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Proletari din toate ÎMMfe.

Miine, In Capitală

DINAMO-STEAUA
OERBYUL SEZONULUI FOTBALISTIC

Miercuri, pe stadionul din 
șoseaua ștefan cel Mare, 
derbyul sezonului, DINAMO
— STEAUA.

De ce derbyul sezonului
— veți spune — clnd 
fost atitea altele 2

Tocmai pentru că 
atitea altele...

Derbyul de miine
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fosta 
pregătit, se poate afirma, de 
Steaua — Sportul Studen
țesc, despre care «-a spu*  
— in ajunul partidei — ci este 
tot ceea ce poate oferi mai 
bun fotbalul Diviziei A. Și 
se juca in atmosfera premer
gătoare Sevittei.

Apoi a fost dubla intilnire 
Dinamo — Universitatea 
Craiova, deci două meciuri- 
reper ale Diviziei și Cupei.

Duminici, acest 4—0 cu 
Universitatea Craiova am
plifică la maximum interesul 
față de meciul Dinamo — 
Steaua. Nu pentru că ar mai 
reprezenta un interes in lup
ta pentru titlu decisă mai 
de mult—ci pentru că stimu
lează ambiția echipei lui 
Moraru și Redute in primul

rlnd. deoarece Steaua este 
deținătoarea Cupei Campio
nilor. Ca s4 nu mal vorbim 
de faptul că roș-albaștrii 
slnt hotiriți si se pre
zinte pe stadionul rivalilor 
lor ca deținători de merit ai 
marelui trofeu european. A- 
cest DINAMO — STEAUA, 
prin încărcătura sa de orgo
lii — și tn perspectiva unei 
probabile semifinale sau fi
nale de Cupă — poate fi u- 
nul dintre cele mai valoroase 
derbyuri din lunga serie de 
aproape 80 de meciuri Di
namo — Steaua. așteptate 
mereu cu un interes aproa
pe niciodată egalat.

Se va putea spune ci In 
momentul de față Steaua a 
luat un cert avans — ca 
valoare a lotului și ca per
formantă — asupra eternilor 
săi rivali. Este posibili ji o 
asemenea variantă. Dar. der- 
byurile Dinamo — Steaua au 
respins întotdeauna calculul 
hirtiei, chiar ji împotriva e- 
videnfei.

Așteptăm un meci mare.
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REZULTATE
PEHTRU

CONCURSURI

PROMIȚĂTOARE
VIITOARELE

ALE
ani pe-Din experiența atitor 

trecuți pe stadioane am Invătat 
că nu este bine să se tragă 
concluzii după primul sau 
chiar după primele starturi ale 
atleților intr-un sezon compe- 
tițional, mai ales In unul cu 
o durată mai mare și încărcat 
cu tot felul de concursuri in
terne și internaționale, de mai 
mică sau de mai mare amploare. 
Și totuși. Concursul de Pri-

O remarcabilă performanță a baschetbalișlilor

ECHIPA ROMÂNIEI A REVENIT
X* ’

ÎN ELITA EUROPEANĂ
La capătul unei întreceri-ma- 

raton (fiecare echipă a susți
nut cite nouă meciuri. în de
curs de numai 10 zile), repre
zentativa României a realizai 
remarcabila performanță do a 
promova în grupa A a Cam
pionatului European de baschet 
jnasculin. împreună cu selec
ționatele Poloniei, Israelului si 
Olandei. Aceste patru formații 
vor evolua anul viitor (în Gre
cia) în grupa de elită a Cam
pionatului European, alături de 
echipele U.R.S.S.. Cehoslovaci
ei. Italiei. Spaniei. R.F. Ger-

mania. Franței. Iugoslaviei 
(clasate in aceasta ordine la e- 
ditia precedentă a competiției) 
și Greciei

Conform 
ta pentru 
origă. iar 
mai precis, decizia asupra se
lecționatelor calificate — s-a 
dat in ultima zl a turneului 
(desfășurat la Anvers). clnd 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate : România — Turcia 
94—85, Olanda — Israel 96—71, 
Polonia — Bulgaria 99—85, Sue
dia — Finlanda 89—81.

(tară gazdă).
previziunilor, dispu- 

calificare a fost a- 
clasamentul final —

Clasament :
1. Polonia
2. România
3. Israel

Olanda 
Suedia

6. Bulgaria
7. Finlanda
8. Turcia

4.
5.

7
7
7
7
7
7
7
7

6
5
5
4
3
3
1
1

î
2
2
3
4' 517:555
4 568:565
6 572:621
3 500:550

643:565 
600:597 
586:563 
551321

13
12
12
11
10
10

8
3

BOXERII JUNIORI
ȘI-AU DESEMNAT
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bazin piteșlean, cunoscuta antrenoare GicaIn splendidul . . . ________ _________ ___
Deac și colegii săi pregătesc performeri de miine ai înotului 
nostru. Și sint semne că tinerii argeșeni se vor afirma curind 
în această importantă disciplină olimpici...

Foto : Ion MIHĂICA
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Daniel Dumitrescu—șeful promoției
în Sala Sporturilor din De

va s-a Încheiat sîmbătă tur
neul final al Campionatelor 
Naționale pentru juniori 
box. 89 de tineri pugiliști 
participat la întrecerile care 
desemnat cei 12 campioni 
1986. Deși boxul este un oaspete 
mai rar la Deva, organele spor
tive locale și-au dovedit din 
plin competența organizatorică, 
contribuind la reușita competi
ției. Spre deosebire de multe 
alte ediții anterioare ale fina
lelor de juniori, de data aceasta 
avem prilejul să evidențiem ți 
brigada de arbitri, condusă de 
delegatul generai Traian Panait, 
care a asigurat, (n general, cu 
corectitudine promovarea celor 
mai buni sportivi spre titlurile 
de campioni ai țării.

Finalele s-au ridicat ia an 
nivel tehnic și spectacular deo-

la 
au 
au 
Pe

Petre HENȚ

(Continuare In pag. 2-3)

măvară al seniori- . 
lor. desfășurat săp- 
tămîna . trecută în 
Capitală, prin une
le rezultate de va
loare pe care le-a 
prilejuit ne obligă 
să ne manifestăm 
optimismul, avtnd 
convingerea că e- 
xistă reale posibi
lități pentru ca per
formanțele să nu 
se oprească aici, ci 
să sporească -si să 
devină realmente 
competitive la acea 
„bursă" a valori
lor care sînt Cam
pionatele Europe
ne, din august de 
la Stuttgart, sau 
Campionatele Mon
diale ale juniori
lor, din iulie de 
la Atena.
Mărturisim că ne 

greu să încercăm o 
a celor mai bune rezultate ale 
concursului, de sîmbătă 
minică. De aceea vom 
ordinea stabilirii lor.„

Cristieana Matei a 
spectaculos in noul sezon, cu 
un record de 54,94 pe 400 mg. 
Această prolifică alergătoare a 
depășit „duzina" recordurilor 
naționale pe care le-a înregis
trat la această probă. Așa cum 
se prezintă (deșt a avut ctteva 
ezitări la trecerea gardurilor 
care înseamnă-sutimi de secun
dă in plus !), ea arată că va 
•mai corecta acest record si că 
este în măsură să spere la o 
medalie la „europene". Remar
cabila evoluțiile Nicoletei Că
ruțașii (55,16) șl Anei Marla 
Drăghia (57,28), cu cifre sen-

«

Trecind 2,31 m la săritura In înălțime, Con
stantin Militaru a înregistrat un record per
sonal de... perspectivă

Foto : Aurel D. NEAGU

este toarte 
ierarhizare

Si du- 
utiliza

debutat

sibn superioare recordurilor lor 
personale, de 55,75 si. respectiv, 
58,16 I

lolanda Oanță. noua record-' 
mană a cursei de ^00 m (23,43), 
s-a evidențiat pregnant în se
zonul de sală, Iar acum iat-o 
în fruntea concurentelor la 400 
m și la 200 m. Ea este o atletă 
cu ceva ani de activitate, dar 
conta ca săritoare în lungime 
(6,45 tn 1985). Antrenorul Mi
hai Zaharia a avut insă inspi
rația s-o specializeze la aler
gări șl, lată...

Al treilea record de senioa
re l-a realizat Mihaela Pogă- 
ceanu. cu 12,75 (anul trecut 
12,79) la 100 mg, rezultat real
mente de valoare lntemationa-

Romeo VILARA
(Continuare In pag 2—3)

DISPUTA
Considerații după meciul
urmărit de peste 1OOOO

mai poate

Farul — Dinamo,

de spectatori I
un meci din întrecerea internă: 
mai bine de 10 000 de specia-

Cum Steaua nu 
pierde, practic, primul loc în 
seria I șl, implicit, dreptul de ~_3ori au umplut, pînă la refuz, 
a disputa finala, toate privirile 
s-au Îndreptat duminică. în 
campionatul de rugby, către 
partida de la Constanța. Farul 
și Dinamo își disputau șansa 
de a face pasul cel mare spre 
cîștigarea seriei a dbua. spre 
actul decisiv pentru titlu, o 
asemenea miză făcînd să se 
bată recordurile de asistentă la

3

spațiile din jurul terenului 
străjuit de buturi de la malul 
mării, urmărind cu sufletul la 
gură un joc de mare luptă. Cela 
două echipe au arătat limpede ' 
că — atunci cînd se angajează 
cu adevărat in disputa sporti
vă — rugbyștii noștri au reale 
disponibilități, cu totul altele 
decît acelea „etalate"1 la neaș
teptata, inacceptabila contra- 
performanță d!n Tunisia.

Echipele de club in cupele europene (II)

HANDBALIȘTII CONTINUĂ ALUNECAREA PE TOBOGAN
Competițiile continentale de 

handbal rezervate echipelor 
masculine au avut, in ediția 
1985/86, o desfășurare aparte. 
A fost necesară fracționarea 
întrecerilor, întrucît în prima 
parte a lunii martie (1986). în 
Elveția s-au disputat jocurile 
celui de-ai XI-lea Campionat 
Mondial, grupa A. Cum marea 
majoritate a echipelor repre
zentative de valoare în hand
balul mondial, cu pretenții în
dreptățite la titlul suprem, sînt 
din Europa, era norma! ca pon
derea pregătirilor să fie axată 
pe participarea la C.M.. pe pla
nul secund trecind competițiile 
europene inter-cluburi. In a- 
ceste condiții, pînă la sfîrșilul 
lunii noiembrie 1985 au fost 
programate optimile de finală

ale întrecerilor continentale, iar 
după C.M. — sferturile, semi
finalele șl finalele.

în această situație de excep
ție. au existat păreri oro șl 
contra participării echipelor ro
mânești la competițiile conti
nentale. Argumentele aduse 
pentru o astfel de prezentă fi
ind precumpănitoare, s-a pro
cedat la înscrierea formațiilor 
noastre Steaua — n Cupa Cam
pionilor Europeni. H.C. Minaur 
Baia Ma.-e — în Cupa Cupelor 
si Politehnica Timișoara — în 
Cupa Federației Internaționale 
de HandbaL

Din capul locului trebuie pre
cizat că rezultatele obținute de 
handbaliștii noștri se înscriu pe 
linia ncimplinirilor din ultima 
perioadă, cu diferențieri, firește.

de ordin cantitativ si calitativ, 
de la o echipă la alta.

Total necorespunzător s-a pre
zentat echipa timișoreană, eli
minată după primul meci tur- 
retur. Era de așteptat ca. la 
prima participare intr-o com
petiție de anvergură, studenții 
Să se pregătească si să evolue
ze la alt nivel calitativ decît 
cel demonstrat. Scriem aceasta 
pentru că formația antrenată 
de Constantin Jude dispune de 
valori autentice (este suficient 
să-i numim oe Alexandru Hu
ligan și Alexandru Fdlker, com
ponent! de bază si ai reprezen
tativei naționale). dar care, mal 
ales in primul meci disputat pe 
teren propriu, au evoluat de
parte de cerințe ; mai mult, el 
au comis numeroase greșeli, ea

niște Începători. Poate cel mai 
bine definește prezenta, neono
rată. in Cupa I.H.F. titlul co
mentariului apărut după man
șa retur în care se scria că : 
„Studenții timișoreni au primii 
o lecție dară". Ar fi foarte bi
ne dacă, după această lecție 
usturătoare, handbaliștii de pe 
malurile Begăl au tras Învăță
mintele corespunzătoare. dar 
există temeri că nu asa stau 
lucrurile, din moment ce actele 
de indisciplină. de vedetism, 
se tin lanț, ultimele măsuri 
disciplinare dictate de club fi
ind cea mal bună dovadă că

Mihail VESA

Farul avea doar varianta vic
toriei. A forțat-o din start, reu
șind destul de repede un eseu 
cu grămada, pentru a trece a- 
poi prin destule emoții, la 
incisivele atacuri ale oaspeților, 
dar și tn momentele propriilor 
erori. Vasile Ion și-a făcut su
porterii să trăiască cela 
mat diferite stări, ratînd o lo
vitură de pedeapsă — In minu
tul 50 — din ce*  mai bună 
poziție, pentru a transforma, 
spre surpriza generală, alta, da 
la distanță și din unghi nu toc
mai ideal: punctele victoriei 
(7—4 pentru Farul). Din XV-le 
pregătit de Mihai Naca. Gh, 
Flore*  a jucat cu remarcabilă 
dăruire, Dumitra a *vut  o vi
goare ce ne-a făcut să ne în
trebăm dacă renunțarea ta el 
pentru lotul național nu a fost 
pripită, Gaian, mal cu seamă, 
și St, Constantin au „vămuit"

Geo RAETCH

(Continuare ta pag 2—3) (Continuare ta pag. t—3)



Campionatul de box pe echipe

DE CE ÎNTfLNIREA STEAUA-DINAMO N-A MAI FOS
în Divizia A Ia tenis de ma

să s-au desfășurat întîlnirile 
celui de al treilea turneu. în 
fruntea clasamentelor aflîndu- 
se în continuare Universitatea 
A.S.A. I Craiova (masculin) si 
Spartac CSȘ 1 București (femi
nin). Iată amănunte :

FEMININ
ARAD. Beneficiind de anor- 

tul valoroaselor jucătoare Oti- 
Isa Bădescu si Emilia Cîosu 
fruntașa clasamentului. Spartac 
CSS 1 București. a terminat 
neînvinsă dar nu fără emoții 
mai ales în oartida cu 
Metalul Rm. Vîlcea. în 
Maria Alboiu a fost „nr. 
S-au evidențiat. alături 
sportivele menționate : Bogos- 
lov. Girbină (Rm. Vîlcea). Mi
rean. Biasko (Arad) Enulescu. 
Cheler. Găgeatu (București). 
REZULTATE TEHNICE ! Spar
tac cu Juventus MILMC 5—1. 
cu Metalul 5—4. cu CS . Arad 
5—3 : CSS Metalul Rm. Vîlcea 
cu CS Arad 5—1. cu Juventus 
5—4; Juventus cu CS Arad 5—3 
(N. STRAJAN — coresp.).

BAIA MARE. Gazdele s-au 
dovedit din nou cele mai bu-

css 
care 

1". 
de

CINO RUGBYSTII«
(Urinare din vag li

multe margini, iar pilierii Pri- 
secaru si Opris au avut un tra
valiu si prezență in teren de 
linia a treia.

„Dinamo a jucat mai bine ca 
oricînd !“, exclamau — în ace
eași notă de sportivitate care 
a caracterizat și întîlnirea — 
cunoscători spectatori constăn- 
țeni, retihlnd, de bună seamă, 
incontestabilele calități Remon
strate de formația antrenată de 
Ion Țuțuianu și Gheorghe Dă- 
răban in prima repriză, cînd 
bucureștenii se puteau desprin
de. Nu au făcut-o. pentru ca 
după pauză ei să aibă o evo
luție mai degrabă „la rezultat", 
un egal avantajîndu-i. Probabil 
că indisponibilitatea specialistu
lui Ia „uvertură", Podărescu, a 
cîntărit mult, fiindcă altfel di- 
namoviștii au o linie ofensivă 
de reală valoare (M. Toader, C. 
Popescu — calități fizice de 
excepție —. Lungu, Tofan, Al- 
dea), Paraschiv rămîne, asa 
cum a evoluat la Constanta, un 
mijlocaș cu deosebită știință a 
jocului, iar pe înaintare sînt 
semne că experiența unor Bu- 
ean, Caragea, Pașcu sau Za- 
fiescu se poate împleti cu ti
nerețea lui Rădncanu, Doja. 
plus Vereș, alții încă. După 
meci, dezamăgirea era_ mare 
în tabăra oaspeților, 
gretau 
marcat 
pentru 
cat, cu 
față. 30 
minată 
darea loviturii de . 
dinspre final, care a decis re
zultatul. după o fază în care 
prima greșeală a fost a con- 
stănțenilor, așa cum remarcași 
vicepreședintele F.R.R., Jean 
Oncescu. Paul Soare a condus, 
tn rest, sigur, bine. Dar nu 
trebuie să trecem peste „amă
nuntul" accidentării! sale, din 
repriza a doua, cu Intervenții 
ale medicilor echipelor, Nicolae 
Gheracopo! și Ciprian Popescu, 
acesta din urmă făcîndu-i chiar 
infiltrații cu xilină. P. Boare 
nu a mai fost astfel In pleni
tudinea posibilităților fizice. 
Or, nu era mal nimerit să trea
că la centru, din momentul 
respectiv, unul din ceilalți com- 

Al. Pavlo- 
la

ne. cistigînd toate partidele. 
S-au remarcat : Vintilă. Pala- 
miuc (F AIM AR), Mihai. Gaftea 
(Tractorul). Radu, Chită (CSS 
Slatina). REZULTATE TEHNI
CE : FAIMAR B. Mare cu 
Constructorul IJGCL II Tg. 
mureș 5—4, cu CSS-IPC Slatina 
5—4. cu Tractorul Brașov 5—2 ț 
Tractorul cu CSȘ-IPC 5—2 
cu Constructorul 5—0 ; CSȘ- 
IPC cu Constructorul 5—2 
CRIȘAN — coresp.).

CRAIOVA. Lidera seriei 
II-a, Constructorul IJGCL I _ 
Mureș, n-a reușit decît o vic
torie. în timp ce a treia clasa
tă. CSM Cluj-Napoca, a ter
minat neînvinsă! S-au eviden
țiat : Păun. Manole. Marinaș 
(Craiova). Ferenczi. Gherman. 
Miron (Cluj-Napoca). Losonczi. 
I.ohr (Tg. Mures). Urbanovici 
(Cugir). REZULTATE TEHNI
CE : Constructorul TAGCM 
CSȘ Universitatea Craiova cu 
Constructorul Tg. Mures 5—3, 
cu Metalurgistul Cugir 5—2. cu 
CSM Cluj-Napoca 4—5 ; CSM 
Cluj-Napoca cu Metalurgistul 
5—3. cu Constructorul Tg. 
râs 5—4 : Constructorul 
Mures cu Metalurgistul 
(V. POPOVICI - coresp.).

MASCULIN
BUCUREȘTI. în crima grună 

valorică a întrecerii masculine, 
spectatorii Drezenti în sala 
Progresul au asistat la cîteva 
meciuri echilibrate, dar si 
destule partide... formale, 
care spectacolul a fost în ma
re parte ratat datorită discre
pantei 
librate 
si ta tea 
greșul 
veanu 
torii la Ignat. Crișan. sl 
rescu, dar insuficiente pentru 
a transa victoria In favoarea 
bucureștenilor), Progresul IIRUC 
— Universitatea ASA II un 
meci decis In extremis prin 
succesul lui Muntean asupra lui 
Mihaiache) si Mecanică Fină — 
Universitatea A S A H (în ca
re craiovenii au avut 
omogenității și, totuși, a unui 
plus, de valoare). REZULTATE

B.

IA.

a
Tg.

Mu-
Tg. 

5—1.

la 
!d

valorice. Cele mai echi- 
întîlniri au fost Univer- 
ASA I Craiova — Pro- 
IIRUC (în care Craio- 
a obținut frumoase vîc-

Flo-

atuul

TEHNICE : Universitatea ASA
I Craiova cu Mecanică Fină 
București 9—1, cu Progresul 
IIRUC București 9—5. cu Uni
versitatea ASA II 9—5; Pro
gresul IIRUC cu Mecanică Fi
nă 0—1. cu Universitatea ASA
II 9—8; Universitatea ASA II 
cu Mecanică Fină 9—6.

în seria a II-a a grupei va
lorice secunde, formația CSM 
Cluj-Napoca s-a detașat net de 
celelalte competitoare, obținînd 
victorii categorice, chiar si în 
partida cu fruntașa clasamentu
lui. STIROM CSS 2 București. 
Cloca, Borca, Hețlmann si Tran
dafir fiind cei mai eficienți ju
cători. Celelalte locuri s-au în
cheiat cu scoruri disproportio
nate, la capătul cărora STIROM 
îsi păstrează primul loc în cla
sament. dar poziția îi este se
rios amenințată de clujeni. RE
ZULTATE ------ 
Cluj-Napoca cu CSS
STIROM București 9—3.
CSM-ASA Buzău 9—2,
Constructorul IJGCL II 
Mureș 9—2; STIROM CSȘ 
Constructorul 9—1, 
ASA 9—1 ; Constructorul 
CSM-ASA 9—3. (Em. F.).

BISTRIȚA. în Sala sporturi
lor din localitate s-au reunit 

. echipele din seria a II-a a 
grupei valorice secunde. Ca si 
pînă acum, Constructorul IIGCL 
I Tg. Mures a terminat neîn
vinsă. singura formație care l-a 
opus o ușoară rezistentă fiind 
Sticla CSS Bistrița. De notat 
de asemenea că. după un suc
ces relativ ușor în fata con- 
stăntenilor. localnicii au cîsti- 
gat pe muchie de cuțit partida 
cu ultima clasată. Voința 
Mare. S-au remarcat pe 
cursul turneului 
Naidin. Vaida 
Creangă, Toth (Bistrița), 
cescn, Slmion (Constanta). Ho- 
doș. Makoldi (S. Mare). 
ZULTATE TEHNICE : 
structorul IJGCL I Tg. Mureș 
cu Voința S. Mare 9—0, cu 
Sticla CSS Bistrița 9—3. cu
Știința CSȘ 2 IJPIPS Constan
ța 9—0 ; Sticla cu Știința 9—6, 
cu Voința 9—8. Știința cu Vo
ința 9—5. (I. TOMA — coresp.).

Campionatul național pe echi
pe se derulează... totuși. In 
București, In sala mică de sub 
tribuna Stadionului Giulești, 
s-a disputat și derbyul compe
tiției, cel care opune, de foar
te mulți ani, formațiile Steaua 
și Dinamo. Nu a trecut prea 
mult timp de cînd' o aseme
nea partidă aducea în jurul 
ringului mii de spectatori. Sîm- 
bătă după-amiază au asistat Ia 
acest „derby" aproximativ 100 
de spectatori, în majoritate 
rude, prieteni, cunoscuțl ai 
combatanților... Dintre cele 12 
meciuri programate, au avut 
loc doar 8, deoarece formația 
dinamovistă nu a avut sportivi

la patru categorii de greutate ! 
Printre cei care au urcat In 
ring s-au aflat și doi dintre 
pugiliștii noștri care au evo
luat recent la C.M. de la Reno : 
„pana" Nicolae Talpoș (Dina
mo) și „semiușorul" Daniel 
Măeran (Steaua). Primul a fost 
întrecut la puncte de C. Stân
cii, iar al doilea l-a Învins pe 
M. Dumitrescu. Scorul final al 
întîlniriî : 10—2 pentru Steaua. 
REZULTATELE TEHNICE, In

BOXERII JUNIORI ȘI-AU
(Urmare din pag 1)
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REZULTATE PROMIȚĂTOARE LA ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

„CUPA
CIȘTIGAT
FEDERAȚIEI44

de asociația spor- 
CPL Drobeta-Tur- 

ultima etapă a 
la motoci -

Organizată 
tivă Unirea 
nu Severin.
„Cupei Federației'
dism viteză pe șosea, desfășu
rată duminică pe un traseu ales 
în centrul municipiului, a fost 
urmărită de zeci de mii de 
spectatori. Cei aproape 100 de 
concureați și-au disputat întîie- 
tatea Ia 5 clase, victoria reve
nind următ irilor sportivi : V. 
Tifrea (CSM Reșița) la 50 cmc 
începători. Emilia Dinu (IMG 
Buc.) și A. Molnar (Progresul 
Timișoara) la 50 cmc sport, D. 
Arșin (Prog. Timișoara) la 125 
cmc, A. Viktor (Voința Oradea) 
la 250 cmc, I. Telegescu — C. 
Dinescn (Energia Cîmplna) la 
ataș pipă Ia 500 cmc.

Trofeul a revenit echipei 
IMGB. cu 206 p, urmată de 
Progresul Timișoara cu 180 p. 
Voința Oradea 161 p și IRA 
Tg. Mureș 156 p. (S. MANAFU 
— coresp).

SELECȚIE PENTRU

gimnastica rnt la deva

sebit, la aceasta contribuind nu 
numai învingătorii, ci și parte
nerii lor de întrecere, marea 
majoritate a acestora din urmă 
avlnd merite foarte apropiate 
de cele ale c;

Ei re- 
că... V. Ion nu a 
în acel minut 50, 

că „altfel am fi ju- 
spectrul înfrîngeril In 
de minute". Era incri- 
pe de altă parte, acor- 

loviturii de pedeapsă.

lă. Mlhaela a impresionat 
cursivitatea alergării, prin 
dzia trecerii gardurilor, 
vivacitate.

Campioana europeană 
*82, Văii Ioneseu revine in 
tonul săritoarelor de 
7 meitri. Deocamdată, doar cu 
7,04 m, dar. așa cum a evo
luat (a mai avut o săritură de 
6,96 m), lasă să se întrevadă 
că poate sări si mai mult, cum 
a mai făcut-o, de altfel. La 
lungime notăm de asemenea să
ritura de 6,60 m a ploieștencei 
Mirela Dulgherii (de la Praho
va), care deținea anul trecut 
6,31 m. '

O probă cu frumoase rezul
tate și, mal ales, cu perspecti
ve este discul, In care iată că 
rind atlete au aruncat peste 62 
de metri, Florența Crăduncs- 
eo obținînd chiar 65,24 m, iar 
Daniela Cosțian, în afară de 
concurs, a marcat 67,80 m (re
cordul său personal este de 67,54 
m). De ce Insă In afară de Con
curs ? Pentru că Daniela Cos- 
tian, despre care se spune că 
a obținut de mal multe' ori la 
antrenamente aruncări de pes
te 70 m, a depășit cele trei a- 
runcărl de calificare In finală, 
astfel că, practic, ea n-a mal 
intrat In clasament

Ca și altă dată, precum se 
vede, „vioara In Dl" apațîne tot 
fetelor. Ce fac Insă băieții 7

prin 
pre- 
prin

din 
plu- 

peste

Per ansamblu, evoluții mai pu-. 
țin spectaculoase (deocamdată!), 
cu excepția Iul Constantin Mi
litam, care a sărit 2,31 m la 
înălțime, a Iui Livlu Glurglan 
care a parcurs 110 mg în 13,94 
(el*  a Întors Insă capul de mai 
multe ori și a „stopat" înain
tea liniei de sosire, cu brațul 
ridicat savurîndu-și victoria) și, 
eventual, a lui Augustin Barbu, 
cu 8:34,60 pe 3000 m obstacole.

Alte rezultate din acest con
curs : BĂRBAȚI : 5000 m : Cor- 
nellu Scurt (Șt. Boșu Brașov) 
14:03,78, C-tin Roșu 14:04.73, ffie 
Elena (ambii Steaua) 14:08,02 ; 
400 mg : C-tin Irimescu (Ștllnta 
CFB Bacău) 53,14, Gh. Chirii:! 
(CSU Galați) 52,40, Mihai Dedu 
(Steaua) 53,57 ; 3008 m obst. !
Augustin Barbu (Steatte) 8:34,88 
TeofU " ' — “ ----
»:4î,43, 
Brăila) 
Bind ar 
Mebeș

Ciobanu (St. Roșu Bv.) 
Stan Zevedei (Progresul 
8:45,83 ; ciocan : Nicolae 
(Metalul) 71,80 m, Albert 
(CSM-Universlt. Crafova) 

T1.38 m: FEMEI: «08 m: Mitica 
Junghiata (Metalul Buc.) 2:00,69. 
Tudorlța Chidu (CSȘ Slobozia) 
2:00,82, Aurica Mltrea (Metalul) 
2:02,08 : 10 000 m : Adriana An- 
dreescu (Răpii) 84:24,74, Anuța 
Cătună (CSȘ Reșița) «5:22,28, 
Dama Mldăuș iTrleolor Oradea) 
23:49,35 ; «uliță s Eva Z3rgU-Ba- 
duly GU« CSSA Cluj-Napoca) 
58,1» m, Cristina Dobrlnolu (Mus
celul C-lung) 53.00 m. Aurica 
BuJInță (Dinamo) 51,10 m.

Clubul Sportiv Școlar „Ceta
te" organizează, In ziua de 1 
Iunie 1988, ora 9, Ia Școala 
generală nr. 7 din Deva, stra
da Alexandru Sahia nr. 3 (te
lefon 956/17015), selecție pentru 
clasa I gimnastică fete din a- 
nul școlar 1986—1987.

Ii cele ale campionilor.
O cronică a finalelor ar tre

bui să ne prezinte în ordine 
cronologică cele întîmplate la 
fiecare categorie. Vom face de 
data aceasta o excepție, oprin- 
du-ne doar la cele mai fru
moase și 
pute. Din 
dere, pe 
tuat, fără
Ia categoria pană, dintre Da
niel Dumitrescu (Dinamo) și 
Gigi Moise (Voința Făurei). 
Cei doi s-au avîntat chiar din 
prima repriză într—un schimb 
de lovituri, provocat 
tivele ofensive ale 
Moise. Cu un calm 
cu mare experiență, 
cu a pus în funcție 
de directe și „un-dbi“-uri, care 
și-au dovedit eficiența pe bu
letinele de punctaj ale ■ arbi
trilor, dar nu au putut stăvili 
atacurile bătăiosului Gigi Moi
se. acesta forțînd victoria pînă 
la ultimul sunet de gong, cu 
o energie și ambiție deosebite. 
Dumitrescu a primit decizia în 
unanimitate și considerăm că 
nu exagerăm cu nimic consi- 
derîndu-1 cel mai tehnic din
tre campionii generației sale. 
11 felicităm atît pe el, cit și 
pe antrenorul său, Petre Ma- 
teescu. Ca măiestrie tehnică, 
foarte aproape de Dumitrescu 
a fost „semimusca" Nicolae 
Aliuță (Spartac Bdeurești), 
care s-a impus în fața lui Va
lentin Dumitru (Dinamo), 
după un meci frumos, dina
mic. Dar asupra „tehnicienilor" 
acestei ediții a campionatelor 
vom reveni Intr-un articol vi
itor. Ne oprim acum, pe scurt, 
asupra „meciului vedetă" al 
reuniunii finale, cel dintre 
„ușorii" Mihai Leu (Dinamo)

mai interesante dis- 
acest punct de ve- 
primul loc s-a si- 
îndoială, meciul de

de iniția
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HANDBALIȘTII CONTINUA ALUNECAREA PE
(Urmare din pag. 1)

înrevirimentul dorit se lasă, 
continuare, așteptat

După remarcabila performan
ță obținută anul trecut, când au 
clștigat Cupa I.H.F.. handbaliș- 
tli de la H.C. Minaur Baia Ma
re au fost înscriși în Cupa Cu
pelor. Net superiori, elevii an
trenorilor Lascăr Pană si Petre 
Avramescu au debutat cu o du
blă victorie în fata francezilor 
de la U.S.A.M. Nîmes, In sfer
turile de finală ale competiției. 
Apoi au Întrecut cu 26—18 pe 
teren propriu si au pierdut eu 
19—24 în deplasare. In dubla 
partidă cu H.K. Drott Halm-

ASTĂZI, 27 mai

MIERCURI 28 MA11986 
TRAGERE SPECIALĂ PRONOEXPRES

SE ATRIBUIE:
• AUTOTURISME „DA. 

CIA 1300**
• MARI SUME DE BANI 

- DE VALORI FIXE 
(Inceptnd cu cele de 
50.000 lei) și VARIA- 
BILE

• EXCURSII PESTE HO
TARE

Se efectueazâ 6 extra
geri In 3 faze cu 38 nu
mere extrase.

Se pot obține ciștiguri 
cumulate.

ULTIMA ZI DE PARTICIPARE I

HIPISM
Bucura. Cota : cîșt. 1. Cursa a 
n-a : 1. Spic (Toduțâ) 136,6, 1. 
Comlșon. Cota : cișt. 5, ev, 93. 
Cursa a m-a : 1. Recrut (O. Du
mitru) 139,», 2. Altina. Cota :
dșt. 9, «v. M. Cursa a IV-S i 1. 
Felcer (Tudor) 1374, 2. Rar&u, 
I. in. Cota : cîșt. 9, ev. 11, ord. 
triplă 1SS. Curas a V-a i 1. For
midabil (O. Dumitru) 1:29 A >• 
Mtiinte. Cota : cișt. 24». ev. 16. 
Cuna a Vl-a : 1. Kalin (Solcan) 
1374, 2. Ftoelîo, J. Mintos. Cota: 
Cîșt. 7. ev. 35, ord. triplă 1396, 
triplu H—IV—VI 8702. Cursa a 
VJI-a : 1. Cinica (Vasfle) 148,3, 2. 
Samalla, 3. Samson. Cota : dșt. 
1, ev. 250, ord. tri-plă 814, triplu 
V—VI—VII 698. Cursa a vm-a s 
î. Sumatra (R. I. Nicolae) 1:28,2, 
i. Severin, 3. Voinica. Cota : dșt. 
7, ev. 76, ord. triplă Închisă. 
Cursa a IX-a s 1. Vtea (Șchlopu- 
lescu) 1:32,4, 2. Cosmetic, 3. So- 
cola. Cote : ctșt. 3, ev. 20, ord. 
triplă 190. Cursa a X-a : L Sl- 
plcă (dratea) 1:31,1, 2. Sică.
Cote : dșt. 4, ev. 8, ord. 8. Ro4 
trageri

stad (Suedia) si s-au calificat 
pentru a treia oară (primele 
prezente în 1979 si 1381) în se
mifinalele competiției, unde a- 
veau să întîlnească cunoscuta 
formație vest-germană TV 
Grosswallstadt. După o evoluție 
bună în prima parte a meciului 
de pe teren propriu, băimăre- 
nii au comis marea greșeală de 
a se crede prea repede învin
gători detașați (în finalul parti
dei ei conduceau copios). au 
slăbit ritmul, permițînd oaspe
ților să reducă diferența la sase 
goluri. O diferență cu totul in
suficientă pentru meciul retur, 
în care greșelile au abundat, 
orientarea generală a fost sub 
posibilitățile reale ale echipei, 
acestor deficiente adăugîndu-li- 
se arbitrajul părtinitor și toate, 
corelate, și-au spus cuvîntub 
ratîndu-se calificarea în finala 
competiției europene, la care 
ar fi avut dreptul, pe deplin 
justificat

în competiția supremă — Cupa 
Campionilor Europeni — Steaua 
S-a oprit la „semifinale", de
pășite cu brio altădată (1968 și 
1977 — câștigătoarea întrecerii. 
1971 — finalistă), pentru că e- 
levii antrenorului Radu Voîna

au avut 
formă, ci 
nul între 
tea preg< 
ța între 
nu se.es 
tuează. î 
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ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONC
ClȘTIGURIEE TRAGERII PRON’OEXPR

Cat. 2 : 10 variante 25% a 8,203 lei ; cat. 
3.348 lei și 46 variante 25% a 837 lei ; 
cat. 5 : 248,25 a 330 lei ; cat. 6 : 
200 lei ; cat. 8 : 4.006,75 a 40 lei.

REPORT LA CATEGORIA 1 :

7.998,50

172,932
2.

Curtlș.
A. MOSCU

• Luna iunie debutează cu o 
nouă TRAGERE LOTO A Deve
nită deja familiară, formula c- 
feră importante cișt'.guri. Se

es
a

Iei

cî:poate 
cele 4 a
3 numea 
trase, d
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Prea multă labilitate In locul 
echipelor noastre din prima 
Divizie. Se invocă mereu fap
tul că si la nivel european 
(vezi cazul Real Madrid) se 
produc răsturnări aproape ne
verosimile. Dar asta nu scuză 
.salturile” echipelor noastre.

S-a vorbit despre acel 7—0 
al Craiovei în dauna Rapidului, 
care a Încadrat acest ..dezas
tru" cu două mari performan
te — victoriile giulestenilor a- 
supra lui Dinamo si Sportul 
Studențesc. Dar iată că locul 
dusurilor scoțiene continuă. U- 
niversitatea Craiova, după un
4—1 cu Corvinul. scor care pu
tea să fie si mai sever, pierde 
pe Dinamo la un scor despre 
care se spune că este doar o 
parte din debitul care ar fi 
fost posibil. Cum să explicăm 
această cădere 7 Mai ales că 
trei din golurile marcate Corvi- 
nului au fost realizate fără Că- 

. mătaru în teren.
Corvinul. după 1—4 la Craio

va. „se plimbă" cu obișnuitul 
său „trei în plus" la Hunedoa
ra în dauna lui F.C. Argeș. Si 
exemplele pot continua, fără a 
omite faptul că nrototipul ine
galității ni-l oferă Chimia, ca
re. după ce pierde cu 0—4 me
ciul în compania ...echipei de 
speranțe a Bihorului are Bute

NU PENTRU CĂ NU A JUCAT HAGIII
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Diferență mare între aplau
data apariție a Sportului Stu
dențesc la Tg. Mureș (victorie 
cu 4—1), de pildă, și meciul 

de la Bacău, în care, pentru a 
treia oară în acest sezon, a ce
dat pasul. Bucureștenii își men
țin locul 2 în clasament și sînt 
aproape siguri de prezența în- 
tr-o cupă europeană, dar jocul 
lor nu mai are limpezimea, cu
loarea de acum cîteva etape. 
Cert este că, la Bacău, „Spor
tul" a fost de nerecunoscut și, 
pe bună dreptate, la sfirșitul 
meciului, antrenorul C. Ardelea- 
nu își manifesta nemulțumirea 
pentru modul In care au evo
luat elevii săi. Mai mult, ne-a 
rugat să nu remarcăm pe nici 
unul dintre „alb-negri", ceea ce 
desigur nu am putut accepta, 
fntrucît cei doi fundași centrali, 
și cu deosebire Cazan, s-au ri
dicat cu mult peste valoarea 
celorlalți. Bucureștenii ar putea 
invoca — circumstanță atenuan
tă — faptul că s-au prezentat' 
pe stadionul din Bacău fără trei 
dintre jucătorii lor de bază : 
Hagi, Iorgulescu și M. Mihail. 
Dar asta nu schimbă prea mult 
datele problemei, deoarece 
Sportul Studențesc dovedește de 
mai multă vreme că străbate o 
perioadă mai puțin fastă. InI ultimele cinci etape (deci după
întîlnirea de la Tg. Mureș) stu
denții nu au cucerit decît 3 
puncte (unul la Buzău și două 
in fața Petrolului). In rest, trei 
Infrîngeri: 1—2 cu Steaua, chiar 
în „Regie", 1—3 cu Rapid și 
0—1 Ia Bacău. Deci nu este vor
ba de lipsa din „ll“-le de bază 
a unuia sau a altuia dintre ti
tulari, a lui Hagi sau Iorgules
cu, de exemplu, ci de cauze care

I
I»

I
I

I
I
I
I ANUNȚ

(Clubul Dinamo ne infor
mează eă pentru meciul de 
fotbal Dinamo — Steaua, care 
se va disputa miercuri 28 mal 

Ipe stadionul din Șoseaua ște
fan cel Mare, stat vala
bile legitimațiile eliberate de
C.N.E.F.SI,  însoțite de tichet.

I Aceste tichete se eliberează 
la sediul clubului Dinamo — 
numai pe baza legitimației 
respective vizate pe anul 1986 
— în ziua de 27 mal, Intre I oneJe 10—14. 

rea să cîștige cu 4—2 în 
Victoriei, la Tîrgoviște.

Care ar fi concluzia 7 Ce se 
întîmolă în numai trei zile 7

Credem că fotbalul nostru e 
nrea mult la discreția dispozi
ției jucătorilor. Dar acest fac
tor psihic, mereu tn creștere, 
trebuie dominat șl el, trebuie 
armat cu un complex tehnico-

iactic care să nu fie chiar 
cheremul factorilor invizibili.

Sigur că o echipă nu poate 
să fie mereu egală cu sine în
săși, pentru că replica adversa
rului e o realitate. Dar aceste 
salturi si prăbușiri neverosimi
le pun la îndoială în primul 
rând seriozitatea pregătirii 
In ultimă instanță, modul
care o echipă așteaptă meciul 
care urmează.

După marile eșecuri neaștep
tate. antrenorii găsesc mereu 
cite o scuză, mereindu-se une
ori pînă la afirmația că aburii 
victoriei din ultima etapă 
pot fi 
si mai 

nu 
îndepărtat!. Ceea ce e 
grav...

loan CHiRILA

pregătirea generală a 
Așa stînd lucrurile.

țin de 
echipei.
S.C. Bacău a reușit, strîngin- 
du-și rîndurile, o victorie meri
tată (de altfel a mai ți marcat 
an gol, din greșeală nevalidat) 
care o îndepărtează de „zona 
fierbinte". Dar asta nu înseamnă 
câ problemele de fond ale bă
căuanilor sfnt rezolvate.

Mircea TUDORAN

DIVIZIA C - REZULTATELE ETAPEI A 25-a
SERIA I

Minerul Gura Humorului — Ce- 
luloza-Bradul Roznov 3—0 (3—0), 
Sinetul Pașcani — Danubiana 
Roman 5—1 (3—0), Cristalul Do- 
rohoi — Constructorul Iași 3—0 
(0—0), C.SJ4. Bucecea — Carpațl 
Golănești 6—2 (4—1), ' A violul
Frasin — Zimbrul Șiret 3—1 
(3—1), Relonul Săvinești — Me
talul Rădăuți 3—0 (1—0), Lamino
rul Roman — Explorări Clmpu- 
lung Moldoveneso 0—0, Eîectro- 
Luoeafărti 1 Botoșani — Cetatea 
Tg. Neamț 3—0 (3—0).

Pe primele locuri In clasament, 
după etapa a 25-a : 1. MINERUL 
GURA HUMORULUI 53 p (45—18),
2. Sinelui Pașcani S3 p (51—24), -
3. Explorări Clmpulung 40 p 
(49—31)... pe ultimele locuri : 15. 
Danubiana Roman 27 p (33—52), 
18. Celuloza Roznov 25 p (21—41).

SERIA A n-a
Petrolul Motaeștl — Unlrea-Dl- 

namo Focșani 0—0, Minerul Co- 
măneștă — Partizanul Bacău 2—1 
(0—0), Chimia Mărășeștl — Vo
ința Petrolistul Rm. Sărat 2—3 
(1—2), Constructorul-Flacăra
Odobeștl — Mecanica Vaslui 0—1 
(0—1), Victoria Gugeștl — Pro
letarul Bacău 3—2 (2—1), Inter 
Vaslui — Luceafărul Adjud 2—0 
(1—0), steaua-Meeanica Huși —
C. S.M. BorzeșU 3—0 (1—0), Tex
tila Buhușl — Unirea Negrești
1—0 (0—0).Pe primele locuri : 1. unirea 
FOCȘANI 55 p (04—20), 2. Inter 
Vaslui 05 p (41—16), 3. Mecanica 
Vaslui 43 p (43—25)... pe ultimele 
locuri : 12. Luceafărul Adjud 28 
p (19—21). 14. Proletarul Bacău
28 p (36—48), 15. Victoria Gugeștl 
28 p (21—39), 16. Chimia Mără- 
șești 24 p (23—49).

SERIA A ni-a
FEPA 74 Birlad — Victorla-IRA 

Tecuci 3—1 (3—0), Petrolul Berea
— Arrubium Mă cin 4—0 (2—0), 
Chimia „ Brăila — Ancora Galați 
1—0 (0—0), Metalul Buzău —
D. V.A.-Portul Galați 1—0 (1—0),
A.S.A.  Buzău — Ș.N.-CJS.S. Tul- 
cea 2—1 (1—1), Laminorul Viziru
— Progresul Isaccea 3—0 (2—0), 
Granitul Babadag — Chimia Bu
zău 2—0 (1—0), Petrolul Ianca — 
Carpațl Nehoiu 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. FEPA 74 
B1RLAD 53 p (51—20), 2. Petrolul 
Ianca 42 p (29—26), 3. Petrolul
Berea 40 p (39—28)... pe ultimele 
locuri : 15. Granitul Babadag 31 
p (23—40), 16. Ancora Galați 29 p 
(29—37).

SERIA A IV-a
Electrica Constanța — Unirea 

Slobozia 2—2 (1—1), Sportul „30 
Decembrie" — Portul Constanța
3—1 (2—0), Olimpia Slobozia —
ș.N. Oltenița 2—1 (1—0), Marina

CELE 11 ZILE ALE
...Goîgeterii de duminică s-au 

numit Carabageac și Damas
chin I, fiecare cu cite trei go
luri. Primul, o cunoștință mai 
veche a primei scene, unul 
dintre talentele neîmplinite. Al 
doilea...

„.Damaschin I a lăsat Giu- 
ieștiul, ureînd -în Dealul Copou- 
lui, în schimb cu Cioacă. Era 
prea lent, nu marca atît cit 
doreau antrenorii. Dar n-a 
stat mult in dulcele tîrg al 
Ieșilor. Pentru că un trial de 
Ia sfirșitul stagiunii de toam
nă a arătat un alt Damaschin 
I. Un jucător' care, 

■crescuse în Divizia 
ani buni pe prima 
Damaschin I care 
parcă, peste noapte 
Ioarelor

paradoxal,
B. după 

scenă. Un 
învățase, 

legile cu
pă trundere,

schimbase parcă viteza, pendu
larea, șutul. Damaschin cel 
mare, pentru a-I deosebi de 
Damaschin II, vîrful de azi al 
Rapidului, și-a propus o re
vanșă. A vrut să recucerească 
pozițiile pierdute în ierarhia 
vîrfurilor. Și a venit, în iar
nă, Ia Dinamo. După cîteva 
meciuri, mulți au început să 
zică, exact ca și în vremea 
Giuleștiului „Nu înscrie !“ -Pă
rea o obsesie de care masivul 
înaintaș dinamovist nu va pu
tea scăpa. Numai că au venit 
ultimele 11 zile și Damaschin - 
I se prezintă . ca un veritabil 
om de gol.

„.Mai întîi a fost egalarea, 
în .„sfertul" de Cupă, de la Pi
tești, cu Craiova. Apoi a ve
nit golul victoriei, 
trecută, la Tg. Mureș, 
ducea Dinamo la +12 
samentul adevărului", 
minică, în derby-ul 
versitatea Craiova, în

I a punctat de 
dată cu boltă, 
și ochi versat, 
bună tralecto- 
plasa balonul 

Lung, ieșit la 
Apoi, 

plasat din fața ca-

miercurea 
gol cate 
în „cla- 
Iar du- 

cu Uni- 
campio-

nat, Damaschin 
trei ori. Prima 
cu... sînge rece 
găsind cea mal 
rie pentru a 
peste înaltul 
marginea careului mic. 
un „capr . ' 
reului mic. Pentru ca tn final, 
Ia o centrare In viteză venită 
de la Rednlc, de pe dreapta,

Mangalia — Victoria ȚĂndărel 
1—0 (0—0), Viitorul Chlnnogi — 
Metalul Mangalia 3—1 (2—1), Uni
rea Urziiceni — ISCIP Ulmenl
3—0 (1—0), Cimentul Medgidia —
I.M.U.-C.S.S.  Medgidia 2—1 (1—0), 
Voința Constanța — F.C.M.-Du
năreană Giurgiu 1—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. SPORTUL 
,30 DECEMBRIE” 55 p (45—13), 2. 
Unirea Slobozia 53 p (58—27), 3.
I.M.U.  Medgidia 42 p (45—23), 4. 
Portul Constanța 42 p (41—23)... 
pe ultimele locuri : 14. Electrica 
Constanța 25 p (28—37), 15. Ma
rina Mangalia 25 p (10—47), 16. 
Victoria Țăndărel 24 p (26—51).

SERIA A V-a
Autobuzul București — Chimia 

GăeșU. 2—0 (0—0), Constructorul
1. A.C.P. Bolintin — Tehnometal
București 0—4 (0—0), Danubiana
București — MECON București
1— 2 (1—0), Viscolii București —
Metalul Mija 1—0 (0—0), I.U.P.S. 
Chitila — Flacăra roșie București 
3—1 (1—0), Electrica Titu — Aba
torul București 3—1 (0—0), Meta
lul București — Avicola Crevedla 
8—1 (0—0), Cimentul Eleni —
Voința București 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 54 p (46—13),
2. MECON București 51 p (48—27),
3. I.U.P.S. ChitHa 51 p (45—26)... 
pe ultimele locuri : 15. Flacăra 
roșie București 26 p (31—58), 16. 
Constructorul I.A.C.P.B. 13 p 
(22—09).

SERIA A VI* *

mina aceasta ca, pe lingă trage- 
„ rea obișnuită LOTO de vineri, 

30 mai, să vă încercați șansele 
și la TRAGEREA LOTO 2 de 
DUMINICA. 4 iunie 1986 J
• în această perioadă, la LOZ 

IN PUC, pe lingă seriile obiș
nuite, se află In vînzare șl LOZUL 
MARILOR CIȘTIGURI, emisiune 
specială limitată. In modul cel 
mal simplu și operativ cu pu
tință, vi se oferă șanse să deve- 
nițl_ posesorul unul autoturism 
„Dacia 1300“ sau al unor impor
tante clștigurl în bani. Totul e 
să încercați I

Constructorul-T.CJ. Craiova — 
ROVA Roșiori 1—1 (0—1), Auto
matica Alexandria — Armata 
Craiova 4—0 (2—0), Chimia Tr. 
Măgurele — Viitorul Scorniceștl
2— 0 (2—0), Sportul muncitoresc
Caracal — Metalul Alexandria 
5—1 (3—0). Textila Roșiori — Vii
torul Drăg^șanl 3—1 (1—0), Elec
tronistul Curtea de Argeș — 
C.F.R. Craiova 3—1 (2—0), Pro
gresul Băilești — Recolta Stotoă- 
neștl 5—1 (5—0), Progresul Cora
bia — Dacia Pitești 10—1 (5—1).

Pe primele locuri : 1. ROVA 
ROȘIORI 54 p (53—26), 2. Auto
matica Alexandria 49 p (40—12), 
3. Viitorul Drăgășani 40 p (29— 
41)... pe ultimele locuri : 15. Da
cia Pitești 23 p (37—46), 16. Me
talul Alexandria 28 p (26—46).

SEIUA A Vn-a
Glorla-Panduril Tg. Jiu — Mi

nerul Mătăsari 3—0 (0—0), Mine
rul Oravila — Gloria Reșița 3—2 
(2—2) Petrolul Țicleni — Mine
rul Motru 2—0 (0—0), Armătura
Strehala — Chimistul Rm. Vilcea 
2—0 (1—0). Dierna Orșova — Me
talul Otelu Roșu 2—0 (1—0), Mi
nerul Moldova Nouă — Minerul 
Apina 2—1 (0—0), Mecanizatorul
Șimlan — Jiul Rovinari 3—0

LUI DAMASCHIN I
să țișnească în forță, înscriind 
cu stingul. Duminică, a fost 
ziua lui Damaschin I. Tribune
le l-au aplaudat, semn că lu
mea a Început să creadă că 
el, Damaschin I, are calități 
să ajungă un om de gol res
pectat. Și dacă Universitatea 
Craiwva n-a opus o rezistență 
deosebită, duminică, nu putem 
omite că el, Damaschin I, a 
mai și ratat, și a dovedit și 
altruism, deschizîndu-și de trei 
ori foarte bine coechipierii. 
Ceea ce trebuie reținut.

Un jucător, Damaschin I, pă
rea că se va îneca în medio
critatea diviziei secunde. A- 
ceste cinci goluri din ultimele 
11 zile pot reprezenta suportul 
moral al noului start pe care, 
sîntem siguri, l-a luat Damas
chin I. în fond, duminică, Da
maschin I a început, împreună 
cu noua sa echipă, Dinamo, o 
veritabilă „săptămînă de foc". 
Meciul cu Craiova, derby-ul de 
mîine, „meciul european al 
fotbalului nostru", cu Steaua, 
iar sîmbătă, duelul cu Sportul 
Studențesc. Probe de foc pen
tru orice om de gol !

Mircea M. iONESCU

ARBITRI! RESTANȚELOR DE MÎINE ÎN DIVIZIA A...
La cele două meciuri restin- 

țăzeare se vor- desfășura mîine 
în Divizia A au fost progra
mate următoarele brigăzi de 
arbitri :

Dinamo — Steaua : I. Crăciu-

...Șl Al ETAPEI A
A.S.A. Tg. Mureș — 

S. C. Bacău : A. Gheorghe (P. 
Neamț), M. Drago (Galați) 
și M. Axente (Arad).

Victoria — Rapid : G. Io- 
nescu, P. Balaș și V. Alexan
dru (toți din București).

F.C.M. Brașov — Politehnica 
Timișoara : A. Musiățea, A. 
Nicoiescu (ambii din Pitești) și 
S. Necșulescu (Tîrgoviște).

Dinamo — Sp. Studențesc : 
I. Velea (Craiova), C. Corocan 
(Reșița) și D. Buciuman (Ti
mișoara).

Corvinul — Gloria Buzău : 
K. Matei, N. Voînea și Th. Io»

• Sportul „30 Decembrie*  a preluat conducerea in seria a IV-a
• Unirea-Dinamo Focșani ți Inter Vaslui - la egalitate de puncte 
In. fruntea grupei a N-a • Electromureț Tg. Mureț a trecut pe 
primul loc in seria a Xl-a • Metalurgistul Cugir a ciștigat in de
plasare ți iți men(ine avantajul de 2 p față de C.F.R. Cluj-Napoca 
(seria a IX-a) • Scorul etapei : Progresul Corabia - Dacia Pitești

10-1 • Joi (29 mai) se dispută etapa a 26-a

C2—0), Forestierul Băbenl — Me
talurgistul Sadu 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. PANDU
RII TG. JIU 56 p (53—14), 2. Glo
ria Reșița 45 p (41—21), 3. Mine
rul Moldova Nouă 41 p (41—30)... 
pe ultimele locuri : 15. Metalur
gistul Sadu 29 p (25—39), 16. Chi
mistul Rm Vilcea 28 p (20—44).

SERIA A Vm-a
Minerul Paroșeni — C.F.R.-Vic

toria Caransebeș 5—0 (2—0), Uni
rea Stnnicolau — C.S.M. Lugoj 
2—1 (1—0), U.M. Timișoara —
Minerul Certei 5—0 (3—0), Rapid 
Arad — Unirea Tomnatic 5—0 
(1—0), Șoimii Llpova — Obllici 
Sînmartinu SIrbeso 2—2 (1—0), 
C.F.R. Slmeria — Strungul CM- 
șineu Crlș 1—0 (0—0), C.S.M. Ca
ransebeș — Dacia Orăștie 1—0 
(1—0), Minerul-Știința Vulcan — 
Victoria Cătan 2—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
PAROȘENI 43 p (54—25), 2. Ra- 
pM Arad 43 p (51—27), 8. UJM. 
Timișoara 43 p (45—29)... pe ul
timele locuri : 14. Minerul Cer
tei 29 P (27—48) — victorie in 
tur, 15. CJ.R. Caransebeș 29 p 
(28—49), 16. Dacia Orăștie 27 p 
(26—50).

SERIA A DC-a
Minerul Or. dr. Fetru Groza 

— Metalurgistul Cugir 1—2 (0—0), 
Steaua-C.F.R. Cluj-Napoca — In
dustria slrmei Cfrnpia Turzll 2—0 
(0—0), Minerul Șunculuș — Glo
ria Befuș 1—1 (0—1), Mecanica 
Alba Dulia — Oțelul Or. dr. Pe
tru Groza 2-0 (1—0), Metalul 
A lud — Electrometal Cluj-Napo
ca 2—1 (1—0>, VUtorul-I.R.A. Cîuj- 
Napoca — Recolta Salon ta 1—1 
(0—1), Voința Oradea — SMda- 
Arleșul Turda 2—0 (0—0), Olim
pia Gherla — Unirea Valea lui 
M«iai 3—1 (2—1).

Pe primele locuri : 1. META
LURGISTUL CUGIR 52 p (56—20),
2. C.F.R. Cluj-Napoca 50 p (72— 
22), 3 Sticla Turda 47 p (32—82)... 
pe ultimele locuri : 15. Olimpia
Gherla 28 p (22—46). 16. Electro
metal Cluj-Napoca 23 p (27—50).

SERIA A X-a
Unio Satu Mare — Oașul Ne

grești 5—0 (1—0), Chimia Tăș-
nad — Minerul Băi ța 3—1 (2—1), 
Minerul Rodna — Chim forest 
Năsăud 1—0 (0—0), Minerul Săr- 
mășag — Someșul Satu Mare 
1—1 (0—0), Energia Beclean —
Victoria Cărei 1—1 (1—0), Lăpu- 
șul Tg. Lăpuș — Chimia*  Zalău

„CLASAMENTUL 
ADEVĂRULUI»

Cele două rezultate cu im
plicații in zona fierbinte a 
ierarhiei divizionarelor A în
registrate duminică (Victoria — 
Chimia 2—4) și F.C. Bihor — 
„Poli" Timișoara 0—0) au ridi
cat și mai mult cota interesu
lui față de pasionanta luptă 
care se dă acum pentru evi
tarea retrogradării. Situația la 
zi în „clasamentul adevărului" 
este următoarea (între paran
teze — diferența de golaveraj)!

1. Steaua
2. Univ. Craiova

+ 22
+ 12 (+26)

3. Dinamo + 12 (+23)
4. Sportul Stud. + 10
5. Corvinul + 3
6. F.C. Argeș + 1
7. „U“ Cluj-Napoca 0
8. Rapid - 2 (-15)
9. F.C.M. Brașov — 2 (—26)

10. Petrolul — 3
11. Gloria - 4 (— 7)
12. S.C. Bacău — 4 (- 8)
13. Chimia - 4 (-14)
14. „Poli" Timișoara — 5
15. Victoria — 6
16. F.C. Olt — 8
17. A.S.A. Tg. Mureș — 9
18. F.C. Bihor —13

nescu, N. Dinescu și Gh. Con
stantin (toți din Rm. Vilcea).

Victoria — Sportul Studen
țesc : V. Curt (Medgidia), M. 
Niculescu și N. Voinea (ambii 
din București).

31-a, DIN 31 MAI
nescu (toți din București).

Steaua — F. C. Bihor : I. 
Cof, A. Moroianu (ambii din 
Ploiești) și A. Porumboiu 
(Vaslui).

F. C. Argeș — „U“ Cluj-Na
poca : M. Constantinescu, M. 
Stoenescu și D. Bolintiș (toți 
din București).

Chimia Rm. Vilcea — Petro
lul : V. Curt (Medgidia), Gh. 
Pîrvu și M. Georgescu (ambii 
din Constanța).

Univ. Craiova — F. C. Olt : 
I. Crăciuncscu, Gh. Constantin 
(ambii din Rm. Vilcea) și D. 
Ciolan (Pitești).

2—3 (0—0), Bradul Vișeu — Mi
nerul Baia Sprie 1—0 (0—0), Mi
nerul Băluț — CUPROM Bala 
Mare 5—0 (3—9).

Pe primele locuri : 1. UNIO
SATU MARE 51 p (53—17), 2.
Minerul Băluț 43 p (40—32), 3. So
meșul Sa’u Mare 42 p (36—15),
4. Chimforesit. Năsăud 42 p (38— 
27)... pe ultimele - locuri : 14. 
CUPROM Bala Mare 29 p (35—44). 
15. Lăpușul Tg. Lăpuș 29 p 
(21—50), 16. Chimia Zalău 26 p
(22—42).

SERIA A XI-a
Minerul Baraolt — Progresul 

Odorhel 1—I (0—0), Mureșul Lu
duș — Metalotehnlca Tg. Mureș 
2—0 (1—0). Mureșul Topllța — In
ter Sibiu 2—0 (1—0), Viitorul
Gheorghen! — Electromureș Tg. 
Mureș 1—2 (O—1), Unirea Ocna 
Sibiului — Minerul Bălan 1—0 
(0—0), Unirea Crlsturu Secuiesc
— Oțelul Reghin 1—0 (0—O'),
C.S.U.-Mecanica Silblu — Lacul 
Ursu So vata 6—0 (3—0), Metalul 
Sighișoara — Carpațl Agnita 3—0 
(1—0).Pe primele locuri : 1. ELEC
TRO MUREȘ TG. MUREȘ 51 p 
(55—21), 2. Progresul Odorhel 50 
p (45—23), 3. Int Sibiu 48 p
(49—23)... pe ultim.le locuri : 15. 
Oțelul Reghin 26 p (26—35), 18. 
Lacul Ursu Sovata 23 p (21—57).

SERIA A xn-a
Poiana Cîmplina — Utilajul Fă

găraș 4—0 (2—0), Petrolul Băicol
— Chimia Brazi Ploiești 1—0 
(0—0), Torpedo Zămeștl — Mobi- 
la-Măgura Codlca 1—0 (0—0), 
Metalul Tg. Secuiesc — Nitramo- 
nla Făgăraș 2—1 (1—0), I.P.T. tn- 
torsura Buzăului — Victori*  Flo- 
rești 2—1 (0—0), Cimentul Hoghiz
— Electro Sf. Gheorghe 3—0 
(2—0), Metrom Brașov — Minerul 
«lipești 1—0 (1—0), Carpațl Si
naia — Precizia Săcele 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. POIANA 
CIMPINA 52 p (44—25), 2. Nitra- 
monla Făgăraș 41 p (54—28), 8. 
Metalul Tg. Secuiesc 38 p (36— 
27)... pe ultimele locuri : 13. Pe
trolul Băicol 32 p (27—28), 14.
Metrom Brașov 32 p (28—30), 15. 
Utilajul Făgăraș 32 p (34—43), 18. 
Chimia Brazi 30 p (31—27).

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

• Etapa următoare, a 26-a, se 
va disputa joi 29 mai (ora 13).



TURNEUL 
INTERNATIONAL 

DE ȘAH AL ROMÂNIEI
Luni s-a desfășurat runda a 

8-a a Turneului internațional 
masculin de șah al României 
cu următoarele rezultat* : 
Gauglitz — Hawelco 0—1, Io- 
nescu — Doholan 1—0, L. Ol
tean — D. Oltean */» —Vi, Lupu

probleme de idimalutr.. ■ deși 
un 4—fi lejer, ta compania echi
pei Tepatirian, ar putea sugera 
altceva,

!• Selecționata Braziliei, una 
dintre marile favorite, a ajuna 
la Guadalajara (oraș binecunos
cut, Încă din 1970 : o, tempora !). 
fără a avea insă în Lot două piese 
de bază. Cerezo șt Oirceu, care 
au luat drumul in sens opus— 
spre țară.

• Sad-ooreenll au învins eu
5—2 echipa N-eza, dar ceea ce 
rămlne remarcabil este faptul că 
acest meci de antrenament s-a 
desfășurat cu... porțile închise I t 
Așa că ziariștii șl publicul aș
teaptă „surprizele" tactice ex
puse tocmai tn meciurile Oficiale.
• Apropo de noutăți tn materia 

de tactică : echipa Portugaliei a 
ciștigat la un scor categoric — 
11—0 — antrenamentul cu forma
ția Nova. Să fie, oare, rezultatul 
unei curioase așezări in teren, cu 
3 apărători, fi mijlocași și un a- 
tacant T Vom vedea, cind va 
fi,_ mai greu !
• Franz Beckenbauer ișl face 

noi griji, d-'jpâ posibila absență 
a liil Rummenigge din prima 
partidă oficială : de astă dată. 
Matbias Herget s-a accidentat la 
un genunchi și va avea cîbeva 
zile de pauză. Aceste probleme 
nu au, desigur nici o legătură 
cu faptul că antrenorul echipei 
R.F.G. a anunțat că. ta 1983, 
după turneul final al C.E., va 
renunța la actuala funcție șl 
chiar la profesia de antrenor. 
Surprinzătoarea decizie a fost 
comunicată de președintele Her
man Neuberger, care a adăuga» 
că hotărârea tu! Beckenbauer nu 
va influența tn nici un fel com
portamentul echipa! pe oare o 
pregătește, la aorop'.itul turneu 
final.

1 puncte șl echipa de tineret a 
ti-R.S.S. — 1 punct. In ul
tima ti a competiției s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
U.R.S.S, — Iugoslavia 11—7 (4—1.
3—1, 2—3, 3—2) : R.S.S. Gruzină
- Ungaria 7—5 «—1, 3—2, 2-9. 
1—3).

TIB • Proba de pistol vi teză 
din cadrul concursului interna
țional de la Suh! (R.D. Ger
mană) s-a încheiat cu victoria 
polonezului Adam Kazmarek — 
696 puncte (597 + 99), urmat de 
Oleg Takadov 694 (594 + 100) șl 
Ralf Schumann (R.D. Germană)
— 694 (597 + 97) puncte.

VOLEI •' Intr-un meci inter
național amical masculin, echipa 
S.U.A. a învins, la Osaka, forma
ția Japoniei cu scorul de 3—1 
(14, 19, —5, ».

— Georgescu 0—1. Partidele 
Negulescu — Urzică și Remon
— Foișor s-au întrerupt, în 
cele două jocuri Întrerupte ale 
rundei a 5-a : Remon — Gau
glitz */i —Vi, Georgescu — L. 
Oltean 0—1. în clasament con
duce Negulescu cu 4 p (1). 
urmat de Hawelco 4 p, Iones- 
cu, D. Oltean și Gauglitz cu 
cite 3‘/j p.

Azi, de la ora 14, In cadrul 
rundei a 7-a se vor intîln! : 
Foișor — Gauglitz, Urzică — 
Remon, Georgescu — Negu
lescu, D. Oltean — Lupu, Ha
welco — Ionescu, Doholan — 
L, Oltean.

Astăzi, In meci amical de handbal

STEAUA - VORWÂRTS
Astăzi, în sala Floreasca, 

campioana țării la handbal. 
Steaua, va întîlni (ora 17), în 
meci amical, puternica forma
ție Vorwărts Frankturt/Oder 
(R.D.G.).

De azi, în Grecia

SUCCESE ROMÂNEȘTI
PESTE HOTARE

AURELIA DOBRE A CIȘTIGAT 
LA TREI APARATE

PARIS. — Concursul special 
pe aparate din cadrul întîlnirît 
Internationale de gimnastică 
pentru junioare, ce s-a desfă
șurat in orașul francez Gre
noble. Intre selecționatele 
României si Franței a fost do
minat de sportiva română Au
relia Dobre. care a terminat 
învingătoare la bîmă. cu 19.30 
puncte, sol — 19.90 puncte M 
paralele — 19,75 puncte. La 
sărituri primul loc a fost ocu
pat de Gabriela Potorae (Româ
nia). cu 19,52 puncte, urmată 
de Aurelia Dobre — 19,47 punc
te si Mirela Bidon (România) 
— 19.35 puncte.

★
CONCURSUL DE GIMNASTICA 

RITMICA DE LA TOKIO

TOKIO. — Competiția inter
națională de gimnastică ritmi
că de la Tokio, la care au 
participat sportive din 19 țări, 
s-a încheiat cu desfășurarea 
concursului cu obiecte. în ca
drul căruia gimnasta română 
Florentina Butaru s-a situat pe 
locul 3 la exercițiul cu măciuci, 
obtinind 19,625 puncte.

întrecerea a fost dominată de 
Bianca Panova (Bulgaria), In-

ȘASE NOI VICTOR» ALE 
CANOTORILOR

VICHY. în ziua a doua a 
regatei de canotaj de la Vlchy, 
Marioara Popescu a ciștigat la 
schit simplu (7:54,51) înaintea 
Sylviel Schwabe (R.D.G.) 
7 39,51 șl Annel Mardea 
(S.U.A.) 8:12,65. Echipajele fe
minine ale României au tnvins 
la schit 4+1, dublu șl 4 f.c. La 
bărbați echipajele noastre 
s-au clasat pe primul loc la 
2 Le. și 2+1.

TINERELE VOLEIBALISTE
CIȘT1GĂTOARE IN POLONIA
VARȘOVIA. Turneul de vo

lei junioare din capitala Po
loniei a revenit echipei Bucu- 
reștlulul (3—1 in finală cu So
fia). Pentru locul 3, Praga — 
Varșovia 3—0.

★ ★
vingătoare la exercițiile cu 
coarda, mingea si panglica, in 
timp ce la exercițiul cu mă
ciuci a cîștigat sovietica Mari
na lîobacL
„MEMORIALUL CAPABLANCA*  

LA ȘAH
HAVANA. — După 4 runde. 

In turneul international de sah 
„Memorialul C.apablanca" de la 
Havana lider al clasamentului 
este marele maestru argenti
nian Garcia Palermo cu 33 
puncte, urmat de Vladimirov 
(U.R.S.S.) cu 3 puncte. Tînârul 
maestru român Dan Bărbules- 
eu, care în runda • 4-a a re
mizat cu brazilianul Sunye se 
află pe locul 5. eu 2 puncte.

După Congresul LE.IM.

SPRINTUL - PONDERE CRESCUTĂ
LA MARILE ÎNTRECERI ALE ÎNOTULUI

Congresul Ligii Europene de 
Natatia, car*  • avut loc re
cent la Bonn. • reunit repre
zentanți a a de federații na
ționale afiliate. Intre care, in 
premieră, din Liechtenstein ti 
Cipru. El a dezbătut — după 
cum ne spunea secretarul rea- 
ponsabil al F.R.N.. Lucian Du
mitrescu — .nuoaeroase nropu- 
nerl privind Îmbunătățire» sta
tutului și regulamentelor L-EJU 
Izvorfte din dorința de a se ti
ne pasul eu impetuoasa dez
voltare a acestei importante 
discipline a „patru discipline o- 
limpice". • De bună seamă, din
tre deciziile luate un ecou deo
sebit are includerea In progra
mul Campionatelor Europene a 
probei de 56 m liber. • »S-« 
discutat, de fapt, despre oficia
lizarea întrecerii pe lungimea 
de bazin olimpic la toate cele 
patru procedee, dar, din motive 
Întemeiate (nn in ultimul rind 
spre a nu mări eu încă o zi 
programul de întreceri), numai 
craniul a fost acreditat. Iată 
că, după ce începutul se face la 
CJK. de la Madrid, din luna 
august a acestui an. sprintul 
capătă o pondere însemnată In 
marile Întreceri. Să snerăm că 
vestea a fost primită cu bucu
rie si cu ambiții sporite de 
foarte talentata noastră înotă
toare Tamara Costeche — una

CAMPIONATUL MONDIAL Of
MOSCOVA. — La Vilnius, tn 

Campionatul Mondial de șah 
pentru junioară, ducă 10 run
de in clasament conduce Ildiko 
Madl (Ungaria), cu 83 puncte, 

dintre cele mai rapide din lu
me — si de antrenorul său 
Mihail Gothe". • Alte hotăriri 
mal importante? • „Există • 
propunere americană privind 
sporirea numărului de repre
zentanți ai înotului si sărituri
lor dintr-e tară, de la doi. la 
trei de probă. L.E.N. se va opu
ne. conform celor stabilite la 
Bonn, fată de această initiati
ve la Congresul din vară, da 
la Madrid. Foarte multe încer
cări de modificare a regula
mentului vizează doIouL Dată 
fiind varietatea si complexita
tea problemelor, a fost încre
dințată Comitetului Tehnic al 
acestui sport sarcina de a stu
dia tn amănunt situația in Iu
lie. eu ocazia CE de juniori, 
urmind să se ia o decizie I» 
Congresul extraordinar de anul 
viitor". • Este, desigur, fixat ca
lendarul celor mai apropiate 
întreceri continentale ale nata- 
tiei • „Campionatele Europene 
de seniori vor avea loc. în *87.  
la Strasbourg (Franța), intre 16 
si 23 august, urmate la doi ani 
de cele de la Bonn. Juniorii 
îsi dispută șansele ceste două 
luni tn Berlinul Occidental, ta 
anul la Roma, in 1988 in Olan
da. un an mai tîrziu tn Marea 
Britanic."

G. R.

ȘAB PfNTRO JUNIOARE
urmată de Baghlnskaite (URSS) 
6,5 puncte (1). Mădătina Strce 
(România), care in runda a 
10-a a câștigat la Esparon. ocu
pă locul 10. cu 5 puncte.

CAMPIONATELE BALCANICE LA VOLEI
© Ecblpdc noastre,

PATRAS, 26 (prin telefon). 
Primele reprezentative de vo
lei ale tării noastre au ajuns 
duminică în Grecia pentru a 
participa la ediția din acest 
an (a 19-a la masculin si a 
17-a la feminin) a Campiona
telor Balcanice : echipa de fete 
la Arta, gazda competiției fe
minine, oraș situat pe coasta 
Adriaticii. iar cea de băiet! în 
orașul-port Patras, de pe coas
ta nordică a Peloponezului.

La puține ore după sosirea 
în localitatea gazdă a întrecerii 
masculine, echipa noastră a 
efectuat, duminică după-amia- 
ză, primul antrenament în sala 
de Ia complexul sportiv al o- 
rașului, unde, de miercuri pînă 
sîmbătă, va disputa titlul 
balcanic. De fapt, competiția în
cepe chiar marți (n.r. — azi), 
dar numărul de echipe fiind 
impar, in fiecare zi una dintre 
cele cinci formații prezente aici 
(Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
România si Turcia) va avea 
cîte o zi liberă, prima care va 
„sta" fiind echipa noastră.

Luni, băieții noștri au efec
tuat în sala de joc alte două

ACTUALITATEA LA TENIS
• în finala turneului de la 

Lugano din cadrul Circuitului 
feminin, s-a înregistrat o ma
re surpriză : italianca Raffaela 
Reggi a intrecut-o pe bulgă
rea ica Manuela Maleeva cu
5— 7, 6—3, 7—6.
• tn turneul de ta Florența, 

contlnd pentru Marele Premiu 
Nabisco, ecuadorianul Andres 
Gomez a dispus, in finală, de 
suedezul Henrik Sundstrăm cu
6— 3, 6-4,

• La Dusseldorf a avut loc 
finala competiției dotate cu 
Cupa Mondială. Surprinzător, 
victoria a revenit echipei Fran
ței, care a dispus de reprezen
tativa Suediei, deținătoare a 
Cupei Davis si marea favorită 
a competiției, cu scorul de 2—1 : 
Leconte — Jarryd 6—3. 3—6, 
6—I. Tulasne — Wi lander 1—6,
4—6. Leconte Forget — Wilan- 
der. Jarryd 6—3. 2—6. 6—2.
• în turneu! feminin de la 

Paris. Franța a întrecut Polo
nia cu 3—0. iar Brazilia a dis
pus de Canada cu 3—1.

• în meciul de Cupă Davis 
Polonia — Finlanda scorul fi
nal a fost de 3—2. în partida 
decisivă : Rogowski — Paltin 
6-2, 4—6, 5—2, 6-1.

printre favorite
antrenamente. la capătul căro
ra ne-au lăsat impresia că au 
resurse suficiente pentru a 
aborda întrecerea cu șanse la 
un rezultat final bun. Remar
cabil ni s-a părut interesul ma
nifestat aici de către presa și 
specialiștii eleni tată de echipa 
României (socotită una dintre 
favorite), după valoroasele pres
tații ale echipei Steaua, la sfir- 
șitul lui februarie, în turneul 
final al Cupei Cupelor, precum 
și în ..amicalele" cu naționala 
Greciei, susținute și câștigate de 
steliști tn ajunul amintitei 
competiții. Dintre toți, Dascălu 
se bucură aici de multă popu
laritate. dar tn centrul atenției 
se află șl ceilalți colegi de club, 
precum șt dinamovistul Pop. 
Alături de cei doi „tunari", 
antrenorii C. Ores și V. Dumi
trescu au mai deplasat la Pa
tras pe Mina, Constantin, Șoica, 
Pralea. Manolc, Pădurețu, Scho- 
berl, Ferariu, Drăgușin și Te
leagă.

La fete. reprezentativele 
României și Bulgariei se deta
șează de celelalte participante 
(Iugoslavia, Turela și Grecia), 
așa că este de așteptat ca titlul 
să se decidă în ultima zi. sim- 
bătă. In meciul direct în lotul 
deplasat de antrenorii S. Chi
ntă și V, Moșescu figurează 
Doinița Dimofte, Mirela Po
povich,. Daniela Dinică, Geor- 
geta Ene. Eugenia Cotescu, 
Ottilia Szentkovics, Speranța 
Gaman, Daniela Coșoveanu. 
Mirela Nistor, Cristina Anton. 
Felicia Popescu și Tatiana 
Popa.

Modesto FERRARIN1

TELEX • TELEX < TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM a „Marele 

Premiu" al Belgiei la Formula 
1. desfășurat pe circuitul de la 
Spa-Francorehamps, a revenii pi
lotului britanic Nigri Mansell 
(„Williams Honda“j, care a par
curs cei 298,807 km ai cursei in 
1.27:57,925. Pe locurile următoare 
s-au clasat brazilianul Ayrton 
Senna („Lotus Renault") șt suede
zul Stefan Jcnansson („Fenrari). 
Lider al clasamentului plloțllor 
a devenit acum Ayrton Senna 
cu 85 puncte, urmai de Alain 
Prost (Franța) — 23 puncte șl 
Nigel Mansell — 18 puncte, a Ra
liu! „Saturnus", din Iugoslavia, 
ta cadrul Campionatului European, 
s-a încheiat cu» victoria echipa
jului vest-germ an Rolf Petersen, 
Andre Bockrimann („Opel Manta 
W0"). Pe locurile următoare s-au

E vremea retușurilor de ultimă 
oră, a porUdelor-școală, a defi
nitivării garetntlor specifice fie
cărui jucător ta vederea prime
lor tatdlnfcri oficiale din turneul 
final al C-M. lată, ta continuare, 
alte amănunte roșite dta Mexic 
la redacție :
• In așteptarea ultimei partide 

de verificare de vineri, cu echipa 
mexicană Morelia, selecționata 
Uniunii Sovietice efectuează cu 
„motoarele ta pBn“, 3 antrena
mente pe zi. Antrenorul Loba- 
novskl contează pe Întreg lotul.

ALTT ECOURI PRIVIND SUCCESUL STELEI ÎN C.C.E.
Intr-o retrospectivă consacrată cupelor europene de fotbal, 

ziarul Przeglad Sportowy din Varșovia menționează performan
ța echipei Steaua București, prima formație din țările socialiste 
care a reușit, să cucerească Cupa campionilor Europeni. „Fot
baliștii de la Steaua București, seric comentatorul ziarului po
lonez, au ciștigat cel mai prețios trofeu al soocerulul- continen
tal, realizând cea mal mare surpriză a anului și, poate, din În
treaga Istorie a competiției. învingători de două ori In Cupa 
Cupelor și de trei ori tn Cupa U.E.F.A., jucătorii echipei F.C. 
Barcelona doreau cu orice preț să ciștlge această partidă, dar 
românii s-au dovedit mal puternici In Jocul lor au impresio
nat Îndeosebi perfecta organizare a diferitelor compartimente, 
coeziunea psihică a întregii echipe, calmul dovedit in momen
tele decisive. Așa cura se cunoaște, soarta acestei finale a fost 
decisa prin executarea loviturilor de Ia 11 tn, care au afirmat 
talentul portarului Duca dam, acesta reușind să apere patru 
penaltyuri consecutive".

Beferindu-se, de asemenea, intr-un comentariu, la succesul 
fotbaliștilor români, ziarul Nepsport din Budapesta notează : 
„Stilul de Joc șl tactica echipei Steaua, concepția defensivă 
l-au îndemnat pe tnulțl să tacă o paralelă Intre Jocul forma
ției române și cel practicat de selecționata Italiei tn finala 
Campionatului Mondial din 1982 : o apărare sigură, activitate 
laborioasă la mijlocul terenului, chiar temporizare, spontanei
tate ta fazele ofensive. Acesta este an Joc toarte eficient, care 
a dus la cucerirea Cupei Mondiale de către italieni șl la cea a 
Campionilor Europeni de către Steaua. Celor care nu ar presta 
această manieră de Joc nu le r&mlnfc dectt să ofteze cu nos
talgie...-.

clasat iugoslavii Brane Klzmlcl 
— Rudi Sail („Renault 5 Turbo") 
șl sovieticii Valeri nimonov, Mi
nați Devei („Moskvlci").

BASCHET a Ia turneul femi
nin de la Szolnok (Ungaria), re
prezentativa U.RJ5.S. a Întrecut 
eu scorul de 70—Si (39—26) for
mația Cehoslovaciei, tar echipa 
Iugoslavie! a dispus cu 86—52 
(49—21) de selecționata secundă a 
Ungariei.

CAlArie a Concursul complet 
din cadrul Campionatelor Mon
diale din orașul australian Gaw- 
ler a fost ciștigat de formația 
Marii Britanii, urmată de echi
pele Franței și Australiei. La 
individual primul loc a fost ocu
pat de Virginia Leng (Marea 
Britanle). 

cu toate că fundașul Civadze a 
șuier*  o ușoară întindere. Agen
țiile de presă apreciază eforturile 
susținute ale seiecțlonabllilor ao- 
vtettd. care muncesc — conform 
părerilor de la fața locului — 
cam cel mal mult dintre finailști.

• Un grup de iraformaticlenl a 
alimentat cu toate datele posibile 
rai ordinator, mașina tndlcînd 
reprezentativa Ungariei nu nu
mai câștigătoare a grupei Ae la 
Leon. ei și ea finalistă, etapă tn 
care va pierde, însă, în fața An
gliei... Deocamdată, ungurii acuză

CICLISM • Turul Italiei, etapa 
a 14-a (XM km) a revenit irlan
dezului Martin Early, italianul 
Giuseppe Saronod este, ta conti
nuare, lider ta clasamerttul ge
neral.

HOCHEI PE GHEATA a Cana
dians Montreal este câștigătoare a 
.Cupel Stanley". In finala eu 
Flames Calgary rezultatele celor 
oluri meciuri au fost : 3—5, 3—2, 
5—3, 1—9, 4 3.

HOCHEI PE IARBA a La Bel
gium : India — Malayezla #—3 
(1-1).

POLO • Turneul Internațional 
de la Tbilisi a fost câștigat de 
prima reprezentativă a U.R.S.S., 
care a totalizat 8 puncte. Pe to
curile următoare s-au clasat for
mațiile R.S.S. Gruzine — 5 punc
te, Ungariei Iugoslaviei — este


