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Cuvintarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

la solemnitatea prilejuita de inminarea unor înalte distincții

echipei de fotbal „Steaua", ciftigătoare a C. C. E.

PUTERNIC IMBOLD PENTRU ÎNTREAGA MIȘCARE SPORTIVĂ
VOM SPORI NEÎNCETAT

EXIGENTA Șl RESPONSABILITATEA
Cîstigarea Cupei Campionilor 

Europeni la fotbal de către e- 
chipa Steaua este o perfor
mantă unanim apreciată pe 
toate meridianele lumii. Aflat! 
departe de tară pentru a par
ticipa la Campionatele Europe
ne. noi halterofilii am primit 
cu mare satisfacție, bucurie si 
mlndrie patriotică vestea marii 
victorii a Stelei si nu ne-am 
lăsat mai prejos. întorci ndu-ne 
de la a 64-a ediție a „Europe
nelor" cu un rezultat exce
lent : 10 medalii, din cane 4
de aur, bilanț pe care, aseme
nea fotbaliștilor si altor spor
tivi fruntași ai tării, l-am de
dicat cu dragoste 
tintă gloriosului 
partidului nostru.

Aceste 
resursele 
calitățile 
condițiile 

■ se bucură mișcarea sportivă, 
demonstrînd că ștacheta cali-

si recunos- 
iubileu al

evidențiază 
românesc, 

nostru.
rezultate
sportului 
tineretului 

de pregătire de care

LA CELE MAI ÎNALTE COTE DE EXIGENTA
Pentru fiecare sportiv al tă

rii. pentru fiecare activist In 
mișcarea de educație fizică si 
sport, solemnitatea de la Con
siliul de Stat a constituit nu 
numai un moment emotionant, 
prilejuit de acordarea unor 
înalte distincții sportive unor 
mari fotbaliști ai patriei ci, îna
inte de toate, un prilej deosebit 
de analiză lucidă a propriei 
activități avînd la bază stră
lucitele idei ale mobilizatoarei 
cuvîntări rostite de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidu-

Campionatele mondiale de popice La baza hipică din Lugoj

ECHIPELE NOASTRE IN LUPTĂ
PENTRU UN LOC PE PODIUM

START IN CAMPIONATUL
DE CĂLĂRIE AL SENIORILOR

MUNCIIEN, 19 (prin telefon). 
Ajunse la a XVI-a ediție. 
Campionatele Mondiale de po
pice. rezervate - seniorilor, au 
început duminică după-amiază 
în sala „Rudy Sedymaier" din 
localitate. Pe baza rezultatelor 
anterioare, particioantil au fost 
împărtiti în două grupe valo
rice. reprezentanții tării noas
tre făcînd parte din primul

UN CAMPIONAT
DOAR PENTRU
TREI ECHIPE?

în lupta pentru cel de-al 69-lea 
titlu national la rugby au ră
mas trei echipe : Steaua, Di
namo șl Farul. In pag. 2—3, 
clasamentele la zi în cele două 
serii ale Diviziei A.

Șarjă spectaculoasă a liniei de 
ireisferturi steliste ; cu balonul, 
Vărzaru care trece de siblenii 
Ignat și Becheș (Steaua — 

C.S.M. Sibiu 42—3)
L Foto : Aurel D. NEAGU
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oerma-tatii poate fi ridicată 
nent

Vibrează puternic în Inimile 
noastre cuvintarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
președintele tării, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, rostită cu prilejul in- 
mînării unor înalte distincții 
fotbaliștilor, antrenorilor si u-

PENTRU PERFORMANTE TOT MAI VALOROASE!

cîștigat Steaua, 
România, la ca- 

care

Sint unul dintre milioanele 
de telespectatori care au urmă
rit cu viu interes finala celei 
mal importante competiții fot
balistice continentale inter-du- 
burî : Cupa Campionilor_ Euro
peni. A 
a cîștigat 
patul unei' dispute care nu 
se va uita ușor. Am fost unul 
dintre cei multi pentru care 
somnul n-a mai venit în noap
tea aceea a lui 7 mai. Eram

tării. Intr-a- 
în

lui. președintele 
devăr. nu- se pot obține 
nici un domeniu de activitate 
rezultate de valoare dacă nu 
se muncește cu abnegație, cu 
dăruire patriotică, neprecupe- 
tindu-se nici un efort in reali
zarea la cel mai înalt nivel a 
sarcinilor ce revin. în contex
tul general al dezvoltării 
toate planurile — social si

pe 
e-

MARIN PETRESCU
președintele C.M.E.F.S. Galati

(Continuare in pag. 2-3)

pe 
al.

eșalon, alături de popicarii din 
Austria, Cehoslovacia, R. F. 
Germania, Iugoslavia si Unga
ria. In grupa B evoluează spor
tivi din Danemarca, Franța, 
Italia. Suedia si Polonia.

în program figurează probele 
echipe, perechi si indlvidu- 
în prima probă, sextetul
(Continuare in pag. a 4-a)

Marți 20 mai 1986

nor tehnicieni al clubului Steaua 
pentru excelenta lor perfor
mantă. Constituind un însufle- 
titor imbold pentru 
activitate sportivă, 
strădui să traducem 
pllcăm permanent In 
demnurile mobilizatoare 
secretarului general al partidu
lui. să sporim neîncetat exi
genta si responsabilitatea pen
tru dobindirea de noi succese 
care să se Înscrie în cartea 
de aur a sportului românesc:

DRAGOMIR CIOROSLAN 
secretar responsabil adjunct 

al F.R.H.C.

Întreaga 
ne vom 
si să a- 
viată în- 

ale

fericit și mândru, poate tot atît 
dș fericit și de mîndru ca si 
în seara aceea de început de au
gust, a anului trecut. La Stara 
Zagora. clrid am devenit cam
pion balcanic la aruncarea su
liței șl cînd am izbutit să intru 
in elita mondială a’ acestei pro
be, reușind un rezultat meri
toriu, de 92,42 m. Am fost, de 
asemenea, fericit și mindru la 
Kobe. în Japonia, unde am cîști
gat din nou aruncarea suliței 
devenind campion mondial uni
versitar.

în legătură cu succesul de 
mari proporții al fotbaliștilor 
de la Steaua din finala C.C.E. 
vreau să 
sebit de 
apreciere 
de faptul 
României
NICOLAE CEAUȘESCU, le-a o- 
ferit înalte distincții, care re
prezintă nu numai o prețuire 
a marii performanțe, ci șl un

Dumitru NEGOIȚA 
campion mondial universitar 

la atletism

arăt că am fost deo- 
lmpresionat de înalta 

care li s-a acordat, 
că însusi președintele 
Socialiste, tovarășul

(Continuare In pag. 2-3)

Lu- 
cen-

hipică din orașul 
puternic si vechi

Baza 
goj, un 
tru al echitatiei noastre, va fi 
inceoind de astăzi gazda pri
mei etape a Campionatului 
National de călărie, la star
tul competiției prezentîndu-se 
sportivi de la Steaua, Dinamo, 
Olimpia București, C.S.M. Si
biu, C.S.M. Craiova, Timiș Iz- 
vin. A.S.A. Cluj-Napoca, C.S.M.

„Cupa Steaua" la caiac-canod

0 REGATA CU MULTI COMPETITORI 
PE LACUL BUFTEA

Lacul Buftea e o oglindă de 
apă liniștită. agitată numai 
sîmbăta si duminica cind. ne 
această frumoasă pistă nautică, 
vin să-și dispute întiietatea — 
In diferite regate — caiaciști 
si canoisti din loturile repre
zentative. tineri din numeroa
se cluburi si asociații sportive 
din tară. Asa a fost si la sfir- 
situl săptămînii trecute la ..Cu
pa Steaua". întrecere de tradi
ție. cu multi competitori la 
start (sportivi din 20 de secții 
nautice), cu finale spectaculoa
se pe 500 si 1 00° m.

In proba de canoe simplu 
1 000 m. Aurel Macarencu n-a 
pierdut nici o cursă anul aces
ta. Penultima a cîstigat-o re
cent. în Belgia, la „Regata Me
chelen". iar sîmbătă si dumi
nică. pe lacul Buftea a domi
nat cu autoritate finalele aces
tei probe. învingind într-o ma (Continuare în naa 2—3)

O viitoare „pagae de aur" : Aurel Macarencu învingător și in 
„Cupa Steaua" la canoe simplu 500 fi 1 000 m

Azi începe in Capilală

Un eveniment de 
profilat in perimetrul 
așteaptă să-si facă ___ 
primrplanul actualității sporti
ve. Incepînd de azi după-a- 
miază. Capitala va fi gazda 
Turneului international mascu
lin al României, competiție sa- 
histă tradițională, care a ajuns 
la cea de a 25-a ediție. Vor 
concura pentru întîietate oas
peți de Dește hotare, maestri 
internaționali redutabili, alături 
de cîtiva reprezentant! de frun
te ai tinerei generații de șa
hiști români.

seamă, 
șahului, 

loc în

Lugoj, C.S.M. Iași etc. Progra
mul întrecerii, care deschide 
sezonul rezervat călăreților 
seniori, cuprinde probe de ob
stacole si dresaj. în care com
petitorii vor avea prilejul să 
demonstreze că destul de lun
ga vacantă competitională a 
fost bine folosită pentru efec
tuarea unor pregătiri de cali
tate. In concurs vor putea fi
urmăriți, printre alții: Mircea 
Neagu, Dumitru Velea. Ionel 
Bucur, Ioana David. Silvana 
Todea, Mariana Moisei, Eigia 
Ilin. Titel Răducanu. Teodor 
Pancă. Alexandru Bozan. Gru
ia Deac s.a.

Primele două zile sint rezer
vate probelor de dresaj si 
pentru caii începători, urmind 
ca de joi programul să cuprin
dă si probele de obstacole de 
categorie ușoară, mijlocie, se
migrea. dificultate progresivă 
și echipe.

Așadar, timp de saze zile, iu
bitorii călărie! din Lugoj vor 
putea urmări dispute intere
sante. la întreceri particlpind 
sportivi binecunoscut!. multi 
dintre ei candidați si la un loc 
în echipele reprezentative. 

nieră de adevărat performer. 
Clasament! C 1 — 1 000 m: 1. 
A. Macarencu (Steaua) 4:44,7,
2. L. Costache (Dinamo) 4:47,6,
3. Gr. Haralambie (Steaua) 
4:52,6; C 1 — 500 m: 1. A. Ma
carencu 2:04,3. 2. L. Costache 
2:07.6, 3. G. Andriev (Delta 
Tulcea) 2:08,5.

Campioana olimpică Tecla 
Borcănea a Învins, cum se aș
tepta. in finala de caiac sim
plu 500 m. Tinăra stelistă si-a 
creat un ușor avans dună pri
mul rînd de balize, apoi l-a mă
rit prin același tempo susținut 
care l-a adus atitea victorii. 
Clasament: 1. T. Borcănea
(Steaua) 2:17,5. 2. N. Buri (Di
namo) 2:19,0, 3. S. Nicolae (Di
namo) 2:23,5, Din „noul val"

Vasile TOFAN

în fruntea listei participanti- 
lor se remarcă reprezentantul 
Poloniei. March Hawelko, po
sesor al unui „Elo“ de 2440. a- 
lături de un alt jucător in 
plină afirmare. Gernot Gaugllta 
din R.D. Germană (2405). Nu
me noi în arena internaționa
lă. dar prin aceasta nu mal 
puțin de luat în considerare 
sînt oaspeții noștri din Uniu
nea Sovietică. I. Dohoian 
(2365) gi respectiv din Cuba, 
Raimond Adelquis (2395). Țara 
noastră va fi reprezentată de 
cîtiva jucători care s-au impus 
atenției prin rezultatele obți
nute în concursuri recente. 
Fostul campion național Ovidiu 
Foișor (2420), în revenire da 
formă, ca si Constantin Iones
co (2465). fac. parte dintre cel 
consacratl. Sergiu Lupu si Bo
rel Oltean (ambii 2330) s-au 
dovedit deosebit de redutabili, 
la ultimele lor ieșiri, iar Adri
an Negulescu_ (2380) si Vasile 
Georgescu ’ 
susceptibili 
valorică.

Am cules _ _________
nie a maestrului F.I.D.E. Ema
nuel Relcher, antrenorul lotu
lui reprezentativ: „Turneul
nostru international se reco-

Radu VOIA

(2325) sînt *i ei 
de a urca pe scara

si următoarea opi-

(Continuare In pag a 4-a)

GINNĂSTA MARIANĂ TUDOR,

PRINTRE ÎNVINGĂTOARE

LA CONCURSUL

DE LA OSTRAU

PRAGA. 19 (Agerpres). — 
în concursul special pe apara
te. din cadrul competiției Inter
nationale feminine de gimnas
tică de la Ostrava, sportiva 
română Mariana Tudor «-a 
situat pe locul lntii la bîrnă. 
cu 19,33 puncte, fiind urmată 
de Pi tio vi cho va (Cehoslova
cia) — 19,30 puncte si Dana 
Dumitru (România) — 19,25
puncta.



PUTERNIC IMBOLD PENTRU
ÎNTREAGA mișcare sportiva

îndemn pentru noi succese
Fiind unul dintre activiștii cu 

responsabilități în domeniul 
marii performanțe, am fost cu 
atit mai puternic emoționat 
de cuvin tul cuprinzind atît ea 

semnificații pentru 
sportivă pe care 

Nicolae Ceaușescul-a 
prilejul solemnității 

de premierea comuti'

profunde 
mișcarea 
țovarășul 
rostit cu 
prilejuite ______ ____ ____ „
nenților echipei noastre cam
pioane de fotbal, de conferirea 
unor ordine ale României clu
bului sportiv „Steaua", spor
tivilor. antrenorilor și unor 
tehnicieni care «ra contribuit 
la cucerirea Cupei Campionilor 
Europeni. Ca om de sport și 
cetățean al țării am mai avut 
astfel încă un prilej de a simți 
grija excepțională pe care con
ducerea statului șl partidului 
nostru. personal tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU, o 
poartă tuturor sportivilor, asigu- 
rîndu-le condiții minunate de 
pregătire, pentru sport și via
ță. Odată In plus am resirOțlt 
marea importantă a reprezen
tării cu cinste a culorilor pa
triei de către sportivii nehtri 
de performanță pe toate me-

ridianele globului, pe orice a- 
renă a lumii, In absolut toate 
disciplinele. Din cuvîntarea 
secretarului general al partidu
lui. atît de plină de Învățămin
te pentru noi toți, cei ce acti
văm în domeniul sportului, am 
înțeles, de asemenea, că tirul 
românesc trebuie să-și onoreze 
prin rezultate și mai înalte^ 
trecutul măsurat în numeroase 
medalii și titluri europene, 
mondiale si olimpice. Anul tre
cut, cele 9 medalii si S titluri 
europene, reușite de trăgăto
rii noștri la Campionatele Eu
ropene de la Osijek, au impus 
o dată în plus mișcarea spor
tivă românească în arena in
ternațională. Aceste realizări 
constituind un imbold nou pen
tru că și în acest an, cu pri
lejul Campionatelor Mondiale 
de la Suhl. să sporim zestrea 
de trofee a sportului românesc, 
în care strălucește de curînd și 
acest prestigios trofeu eareeste 
Cupa Campionilor Europeni la 
fotbal.

VASILE VINTILA
secretar responsabil al F.R. Tir

PENTRU PERFORMANTE tot MAI VALOROASE!
(Urmare din pag. 1)

imbold pentru not, sportivii, ca 
să obținem succese de mare re
zonanță internațională. Din cu- 
vîntarea rostită cu acest prilej 
de tovarășul Nicolae Ceaușescti, 
am reținu* ideea foarte pre
țioasă potrivit căreia trebuie să 
analizăm cu și mai mare se
riozitate rezultatele înregistrate.

ceea ce trebuie să determine 
luarea unor măsuri hotărîte 
pentru ridicarea continuă a 
performanțelor noastre. Este 
ceea ce voi face și eu. anga- 
jîndu-mă să nu-mi precupețesc 
eforturile pentru a realiza noi 
și noi succese și performanțe, 
printre care și un loc fruntaș 
la Campionatele Europene din 
august la Stuttgart.

LA CELE MAI ÎNALTE COTE DE EXIGENTĂ
(Urmare din pag. I)

a scumpei noastre

A.S.A. CONSTANȚA-REVELAȚIE IN „CUPA ROMÂNIEI" IA OINĂ
Dintre întrecerile zonale ale 

actualei ediții ale „Cupei Româ
niei" la oină, desfășurate sîm- 
bătă și duminică în cinci lo
calități, confruntările de pe te
renul de sport din comuna A- 
mara (jud. Ialomița) au reunit 
cele mai multa echipe suscep
tibile de a rămîne in cursa 
pentru cucerirea invidiatului 
trofeu. Astfel, pentru cele două 
locuri rezervate zonei de aici 
în turneul final al competi
ției au concurat șase formații. 
Dintre acestea patru au fost 
de forte sensibil egale Metalul 
Tirgoviște, A.S.A. Constanta, 
Energia Rîmnicelu (jud. Bu
zău) și înainte Modelu (jud. 
Călărași), ele angajîndu-se din 
start într-o pasionantă luptă 
pentru un Ioc pe podium.

Întîlnirile protagonistelor au 
stat, de fiecare dată, sub sem
nul echilibrului și al unei mari

tensiuni. Ele au plăcut și pen
tru faptul că în final victoria 
a revenit celei mai tinere e- 
chipe, A.S.A. Constanța, aflată 
încă din sezonul trecut în plină 
ascensiune. Formînd un an
samblu bine armonizat în toa
te compartimentele, oiniștii mi
litari au cîștigat toate parti
dele decisive : 14—9 cu Meta
lul Tirgoviște, 19—4 cu înainte 
Modelu și 11—5 cu Energia 
Rîmnicelu. învingătorii, elevi ai 
inimosului antrenor Mircea To- 
mcscu, au avut ca principali 
realizatori pe FI. Ciobanii, I. 
Dumitrescu și S. Purice, buni 
t răgători și apărători, precum 
și excelenți mînuitori ai bas
tonului la „bătaia" mingii. De 
la celelalte echipe s-au remar
cat printr-un joc complet : V. 
Damian, Gh. Grigore. A. Alexe 
(Energia Rîmnicelu), M. Iri- 
mescu, N. State Si A. Matei

(Metalul), S. Barbu si T. Voicu 
(înainte Modelu).

CLASAMENTUL : 1. A.S.A. 
Constanta 9 p, 2. Energia 7 p, 
3. Metalul 5 p. 4. înainte 3 p. 
Primele două echipe 8-au ca
lificat în finala ne tară. 
Competente și autoritare. pres
tațiile arbitrilor F. Alexe. M. 
Davida, V. Tudorancea si I. 
Ene (toți din* București).

în zonele de la Vaslui, Dro- 
beta Tr. Severin; Tg. Mureș și 
Oradea s-au înregistrat rezul
tatele 
man, 
Nouă 
Oltex 
C. P.
Vulturii Dej și Laminorul Be- 
clean (jud. Bistrița-Năsăud) ob- 
ținînd dreptul de participare 
la finala tradiționalei competi
ții, programată între 30 mai și 
1 iunie pe stadionul din Man
galia.

scontate, Laminorul Ro- 
Electro Botoșani. Viață 
Olteni (jud. Teleorman), 
Drăgănești Dud. Olt). 
București, I.P.A. Sibiu,

Traian IOANIȚESCU

întrece

UN tAM
Ce ne-a a 

a 15-a. din 
rugby? Că, 
conta doar 
ua, în seria 
rul. într-a 
fel. s-au si 
două clasau 
arătat că. i 
Litoralului 
mente valoa 
matii provii 
tală. mai d 
capul plecat 
astronomice, 
rie intră si 
ar fi Politi 
două Stiintf 
Petroșani. I 
soara si ch 
tie a camn 
biu (locul 1 
duminică a 
E oare nori 
a iuca în < 
atît mai ii

ELEVII DIM DM. SABAT - PENTRU A OPTA OARA
CAMPIONI Al ȘCOLILOR AGRICOLE ACTUALITATEA LA F

conomic 
patrii.

Educația fizică si 
constituie activități de 
national, fapt care ne determi
nă ca întregii munci ce se des
fășoară si la nivelul municipiu
lui Galati — oraș cu puternice 
tradiții în acest domeniu, cu 
rezultate frumoase în compe
tițiile interne si Internationale 
— să-i acordăm, pornind de la

sportul 
interes

strălucitele idei si mobilizatoa
rele îndemnuri ale secretarului 
general al partidului, o aten
ție sporită, să facem în asa fel 
îneît să răspundem la cele mai 
înalte cote '

Dispunem de condiții din ce 
în ce mai ' 
răspundem 
încredințate, astfel ca si mișca
rea sportivă gălăteană să con
tribuie cu forte sporite la ri
dicarea prestigiului sportiv al 
României socialiste.

exigentelor.
bune pentru ca să 
cu cinste misiunii

Două zile de vară au
tentică au conferit un cadru 
ideal de întrecere celei de a 
12-a ediții a finalei pe tară 
a Campionatului Republican 
rezervat unităților școlare cu 
profil agricol, desfășurată la 
Tulcea, sub genericul Dadadei. 
într-o excelentă organizare, a- 
sigurată de Liceul agro-indus- 
trial din localitate, și F. R. 
Oină, și-au disputat întîietatea 
zece echipe, calificate din nu
meroasele formații aliniate la 
startul acestei frumoase compe
tiții inițiată de Ministerul A- 
griculturii.

S-a jucat pe Stadionul sindi
catelor. turneul final desfăsu- 
rindu-se cu patru echipe. Ti
nerii oiniști din Rm. Sărat, an
trenați de' prof. Nicolae Po
pescu, și-au dovedit din nou 
superioritatea, cucerind titlul 
pentru a opta oară. Campionii 
au avut - — ■
excelent 
(declarat 
sportiv).
atît la ... .
„bătaia" mingii.

Iată cum arată clasamentul 
final : 1. Liceul agro-industrial 
Rm. Sărat 18 p, 2. Lîc. nr. 3 
agro-ind. Suceava 13 p, 3. Lie.

agro-ind. 
man) 13 
slab), 4. 
leni (jud. Dolj) 5 p. Celelalte 
locuri au fost ocupate, in or
dine. de
Lie. agro-ind. Sibiu, Lie. agro- 
ind. Călărași, Llc. agro-ind. 
Tulcea, Lie. agro-ind. Seini 
(jud. Maramureș), Lie. agro-ind. 
Focșani. (C. PETRE, coresp.).

Olteni (jud. Teleor- 
p (punctaveraj mai 
Lie. agro-ind. Dăbu-

TROFEUL .SPORTUL" 
PENTRU EFICACITATE

Lie. agro-ind. Cărei,

1, Lucian Vasllache (Construc- 
to-raa Arad) 157 de goluri; 2. Va- 
sile Stingă (Steaua) 156; 3. Mă
ricel Voihea (Minaur) 155; 4. A- 
lexand.ru Folker („Poli") 149; 5. 
Mihai Zaharia (Rctonull) 132. 
Adrian Bondar (Știința) 118; 7. 
Ladislau Kapornay (Constructo
rul Oradea) 108; 8. Vasile Avram 
(Metalul) 104; 9—10. Mircea Gra- 
bovsehi (Dinamo București) șl 
Gheorghe Dumitru (Universita
tea) 103; 11. George Dogărescu

(Dinamo Bu 
none Nicol< 
șov) 99.

TROFE 
PENTR1

s.
1. 

goCuri; 
lecția)

Marian: 
2. R« 
162;

ASALT AL BUNELOR REZULTATE ATLETICE

în Petre Tănase un 
conducător de joc 
și cel mai tehnic 

el fiind la fel de bun 
„prinderea", cît și la

STELIȘTII AU PRELUAT CONDUCEREA LA DIRT-TRACK (perechi)
In campionatul de dirt-track 

(perechi) s-au consumat 
două etape.
• Sibiu. Etapă a 

desfășurat vineri pe 
dionului Voința diB 
După usturătoarea 
suferită în concursul

II-a 
pista

S-a 
sta- 

Jocalitate. 
infrîngere 

------ ---------Inaugural, 
stelistii L Pavel si N, Puravet, 
orincinalH favorit! ai campio
natului. an evoluat Ia adevăra
ta lor valoare, totalizînd cel 
mai mare număr de puncte: 1. 
I. Pavel 15 — Nj Puravet 11 
(Steaua I) 26 p, 2. M. Gheor
ghe 11 — D. Gașpar 6 (Met 
Buc. D 25 p, 9. Ș. Ghibu 11 — 
D. Stoica 11. rezema M. Soaită 
1* (I.P.A. Sibiu) fi p. Ch gen.:
1, S. Ghibu — D. Stoica 53 p,
2. M. Gheorghe *• D. Gașpar 
48 d, 3. I. Pave] — N. Puravet 
45 p.

In deschidere, a avut 
etaDa a II-a a 
de juniori: 1. FU 
(I.P.A.) 6 p, 
(I.P.A.) 5 p, 
(I.P.A.) 4 p, 
trolul Ianca) 
CU-coresp.).

• Brăila.
SDCctatori au ____,,
la etapa a III-a. La 
unor 
listii 
si-au 
șind 
puncte posibile, 
ra au refăcut _____
si au devenit lideri ai campio
natului. Clasamente: etapă — 
1. I. Pavel 18 — N. Puravet 12 
(Steaua I) 30 p, 2. M. Gheor- 
ghe 15 — D. Gașpar 9 (Met. 
I) 24 p, 3. S. Ghibu 3 — D. Stoi-

loc
campionatului

Ungurean
2. A. Oaneș 

3. Z. Lienerth 
4. A. Toma (Pe- 
3 p. (I. IONES-

Peste 6000 ' de 
asistat duminică 

capătul 
. ste- 

Puraveț 
valoarea, reu- 

maximum de 
în urma căro- 
tot handicapul

curse spectaculoase. 
I. Pavel si N. 
confirmat

să obțină

REUNIUNE DOMINATĂ DE
HI P I S M

FORMAȚIA N. NICOLAE
Sadovan, a cărui valoare îl pro
movează in rîndul vedetelor ge
nerației de 3 ani, și Sălcioara, 
care a adus prima victorie din 
acest an lui P. Enache.

ca 8. rezerva M. Soaită 8 
(I.P.A.) 19 n; general — 1. I. 
Pavel — N. Puravet 75 p. 2—3. 
M. Gheorghe — D. Gașpar șl 
S. Ghibu — D. Stoica cîte 72 p.

Rezultatele etapei a III-a a 
campionatului de juniori: 1-3. 
A. Oaneș, FI. Ungurean sl A. 
Toma cîte 5 p. (GR. RIZU- 
coresp.).
SURPRIZE LA DESCHIDEREA 

SEZONULUI DE VITEZA
• Oradea. Prima etapă a 

„Cupei federației" a inaugurat 
sezonul competifîonal de viteză 
pe sosea. Multi dintre princi
palii favoriti (Emilia Dinu. A. 
Viktor, L. Ferenezi ș.a.y au 
fost nevoiti să abandoneze, pri
mele locuri revenind următori
lor motocicliști: Elena Rauca 
(IMASA Sf. Gheorghe). M. 
Mezincescu (UMG Buc.) la 50 
cmc sport, V. Cifrca (CSM Re
șița) Ia 50 cmc începători. I. 
Viktor (Voința Oradea) la 125 
cmc. C. Serb (Torpedo Zăr- 
nești) la 250 cmc. CI. pe echi
pe: 1. UMG Buc. 99 p, 2. Vo
ința Oradea 75 p. 3. IRA Tg. 
Mureș 74 p. (I. GHISA-coresp.)

„Zona centrală" a Campiona
tului Republican al juniorilor II 
ne-a arătat, în ultimele zile ale 
săptămâni recent încheiate, ma
rea poftă de concurs pe care 
o are — acum, la început de 
sezon competițlonal majoritatea 
detașamentului „nr. 2“ (ca vîrstă, 
bineînțeles) al atletismului nos
tru juvenil. Alături de cel 313 
tineri performeri reprezentînd 57 
.de asociații (16 din Capitală) din 
cele 19 județe și municipiul 
București, care au primit invi
tații de participare din partea 
Federației, la întreceri au luat 
parte — în afară de concurs — 
și o serie de atleți seniori și 
juniori dornici de încă o „Ieșire" 
pe pistă In vederea verificării 
potențialului atins în ultima pe
rioadă de acumulări. Șl dorința 
.■or de întrecere, în primul rînd 
cu cronometrul sau cu ruleta, 
este firească avînd în vedere că, 
în această vară, obiectivele ma
jore sînt C.E. de seniori de la 
Stuttgart, respectiv ’ prima ediție 
a C.M. de juniori de Ia Atena. 
In atari condiții, disputele de pe 
cel mal mare stadion al țării, 
„23 August", au fost, în gene
ral, echilibrate, în multe înregis- 
trtndu-se performanțe notabile.

Una dintre cele mai frumoase 
probe a fost săritura In lun
gime fete, în care s-a impus, 
conform așteptărilor, campioana 
de sală a probei, Mirela Belu 
(Steaua) cu un rezultat remar
cabil : «,S m. A doua' a fost 
constănțeanca Anișoara Ghebuță, 
aflată în vizibil progres, care a 
trecut și ea de granița celor șase 
metri (6,02 m). Partlclpînd H.C., 
junioara I Henriette Nedelcu 
(Viitorul) a demonstrat o fru
moasă constanță în jurul distan
ței de 6,30 m. Dintr-o asemenea 
regularitate, „însușită” bine, pot 
apărea — o dală cu reglarea «Sâ
nului șl eu perfecționarea teh
nicii — performanțe valoroase. 
De altfel, ultima încercare, de 
puțin depășită, a măsurat (de la 
locul de bătaie) «,50 m... Cu un 
rezultat mal bun cu vreo 20...36 

în curînd la îndemîna 
apreciem noi — o

medalie pe stadionul de la Ka- 
logreza, In patria atletismului, ni

cm 
Henriette!,

se pare un obiectiv perfect rea
lizabil.

Alte 
m : R. 
23,07 ; 400 m 
Brăila) 50,23 , „v„ u> ■ . 
(C.Ș.Ș. ,1 Galați) 1-.54,86 ; 
Olaru 4:02,26; 3 000 m: 
bencruc (C.S.ș. Triumf) 
lungime: C. Mărunțelu 
Bacău) 6,80 m ; H.C. : 
mion (Victoria) 7,41 m , 
M. stroe (CSȘ Luceaf. Bv.) 43,33 
m, HC ; M. Tîrle (CSM Zalău) 
58,26 m : ciocan : N. Colța (Vi
itorul) 57,88 m ; HC : A. Meheș 
(CSM Craiova) 73,12 m ; 400 mg : 
M. Mateescu (CSȘ 4) 54,92 ; 1506 
obst.: FI. Băltaru (CSȘ M. Emi- 
neseu lași) 4:16,14 ; FETE : 100 
m : Carta Popa (CSȘ 2 C-ți^) 
12,11 ; 200 m : Belu 25,10 ; HC : 
Liliana Năstase (CSU Gl.) 24,31 ; 
400 m 
58,09 ; 
53,13; 
mg : 
14,14, 
toria) 
C-ța) . .
cea (CSȘ 2 C-ța) 60,46, HC : Oan
ță 57,50, Ana Maria Drăghla (Vi
itorul) 58,08 ; disc : Elena Bîrsan 
(CSȘ 3 Steaua) 42,22 m ; HC : 
Simona Andrușcă (CSU-IEFS) 
63,64 m.

Andi VILARA
Sflrșltul acestei săptămîni mar

chează oficial debutul competițio- 
nal pentru atlețli noștri seniori, 
prin Concursul republican de 
primăvară. Mulțl dintre ei au 
concurat chiar în această primă
vară și au obținut unele rezul
tate foarte promițătoare pentru 
actualul sezon. Ne glndlm în 
special la cele două aruncătoa
re, Mariana lonescu-Lengyel și 
Livla Oros care au debutat în 
’96 cu două performanțe cu to
tul remarcabile la aruncarea dls- 
culul și la greutate. Este Intere
santă, desigur, de urmărit dispu
ta aruncătoarelor de disc (Ma
riana lonescu-Lengyel, Florența 
Crăclunescu, Simona Andrușcă și 
Daniela Costlan) care se poate 
solda chiar cu un nou record 
național, de peste 70 m. Dar să 
așteptăm pînă sîmbătă...

rezultate : BĂIEȚI
Vasilescu ' - - -

M.
50,23 ; 800

290
(Petroiul Pi.) 
Dobre (C. S. 
m : I. Olaru

1 500 m :
S. Re- 
8:40,96; 
(C.S.Ș.

D, Si- 
: disc :

: Luminița Koch (CS Tgv.) 
IIC Iolanda Oanță (Rapid) 

800 m: Koch 2:10.14; 100
Florina Neder (Viitorul) 

IIC : Daniela Blzbac (Vic- 
13,89, Lenuța Bîrzu (CSȘ 2 

14,07 ; 400 tag : Aura Cră-

Cu două t 
nării ediției 
de handbal 
mentul f
1. Dinan.o B

Steaua
„Poli" Tin 
H.C. Mina 
Constr. c

6. Știința B

2.
3.
4.
5.

7. Carpați î
8. Univ. Cv.
9.

10.
11.
12.

Met. B-ț4 
Dinamo B 
Constr. A 
Raionul S:

O REC
tUrmai

s-a remarc, 
cere, care 
Moscova" c 
tămînii. 
Polocoșc 
buni caiacis 
tanta de 51 
așadar, prol 
iac simplu, 
ie a trecut 
sire și la 
caiac patru 
K 1 — 500 
(Dinamo) 1 
(Steaua) 1: 
(Locomotivă 
K 2 — 500 
Polocoșer (.' 
1:41,8, 2. I 
(Steaua) 1: 
tin. N. ~ 
K 4 - 
locoser, 
(Steaua 
Scoică. 
(Steaua 
Ticu,
Oprea (Din

Celelalte 
1000 m: 1. 
4:11,0, 2. ? 
4:11,8. 3. E

Dul
M<

uiucrui celor două clasamente, 
valorosul antrenor N. Nicolae, 
și-a mai adăugat în palmares 
încă patru victorii consolidîn- 
du-și astfel poziția, pe care, 
crecicm, eu greu o va mai ceda, 
deoarece componențil formației 
sale se află într-o bună formă. 
Hendorf și-a învins adversarii 
in „Premiul Municipiului Bucu
rești^ de o manieră ce a im
presionat, recordul realizat in- 
stalînc!u-l în rîndul principalilor 
concurenți ai derby ului 1986, 
coronița, nemalavind de supor
tat incidente de parcurs, și-a 
înșirat adversarii pe drum (șl ea 
Intr-un nou record al carierei — 
— 1:27,4/km), iar Oreasca și Am
fora, de asemenea în real pro
gres, au completat lista celor pa
tru victorii. In această reuniu
ne, alte două formații au obți
nut cîte două victorii. Campionul 
„ten titre", G. Tănase, a cîștigat 
cu Conneluș (eu excelentul re
cord de 1:37,5/km) și cu Deda, 
într-o alergare în care mulțl 
concurenți urmăreau numai un 
loc la sosire. RivaM său din 1985, 
D. Toduță, a cîștigat două aler
gări cu Sindrofia și eu Spic, în 
frumos progres. Au mai cîștigat

REZULTATE TEHNICE : 
1 : 1. Sindrofia (Toduță) 
2. Onelica. Cota : cîșt. 1,60. 
a II-a : 1. Spic (Toduță)
2. Verigăriu. Cota ; cîșt. 2, ... .. 
Cursa a III-a : 1. Comeluș (Tă
nase) 1:37,5, 2. Vadu. Cota : cîșt. 
1,49, ev. 3. Cursa a IV-a : 1. 
Deda (Grigore) 1:30,8, 2. Odoreu,
3. Hălmaș. Cota : cîșt. 5, ev. 4.
ord. triplă 466. Cursa a V-a : 
1. Amfora (Io/ga) l:3S;i, 2. Su-_ 
matra. Cota: cîșt. 3, ev. 8. Cursa a 
Vl-a : 1. Hendorf (N. Nicolae)
1 ;27,8, 2. Suditu, 3. Toporaș. Co
ta : cîșt. 4, ev. 7, ord. triplă
2 730, triplu H—IV—VI 76. Cursa 
ă Vil-a : 1. sadovan (A. Vasile) 
1:29,2, 2. Salvinla, 3. Vers. Cota : 
cîșt. 3, ev. 3, ev. 39, ord. triplă 
56, triplu V—VI—VII 113. Cursa 
a VlH-a : 1. Coronița (V. Mihai) 
1:27.4, 2. Hlpolit, 3. Sulițaș. Cota: 
cîșt. 1,80. ev. 18, ord. triplă 197.\ 
Cursa a ix-a : 1.
ga) 1.32,1, 2. Hurduc, 
Cota : cîșt. 24, 
plă 918. Cursa a X-ă 
cioara (EnacHe) 1:35,6, 2.. Heme- 
lușa. Cota : cîșt. 3, ev. 20. ord. 225.

A. MOSCU

Cursa 
1:41,9, 
Cursa 
1:27,0, 
ev. 6.

Litoralul in patru cuvinte:

ODIHNĂ. RECONFORTARE. OSPITALITATE. SOLICITUDINE

ev.

Oreasca (Ior-
3. Sfios.

11, ord. trl-
1. Săl-

Stațiunile litoralului românesc și-au deschis porțile pentru 
oaspeții sezonului estival. Bine pregătite, aprovizionate cu 
ce-i trebuie turistului în concediu sau excursie la mare, 
gazdele dv. vă propun posibilități atractive de petrecere a 
timpului liber ;

© programe de agrement și divertisment după dorința 
fiecăruia ;
• excursii pe Canalul Dunăre — Marea Neagră și în alte 

zone de larg interes : Cheile Dobrogei, Delta Dunării, His
tria. Adamclisi ;

® partide de pescuit și jocuri sportive ;
LUNA MAI — LUNA IN CARE SE BENEFICIAZĂ DE 

IMPORTANTE REDUCERI DE TARIFE LA CAZARE, MA
SA, TRANSPORT PE C.F.R.

Informații suplimentare, bilete pentru concediul dv. în 
luna mai pe litoral — vi le oferă agențiile oficiilor județene 
de turism, ale I.T.H.R. București, comitetele sindicatelor din 
întreprinderi și instituții, precum și oficiile de asigurări 
sociale și pensii ale direcțiilor pentru probleme de muncă și 
ocrotiri sociale.

ADMINISTRAȚIA de
A CIȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 14 MAI. 
Cat 2; 3 variante 100% a 19.138 ... _. „ ------ ----------- ----- lel.

lei; 
lei: 
lei; 
lei;

STAT

3: 
4:
5 :
6 •
7 :

9.75 variante a 9.324 
76,25 variante a 1.192
220.75 variante a* 412
7.364,50 variante a 40
2"7.25 variante a 200 lei : 

8 : 3.746 variante a 40 lei.

SELECȚIE LA

a Se rean 
cinantilor c 
este ultim 
rarea bilete 
OBIȘNUITA 
va av^a loc 
mai.

a Ăj 'mini 
o 
do 
de 
Ine

aveâ loc 
TO 2. a 
Formulă 
vă prin

„VIITORUL-
DEOLIMPIC 

A JUNIORILOR 
„VIITORUL" PI-

CENTRUL 
PREGĂTIRE 
LA FOTBAL 
TEȘTI organizează o selec
ție pentru juniorii născuțl în
tre 1 august 1969 și 31 iulie 
1971. Acțiunea va avea loc 
pe Stadionul C.S.Ș. Aripi Pi
tești (din cartierul Cralovei)

în zilele de 
între orele

Pot pârtiei 
cători legiti 
timați din t 
miși în un 
beneficia gr 
masă, precu 
tatea de șcc 
din municip

lexand.ru


jby după 15 etape

IR PENTRU 3 ECHIPE?
De teren propriu ele cîștigă 
(adesea) în fata „bucurestene- 
lor“ ce principiul deplorabil, 
nesportiv, cum vreți să-i spu
neți: ..zmei acasă, miei afară 
(D.C.).

j Seria I
i 1. STEAUA 16 13 1 2 638-118 43
3 2. CSM Sibiu 15 10 1 4 241-186 36

3. $t. Petroș. 15 7 1 7 136-162 30
4. Grivita R. 15 7 1 7 216-132 30
5. CSM Sv. 15 7 0 8 199-207 29

- «. R. Bîriad 15 7 0 8 170-222 29
1 7. TC Ind. C-ța 15 8.1 8 148-269 28
i 8 ,U- Cj.-N. 15 81 8 136-270 28

8. Sp. Stud. 16 5 0 11 156-282 26
10. Loc. Fașc. 
Seria a Il-a

15 5 0 10 124-316 25

1. DINAMO 15 14 0 1 578-100 43
i 2. Farul Cta 15 13 0 2 570- 67 41

3. St. B. M. 15 8 1 8 179-131 32
4. Poli Iași 15 6 1 8 205-194 28
5. Cont. Bz. 15 8 1 8 183-204 28
6. Gî. Arad’) 15 6 8 9 135-269 26
7. „U" Tim.**) 15 6 0 • 119-330 251 8. Ran Buc.") 18 4 3 8 114-262 25

» 9. MG Buc. 19 4 1 10 121-376 2410. Hidro. Fes. 15 *4 1 10 115-336 24i •) penalizate cu 1 D.
t ••) penalizată cul 1 D.

fiiixlroteiinlca) 147; 4. Edit TorOk 
( (Chimistul) 146; 5. Esztera Laszlo

(Mureșul) 136; 8. Marllena Iuliș- 
ca (Relonul) 134; 7. Rodica Co- 
valiiuo (TEROM) 114; 3. Cristina 
Tache (Rulmentul) IM; 9. Sevas- 
tlta Grlgore (Rapid) 93; 10.
Gheorghita Oprea (DRapld) 90; 
11—12. Elena Nițolu (Știința) șl 
Denisa Romete (Chimistul) 71.

★ ★
Clasamentul Diviziei A femini

ne de handbal. înaintea ultimei 
etape a celui de-al 23-lea cam
pionat, este următorul:
1. Știința Bc. 19
2. Rulm. Bv. 20
3. Chimistul 19
4. Rapid Buc. 20
5. Hidrotehnica 20
«. TEROM Iași 20

7. Mureșul 20
8. Confecția 20
9. Textila ZI. 20

ldî CSM Ind. Sb. 20
11. Dorobanțul 20
12. Relonul Săv. 19

15 3 1 529-401 52
14 1 5 414-355 49
10 5 4 461-424 44
9 3 8 413-430 41
848 392-371 40
758 483-459 39

7 4 9 453-445 38
8 2 10 419-443 38
8 0 12 431-430 36
7 1 12 404-435 35
6 3 11 361-406 35
0 2 17 379-495 21

ULfl COMPETITORI
mo) 4:13,5; K 2 - 1000 m: 1. 
A. Velca. I. Lefcae (Steaua) 
3:42,3, 2. I. Constantin. N. Fe- 
dosei (Steaua) 3:42,5, 3. D.
Stoian. V. Polocoșer (Steaua — 
Dinamo) 3:45,9; C 2 — 1000 
m; 1. M. Căle. F. Milos (Stea
ua) 4:12,4, 2. P. Zgurschi, N. 
Sergan (Steaua — Dinamo) 
4:12,6, 3. L. Anane. F. Feodo- 
rov (Dinamo) 4:12,8; K 2 —500 
m(f): 1. M. Ciucur, A. Larie 
(Dinamo) 1:51,9. 2. L. Muntea- 
nu. T. Borcănea (Steaua —Di
namo) 1:54,0. 3. M. Nedejde. L. 
Vlăsceanu (CSUC—CSS Tulcea) 
1:57.0; K 4 — 500 m (f): 1. 
Ciucur, Larie. Buri. Popoviei 
(Dinamo — Olimpia) 1:453. 2. 
Caraman. Vlăsceanu. Nedejde. 
Cornea (Steaua — CS$ Tulcea
— CSUC — Farul C-ta) 1:48,8; 
C 2 — 500 m: 1. V. Lehaci, V. 
Afanase (Constructorul Tim. — 
Steaua) 1:50,6, 2. F. Gurei. D. 
Ciobanu (Dinamo) 1:51,8. 3. L. 
Anane. I. Feodorov (Dinamo) 
1:51,8; K 4 — 500 m (b): 1. 
Velea. Lețcae. Costantin. Fedo- 
sei (Steaua) 1:32,8, 2. Neagu, 
Scoică. Dulău. Oancea (Steaua
— Dinamo) 1:35,0.

Clasament general: 1. Steaua 
240 d. 2. Dinamo 208 d. 3. Da- 
nubiu Tulcea 32 p.

PORT INFORMEAZĂ
jele pe care le oferă. Ia aceas
tă tragere efectuindiu-se 3 extra
geri a cite 4 numere, din 75. Se 
acordă importante și numeroase 
cîștiguri in autoturisme „Dacia 
1300“ și sume de bani de diferi
te valori. Demn de reținut este 
faptul că. spre deosebire de for
mulele obișnuite, la TRAGEREA 
LOTO 2 se poate ciștlga și cu 
2 numere din toate cele 12 ex
trase. Nu pierdeți ocazia de a 
vă Încerca șansele șl jucați cu 
cit mai multe variante.
• Nu uitați nici de tragerea 

săntămînală LOTO de vineri, 23 
mal, care se va desfășura potri
vit formulei deja consacrate. Fi
ind un exercițiu util pentru 
menținerea spiritului competitiv 
al participantilor. tragerea de vi
neri se poate solda șl eu impor
tante cîstigurl, intrate deja In 
obișnuință.
• Si în această săptămînă. sis

temul LOZ ÎN PLIC vă oferă 
cunoscutele și variatele câști
guri tn bani șl autoturisme „Da
cia 1300". Nu se cere dectt con
secventă șl constantă in urmă
rirea șanselor!
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PLEDOARIE PENTRU FRUMUSEȚEA JOCULUI
rin duri la mare Înălțime), Iar al 
doilea a aparținut cilujeniîlor (fi—3 
la ocazii din care „U" a realizat 
un gel iar adversarul o... baTă !>.

...A fost frumos ta Hunedoara, 
dar n-am înțeles deloc finalul 
partidei, cînd unii dintre spec
tatori au fluierat echipa îndră
gită pentru că nu a cîțrtâgat la...

• ? ca si cum adversarul

Am subliniat m cronica meciu
lui de la Hunedoara efortul lău
dabil al celor două formații de 
a oferi publicului din tribune
le stadionului Corvinul un joc 
spectaculos și eficient pe mă
sura realelo-r disponibilități ale 
combatantelor. „Morîșca" echipei 
iul Klein a acționat amețitor, a- 
valanșa atacurilor prin obișnui
tele învăluiri pe ambele flancuri 
(ce excelente centrări de gol au 
efectuat Gabor, Văetuș fi Ma- 
teuț 1) punînd mari probleme de
fensivei grupate a clujenilor; o 
defensivă care pină la urmă s-a 
înclinat în fața surprinzătoarelor 
apariții la finalizare a unul a- 
tacant de „14 carate", n-umln- 
du-1 aici pe I. Petcu* „puncbeu- 
rul“ de duminică al „aîb-albaș- 
trllor". Antrenorul Remus VJad, 
care cunoștea foarte bine meca
nismul de joc al fostei sale e- 
chlpe, a Mcrodit“ pentru „U" o 
„haină* de joc pe măsură, ac
țiunile ei de contraatac fiind 
dezlănțuite tocmai pe «onele li
bere ale fundașilor adverși ple
cați îtn ofenstvă, acolo pe unde 
au operat alternativ șl cu mare 
succes Bucur. Mujnaî, Boem și, 
mai ales, Biro n (golurile „șep- 
cilor-rosil" fiind consecința direc
tă a „desenelor" ei tactice).

Din aceste „contre" a rezultat 
un fotbal generos, bogat in faze 
electrizante de poartă, cu deo
sebire în prima sa parte. „Ac
tul întâi" s-a deru/lat lan favoa
rea gazdelor ce puteau rotunji 
scorul (Tasko a fost in cîteva

CÎND SPORTIVITATEA
Gloria Buzău mai reușise, ou 

un campionat in urmă, să ia 
punct de la Pitești ți gazdele 
meciului de duminică nu uitase
ră acest lucru. Mal mult, acum 
formația buzoiană este la —3 la 
„adevăr", ceea ce presupunea o 
replică dîrză din partea el. Dar 
nici ambițiile ți nici calculul 
punctelor n-au influențat In rău 
cursul Jocului. Duminică, la Pi
tești, am asistat Ia una dintre 
cele mai curate partide ale cam
pionatului, de o sportivitate e- 
xemplară, atit tn teren, cit ți 
pe băncile de rezerve. Sigur, an
trenorul Gh. Constantin ne-a o- 
bișnudt cu o astfel de compor
tare, dar de data aceasta nici

MIINE, SE DISPUTA RESTAN
TELE DIN DIVIZIA B. In cele 
trei serii ale Diviziei B, mîine 
vor avea loc partidele aminate 
din etapa din 15 malt

\ DIVIZIA C - REZULTATELE ETAPEI A 24-a
• Continuă spectaculosul pduel" dintre Unirea Slobozia (52 p 
4-31) și Sportul „30 Decembrie* (52 p +30) pentru șefia seriei 
a IV-a • Poiana Cimpina, lider autoritar (seria a Xll-a), învinsă 
la scor de noua promovată I.P-T. Intorsura Buzăului I • Scorul 
etapei : MECON București — Constructorul I.A.C.P. Bolintin 9-0
• fn derbyul seriei „clujene* : Metalurgistul Cugir - Steaua 
C.F.R. Cluj-Napoca 2—1 • Cite trei formații se ,,bat* in fruntea

seriilor a VIH-a și □ Xl-a

SERIA i
Laminorul Roman — Minerul 

Gura Humorului 3—1 0—0), Ce
tatea Tg. Neamț — Avintul Fra
sin 3—2 (2—1), Oeluloza-Bradul 
Roznov — Electro-Luceafărul Bo
toșani 3—1 (2—0), Explorări Cim- 
pulung Moldovenesc — Relonul 
Săvlneștl 3—0 (0—0), Metalul Ră
dăuți — Cristalul Dorohol 1—0 
CI—0), Carpați Gălănești — Da
nubiana Roman 6—o (4—0), Con
structorul Iași — C.S.M. Buceoea 
6—0 (2—0), Zimbrul Șiret — Și
retul Pașcani 3—1 (0—0).

Pe primele locuri tn clasament, 
după etapa a 34-a: 1. MINERUL 
GURA HUMORULUI SS p (43—18),
3. Șiretul Pașcani 50 p (45—23), 
3. Explorări Ctonpulung 39 p 
(49—31)... pe ultimele locuri: 15. 
Cristalul Dorohol 26 p (BS—42), 
16. Celuloza Roznov 36 p (21—38).

SERIA A B-a
Chimia Mărășeștd — Unlnea-Dl- 
namo Focșani 0—1 (5—1), Voin
ța Petrolistul Rm. Sărat — Inter 
Vaslui 0-3 (0-2), Victoria Go
gești — Petrolul Molnești 1—2 
(1—0), Textila Buhuși — Con- 
structorul-Flacăra Odobești 2—0 
(0—0), Mecanica Vaslui — Unirea 
Negrești 3—0 (1—0), Proletarul
Bacău — C.S.M. Borzești 3—0 
(0—0) Luceafărul Adj ud — Mi
nerul Comăneștl 3—0 (1—0), Par
tizanul Bacău — Steaua-Mecanl- 
ca Huși 3—1 (1—1).

Pe primele locuri: 1. UNIREA 
DINAMO FOCȘANI 54 p (64—20),
2. Inter Vaslui 52 p (39—16), 3. 
C.S.M. Borzești 41 p (43—24)... 
pe ultimele locuri: 15. Victoria 
Gugești 25 r (18—37), 16. Chimia 
Mărășești 24 p (21—46).

SERIA A ni-a
FEPA 74 Bîriad — Ancora Ga

lați 3—1 (2—1), Chimia Buzău — 
Victoria-I.R.A. Tecuci 5—1 (3—0), 
Progresul Isaocea — Petrolul Ian- 
ca 5—0 (4—0). Laminorul Viziru 
— A.S.A. Buzău 3—0 (2—0), Gra
nitul Babadag — Petrolul Ber
ea 3—0 (1—0), D.V.A.-Portul Ga
lați — Chimia Brăila 3—1 (1—0), 
Carpați Nehoiu — Metalul Buzău
1—0 (0—0), Ș.N.-C.S.$. Tulcea — 
Arrublum Măcin 2-0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. FEPA 74 
BÎRLAD 50 p (48—19), 2. Petrolul 
lanca 39 p (28—26), 3. Petrolul

e-a încheiat 
comentariile 

continua
trebu.e să intre in teren doar 
pentru numărătoarea golurilor. 
Din păcate, așa t-a intîmplat — 
după cum ne spunea cineva din 
conducerea clubului Corvinul — 
,1 Ia meciurile cu Petrolul ți 
F.C. Olt ctod gazdele conduceau 
cu... 3—9 1 Așadar, o echipă pe 
care șl-ar dori-o orice oraș din 
țară este apostrofată pe nedrept, 
deși muncește enorm in teren 
pentru a oferi un fotbal-epecta- 
col ! Merită, oare, F.C. Corvinul 
um Asemenea tratament tocmai 
din partea hunedo renilor ?

Stelian TRANDAFIRESCU

ESTE ÎN PDIM-PLAN
„vulcanicul" FI. Halagian nu a 
fost cu nimic mai prejos decit 
colegul lui. De altfel, antrenorul 
piteștean confirmă drumul pe 
care se află cu echipa sa.

Șl cind conducerile tehnice au 
o asemenea conduită, nu se poa
te oa aceasta să nu aibă ecou 
In rînduriie elevilor lor. Toți ju
cătorii și-au văzut de... joc, au 
fost și faulturi tehnice, dar ele 
nu au dus la răbufniri, protes
tele și vociferările au lipsit. în 
aceste condiții, arbitrul M. Ni- 
culescu a fost lăsat să-și facă 
misiunea și a prestat un arbi
traj foarte bun. Deci, toate se 
leagă.

Iată, deci, cum spiritul de 
sportivitate asigură cadrul cores
punzător de desfășurare a unei 
partide, indiferent de miza el. La Pitești, publicul a urmărit 
un meci bun, de calitate, aplau
dat pe bună dreptate.

Constantin ALEXE

Berea 37 p (35—28)... pe ultimele 
locuri: 15. Ancora Galați 29 p 
(39—36), 16. Granitul Babadag 28 
p <36—401.

SERIA A IV-»
Unirea Slobozia — I.M.U.-C.S.Ș. 

Medgidia 4—1 (0—0), Voința Con
stanța — Olimpia Slobozia 7—1 
(5—0), Viitorul Chlrnogi — Spor
tul „30 Decembrie" 0—2 (0—0),
Metalul Mangalia — ISCIP Ul- 
meni 1—0 (0—0), F.C.M.-Dunărea
nă, Giurgiu — Marina Mangalia
2— 1 (1—1). Victoria Tăndărel —
Unirea Urzlceni 2—1 (1—1), Ș_N. 
Oltenița — Electrica Constanța
3— 2 (2—2), Portul Constanța — 
Cimentul Medgidia 4—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. UNIREA 
SLOBOZIA 52 p (56—25), 3. Spor
tul „30 Decembrie" 52 p (42—12),
3. LM.U. Medgidia 42 p (44—20),
4. Portul Constanța 42 p (40—20)...
pe ultimele locuri: 14. Electrica 
Constanța 24 p (26—35), 15. Vic
toria Țăndărei 24 p (28—50) —
penalizată cu 2 p, 16. Marina 
Mangalia 22 p (18—47).

SERIA A V-a
Voința București — Autobuzul 

București 0—1 (0—1), Metalul Mi
ja — TUPS Chitila 1—0 (1—0), 
Tehnometal București — Metalul 
București 0—0, MECON Bucu
rești — Constructorul IACP Bo
lintin 9—0 (3—0), Flacăra Roșie 
București — Danubiana București 
2—1 (1—0), Avicola Crevedia —
Cimentul Fleni 0—0, Chimia Gă- 
ești — Electrica Titu 2—0 (2—0), 
Abatorul București — Viscofil 
București 3—1 (0—1).

■ Pe primele locuri: 1. AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 51 p (44—13). 2. 
MECON București 48 p (46—26), 
3. IUPS Chitila 48 p (42—24)... pe 
ultimele locuri: 15. Flacăra Roșie 
București 26 p (30—55), 16. Con
structorul IACPB 13 p (22—65).

SERIA A VI-a
ROVA Roșiori — Sportul mun

citoresc Caracal 4—2 (2—0), Au
tomatica Alexandria — Textila 
Roșiori 2—0 (1—0), Dacia Pitești 
— Constructorul TCI Craiova 
1—5 (0—0) Viitorul Drăgășanl — 
Progresul Corabia 1—0 (0—0), Ar
mata Craiova — Progresul Băi- 
Jeștl 2—0 (1—0), Recolta Stoică- 
nești - - Chimia Tr. Măgurele

Lăcătuș (nr. 7}, deschide scorul, pe Stadionul Steaua, in partida 
eu Victoria Foto : Iorgu BĂNICĂ ,

MIRAJUL CUPEI U. E. F. A.
Pierzi nd și drumul spre Cupa 

Cupelor, miercurea trecută, la 
Pitești, la penalty-uri, nemai- 
avind șanse la titlu, care e 
demult amanetat, Universitatea 
Cratov-’ știa, duminică, la Plo
iești că singura sa variantă eu
ropeană este... Cupa U.B.F.A. Ș4, 
pentru a nu avea surprize in fi
nal, craiovenlJ au venit lingă 
sonde deciși să-și adauge puncte 
Ua adevăr" pentru a-și asigu
ra locul pe podium care să o 
ducă automat in .urna" cupelor 
europene. Drept pentru care stu
denții din Bănie au pornit lan
sat, reușind o primă repriză a- 
proape ca In vremurile lor bu
ne, cu o apărare solidă, in care 
Lung, deși intrat in ultima cli
pă. cu durerile unei discopatil, 
a fost la înălțime, in care inspi
ratul Cioroianu și tenacele Tili- 
hoi au fost dublați de un al trei
lea fundaș central (Irimescu) șl 
cu contraatacuri declanșate și 
purtate mal ales de irezistibilul 
Cămătarii carp au inhibat adver
sarul, domlnîndu-4 clar, ceea ce 
a făcdt pe mulți să aplaude jo
cul craiovenllor la scenă deschi
să șl să considere acel 2—0 pen
tru oaspeți, din prima repriză, 
un scor, mic I sigur, Universi
tatea fusese lansată de un gol 
venii rapid, in mln. 3, gol din 
ofsaid, gol care a turnat plumb 
tn picioarele jucătorilor antre
nați de Mircea Dridea.

Cu gîndul la Cupa U.E.F.A. 
studenții craiovenl vor juca du
pă pauză „la rezultat", opunînd 
„furiei" prahovene, un joc decis 
tn apărare (mai puțin atent Un
gureanul, defensivă ajutată foar
te mult și de Cămătaru, „jucă
torul nr. 1 al partidei", cum au 
zis toți cei pirzenți, inclusiv ob
serv-torul federal Mircea Sado- 
veanu. Mircea Rădulescu a și fă
cut schimbări pentru „include
rea" jocului, mai rapid și mai 
tn forță al gazdelor (Mănăilă l-a 
Înlocuit pe Cîrțu, iar în final, 
Gh. Popescu, pe Bleu), ca o re
plică la „mutarea" lui Mircea 
Dridea, care sacrificase un fun
daș (P. Gușă) pentru un Înain
taș (lamandi), acesta neadutfnd

2—1 (0—1), CJ.R. Craiova —
Metalul Alexandria 1—0 (1—0),
Viitorul Scorni cești — Electronis
tul Curtea de Argeș 2—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1, ROVA
ROȘIORI 53 p (52—25), 2. Auto
matica Alexandria 46 p (36—12), 
8. Viitorul Drăgășanl 40 p 
(35—38)... pe ultimele locuri: 15. 
Dacia Pitești 28 p (36—36), 16. 
Metalul Alexandria 28 p (25—41).

SERIA A VH-»
G4o.ria-Pandurii Tg. Jiu — Ml- 

oerul-Mecanlzatorul Simian 3—0 
(0—0), Chimistul Rm. VEcea — 
Jiul Rovinari l—l (0—1), Mine
rul Moldova Nouă — Minerul 
M&tăsari 1—2 (1—1). Minerul Mo- 
tru — Minerul Oravlța 1—1 (0—1), 
Forestierul Bffbenl — Petrolul 
Ticleni 4—0 (t—9), Minerul Ani
na — Metalul Oțelu Roșu 5—0 
(4—6). Gloria Reșița — Diema 
Orșova 1—6 (1—6), Metalurgistul 
Sadu — Armătura Strehaia 2—o 
(1-5).

Pe primele locuri: 1. PANDU
RII TG. JIU 53 p (50—14), 2.
Gloria Reșița 45 p (39—18L 3. Mi
nerul Anina 40 p (64—30)... pe 
ultimele locuri: 15. Forestierul 
Băbeni 28 p (30—52) — 9 victorii, 
16. Chimistul Rm. Vîlcea 28 p 
(20—42) — 8 victorii.

SERIA A VIII-»
Victoria Călan — U.M. Timi

șoara 2—0 (1—0), Unirea Tomna
tic — C.S.M. Caransebeș 4—1 
(2—1), C.F.R.-Victoria Caransebeș
— C.F.R. Simeria 1—0 (0—0),
Dacia Orăștie — Rapid Arad 3—4 
(2—1) Șoimii Llpova — Minerul 
Certej 2- (0—0), C.S.M. Lugoj
— Minerul-Știința Vulcan 1—0 
(1—0), Obllici Sîhmartinu Slrbeso
— Unirea Sinnnieolau 1—0 (0—0), 
Strungul Chișineu Criș — Mine
rul Paroșenl 2—3 (1—0).

Pe primele locuri: 1. MINE
RUL PAROȘENI 42 p (49—25), 2. 
C.S.M. Lugoj 41 p (37—25), 3.
UJW. Timișoara 40 p (40—29)... 
pe ultimele locuri: 15. Dacia O- 
răștie 27 p (26—49), 16. Unirea
Stnnicolav 26 n (32—45).

SERIA A IX-a
Metalurgistul Cugir — Steaua- 

CJF.R. Cluj-Napoca 2—1 (0—1),
Gloria Beiuș — Minerul Or. dr. 
Petru Groza 2—0 (0—0), Metalul 
Aiud — Viitorul-I.R.A. Cluj-Na- 
poca 5—0 (2—0), Olimpia Gherla
— Mecanica Alba lulia 2—1 (1-1),-
Oțelul Or. dr. Petru Groza — U- 
nirea Valea lui Mihai 5—0 (3—0), 
Minerul Șuncuiuș — Recolta Sa- 
lonta 1—0 (6—0), Electrometal
Cluj-Napoca — Stida-Arieșul 
Turda 1—2 (0—0), Industria Sîr- 
mei Cîmpia Turzil — Voința O- 
rad«a 6—, (2—0).

Pe primele locuri: 1, META
LURGISTUL CUGIR 49 p (54-19),

Insă psusul de decizie la finali» 
zare. Sigur. Universitatea Craio
va a avut ș‘ șansă după pauză, 
ctod bara și balonul scos de Ne
gri lă de pe linia porții au anu
lat egalarea, însă șl neșansă in 
prima parte cînd numai neaten
ția în faze simple l-a privat de 
un scor Lără griji. Gîndul Cupei 
DJ.F.A, singura șansă europea
nă a cra ovenilor, a declanșat o 
emulație in rîndul echipei. Pri
ma repriză de duminică, de la 
Ploiești, o obligă să ridice șta
cheta 1

Mircso M. IONESCU

ARBITRII ETAPEI 
DE MÎINE A DIVIZIEI A

Sportul Studențesc — Petrolul: 
M. Neșu țOradea); R. clmpeanu 
(Arad) și A. Gheorghe (P. 
Neamț);

Univ. Craiova — Corvinul: O. 
Ștreng: T. Bone (ambii din O- 
radea) și C. Gheorghe (Suceava);

„Poli" Timișoara — Steaua: M. 
Salo mir; M. Man (ambii din 
Cluj-Napoca) și R. Petrescu 
(Brașov);

Rapid — F.C.M. Brașov: C. Core
ean; L. Vitros (ambii din Reșița) 
și D. Buciumau (Timișoara);

F.C. Bihor — Chimia Rm. VH- 
cea: N. Voinea; V. Die (ambii 
din București) și I. Tărcan (Tg. 
Mureș);

A.S.A. Tg. Mureș — Dlnamo: 
Gr. Macavei (Deva); I. Ferenczi 
(Timișoara) și V. Curt (Medgi
dia);

„U“ Cluj-Napoca — Gloria Bu
zău : Ad. Porumboiu (Vaslui); 
T. Cruceanu (Tecuci) și M. Stă- 
nescu (Iași);

F.C. Argeș — Victoria: V. Ti- 
torov; c. Oltean u (ambii din 
Drobela Tr. Severin) și I. Coț 
(Ploiești);

F.C. Olt — S.C. Bacău: G. 10- 
nescu; V. Alexandru și M. Don- 
cea (toți din București).

2. C.F.R. Cluj-Napoca 47 p 
(69—22), 3. Sticla Turda 47 p 
(52—30)... pe ultimele locuri: 15. 
Olimpia Gherla 25 p (19—45), 16. 
Electrometal Cluj-Napoca 23 d 
(126—48).

SERIA A X-a
Victoria Cărei — Unlo Satu 

Mare 0—0, Someșul Satu Mare — 
Bradul Vișeu 2—0 (0—6), Chlm- 
forest Năsăud — Lăpușul Tg. 
LăipUȘ 1—0 (0—0), Minerul Baia 
Sprie — Minerul Sărmă~ag 3—0 
(3—0), Energia Beclean — Mine
rul Bălța 2—0 (1—0), CUPROM
Baia Mare — Chimia Tășnad 0—1 
(0—0), Oașul Negrești — Mine
rul Băiuț 4—0 (3—0) Chimia Za
lău — Minerul Rodna 2—1 (6—1).

Pe primele locuri: 1. UNIO SA
TU MARE 48 p (48—17), 2. Chim- 
fbrest Năsăud 42 p (38—26), S. 
Someșul Satu Mare 41 p (35—14)... 
pe ultimele locuri: 15. Chimia 
Zalău 26 p (22—40), 16. Lăpușuâ 
Tg. Lăpuș 26 p (19—50).

SERIA A Xl-a
Progresul Odorheiu Secuiesc — 

Unirea Crlsturu Secuiesc 2—1 
(1—0), Minerul Baraolt — Unirea 
Ocna Sibiului 2—0 (1—0), oțelul 
Reghin — Viitorul Gheorgheni 
0—0. Metalul Sighișoara — Mu
reșul Toplița 3—0 (0—0), Inter Si
biu — Carpați Agnita 2—0 (0—0), 
Eleetromurcș Tg. Mureș — Dacul 
Urau Sovata 8—1 (7—0), Minerul 
Bălan — Mureșul Luduș 2—0 
(0—0), Melalotehnica Tg. Mureș
— C.S.U.-Mecanica Sibiu 5—1 
(1-0).

Pe primele locuri: 1. PROGRE
SUL ODORHEI 49 p (44—22), 2. 
Electromureș Tg. Mureș 48 p 
(53—26), 3. Inter Sibiu 48 p
(49—21)... pe ultimele locuri : 14. 
Mureșul Toplița 25 p (30—40), 15. 
C.S.U.-Mecanicrț Sibiu 25 p 
(26—40), ie Lacul Ursu Sovata 
23 p (21—51).

SERIA A Xll-a
I.P.T. Intorsura Buzăului —' 

Poiana Cimpina 4—0 (2—0), Mo- 
bila-Măgura Codlea — Cimentul 
Hoghiz 1—6 (C—3). Carpați Sina
ia — Metalul Tg. Secuiesc 2—0 
(1-—0), Nitramonia Făgăraș — 
Precizia săcele 5—1 (2—0), Tor
pedo Zărnești — Utilajul Făgă
raș 2—2 (0—1). Victoria Florești
— Minerul Filipești 1—1 (1—0),
Electro Sf. Gheorghe — Petrolul 
Băicoi 1—0 (0—0), Chimia Brazi
Ploiești — M e'.rom Brașov 2—0 
(0-0).

Pe primele locuri: 1. POIANA 
CIMPINA 49 p (40—25), 2. Nitra
monia Făgăraș 41 p (53—26), 3. 
Electro Sf Gheorghe 36 p 
<30—35)... pe ultimele locuri: 15. 
Petrolul Băicoi 29 p (26—28), 16. 
Metrom Brașov 29 p (27—30).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.
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CAMPIONATELE
CANOTAJUL ROMÂNESC, MONDIALE
DIN NOU IN PRIM-PLAN DE BOX

LA REGATA

DE LA ESSEN
19 (Agerpres)MUNCHEN,

— în ziua a doua a regatei 
Internaționale de canotaj a- 
cademic de la Essen (R. T. 
Germania), sportiva română 
Marioara Popescu a cîștlgat 
din nou proba de schit slm- 

j piu, cu timpul de 8:44,46, în- 
treclnd-o pe Antonina Dum- 
șeva (URSS) - 8:59,87. La 
schit simplu — categoria u- 
șoară, pe primul loc s-a cla- 

’ sat Maria Sava (România) — 
’ 9:06,20, urmată de Heldi

Atteriberger (R.F. Germania) 
; — B;12,30. Alte două victorii 
- pentru culorile sportive ro

mânești In concursul feminin 
au fost obținute de echipajele 
de schit dublu cu vlsle și 

j schit 4 plus 1.
în Întrecerea masculină, e- 

ț chipajul României a terminat 
Învingător în proba de schit 
2 plus 1.

i

Reno. S-au încheiat campio
natele mondiale de box. o dată 
cu desfășurarea celei de a 
doua jumătăți a finalelor. în
trecerile ultimelor gale, cele 
care au desemnat campionii a- 
cestei a patra ediții a „Mon
dialelor" s-au derulat sub sem- 
ntjl unei evidente superiorități 
a pugilistilor din Cuba, care 
au obtinut victoria la șapte 
din cele 12 categorii da alte 
două categorii el au fost fi
nalist!!).

în afara Cubei, eu șapte 
campioni, au mal obtinut vic
torii: S.U.A. - 3. U.R.S.S. si 
Coreea de Sud cîte una. Meda
liile de argint au revenit 
R.D.G. —3, Cuba, S.U.A. si 
Venezuela — cîte 2, Canada, 
Olanda si Porto Rico — cîte 
una.

Iată rezultatele celei de a 
doua gale -finale : cat. seml- 
mtlscă: Torres (Cuba) b.P. Ro
lon (Porto Rico), cat. muscă: 
Reyes (Cuba) b.p. Gritman 
(Venezuela), cat. coco;: Moon 
Sung-Kil (Coreea de Sud) b.p. 
Breitbarth (R.D.G.), cat. ușoa
ră: Sișov (U.R.S.S.) b.p. Grant 
(Canada), cat. mijlocie mică: 
Espinosa (Cuba) b.p. Richter 
(R.D.G.). cat. semigrea: Ro-t 
mero (Cuba) b.p. Ross (S.U.A.).

ACTUALITATEA LA ÎNOT
• Liga europeană de natatle 

al cărei congres a avut loo la 
Bonn, a hotărît ca in 1989 Cam
pionatele Europene să albă Ioc 
2n capitala R. F. Germania, Or
ganizatorii din Bonn au anunțat 
■că Întrecerile se vor desfășura 
Intre 12 și 20 august, in cinci 
bazine.

Pe de altă parte, s-a anunțat 
că în competițiile continentale 
din 1987, In program nu va fi 
înscrisă în plus decît proba de 
S0 m liber, amtaîndu-se decizia 
<4e a introduce șl probele de 9# 
m bras, fluture și spate.

ture : 100 m : Fabrizio Ram-
pazzo (Italia) 56,53 ; FEMEI : li
ber : 50 m : Stephanie Bofinger 
(R.F.G.) 26,29, 100 m : Annema- 
rie Verstappen (Olanda) 56,57 ; 
bras : 200 m : Petra Vanstaveren 
(Olanda) 2:39,44 ; fluture î 200 m : 
Carole Brook (Elveția) 2,11,72 ; 
spate : 100 m : Jolanda de Rover 
(Olanda) 1:04,60 ; mixt : 200 m : 
Karln Halmstădt (Canada) 2:24,54.

C M DE ȘAH PENTRU JUNIOARE
MOSCOVA. 19 (Agerpres). — 

în runda a treia a campiona
tului mondial de sah pentru 
iunioare de la Vilnius s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate: Strzalka (Polonia) — Mă
dălina Stroe (România) remiză;

— Reddy 
(Ungar ia)

Matveeva (URSS) 
(India) 1—0; Madl . _
— Ablankar (India) 1—0; Ara-
hamla (URSS) __ ' "
(URSS) remiză; Peiceva (Bul
garia) — Hernandez (Venezu
ela) 1—0.

în clasament conduce
— cu 3 puncte, urmată 
Strzalka si Peiceva — 
puncte fiecare. Mădălina Stroe
— 2 puncte etc.

*
BELGRAD, 19 (Agerpres). — 

Meciul disputat la Subotlta in
tre campioana mondială Maia

Prudnikova

Madl 
de

Ciburdanidze (U.R.S.S.) si ma
rele maestru iugoslav Petar 
Ponovici s-a Încheiat la egali
tate: 4—4. remiza fiind consem
nată ai in cea de-a 8-a par
tidă.

Ivan Lendl a cîjtigat duminici 
turneul de la Roma j

PE TERENURILE DE TENIS
Lee on Solent. Turneul din 

localitate eontind pentru „Cir
cuitul Britanic" a avut ca fi
nale: Gilad Bloom — Denys 
Maasdorp 6—2, 4—8, 8—0 fl 
Hellas Ter-Riet — Michelle 
Jaggard 6—3, 6—3.

Berlinul Occ. în semifinalele 
turneului feminin, la dublu: 
Martina Navratilova. Andrea 
Temesvari — Jo Durie. Anne 
Hobbs 6—2, 6—3, Steffi Graff,

Helena Sukova — Hana Man- 
dlikova. Catherine Tanvier
5— T. 6—2, 6—2; in semifinals 
la simplu: Navratilova — Clau
dia Kohde-Kilsch 7—6, 6—2, 
Graff — Mandlikova w.o.

Barcelona. Turneul „Barcelo
na ’92“: Limberger — Chapacu
6— 4. 6—2, Baguena — Oliver 
8—1, 8—4, Frana — Osta 6—2,' 
6—3, Tanganeli — Rudille 6—3. 
6-4.

PROLOG LA „EL MUND1AL“
ECHIPA Braziliei a susținu* o 

nouă partidă de. verificare. Ju
când la Ciudad de Mexico, cu 
echipa mexicană de club Atlanta, 
brazilienii — fără să străluceas
că — au cîștlgat cu 2—1 (1—1).

prin golurile marcate de Casa- 
grande (nxto. 42) și 
(mia. 72), respectiv 
(min. 29).

LOTUL Poloniei va 
deplasarea In Mexic.

Socrates
Casanova

face astăzi
In ultimul

• In ziua a doua a concursu
lui de la Monaco au fost con
semnați următorii ciștigători ■ 

jBARBAȚI : liber : 200 m : step
ban Caron (Franța) 1:31.83 ; 60 
«n s Dino Haleall (Elveția) 23,22, 
10» m : Thomas Fehrner (R.F.G.) 
4:01,45. 4X100 m: Franța 3:29,49 J 
brass : 100 m : Rolf Beab (R.F.G.) 
1:04.73 ; spate : 200 m : Frank
Hofmeister (R.F.G.) 2:04,46 ; flu-

• Proba feminină de 100 m 
liber din cadrul concursului in
ternațional de înot de la Văste- 
ras (Suedia) a fost cîștlgată de 
Jolande van der Meer (Olanda), 
cronometrată tn 58,60, iar cea 
masculină de 100 m bras a re
venit lui Frank Vljver (Olanda) 
— 1.06,45.

CAMPIONATUL EUROPEAN

TURNEU DE CALIFICARE IA VOLEI
ATENA (Agerpres). — For

mațiile Greciei si Ungariei 
S-au calificat pentru Campio
natul European de volei juni
oare. ce se va desfășura In 
luna august in Bulgaria. în 
ultima zi a turneului de cali
ficare găzduit de orașul Kozanl 
'(Grecia) s-au Înregistrat ur
mătoarele rezultate: Grecia — 
■Ungaria 3—0 (15—4. 15—12. 15— 
10); Austria — Israel 3—0 
(15—12. 15—6, 15—13); Franța 
— Cipru 3—0 (15—5, 15—0,
15—2).

în Belgia au continuat me
ciurile din cadrul Campionatu
lui European de baschet mas
culin (grupa B). în ziua a tre
ia. echipa României a intîlnlt 
pe cea a Bulgariei. Baschetba- 
listii bulgari au cistigat cu 
96—74 (52—37). în această se
rie (A). Olanda a dispus de 
Belgia cu 65—53 (29—25), iar 
Finlanda de Austria cu 76—53 
(37—29). în clasament, echipele

TURNEUL DE ȘAH
(Urmare din pag. 1)

mandă ca un foarte bun nrilej 
de afirmare a unor 
căiori, care intră in 
selecționării, centru 
Starturi ale echipei 
în actualul sezon, ca _ __
le următoare. Totodată, ei au 
Posibilitatea de a realiza nor
mele necesare pentru obține
rea de titluri internaționale".

. O atracție suplimentară o 
oferă faptul că. pentru prima 
oară, iubitorii de sah bucu- 
resteni vor putea asista la o 
competiție ce se desfășoară 
dună noul regulament F.I.D.E., 
cu 6 ore de ioc (control de 
timp după 40 de mutări sl 60 
de mutări).

Se Joacă în aula Institutului 
de Petrol și Gaze din Bule
vardul Bălcescu. Azi prima 
tundă. încenînd de la ora 14.

tineri ju- 
vederile 

viitoarele 
naționale, 
si in ce-

a cistigat in deplasare (2—0) cu 
Grazer A.K., în timp ce Rapid 
Vlena a Învins pe Sturm Gnaz, 
pe teren propriu (2—1). Alte re
zultate: Klagenfurt — Innsbruck 
0—2, Admira Wacker — L.A.S.K,'
2— 2. Pe primele locuiri (sln.t con
siderate și punctele acumulate 
în tur): Austria 56 p. Rapid 53 p. 
L.A.S.K. 38 p.
• în Finlanda s-au jucat pini 

acum 4 etape. Cîteva rezultate. 
Etapa a 3-a: Ilves Tampere — 
Port 4—0 Koparlt — Kuusysl 
0—0, Palloseura — Hetsingln 0—0, 
Oulu — Rovaniemi 2—4. Etapa a 
4-a: Kuusysl — Ilves Tampere 
4—0 I, Valkeakoski — Palloseura 
0—0, Helslngtn — Keml 1—1, 
Portl — Oulu 1—0, Rovaniemi —' 
Kopairlt 2—0. Pe primele locuri! 
Ilves Tampere 6 p, Kuusysl șl 
tlelslngln cu cite 5 p.
• Campionatul U.R.S.S. a con

tinuat cu etapa a 10-a. Dinamo 
Kiev nu a jucat cu Torpedo 
Moscova avînd nu mal puțin de 
12 jucători selecționați in lotul 
U.R.S.S., care se pregătește pen
tru turneul final al C.M. Iată re
zultatele: Donețk — zenift 1—1,' 
Dimamo Moscovă — Spartak Mos
cova 2—1, Harkov — Vilnius 0—0,' 
Kutaisi — Baku 
Tbilisi — Erevan 
moret Odesa —
Alma Ata — Dinamo Minsk 1—0. 
Pe primele locuri: Zenit 13 p, 
Dinamo Tbilisi 12 p; pe ultime
le: 15—16: Spartak Moscova șl 
Ararat cu cite 8 p.
• Lupta foarte strinsă pen

tru primul loc in campionatul 
Elveției continuă Intre Neuchâtel 
Xamax și Young Boys Bena. In 
etapa a 28-a, (cu două etape 
înainte de final. Neuchâtel con
duce cu 41 p, urmată de Young 
Boys cu 40 p (aceasta din ur
mă avtnd Insă cu un meci mal 
puțin). Șl tn zena de retrogra
dare, situația este fierbinte. E- 
chlpa Baden nu mal poate evi
ta ultimul loc, in timp ce pen
tru a doua formație care va a- 
junge tn liga secundă, lupta se 
dă Intre Granges 15 p (B7 j) 
șl Vevey 16 p (28 j). Rezultate: 
Grasshoppers — Neuchâtel 2—3, 
Sion — Young * " “
ges — Servette 
Lucerna 0—1.
3— 1, La Chaux 
Zdrich 0—0, St. Gali — Badea
4— 0, Wettingen — Basel 1—1.
• Finala Cupei Țării Galilor 

se va rejuca la 21 nial. tn meciul 
decisiv, echipele Wrexham șl 
Kidderminster au terminat Ia e- 
galitate: 1— 
Au 
tru 
82).

1—3, Dimamo
1—0, Cerno- 
Dnlepr 2—2,

Doi jucători internaționali, care vor evolua in turneul final al G.M. 
In stingă, polonezul Boniek, și portughezul Lima Pereira 

Telefoto: A.P. — AGERPRES
joc de verificare, reprezentativa 
poloneză a fost învinsă la Co
penhaga cu 0—1 de către Dane
marca, dar antrenorul Piechnlc- 
zek nu este afectat de tnfrtnge- 
re. El a afirmat că-1 bucură for
ma bună a lui Boniek. Condu
cătorul tehnic al echipei polo
neze a mal spus că Jucătorii 
săi nu se vor antrena tn Mexic 
la altitudine, fiind una din pu
ținele reprezentative care proce
dează tn acest fel !

INTERNAȚIONALUL francez 
Platini a declarat ziariștilor mexi
cani că așteaptă cu nerăbdare 
startul C.M. „Sper că Franța »e 
va comporta onorabil la această 
mare confruntare. Particip acum 
pentru a treia oară la un tur
neu final. Am fost profund a- 
fectat etnd In 1982, In semifina
lele C.M. de la Sevilla am pier
dut partida tn urma loviturilor 
de la 11 m cu R.F. Germania. 
A fost un mare ghinion pentru 
noi, care sper că acum nu se 
va mal repeta. Consider că prin
tre favorite se numără și Franța, 
alături de echipele B.F. Germa
nia, Italiei, Angliei și Braziliei..." 
a spus celebrul jucător francez.

CAMPIONATE, CUPE, ȘTIRI
• In etapa a 12-a a turneului 

final al campionatului Austriei 
(la care participă primele 8 e- 
chiipe clasate după desfășurarea 
turului), fruntașele au obținut 
noi victorii: F.C. Austria Vlena

DE BASCHET (grupa B)
Bulgariei. Finlandei, României 
si Olandei au cite 4 p. iar 
Belgia 2 p. Austria 0 p.

în seria B: Israel — Polonia 
98—93 (49—46); Suedia — Un
garia 74—68 (41—38); Islanda 
— Turcia 63—58 (38—36). în 
clasament: Israel 6 p; Suedia 
si Polonia cu cite 4 p. Turela 
și Islanda cite 2 p si Ungaria 
0 p.

Boys 2—3, Gran- 
4—1, Lausanne — 
Aarau — Vevey 
de Fonds — F.C.

St. Gali

„MONDIALELE" DE POPICE
(Urmare din pag. I)

feminin al României a intrat 
primul in concurs. De data a- 
ceasta. „deschizătoarea pîrtiei" 
a fost reșiteanca Maria Zsizsik, 
care a doborit din 100 bile 
mixte 436 de popice (cu trei 
lovituri în... gol), rezultat care 
situa echipa noastră pe poziția 
a treia după primul schimb. 
A doua jucătoare care a intrat 
De pistă a fost Doina Tăgcan. 
Ea a inceput bine, lucind cu 
precizie la „pline", dar (păcat 
că există acest dar) nu si-a 
mal regăsit ritmul normal în 
manșele „izolate" (113 p.d.),
unde a ratat exasperant si cu 
cele 412 p.d. a coborît echipa 
De locul patru în clasamentul 
după două schimburi: 1. Aus
tria 866. 2. R.F. Germania 863. 
1 Cehoslovacia 859. 4. Româ
nia 848. 5. Ungaria 842. 6. Iu
goslavia 816.

în confruntările 
după primul schimb 
selecționata Ungariei 
D.d. (rezultat de valoare Înre
gistrat de cunoscutul lucător 
Mlclos Makkai). urmată de 
R.F. Germania 935. România 
926 (autor — Ilie Hosu). Iu
goslavia 895. Cehoslovacia 882. 
Austria 882.

In continuare urmează să e- 
volueze In formațiile tării 
noastre Elena Pană. Margareta 
Cătineanu. Maria Todea. Ibo- 
lya Mathe, respectiv Vasia Do- 
nos. Gheorghe Silvestru. Ma
rian Andrei, Stelian Boariu si 
Iosif Tismănar. întrecerile pe 
echipe se vor Încheia marți 
seara.

___  1, după prelungii!.' 
Înscris Horne (mln. 51) petn- 
gazde, respectiv Esey (mta. 
Repetarea finalei va avea 

la Kidderminster.
La Tokio s-a desfășurat un 

turneu internațional, în finală, 
Werder Bremen a Învins echipa 
braziliană Palmelras cu 4—2, du
pă prelungiri.

<• în Suedia se desfășoară 
campionatul european rezervat 
echipelor feminine. în primul 
Joc, Suedia a dispus de Franța' 
cu 1—0.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

băieților, 
conduce 
cu 987

AUTOMOBILISM • 'La Porto- 
ferralo, In Italia, a luat sflrșit 
Raliul Elbei (860 km, cu 30 pro
be speciale). Cursa a fost cîștl- 
gată de italienii Cerrato-Cerrl pe 
„Lancia Delta-S/4" • C.E. de ma
șini de turism, concurs la An- 
derstorp, in Suedia, Primit au 
fost suedezii Granberg și Lled- 
strom pe „Volvo" • C.E. de ra- 
lyuri, ralyul sudului suediei, la 
Kristianstad, a revenit lui Stlg 
Blomquist pe „Ford RS 200*.

CĂLĂRIE • Daneza Anne- 
Grethe Jensen, campioană con
tinentală, a cîștlgat Marele Pre
miu de dresai de la Lausanne, 
cu 1 445 p, tntrectnd la limită pe 
Christine Stdckelberger (Elveția), 
1 435 p.

CICLISM • Turul Italiei, etapa

a 7-a) Potenza — Baie Domizia, 
256 km) a revenit Ia sprint ita
lianului Guido Bontempl — 
6.39:37. în clasamentul general 
Giuseppe Saronni conduce cu 
33.15:10, avtnd un avantaj de 8 a 
față da BaronchelU • Etapa a 
11-a a Cursei Păcii (Halle — 
Karl Marx stadt, 176 km) a fost 
cîștlgată de Olaf Ludwig. Pen
tru faptul că a ridicat milnile de 
pe ghidon tn momentul sosirii, 
pentru a saluta publicul, Lud
wig a fost penalizat cu 30 « 
(potrivit regulamentului compe
tiției), astfel că a pierdut nu 
numai primul loo tn etapă, ci 
șl pe cei din clasamentul ge
neral, lider al cursei fiind acum 
Vladimir Pulnlkov (2. Klimov — 
U.R.S.S. la 21 s, 9. Ludwig —

R.D.G. la 30 s) • „Clasicul Ron",' 
in Columbia. Prima etapă (cir
cuit de 141 km la Medellin) a 
revenit columbianului Raul A- 
costa.

MOTOCICLISM • „Marele Pre
miu al Italiei" la Monza, contînd 
pentru C.M. de viteză : clasa 80 
emo s Stefan Derfilinger (Elve
ția) - .......................... ...... ‘
clasa I 
(RJ.G.) — m.o. 
sa 500 cmc :

medie orară 156,307 km, 
250 cmc : Anton Mang 

175,975 km, cla- 
___ Eddie Lawson 

(S.U.A.) — m.o. 187,100 km.
RUGBY • La Graulhet (Fran

ța) : sel. Pirineilor — scoția
7-28 (7-13).

SCRIMA • Trofeul Luxardo, la 
Padova (Italia). în finală : Ser- 
ghel Alșan (U.R.S.S.) — Gio
vanni Scalzo (Italia) 12—10.
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