 
bucățile de pămînt etc., arunca
te de spectatori, drept „obiecte 
străine", echipele organizatoare 
expunîndu-se In asemenea ca
zuri la ridicarea dreptului de or
ganizare pe teren propriu pe li
na sau mai multe etape, precum 
$1 la amenzi usturătoare. O În
științare pentru echipe, dar și 
pentru suporterii lor, eare au la 
dispoziție numeroase alte forme 
de a-șl manifesta dragostea pen
tru o echipă sau alta.

• La acest capitol, al inciden
telor provocate de spectatori, se 
înscriu șl actele sâvîrșite DU
RA terminarea meciului dintre 
divizionarele „B" F. C. Cons
tanța șl Ceahlăul Piatra Neamț, 
tind s-a aruncat cu pietre in 
autobuzul echipei 
organizatorii n-au 
conformitate cu 
de organizare a activității fotba
listice, aveau OBLIGAȚIA de a 
asigura plecarea în bune con
dition! a echipei vizitatoare, pî- 
nă la o distanță de 80 km in 
afara orașului 7 Dacă n-au știut 
acest lucru, îl vor ști cu sigu
ranță acum, după ce echipa 
constănțeană a fost sancționată 
cu ridicarea dreptului de orga
nizare pe teren propriu pe o e- 
tapă, aplieîndu-se, totodată, o 
amendă de 5 OM lei. Bineînțeles 
că tot gazdele vor suporta și 
costul pagubelor provocate au
tobuzului respectiv. Iată ce fel de 
„bucurii" îți pot face unii așa-zisi 
„suporteri" certați cu normele 
elementare de conduită !

oaspete. Oare 
știut că, 1» 
Regulamentul

lack SEKAKIU

PROGRAMUL ȘI ARBITRII ETAPEI DIVIZIEI „B“
SERIA I : F.C.M. Progresul 

Brăila — C.F.R. Pașcani : M. Bă- 
dici (Caracal), Petrolul Ploiești
— Partizanul Bacău : M. ștefă- 
noiu (Tg. Jiu). Chimia Fălticeni
— Oțelul Galați : R. Matei (Bucu
rești), Ceahlăul P. Neamț — Me
talul Plopeni : I. Dima (Sighi
șoara). Dunărea C.S.U. Galați — 
C,S, Botoșani : T. Chelu (Giur- 
glu) — se dispută azi, de la ora 
18 ; Olimpia Rm. Sărat — F.C. 
Constanța : D. Petrescu (Bucu
rești) Unirea Dinamo Focșani — 
Prahova C.S.U. Ploiești : V. Ti- 
torov (Drob. Tr. Severin), C.S.M. 
Suceava — A.S. Mizil : I. Gher- 
gheP (Bala Mare), Metalul Man
galia — FEPA ’74 BîrSad : E.
Mustață (București) .

SERIA A II-a : I.P. Aluminiu 
Slatina — Automatica București :

I.

I. Pătru ț (Timișoara), Gaz metan 
Mediaș — C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin : a. Nicolescu (Pitești), 
I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe — Meta
lul București : M. Axente (Arad), 
Mecanică fină Steaua București 
— Șoimii I.P.A. Sibiu : Cr. Teo- 
dorescu (Buzău) — stadionul Me
canică fină ; C.S. Tirgoviște — 
Progresul Vulcan București : M. 
Salomir (Cluj-Napoca), Dinamo 
Victoria București — Unirea Ale
xandria : 
stadionul 
năveni —
Rengbel
București
C. Corocan (Reșița)
Autobuzul ; Carpați Mlrșa — Fla
căra Autom. Morenl : Gh. Con
stantin (Rm, Vîlcea).

Gh. Iulian (Brăila) — 
Dinamo ; Chimica Tîr- 
Minerul Motru : A.
(Vaslui). Autobuzul 

— Tractorul Brașov 
stadionul

SERIA A IlI-a : Ind. sîrmei C. 
Turzii — Mureșul Explorări 
Deva : Al. Mustățea (Pitești), 
Metalurgistul Cugir — Unirea 
Alba Iixlia : R. Petrescu (Bra
șov) Avîntul Reghin — Aurul 
Brad : S. Rotărescu (Iași), Mi
nerul Lupeni — Armătura Zalău: 
FI. Scoicaru (Alexandria), Olim
pia Satu Mare — Sticla Arieșul 
Turda : N. Bițin (Salonta),
C.F.R Timișoara — F.C.M. U.T. 
Arad : I. Nistor (Sf. Gheorghe), 
C.S.M Reșița — Gloria Bistrița t 
N. Votaea (București), Strungul 
Arad — „U" Cluj-Napoca : V.
Alexandru (București), Minerul 
Cavnic — Gloria Reșița : I. Mo- 
raru (Cîmpina).

Partidele de mîine we începe 
la ora 14, cu excepții*  meciului 
de La Galați.



In „Cupa Davis", după prima zi

ECHIPA ROMÂNIEI CONDUCE 
CU 2-0 ÎN FATA TURCIEI

ISTANBUL. 14 (prin telefon), 
întîlnirea de „Cupa Davis“ a 
reprezentativelor de tenis ale 
României și Turciei a început 
sub bune auspicii pentru spor
tivii noștri. Ei s-au detașat de 
partenerii lor chiar din prima 
zi.’ conducted cu 2—0, după 
partidele de simplu, inaugura
le. Ceea ce reprezintă, firește, 
o bună opțiune asupra victo
riei finale. în care avem acum 
toate motivele să credem.

Jocurile de vineri după- 
amiază au fost precedate de 
festivitatea de deschidere și 
defilarea echipelor, care au a- 
vut loc în prezența arbitrului 
principal Hans Gaber (Austria) 
și a membrilor comisiei de 
organizare a întrecerii. După 
intonarea imnurilor naționale 
ale celor două țări, jucătorii au 
fost prezentați publicului aflat 
în tribunele cochetului teren 
central de la T.E.D. Spor 
Klub. pe care se dispută cele 
cinci meciuri succesive.

Așadar, primii la liniile de 
bază au pășit Florin Segărcea- 
nu și Yavuz Erkangil, pentru 
adevăratul start. A fost un 
început oarecum lent, amindoi 
jucătorii parted să evolueze 
sub forța lor reală: Segăr- 
ceanu — mai puțin concentrat 
la primele schimburi de mingi, 
iar Erkangil (19 ani) fiind e- 
vident dominat de trac. Aceas
ta nu l-a împiedicat insă pe 
tenismanul turc (care l-a în
locuit in ultimul moment pe 
A. Karagoz. anunțat inițial ca 
nr. 2) să facă. surprinzător, 
primul break și să conducă 
pină la al 5-lea ghem. cted 
lucrurile au intrat ta... normal. 
Primul nostru echipier a pus 
stăpinlre pe joc. distanțtadu-se

ALTE REZULTATE
In „Cupa Davis” după prima 

zi : Zona europeană, grupa 
„A", la Cairo : Egipt — Unga
ria 1—1. Ahmed El Mehelmy 
(Egipt) — Ferenc Czentay (Un

PE TERENURILE DE TENIS
LONDRA. în turul doi al 

turneului „Queen's Club*  iugo
slavul Slobodan Zivojinovici 
l-a învins pe francezul Henri 
Leconte. 6—4. 6—4. iar polone
zul Wojtek Fîbak a dispus de 
englezul John Lloyd. 7—6. 6—3. 
Americanul Mike de Palmer, 
care l-a scos din cursă pe prin
cipalul favorit, Jimmy Connors, 
s-a calificat cu dificultate (7—6,
7—5) cu australianul Wally 
Masur.

BOLOGNA. Meciuri din turul 
doi : CL Panatta — Viver 4—6.

C. M. UNIVERSITAR DE HANDBAL
(Urmare din pag. I)

lonia. Austria și Turcia; D — 
Franța, Algeria, R.F. Germania 
si Finlanda).

Astăzi, de la ora 174*  re
prezentativa studențească a 
României susține la Teningen 
partida cu selecționata S.U.A., 
duminică, de Ia ora 17. meciul 
cu Italia la Oberkirch, iar luni, 
de la ora 17, întîlnirea cu Ja
ponia, la Schutterwald. La ca
pătul acestor trei tetilniri din 
grupă, handbalistil români se 
vor califica în seria semifina
lă l, probabil alături de Iu
goslavia și Bulgaria, urmtad 
să ioace cu ele miercuri 19 iu-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Joteville, re

cord francez la 100 mg — Lau
rence Slloy 12,79 Anne Plgue- 
reau ;2,89 • Concurs la Frei
burg (R.F.G.) î Claudia Losch 
61,72 m la disc. Sabine Everts 
57,54 ia 400 mg îlaudia Borg- 
Schulze 4:23 47 la 1500 m.

ciclism • Prima etapă a 
„Marelui premiu Midi Libre“ 
(Narbonne — Rodez, 213 km) a 
revenit Italianului silvano Con- 
tini 6.05:35 (cu bonificație), ur
mat de francezii Erio Caritoux 
6.05:47 (c.b.) și Francois Lemar- 
chand 6.06:36 • .Turul Suediei*  
(et. 2, Uddevalla — Lldkâplng. 
180,2 km) : 1. Magnus Knutsson 
4.29:23 Jack Arvid Olsen (Dan.) 

de la jumătatea setului întîi, 
apoi, pe parcursul celorlalte 
două, n-a mai lăsat decît ra
reori vreo șansă partenerului 
său. depășindu-1 cu autoritate 
pînă la ultimul schimb de 
mingi. Scorul partidei vorbeș
te de la sine, ca Si durata sa 
de timp : Seg&reeanu — Er- 
gangil 6—3, 6—0. 6—1 Oh 22 
min.).

Foarte asemănător, cel puțin 
ca rezultat înscris pe tabela 
de scor, a fost al doilea „sim
plu". în aceasta, Necvet Demir 
(nr. 1 al gazdelor) n-a reușit 
să marcheze, fată de colegul 
său, decit cu un ghem mai 
mult in fața jucătorului nos
tru secund Adrian Marcu.
S-a jucat un tenis mai curind 
inconsistent, cu ratări de am
bele părți, dar și cu faze fru
moase. pentru care cele mai 
multe aplauze le-a cules, bine
înțeles, Marcu. Oponentul său 
nu s-a arătat la înălțimea În
vingătorului decît poate la ca
pitolul voință, ca și prin unele 
execuții tehnice rapide. cu 
care a încercat să contracareze 
diferența de valoare existentă 
pe teren. Iată scorul: Marea 
— Demir 6—î. C—S, 6—1 (timp 
de joc: lh 24 min_).

Arbitrii de scaun ta cele 
două meciuri au fost Sadun 
Ogan și Orrzhan Erogiu. Ar
bitrul principal a fast de foar
te puține ori solicitat să in
tervină. iar rind a făcut-o a 
indicat citeva greșeli la servi
ciu ale jucătorilor.

Programul tatilnirii continuă 
cu partida de dubiu, simbătă 
iar duminică stat programate 
ultimele două meciuri de sim
plu.

Radu VOIA

garia) 6—1. 6—2. 6—4 ; Balazs 
Taroczy (Ungaria) — Tarek El 
Sakka (Egipt) 7—5. 6—4, 6-6. 
în grupa „B“ : Israel — Olan
da 1—1.

7—6. 6—3, Keretic — Kley 6—3,
6—3, Prpici — Mezzadri 6—2, 
6—2.

BIRMINGHAM. Turneu femi
nin : Pam Shriver — Christia
ne Jolissatat 6—3, 6—4, Alycia 
Moulton — Mary Lou Piatek 
6—2, 6—1, Dianne Fromhoitz- 
Balestrat — Anne White 7—5, 
6—3, LiLiane Drechsler — Virgi
nia Ruzid 3—1 (abandon din 
cauza unui accident la ge
nunchi), Susan Mascarin — Ann 
Croft 6—3, 7—5, Betty Na gelsen 
— Pam Casale 6—2. 6—2.

nie și — respectiv — vineri 21 
iunie. Finala C.M.U. ’85 este 
programată in Eisșporthalle din 
Frankfurt pe Main, la 23 iu
nie, Incepted de la ora 17.

Firește, sportivii noștri — te 
pofida dificultăților cauzate de 
accidentări — sînt dornici să 
continue seria succeselor româ
nești la această mare întrecere 
internațională. Pregătirile efec
tuate și ambiția de care stet 
animați le dau, desigur, drep
tul să privească spre prima 
treaptă a podiumului. ȘL Înain
te de toate, să lupte cu dîr- 
zenie, cu abnegație exemplară, 
pentru dobtadirea succesului 
final te acest prim examen 
important al noului ciclu olim
pic.

același timp, Jelle Nljdam (Olan
da) la 27 s. tn clasamentul ge
neral conduce Knutsson cu 
7.38:46 urmat la 9 s de Olsen • 
„Turul Elveției” (et. 2, Laax — 
Ruet!. 186 km) î 1. Charles Be
rard (Franța) 4.27:40, 2. Luciano 
Loro (Italia) la 4 s. Liderul cursei 
este portughezul Acacto Da Silva 
8.15:21 urmat la 7 s de elveția
nul Gutdo Wlnterberg și la 8 s 
de francezul Berard • După 
noua etape tn „Turul Columbiei*:  
1. Manuel Gutierrez 22.02:45. 1.
Manuel Cardenas la 32 s. 3. Luts 
Herrera (toți Columbia) la 1:10

HANDBAL • Titlul de cam
pioană a U.R.S.S. a revenit, pen-

MARGARETA MUREȘAN 
LA „INTERZONALUL" 

DIN U.R.S.S.
între 19 iunie și 16 iulie se 

va desfășura la Jeleznnovodsk 
(URSS) unul dintre turneele 
interzonale ale campionatului 
mondial feminin de șah. La 
acest turneu țara noastră va 
fi reprezentată de marea ma- 
estră Margareta Mureșan. prin
tre celelalte participante nu- 
mărîndu-se cunoscutele jucă
toare Nona Gaprîndașvili, Ni
na Gurieli. Marta Litinskaia, 
Ludmila Zaițeva (URSS), Ma
ria Ivanka (Ungaria). Liu Siu- 
lan (R- P. Chineză). Gordana 
Marcovici (Iugoslavia) și Ag
nieszka Brusztman (Polonia).

C.E. de baschet (m)
ECHIPA IUGOSLAVIEI LUPTĂ

PENTRU EVITAREA RETROGRADĂRII!
STUTTGART. 14 (prin tele

fon). Continuă seria su prizelor 
în Campionatul european mas
culin de baschet Echipa Iugo
slaviei. fostă campioană mon
dială. după ce a pierdut ta 
fata Cehoslovaciei, a fost În
trecută și de reprezentativa 
R. F. Germania. cu 93—84 
(49—37). ajungind astfel să 
joace cu formația Bulgariei 
pentru locurile 7—8 ! De reți
nut că învins dintre aceste 
echipe va retrograda ta grupa 
„B*  a C.E.

Reprezentativele Franței și 
Bulgariei au oferit un med 
palpitant, ta care câștigătoarea 
a fost stabilită ta ultimele 
secunde ale prelungirilor. 
Franța — Bulgaria 107—105 
(39—51. 90—90) și reprezentati
va „cocoșului galic” va tetîtai 
pentru locurile 5—6 formația 
R. F. Germania. în partida 
pentru locurile 11—12 reprezen
tativa Poloniei a Întrecut O- 
landa cu 102—100 (53—40).

In întîlnirea pentru locurile 
9—10, România — Israel 90—89 
(47—47).

INTERNAȚIONALELE" DE LUPTE
(Urmare din pag. 1)

tre conducea cu 10—4. și-a sur
prins adversarul tatr-o poziție 
critică Și acesta n-a mai reu
șit să evite înfrtegerea prin 
tuș. Tot la această categorie a 
luptat și Marian Dumitru te 
compania bulgarului Nedelko 
Gheorghiev. de care a fost 
insă învins la puncte: 4—10. O 
frumoasă victorie a repurtat 
Ștefan Nicolae la „52 kg", te 
partida cu polonezul Harald 
Foerster, de care a dispus 
clar la puncte : 11—3. La ca
tegoria 68 kg. Constantin Bo- 
liacu a fost aplaudat la scenă 
deschisă pentru evoluția sa te 
duelul cu americanul Mark 
Toarmina. Cu două centurări 
laterale sportivul român s-a

MĂSURI ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI PE STADIOANE
HAGA (Agerpres). Reuniți la 

Amsterdam pentru a stabili o 
serie de măsuri Împotriva vio
lențe pe stadioane și, Îndeosebi, 
pentru a impiedica incidente gra
ve cum au fost oele de la 29 
mai. de pe stadionul „Heysel*  
din Bruxelles, soldate ou nume
roși morți și răniți, miniștrii 
sportului sau reprezentanții lor 
din Marea Britanie, Franța, R.F. 
Germania, Italia, Belgia. Olanda 
șl Luxemburg au hotărît să pre
gătească un proiect de document 
care să He prezentat conferinței, 
de la 27 iunie, a responsabililor 
guvernamentali pentru proble
mele sportive ai tuturor statelor 
membre ale Consiliului Europei 
(decider tale).

tru a doua oară consecutiv, for
mației militare S.K.A. Minsk.

HOCHEI PE IARBA • Turneu 
în Olanda, la Amstelveen : 
R.F.G. — India 4—1 (2—0). Marea 
Britanie — Olanda 3—2 (3—1).

ȘAH • Turneul de la Portoroz. 
după 5 runde : 1. Ribli șl Chris
tiansen 3,5 p S. Mllles 3 p (1) 
• Taxco (Mexic) : turneul inter
zonal (primit 4 se califică) are 
în frunte pe . Timman (Olanda). 
Pinter (Ungaria). Sisinega (Me
xic) Spragg»t (Canada) ș! Tal 
(U.R.S.S.) cu cite 2 p.

VOLEI • Meci amical, femi
nin. la Beijing : „1 August*  — 
R.D. Germană 0—3.

Prima expediție românească în Himalaia

PE GURJA HIMAL A FLUTURAT 
TRICOLORUL ROMÂNIEI!

Zilele trecute ne-au vizitat 
Ia redacție trei tineri alDinisti. 
care au făcut Darte din prima 
expediție românească ta Hima
laia. Cei trei sînt Pavel Mu
reșan. de la A.S. Grivita Roșie, 
cadru didactic la Academia 
„Stefan Gheorghiu". Marius 
Marcus si Avei Retișan, amin
doi de la C.S. Metalul Hune
doara. care au reușit să cu
cerească vîrful Gurja Himal 
(7193 m) de pe „Acoperișul lu
mii". Dar. să-i ascultăm :

— Am plecat din Kathmandu 
(Nepal) la 14 aprilie 1985, pe 
traseul Pokhava. Beni. Tereja. 
Gurjakani. Kaphe-Kola. pen
tru a ajunge la tabăra de 
bază avansată, situată la o 
înălțime de 4.700 m. ne rela
tează Pavel Mureșan. Pînă aici 
ne-a condus dr. Ovidiu Bojor. 
expert O.N.U.D.I. pentru Nepal. 
Aveam ca obiectiv cucerirea 
muntelui Gurja Himal si înăl
țarea pe vîrful acestuia a tri
colorului românesc, a drapelu
lui U.T.C„ a unei eșarfe cn 
emblema Anului Internațional 
al Tineretului, pe care e scris 
-Pace" in principalele limbi in
ternaționale. sL- steagul clu
bului „Metalul" Hunedoara.

— Cum a fost ascensiunea 1 
am întrebat

— Am infrnntat unul dintre 
cei mai dificili munți din Hi
malaia. ne răspunde Pavel Mu
reșan*  De la căldurile subtro
picale de la Kathmandu, am 
sărit la temperaturi foarte 
joase. Urcușul a fost foarte, 
foarte greu. Intilneam cite un 
colț de stincă golașă si. in rest, 
gheată, avalanșe de zăpadă, că
deri de gheată sl pietre, rafale 
puternice de vînt Escaladarea 
a durat 8 zile, constituind, si 
în ceea ee privește timpul, o 

a
detașat (4—0) te rundul 1. iar 
la sfîrșitul meciului * obținut 
victoria la puncte : 5—2. Cu tin 
binemeritat succes a încheiat 
partida de la „90 kg“ și Ion 
Irimiciuc te fața polonezului 
Marek Kraszewski : 5—0. Cel 
mai rapid tuș al zilei l-a rea
lizat „greul" Ion Ivan te con
fruntarea cu americanul Craig 
Hawkinson: — în secunda 13-a!

La lupte libere ne-a făcut 
plăcere să-1 revedem pe Alin 
Făcuraru (48 kg), medaliat cu 
„bronz" la recentele campio
nate europene de seniori, te-
tr-un meci de „nota 10“ cu
bulgarul Ștefan Nikolov, pe
care l-a întrecut detașat la
puncte : 12—3. Un alt luptător 
român de la aceeași categorie, 
Dorel Cbidean a obținut vic

Intr-3 măsurile propuse de mi
niștrii reuniți la Amsterdam fi
gurează : obligația organizatori
lor de a efectua un control rigu
ros la vinzarea biletelor, asigu
rarea unor servicii de ordine e- 
ticiente Interdicția de a intro-

CARUSELUL ANTRENORILOR Sl JUCĂTORILOR
O dată cu sosirea vacanței de 

vară, după Încheierea unor cam
pionate a lnoeput și perioada de 
transferări de antrenori șl jucă
tori.

Antrenorul John Toshacfc, din 
Tara Galilor, care a pregătit pină 
acum formația Sporting Lisabo
na, a semnat un contract cu e- 
chipa Real Sociedad San Sebas
tian, tnlocuindu-1 pe spaniolul 
Alberto Ormaechea. Toshack, in 
virată de 36 de ani, a fost de 42 
de ori internațional galez a ju
cat la Cardiff și la F.C. Liver
pool. iar după abandonarea ac
tivității conpetiționale a devenit 
antrenor, mal tntîl la Swansea, 
după care a plecat la Lisabona. 
Vest-germanul Jiirgen Sunder- 
mann va pregăti, pentru o peri
oada de doi ani, formația turcă 
Trabzonspor, fostă campioană 
anul trecut dar care s-a com
portat slab in actualul sezon.

Și acum citeva transferări de 
jucători. Pentru a-șl „întări*  e- 
chipa Cosmos New York a ape
lat la câțiva jucători sud-ameri- 
cani (ce e drept, odinioară cele
bri dar acum destul de In vira
tă). Este vorba de Figueroa 
(Honduras), Caszely (Chile) și 
Maragoni (Argentina). Olandezo’ 

performanță. în ziua de 18 
mai. la ora 10,30. Marius Mar
cus a ajuns pe creastă, fiind 
primul român din istorie care 
a cucerit un vîrf din Himalaia. 
A doua zi am ajuns si eu cu 
Avei Retișan. Am inăltat din 
nou tricolorul nostru pe vîrf. 
în acel moment ne-a cunrins o 
emoție de nedescris. Ne-au 
dat lacrimile.

— Urcușul 1-ati efectuat sin
gur 7

— Expediția am făcut-o in 
cooperare cu o echipă de 4 ne- 
palezi, condusă de Ang Karma 
Sherpa, a răspuns Avei Reti- 
san. Am cooperat excelent cu 
Asociația montană N.M.A. Ne
pal sl cu Organizația nepaleză 
de tineret. Din această coope
rare toți am inteles că tineretul 
din orice colt al lumii dorește 
să-si întindă mina prietenește, 
să se ajute reciproc, să trăias
că in pace. La tabăra de bază 
am întîlnit alpinisti din multe 
țări ale globului. Am făcut un 
util schimb de experiență.

— Ce planuri aveți în conti
nuare ?

Marius Mărcus a dat glas 
dorinței tuturor :

— Dorim ca nu peste mult 
timn să se afle. în întreaga 
lume , că tot noi. un echipaj 
românesc, am cucerit si Eve- 
restul. că drapelul tării noas
tre a fluturat si ne cel mai 
inalt vîrf al globului, arătînd 
prin aceasta dorința tineretului nostru, a întregului popor ro
mân, ca viitorul să aparțină 
nnei lumi a năcii si colabo
rării între popoare, pentru cu
cerirea celor mai înalte „vir- 
furi" in stiintă. cultură si în sport.

Sever NORAN

toria înainte de limită (min. 
5,52) prin superioritate de 
puncte (17—4) în fața fran
cezului Philipe Bahuet. La ca
tegoria 57 kg, Dănuț Prefit, 
după ce l-a condus pe Wheis 
Tomas (R.D. Germană) cu 5—0 
și 11—0 a finalizat tușul în 
min. 5,13. Deosebit de aprigă a 
fost întîlnirea dintre Endre 
Elekeș și bulgarul Gheorghi 
Bekiarov. la „62 kg“, te final 
victoria revenindu-i reprezen
tantului țării noastre, cu 8—0. 
în cealaltă serie de la această 
categorie, Vasile Sălăjan a dis
pus la puncte (11—4) de cana
dianul Chris Wilson.

întrecerile continuă azi de 
la orele 9 și 16, iar miine. de 
la ora 9 vor avea loc finalele 
la ambele stiluri.

duce băuturi alcoolice pe stadi
oane. sancțiuni împotriva celor 
care instigă la dezordine.

Van Kraay (32 de ani) se va 
reîntoarce in țară. El a jucat la 
F.C. Basel, iar acum va trece la 
N.A.C. Breda. Internaționalul 
vest-gerntan UU1 Stielike, în virată 
de 3C de ani, va evolua in echipa 
elvețiană NeuchateL El a activat 
dc opt ani la Real Madrid și a 
cerut să i se reînnoiască contrac
tul cu alți trei ani. Dar, conform 
statutului de transferări al echi
pei madrilene, un jucător care 
a împlinit 30 de ani nu-și poate 
prelungi contractul decît cu cîte 
un an ! Cunoscutul internațio
nal francez Dominique Koche- 
teai. a renunțat să treacă la Ser- 
vette Geneva si ca atare va ră- 
mîne încă doi ani la echipa Pa
ris St. Germain. Unul dintre cel 
mai valoroși atacanți ai formației 
Hamburger S.V. Jurgen Miîew- 
skl '27 de ani. 171 de prezențe 
In prima ligă vest-germană cu 
52 de goluri marcate), va evolua 
în sezonul viitor la St. Etienne 
(dlviz’s secundă a Franței). Sin
gurul jucător canadian care va 
fi orezer» in Europa este mijlo
cașul Ian Bridge. Internaționa
lul canadian va purta culorile 
clubului elvețian La Chaux-de- 
Fonrts


