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UN ATRACTIV CONCURS 
ATLETIC INTERNAȚIONAL

Shit așteptate rezultate de bună valoare

Proletari din taate țările. untți-vă I

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT„Internaționalele" României, 
concurs atletic de tradiție p 
da anvergură, se află antfl a- 
cesta la cea de a 31-a ediție. 
De-a lungul anilor, din 1948 șl 
pînă astăzi, la concurs au hiat 
parte atleț! de renume din nu
meroase țări, de pe toate con
tinentele, care au înregistrat pa 
Stadionul Republicii, La Poiana 
Brașov șl. în ultimii ani, pe cel 
maj mare stadion al tării. „23 
August", performanțe de marcă, 
recorduri mondiale și europene. 
Ne face plăcere să reamintim 
că, in 1960, Iolanda Balaș-SB- 
ter, de exemplu, a dus recor
dul mondial la înălțime la 1,85 
m. iar în 1983 Anișoara Stan- 
eiu a sărit 7,43 m In lungime.

Anul acesta, în modul da 
desfășurare a competiției inter
vine o anume noutate, prin a- 
ceea că. in paralel cu întrece
rile Campionatelor Internațio
nale, va avea loc și un dublu 
meci al reprezentativei noastre 
feminine : România — Anglia 
Si România — R.S.FJ8. Rusă.

UNIVERSITATEA C. F. R. CRAIOVA, CAMPIOANA 
NAȚIONALĂ LA VOLEI FEMININ

Universitatea CFR Craiova, noua campioană. de la stingă spre dreapta 
in rindul de sus: Aurelia Dobre, Monica Șușman, Carmen Cuejdeanu, 
pro). I. Constantinescu — antrenor principal. Violeta Dinu, Iuiiana 
Enescu, Lucrețla Mlrea, prof. Viorel Dobre — antrenor secund, In 
rindul de jos: Liliana Hermeneanu, Tanța Drăgoi, Mireia Nlstor, Eu
genia Cotescu. Foto: Aurel D. NEAGU

Săptămină viitoare,

la poligonul Tunari
««as ws assȚXBasBwm; inr r-rrw™ rri wm a ihRtaaHBMaanMM»

Lumea tirului internațional 
trăiește in acest sezon o pre
mieră : înființarea și organiza
rea „Cupei Mondiale", sistem 
de concursuri importante, in 
cadrul cărora aspiranții la 
Jocurile Olimpice au prilejul 
să-și îndeplinească haremurile 
Si să obțină locuri pentru țările 
lor la Jocurile Olimpice. în prl-
viața locurilor, trebuie mențio
nat că numai învingătorii, pe 
probe, la unul din concursurile 
de „Cupă Mondială" pot rea
liza acest obiectiv pentru tara 
lor. La aceste locuri, se adaugă 
cele cîștigate în cadrul Cam
pionatelor Mondiale si ale cam
pionatelor continentale din anii 
1936 și 1987.

Ca o recunoaștere a valorii, 
a prestigiului școlii românești 
de tir și a locului important pe 
care-I ocupă in calendarul mul
tor țări. Campionatele Interna
tionale ale României figurează 
printre cele 6 întreceri care au 
fost admise în „Cupa Mondia-

Azi $i oiiiuc, la Iraiova

SCRIMERII ÎȘi VOR 
DESEMNA CAMPIONII

Azi și mîine, Sala Sporturilor 
din Craiova găzduiește finalele 
Campionatelor Naționale de scri
mă., în probele individuale. Pe 
listele de concurs sînt înscriși 
de flecare armă cîte 24 de scri- 
meri calificați din fazele ante
rioare. fiind astfel în lupta pen
tru titlurile de campion marea 
majoritate a componenților lotu
rilor reprezentative, aflate în 
plină pregătire pentru apropia
tele Campionate Mondiale, din 
iulie.

Vineri vor evolua pe planșele 
craiovene floretiștii și sabrerii, 
iar sîmbătă floretistele și. spada
sinii.

atenția, 
Fizuleto 
la Inăl- 
(Bulga- 
Grigori 

Fomenko

Pa stadionul ..23 August" se 
vor afla, deci, in dispută o ae
rie de atlete de certă valoare 
mondială, candidate la poziții 
fruntașe In diferitele probe ale 
viitoarelor Campionate Europe
ne. din luna august, de la 
Stuttgart. între ele figurează si 
atletele noastre Mari cică Puică. 
Doina Melinle, Cristieana Ma
tei, Mihaela Pogăceanu, Mihaela 
Loghin etc.

Dar la întreceri iau parte și alți 
atlet! valoroși. Rețin 
in acest sens. Hrvoje 
(Iugoslavia), cu 2,26 m 
time. Rumen Stolanov 
ria) 5,55 m la prăjină, 
Egorov si Serghel 
(U.R.S.S.) 5,65 m și, respectiv, 
5,50 m la prăjină. Maria Janak 
șl Katalina Hartal (Ungaria) 
60,66 m $i 60,54 m la disc etc„ 
cărora li se vor adăuga frunta
șii atletismului nostru, pe care-i 
așteptăm cu cifre tot mai bune.

Concursul începe sîmbătă la 
ora 16,30 șl continuă duminică, 
de la ora 16.

lâ“ de tir. Celelalte 5 compe
tiții sînt : Campionatele Inter
nationale ale Mexicului, R. D. 
Germane (Suhl). R. F. Germa
nia (Miinchen), Elveției (Zurich) 
și Concursul de la Suhl, la 
probele pentru arme cu glonț. 
Așadar, poligonul Tunari va fi. 
deci, gazda unei competiții de

Repere ale performantei de azi gi deînBneE

In ce măsură răspunde sportul gălățean
CERINȚELOR COMPETITIVITĂȚII INTERNAȚIONALE ?

Marea performanță sportivă româneas
că este acreditată in arena internațio
nală prin multe discipline care, de-a 
lungul anilor, au cucerit laurii victori
ilor la Jocurile Olimpice, la Campiona
tele Mondiale și Europene, la alte mari 
competiții unde sportivii României, la 
nivelul reprezentativelor naționale sau 
formațiilor campioane, s-au numărat 
printre cei mai buni.

In șirul lung și prestigios al perfor
manțelor și performerilor de neuitat, 
prezentul și viitorul imediat au datoria 
de a păstra tradiția acestor succese și, 
mai ales, de a răspunde cit mai eficient 
marilor exigențe ale participării la în
treceri de anvergură, unde obiectivele 
majore ale unei • clasări superioare, de

prestigiu și rezonanță, se impun cu 
pregnanță. Aceasta cu atit mai mult cu 
cit, recent, in cuvintarea rostită la 
solemnitatea acordării unor inalte 
distincții echipei de fotbal Steaua, 
ciștigătoare a C.C.E., tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 
general al partidului, președintele 
Republicii, sublinia: „să facem în așa 
fel incit toate loturile sportive, din toa
te domeniile, să se prezinte in compe
tițiile internaționale cu o temeinică 
pregătire, cu hotărlrea fermă de a re
prezenta cît mai demn culorile tricolore 
românești".

Și nu puține au fost succesele spor
tului românesc pe plan mondial și eu
ropean in cele aproape șase luni trecu

te din acest an, aflat la jumătatea ci
clului olimpic. Nu întotdeauna, insă, in
tre obiectivele propuse și rezultatele ob
ținute, in asemenea competiții de inalt 
nivel, s-a constatat o concordanță. U- 
neori chiar o flagrantă discrepanță in
tre vorbe (dinaintea startului) și fapte 
(din timpul întrecerilor), scuzele de du
pă eșec escamotind adeseori cauzqle re
ale ale acestuia.

Din dorința de a înfățișa situația exis
tentă in anumite discipline sportive, In 
unități unde se pregătește performanța 
de azi și de miine, ziarul nostru lan
sează un ciclu de materiale analitice, 
prin intermediul opiniilor celor ce mun
cesc efectiv, cu responsabilități, in acest 
domeniu.

Pentru început, județul Ga
lați. La masa rotundă, organi
zată în municipiul de reședin
ță, au participat : conf. univ. 
FLORIN BALAIȘ, președintele 
C.J.E.F.S., prof. ȘTEFANIA 
CONSTANTIN, secretar ai 
C.J.E.F.S., TOMA BADIU, in
spector școlar la Inspectoratul 
județean, VICTOR VA.SILA- 
CHE. președintele clubului 
Oțelul, prof. IONEL MUȘAT, 
directorul C.S.Ș. 1, prof. VIC
TOR IGNAT, directorul C.S.Ș. 
2 din Galați, prof. PETRE
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Începe cupa
CARPAȚI LA POLO

Turneul Internațional de polo 
al tării noastre, dotai cu Cupa 
Carpaii. debutează In această 
dimineață, in bazinul Dinamo 
din Capitală. Prima reuniune a 
competiției Începe la ora 9, cu 
medul dintre selecționatele de 
seniori Si juniori ale României. 
In continuare : RJS.S. Ucrainea
nă — Polonia, Cehoslovacia — 
Bulgaria.

După-amlază, de la ora 17, 
au loc întilnirile Polonia — 
România juniori. R.S.3. Ucrai
neană — Bulgaria, România — 
Cehoslovacia.

Lupta acerbă pentru titlu dată 
In aoeastă ediție a campionatu
lui a luat practic sOrșlt In pe
nultima etapă a turneului de la 
București. ctad craiovencele 
au reușit o spectaculoasă victo
rie asupra dlnamovlsteStor. Ele au 
cîștigat neașteptat de ușor. in 
trei seturi, ta fața unei echipe, 
Dinamo, căreia simpla victorie, 
necondiționata de scor, l-ar fi 
adus din nou ta față posibilita
tea de a-și păstra titlul, posi
bilitate compromisă ta ziua pre
cedentă In meciul cu slblencele. 
Dar dlnamovlstele au evoluat a- 
patlc, fără nerv șl clarviziune, 
ta timp ce studentele dta Bănie 
au jucat cu multă dezinvoltu
ră, domlntad clar derbyul. Sin
gura sclipire a bucureștencelor, 
cea din setul secund, clnd, con
duse cu 10—4 șl 12—3, răstoar
nă situația : 12—13, a fost repe
de anulată de blocajul ferm șl 
Drecls al adversarelor, care au 
egalat la 13 și apoi au reușit 
victoria. A fost momentul psiho
logie al medului, pentru că, ta

Gheorghe DEDIU 
Gheorghe LAZAR

(Continuare in pag. 2—3)

amploare si de reală importan
tă sportivă internațională, or
ganizată săptămină viitoare, de 
la 18 ia 22 iunie. Pînă în mo
mentul de fată si-au anunțat

Radu TIMOFTE

(Continuare In pag 2—3)

IOAN, președintele C.S.M. Du
nărea, MARCEL IRIDON, an
trenor de haltere la C.S.M.

LINIA OE FORȚA - JUNIORII,
F. Balaiș : Potențialul actual 

al sportului gălățean se apro
pie de cerințele marii perfor
manțe, ca proces în timp, mai 
ales, exigențele deosebite pe 
care le capătă, pe zi ce trece, 
înalta reprezentare în arena 
internațională solicitind mereu
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LA SIBIU, START IN A 21-a EDIȚIE
A „RALIULUI DUNĂRII-DACIA"•• --------------- —

SIBIU. 12 (prin telefon). Vi
neri și sîmbătă, județul Sibiu 
găzduiește „Raliul Dunării — 
Dacia", ajuns la cea de a 21-a 
ediție. Străvechiul Cibinium, 
astăzi municipiul Sibiu, este 
străbătut in această săptămină 
de participantele la întrecere — 
mașini frumoase, de diferite 
mărci, decorate multicolor. Ra
liul, concurs internațional in 
calendarul F.LA., contează ca 
etapă In .Cupa Păcii și Prie
teniei", la el participînd echi
paje din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Polonia, Româ
nia. Ungaria și U.R.S.S. pe ma
șini fabricate In țările socialis
te : Dacia 1310, Lada UFTS 1600, 
Polonez 2000, Skoda 130 LR, 
Trabant P 800, Wartburg 353 V. 
In prima parte a săptăminli, 
partlclpantii — circa 30 echipa
je din alte țări, precum și re
prezentanții României — au fă
cut ultimele verificări ale ma
șinilor. precum si recunoașterea 
traseului. Raliul din acest an 
va avea 862,8 km, 36 controa-

CIȘTIGATOAREA TITLULUI LA BASCHET, 
CUNOSCUTĂ ÎNAINTEA TURNEULUI FINAL
Ieri, Steaua a obținut victoria

Cea
Campionatului 
baschet 
gramat a 
eternele 
Steaua și 
nei săli 
pentru un 
tic, care nu cu 
in urmă 
orice arenă, baschetbaliștii de 
la Steaua au cîștigat cu 78—76 
(44—36), asigurîndu-și 
avantaj decisiv 
cerirea unul nou 
compioni. Sportivii 
au început meciul în 
incă din start și-au 
un avantaj consistent 
la de scor : 13—6 în 
25—14 în min. 10 ; 35—26 in 
min. 15 și 44—36 la pauză.

La reluare, dinamoviștii 
se împacă cu situația de

de a 30-a etapă 
National 

masculin a ț 
șasea partidă dintre 
rivale la titlu, 
Dinamo. In fața u- 
dezolant de goale 
derby baschetbalis- 

multă vreme 
făcea neîncăpătoare

pentru 
titlu 

militari 
viteză și 
asigurat 

pe tabe- 
min. 5 ;

Paul IOVAN

(Continuare în pag a 4-a)

Dunărea, dr, MIHAI TROACA, 
de la Dispensarul policlinic 
pentru sportivi din Galați.

PREMISA - CLUBURILE ȘCOLARE
atingerea unei noi calități. In 
acest sens, de altfel, este ori
entat planul nostru de dezvol
tare, parte componentă a pla
nului mișcării sportive româ
nești. Desigur, noi analizăm 
periodic, atit in biroul Consi
liului județean, cît și cu acti

Vineri 13 iunie 1986 1

le orare $1 32 probe de clasa
ment.

Plecarea are loc vineri, la 
ora 17,01. din fața Casei de cul
tură a orașului (primul echi
paj), revenirea fiind prevăzută 
pentru sîmbătă, începînd de la 
15.41. Echipajele noastre Unt 1 
ROMÂNIA I : Balint — Zăr- 
nescu, Vasile — Scobai, Bote- 
zan — Popa, Nntă — Dumitriu. 
Mateescu — Motoc ; ROMÂNIA 
II : Cojocarn — Bucur, Bușu- 
lescu — Mihai, Duval — Pop. 
Aides — Zogorean, Gheorghiu 
— Pancsur, Andrei — Amărică, 
toți pe Dacia 1310.

Tot in aceste zile, în oraș, 
pe șoselele județului, o adevă
rată „demonstrație* a automo
bilelor de epocă (fabricate In
tre 1930—1960) participante, in 
cadrul „Daciadei", la un con
curs final pe tară. In programul 
acestuia, o expoziție de mașini 
și o paradă pe străzile munici
piului Sibiu.

Modesto FERRARINI

hotărltoare (78-76 cu Dinamo)

V. Ion (Steaua) înscrie un 
coș pentru echipa sa, cu toată 

opoziția lui Vinereanu 
Foto: Iorgu BĂNICĂ

vul, îndeplinirea obiectivelor 
din acest plan, importantă în
să — esențial, aș spune — 
este munca de fiecare zi a 
fiecăruia dintre noi și mai 
ales a celor doi factori care, 
într-o echipă interdisciplinarâ, 
condiționează performanța r

Masă rotundă realizată de :
Paul SLAVESCU și 

Telemac SIRIOPOL

(Continuare in pag 2—3)



CEI MAI BUNI
DIN... 24000

Bacăul a găzduit, de curînd, 
finalele cupei U.T.C. la hand
bal (fete) și baschet (băieți), 
întreceri ample, cu caracter de 
masă, intrate pe făgașul tradi
ției (a 10-a ediție pentru hand
bal, a 6-a pentru baschet). 
Momentul final al competiției 
l-a constituit festivitatea de 
premiere, care a avut loc pe 
cocheta bază sportivă I.M.U. 
(gazda meciurilor de handbal) . 
Dar, pină la solemnitatea vîr- 
fului de piramidă s-a ajuns 
prin dispute eliminatorii la 
nivel de comună, de sector, de 
municipiu, de județ, de zonă, 
angrenind, se estimează, peste 
1000 de echipe pentru fiecare 
din cele două ramuri sportive, 
înmulțiți cu 12 și reiese cifra 
beneficiarilor acestei acțiuni 
sportive, Ia scară națională : 
mai bine de 24.000.

Turneul de handbal, care a 
reunit câștigătoarele de zonă, 
județele Iași, Caraș-Severin, 
Ialomița, Bacău, Sibiu, Alba, 
Vîlcea, Municipiul București, a 
revenit județului Sibiu, repre
zentat de Lieeul agro-industri
al din Dumbrăveni (profesor 
de educație fizică, loan Szom- 
bati). Scorul finalei, 16—8 (8— 
4), în compania Liceului 
„Victoria" din Iași, a fost edi
ficator, consfințind bunele 
prestații ale acestei echipe pe 
parcursul competiției, pre
figurate, intr-un fel, de 
„bronzul" obținut la ediția 
trecută. Pe treapta a treia a 
podiumului. Liceu! Chimic din

Slobozia (jud. Ialomița). S-au 
distins cîteva elemente cu dis
ponibilități certe pentru jocul 
de handbal : Mariana Șoaită, 
Iuliana Irimie (Sibiu), Elena 
Alcazir (Iași), Florica Gradea 
(Ialomița), Adina Catană 
(Vilcea).

în fruntea ierarhiei „basche
tului", o reprezentantă a amfi
trionilor competiției, Liceul 
Letea din Bacău (prof. Doru 
Avădăvoaicei), care face și el 
un salt semnificativ, de pe lo
cul trei (în 1985), pe locul în- 
tii. Dintre celelalte 7 finaliste, 
reprezentantele județelor Bu
zău, Dîmbovița, Teleorman, 
Argeș, Mureș, Dolj, Timiș, a 
acces in finală Liceul indus
trial nr. 2 Roșiorii de Vede 
(jud. Teleorman). Meciul deci
siv, de sub cupola sălii „Ori
zont", a Clubului sportiv șco
lar Bacău, Încheiat cu scorul 
de 80 — 50 (41—25), a fost a- 
greabil, și de un fair-play care 
l-a depășit pe cel al tribune
lor, populate de o subiectivă 
galerie feminină (colegele pro
tagoniștilor). Unul dintre arbi
trii finalei, divizionarul A 
Costică Negrău, a ținut să 
sublinieze nivelul tehnic de 
ținută al întrecerilor, preocu
parea pentru popularea lor cu 
jucători de gabarit („liderul" 
lor, Grigore loan, 2,03 m, com
ponent al formației clasată pe 
locul trei, Liceul „B.P. Hajdeu" 
— jud. Buzău).

Ion CUPEN
Die IANCU, coresp.

PRIMELE RECORDURI, NOi PROMISIUNI
Recordurile au început să cadă 

ăieă iii z-ua inaugurală a Cam
pionatelor Naționale de înot, care 
au loc în bazinul „23 August" 
din Capitală, șl vom consemna, 
cu siguranță, to zilele următoare 
(serii de la ora 10, finale de la 
17,30). rezultate de înaltă valoa
re. Poate chiar azi, când progra
mul e dominat de probele femi
nine de 400 mixt și 100 spate, cu 
3 performere ale anului inter
national.

Primele curse au avut învin
gători scontați — recordmanii 
țării, băimărenii Stela Pura șl 
Robert Pinter. La feminin, vic
torie- dară în disputa cu con- 
ci-tadinele Maricica Cullcă și Co
rina Creț. In proba băieților, 
duelul campionilor europeni de 
junior' (Pinter și Ponta) a fost 
interesant pe prima „sută", ce) 
dinții Intorctad cu un avantaj 
minim, pentru a se desprinde in 
con tar.ua re.

Brasiștil au fost cei mai... gră
biți to privința stabilirii unor 
noi recorduri, ambele de juniori, 
încă de dimineață, arădeanul 
l.aszlo Bay deschidea seria mo
dificărilor de tabelă, prin 1:09,6 
coreettndu-șl astfel propria per
formanță de vtrf ea junior (1:10,1, 
din mai, la un concurs in Iugo
slavia). In finală, mare luptă în
tre trei eoncurenți, generatoarea 
urnei performanțe deosebite: cu 
1:08,41. dinamovlstui Oliviu Băcu- 
ieți a doborît cel mai vechi re
cord național, care dăinuia din 
1963, cam de cind se năștea... 
Oliviu. Bay a „mers" mal bine 
dedt dimineață, cu două zecimi. 
O frumoasă dispută la fete. Plo- 
iesșteanca Tamara Costache, ma
rea noastră speranță la... craul, 
a luat un start remarcabil, ta- 
stalîndu-se de la bun început și 
menținlndu-se to frunte, atin- 
gtod prima placa, cu un nou 
necord de junioare, 1:14,1S. ur
mată îndeaproape de dlnamo- 
vista Marina Miclea, care a Îno
tat de asemenea sub timpul de 
vlrf anterior al categoriei (fosta 

recordmană, Cristina Deveseleanu, 
a fost a treia).

Stela Pura a mal dștlgat o 
probă, 200 liber, cu un excelent 
rezultat (a șasea performanță 
mondială a anului — 2:02,14), În
registrat la capătul unei curse 
de toată frumusețea, cu Noeml 
Lung, cronometrată de asemenea 
sub vechiul record, disputei „cu
loarelor" 1 șl 4 adăugindu-I-se 
și evoluția bună a Ramonei Ter- 
șanschi. In proba masculină, o 
nouă victorie a lui Pinter, ulti
mul bazin fiind decisiv în to tre
cerea Iul cu J. Bart.

In ștafetele de ieri, o „triplă" 
băimareană, respectiv un net 
succes dinamovlst.

REZULTA TE TEHNICE. 200 flu
ture f: 1. STELA PURA (CSMȘ 
Baia Mare) 2:14,70; 2. Marlelca 
Culică (CSMȘ) 2:17,33; 3. Corina 
Creț (CSMȘ) 2:23,40; 200 fluture 
m: 1. ROBERT PINTER (CSMȘ) 
2:03,35; 2. Cr. Ponta (Dlnamo)
z:06.10; 3. R. Bandl (CSȘ Petro
lul Ploiești) 2:10; 100 bras f: 1. 
TAMARA COSTACHE (Ploiești) 
1:14,12 — rec. junioare; 2. Ma
rina Miclea (Dinamo) 1:14,45; * 
Cristina Deveseleanu CUc. 37 
Buc.) 1:15.72; 100 bras m: 1. O- 
LTVTU BACUTEȚI (Dinamo) 
1:08,41 — rec. seniori; 2. D. Drâ- 
guleț (Lie. 37) 1:09,11 ; 3. L. Bay 
(Crișul) 1:09,41 — rcc. . : *“* 
liber f: ~ ‘
— rec.

3.

l ~t.il — rec. jun. ; 200 
1. STELA PURA 2:02,14 

___ sen. șl jun. ; 2. Noeml 
Ltmg 2:03.01; 3. Ramona Terșan- 
sehl (CSMȘ) ?-.05,47 : 200 liber b: 
1. R. PINTER 1:54,19: 2. J. Bart 
(CSMȘ) 1:54:41; 3. B. Nan (Stea
ua) 1 :55.97 ; 4X100 liber f: 1.
CSMȘ 3:57,07 ; 2. CSMȘ H 4:15,03; 
3. CSMȘ TH 4:20,14; 4X100 liber 

1. DINAMO BUC. 3:35,34; 2.
CSMȘ 8:43.1: 3. CSȘ Petrolul
Ploiești 3:48,25.

Geo RAEȚCHI

b:
3.

REPERE ALE PERFORMANTEI l

CLUJENII IN PRIM-PLANUL IN

ei avtnd evoluții 
prim-planuJ con- 
situat, In special, 
ASA Cluj-Napoca, 

pe primele trei 
cinci probe dispu-

IAȘI, 12 (prin telefon). La baza 
hipică din localitate s-au desfă
șurat, timp de trei zile, întrece
rile etapei a H-a a Campionate
lor Naționale de călărie pentru 
juniori și fete (dresaj șl obsta
cole). Ospitaliera gazdă a asigu
rat — In ciuda condițiilor meteo
rologice total nefavorabile (ploaie 
torențială) care au făcut, in mare 
măsură, ca terenul de concurs 
să devină deosebit de greu — 

■ condiții propice de întrecere. Ti
nerii concurențl s-au angajat ta- 
tr-o dispută strînsă, flecare cău- 
tînd, in condițiile date, să-și pună 
In valoare buna pregătire. Este 
de notat, de asemenea, faptul că, 
dim diverse motive, o serie de 
asociații nu și-au trimis repre
zentanții la startul concursului, 
dar aceasta nu a scăzut cu ni
mic din meritele particlpanților. 
mulți dintre 
meritorii. In 
cursului s-au 
călăreții de la 
ei situlndu-se 
locuri din cele ___  .
tate, ceea ce dovedește că, in ge
neral, asociația clujeană dispune 
de reale posibilități. De asemenea, 
adăugăm la capitolul plusuri com
portările călăreților de la Dina
mo, CSM lași șl Steaua, care s-au 
aflat totdeauna printre anima
torii întrecerii, el situtadu-se pe 
locurile de frunte ale clasamen
telor. Dar, avînd în vedere toate 
circumstanțele, nu putem omite 
șl faptul că au fost evidente nu
meroase greșeli în conducerea 
calului pe parcurs, in stăpinlrea 
mijloacelor tehnice de abordare a 
obstacolelor, un exemplu oferin- 
du-1 juniorii de la categoria 16 
ani, unde, din cei 24 de particl- 
panțl, 9 au fost eliminați sau au 
abandonat. Să adăugăm, de ase
menea, șl faptul că la juniori 18 
ani doar un singur concurent, ea

și la fete, a 
penalizare.

Alături de 
dresaj a ofei 
terii de aprei 
ptolril calul 
specializați 
mai puțin p< 
probă rămîni 
licitară In c 
numărul eon 
cailor.

Așadar, ce 
curs au ofei 
bllltatea de 
specifice, cei 
ta continuări 
(programate 
tăm cu adto 
o calitate st

REZULTAT 
cole — fete 
(ASA Cluj-b 
0 p, 2. Ioa 
cu Novac 4 
(Dlnamo), c 
juniori 14 a 
(Dinamo), o 

1. Dumitru 
cu Safir 9 
Soneriu. cu 
Juniori II i 
(ASA CluJ- 
0 p, 2. Con 
rașl), cu Fa 
ștefan Stole 
4 p (102,5 a) 
Cluj-Napoca 
Păcală, Nor 
mir, Adrian 
8 p. 1. Agri 
9. Agricola 
dresaj : 1. Ș 
rado 477 p. 
Pas 453 p, 1 
grlcota P.
432 p.

Vineri, sin 
avea loc h 
concursului 
dovei.

Emar

S-A ÎNCHEIAT DIVIZIA B DE TINERET LA VOLEI (Urmare din pag. 1)

Duminică s-au desfășurat par
tidele ultimei etape din Campio
natul Republican al Diviziei B de 
tineret la volei. Iată rezultatele: 
FEMININ, seria I : CSU IEFS 
București — Metal 33 București 
3—2. CSM Otelul Tîrgoviste — 
Hidrotehnica Focsani 3—0. Oltcit 
Craiova — Ceahlăul TCMRIC P. 
Neamț 3—0. Comerțul Constanța 
— ASSU Craiova 3—0, CPB — 
Chlmpex Constanta 3—0, Chimia 
Tg. Măgurele — Braiconf Brăila 
0—3 : seria a n-a : Armătura Za
lău — Olimpia Oradea 3—0. 1TB 
Electra București — Maratex B. 
Mare 0—3. Universitatea Cluj- 
Napoca — Flacăra Roșie n Bucu
rești 3—0, Voința București — 
GIGCL Brașov 0—3, Metalotehnl-

UNIVERSITATEA C. F. R.
(Urmare din pag. 1) 

continuare, craiovencele n-au mai 
avut probleme. Excelente la blo
caj (Cotescu — Șusnian), efi
ciente în atac (Drăgoi, Cuejdea- 
nu, Enescu), bine coordonate 
(Dinu), ele au reușit o parti
dă de excepție In față campioa
nelor, de la care doar Irina Ve- 
licu și Victoria Banciu au în
cercat să opună, cît de cit, re
zistență. $1, astfel, UNIVERSI
TATEA C.F.R. CRAIOVA devine, 
la 11 ani de la ultimul succes 
al Penicilinei Iași, a doua re
prezentantă a provinciei cafe 
reușește să-și aproprie titlul. Fe
licitările noastre antrenorilor —

ZALAU, 12 (prin telefon). — 
Aprigă, spre finalul ultimului tur
neu al grupei valorice secunde, 
lupta care se dă In Sala Spor
turilor de aici pentru supravie
țuirea în prima divizie de volei 
(masculin). In cea de-a treia 
zi a ieșit din cursa salvării 
deținătoarea „lanternei*, C.S.U. 
Oradea, care nu șl-a continuat 
șl confirmat debutul surprinză
tor de bun. în schimb, Relonul 
Săvinești, care a învins pe oră- 
deni cu 3—0 (11, 9, 8), are tacă 
mari speranțe de a rămîne în 
„A“, într-o dispută strînsă cu 
Calculatorul șl Tractorul. Echi
pa din Săvinești încurajată de 
o mică dar Inimoasă galerie a 
dominat clar jocul pe care-4 a- 
bordase cu angajament și multă 

ca Tg. Mureș — Explormin Ca
ransebeș 1—3, CSM Lugoj — Po
litehnica Timișoara 1—3. Au pro
movat In Divizia A Oltcit Craiova 
(antrenor M. Dumitrescu) și 
GIGCL Brașov (antrenor P. Stan- 
cu). Au retrogradat : Hidrotehni
ca Focșani. CP București, Voin
ța București si Flacăra Roșie n 
București.

MASCULIN, seria I : Vulcan 
București — CSU Galați 3—1, 
Gloria Tulcea — Prahova Plo
iești 2—3. Viitorul Bacău — CSM 
Delta Tulcea 3—2, ASA Buzău — 
Calculatorul n București 3—3, 
Spartacus Brăila — SARO Tlrgo- 
vlste 0—3. ITB Electra București 
— IATSA Dacia Pitești 1—3 ; se
ria a n-a : Explorări Știința n

CRAIOVA, CAMPIOANA
Ion Constantin eseu și Viorel Do- 
bre — șl jucătoarelor noii cam
pioane î în final, să remarcăm 
calitatea arbitrajului prestat de 
cuplul A. Dragomlr — D. Do- 
brescu.

in primul med al ultimei 
zdle de concurs CJSJ4L LI
BERTATEA SIBIU a învins după 
cinci seturi de mare luptă pe 
UNIVERSITATEA CJJt. CRA
IOVA, noua campioană, cu 3—2 
(8, 13, —11, —9, 9), reușind ast
fel in acest ultim turneu un a- 
devărat tur de forță : 5 vic
torii din 5 jocuri. Dta nou Mi- 
reta Popovlciu a dominat disputa 
la fileu, reușind să-șl conducă 
colegele spre victorie. Au artii- 

ambiție. De 1a învingători ne-au 
plăcut mal mult Bădiță, Ga- 
vril și Buruș, Iar de la învinși 
doar parțial, Teleagă și I. Dra- 
goș.

Destul de disputată’ și cea de 
a doua partidă, Tractorul —
A.S.A.  Electromureș 3—1 (—14, 
11, 6, 12), ta care echipa bra- 
șoveană confirmă nivelul foarte 
bun de pregătire eu care a ve
nit aici, ea desprinzîndu-se după 
un prim set echilibrat ta învin
gătoare șl amentațîndu-1 astfel 
poziția învinsei ta clasamentul 
grupei. De Ia învingători foar
te buni Sterea șl Ferariu.

lin ultima partidă î XSeond Dl
namo Zalău — Calculatorul 3—1 
(*, 11. — 7. !•).

B. Mare — Tractorul H Brașov 
3—0, PECO Ploiești — Voința Za
lău 3—2. CSM Caransebeș — ASA 
Sibiu 3—0. Voința Alba Iulia — 
Otelul Or. dr. P. Groza 3—1. Rapid 
București — Metalul Hunedoara 
3—1. IOR București — Oltul Rm. 
Vilcea 3—0. (Rapid București — 
ASA Sibiu 3—0, restantă din eta- 
na a 20-a). Au promovat In Di
vizia A CSM Delta Tulcea (an
trenor A. Stanclu) șl Rapid Bucu
rești (antrenor I. Șoacă), Au re- 
trogradat : Spartacus Brăila, ITB 
Electra București. IOR București 
și ASA Sibiu. (Corespondenți :
N. Mateescu. vaslllca Toader. C. 
Albu. L Domuța, N. Magda, M. 
Avanu, L Dlaconu, O. B&lteann,
O. Nemeș, G. Blzu, O. Lazăr, S. 
Nace), 

trat foarte bine N. Găleșeanu — 
L Covaci.

Ultimele 2 partide, ambele fără 
miză, au adus față in față echl- 
pede Dinamo — Flacăra Roșie 3—0 
(3, 7, 14) șl OSU-IMN Galați — 
Farul Constanța 3—2 (—4, 10, 11, 
—6, 9). De remarcat ci tn der- 
bytd bucureștean. Flacăra Roșie 
a utilizat to sextet patru juni
oare cu bun randament, to spe
cial Cornelia CoMa.

CLASAMENT FINAL
1. „U* CFR CV.
2. CSU-IMtN ca.
3. Dlnamo Buc.
4. CSM Libert. Sb.
5. Flacăra Roșie 
I. Farul C-ța

40 25 16 04:63 65 
40 25 16 91 :65 85
40 26 15 98:67 «5 
48 II a 74:80 58
40 17 23 66:99 57
40 10 30 50 :99 50

La Rimnlcu VUcea, In ultima 
etapă a seriei secunde s-au în
registrat următoarele rezultate: 
CALCULATORUL BUCUREȘTI — 
DACIA PITEȘTI 3-0 (9, I, 10), 
PENICILINA IAȘI — CHIMIA 
RM. VÎLCEA 3—1 (—6, 5, 10, 4)
șl RAPID BUCUREȘTI — ȘTIIN
ȚA BACAU 3—0 (10, 10, 11). AU 
promovat ta prima grupă va
lorică Dacia Pitești și Fenid- 
Hna Iași — aceasta din urmă 
după victoria asupra Chimie! ob
ținută chiar ta ultima si. Ra
pid București șl Știința Bacău au 
retrogradat ta Divizia B. (P, 
GEORNOru — coresp-) 

I
I8

LITORALUL ÎN 1986:
Sănătate - Reconfortare - Ospitalitate - Bonă fispoziție

sportivul și antrenorul său. La 
această oră, linia de forță a 
performanței gălățene o con
stituie juniorii, cei care fa« 
legătura intre azi și miine. 
Iată, acum, un singur exem
plu : mulți au crezut că o dată 
cu retragerea din activitate a 
marii noastre alergătoare pe 
distanțe medii și lungi Fița 
Lovin, multiplă medaliată o- 
limpică, mondială și europea
nă, atletismul gălățean va in
tra în anonimat. Nu este așa, 
pentru că, iată, a apărut o 
junioară foarte talentată, 
sprintera Corina Roșioru, de 
la un club școlar, candidată 
pentru Campionatul Mondial, 
care este gata să preia ștafeta 
de la heptatlonista Liliana 
Năstase, de la clubul universi
tar, recordmena națională și 
medaliata ultimei ediții a 
J.M.U„ pentru a o preda, apoi, 
colegilor ei de generație, se- 
mifondista Neia Neculai și de- 
catlonistul Romeo Hurdui 
(ambii, 17 ani), speranțe olim
pice 1992, de asemenea compo
nent! ai unul club școlar.

T. Badiu : Baza de masă a 
sportului de performanță a 
asigurăm prin cele 3 cluburi 
școlare (două in Galați șl unu) 
la Tecuci), unde muncesc 70 
de cadre didactice, pe profilul 
ramurilor sportive prioritare 
tn județul nostru. Calendarul 
sportiv local este bogat fia un 
cros, de pildă, dacă in Întrece
re cu sportivi legitimați se a- 
firmă un puști, doar doritor 
de alergare, este clar că avem 
tn față un talent de care tre
buie să ne ocupăm serios), Iar 
cei 300 de profesori de educa
ție fizică din Județ au obliga
ția să prezinte dte o echipă 
completă (7 fete și 7 băieți) 
de fiecare școală, pentru tetra- 
tlonul școlar. Deci, din start, 
• reală bază de selecție, tar 

notarea (aprecierea) profeso
rului de specialitate ține cont 
de rezultatele muncii lui in 
acest sens.

Ștefania Constantin : Un tl- 
năr atlet, de perspectivă, ca 
să-și intre în formă are nevo
ie de minimum 8 starturi in
tr-un sezon, ori, unui junior 
II din lotul județean i se asi
gură minimum 10 starturi, ca 
să nu mai vorbim de cei care 
bat deja la poarta afirmării 
pe plan național. Cele 6 sec
ții de atletism din Județ 
(C.S.U., Oțelul, Dunărea,
C.S.Ș.  1 și ! din Galați, C.S. 
Tecuci) preiau copiii talentați—

V. Ignat : — îi preiau, dar 
nu numai la atletism. Pentru 
că, iată, la noi, la C.S.S. 2, 
avem profesori pasionați, ca
pabili și la atletism (Gh. Ples

nită și Mi 
ocupă de 
perspectiv’ 
Daniela 
Stroe), da 
Antrenoru 
Kusu a ft 
lotului na 
jucători, i 
rel A, I 
foști elev 
nu-i mai 
pe cei trs 
Dinamo, j 
vele în e 
Juniorilor, 
hocheiști 
nai este 
echipe, p 
port, de 
Harghita, 
țiilor nat 
județean

„SCURTCIRCUITE" PE TRASEUL FORMi
I. Mușat : In acest an, 

C.S.S. 1 a ciștigat campiona
tul național de junioare la 
handbal fete. Șl a dat 9 sportivi 
la C.S.U. (5 — volei, 2 — bas
chet, cite unul — fotbal și 
handbal), 12 la Oțelul (B — 
handbal, 3 — fotbal, 1 — atle
tism), 14 la Constructonfl (un 
întreg lot feminin de baschet 
pentru Divizia B).„

P. loan : .„ in schimb, la 
caiac-canoe, sport prioritar 
conform planului, nici unul 1 
Secția noastră, de la Dunărea, 
de nivel olimpic, n-a primit 
nici un sportiv local, deși alte 
cluburi, din București, s-au 
bucurat de această favoare. 
Dar, să nu ne uităm la vecini. 
Avem și noi vina noastră. Ia
tă, de pildă, boxul gălățean, 
eîndva sport prioritar nu nu

mai p
fi Pi '
Antre-^o 
care nu 
treaba, d 
de 14 80 
di acolo 
mai marc 
d ea._ e

V. Vas 
Galați șl 
sportul e 
re regres 
plăioare, 
punzătoa 
nlclenl, i 
mai bine 
mal apă 
specializa 
post-Ilces 
fi dțlva 
singur d 
pentru 1

• in tportul gălățean, disciplinele de 
performanță tint, conform planului de denx 
boxul, caiacul-canoea, hocheiul, luptele ti v 
Oupi rezultate, insă, ordinea actuali eate j 
Hemul, luptele, hocheiul, voleiul, eaiacul-a 
boxul neintrind pe Hrti.^ Iar dintre acestei 
cheiul ți voleiul doar la nissrf republice», f 
riL Bi arena internaționali, aceste doui dltc 
olimpice din țara noastră rtnt departe de : 
performanță.
• Calendarului competițional centrai i se 

gi. la principalele ramuri sportive, un boga 
gram de activități locale, care te adresează 
deosebit de pozitiv) copiilor ti

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE TIR
(Urmare din pag 1)

prezența trăgători de elită din 
11 țări ale lumii.

In vederea acestui eveniment 
major, federația noastră de spe
cialitate a procedat Ia alcătui
rea unui plan amănunțit de 
pregătiri, atît în privința re
punerii în funcțiune a tuturor 
instalațiilor poligonului Tunari 
(I.E.A.B.S. și-a dat un frumos 
examen, realizînd. pină la a- 
ceastă oră, majoritatea sarcini
lor ce-i reveneau) sau a instrui
rii corpului de oficiali, di fi

a pregătirii sportive a tuturor 
reprezentanților țării noastre.

Campionatele Internaționale 
de tir ale României constituie 
pentru tintasii noștri un obiec
tiv important, ce trebuie ono
rat prin rezultate de valoare și, 
mai ales, prin victorii pe probe, 
ceea ce. reamintim, Înseamnă 
locuri obținute la viitoarele 
Jocuri Olimpice, din 1988 ! E 
imperios necesar, așadar, ea 
aceste ultime zQo, precedente 
competiției. să fie fodoeite pen
tru punerea la punct a fiecărui 
amănunt al pregătirii 1

• CIȘTIGUBILK TBAGEUn
LOTO DIN I IUNIE OM. OM. 1 1 
1 variantă 100% — autoturism 
Dacia 1300 P 1 variante a
tiJM iei ; cat. 2 : 3,76 variante a 
22.776 tel ; cat. 3 : «49 variante 
a 9400 tel ; cat. 4 t 37,TS variante 
a 1.471 tei ; cat. 9 : 133JS variante 
a 9*1 tel ; cat. I : m variante a 
» te ; cat X : 1.969,75 variante 
a UN tel. Report ta ea*. 11 
458.005 tel. Autoturlsmrd ^Meta 
mo* de ta cat. 1 a revenit par- 
ttelpentulul AGH ISTVAM «ta 
Lffies, județul Harghita.
• MAI SINT DOUA ZILE ptnă 

18 TRAGEREA SPECIALA LOTO 
1 de duminică. M IUNIE, aere 
atribuie o largă cam* de ctirișuri 
ta autoturisme „Daria mo*, 
aaeunn ta R-D. Germană gl ta-

LOTO-PRI
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ETAPELE FIHÂLE ÎN CAMPIONATELE | După trialul jucătorilor de Divizia B

■te
d« 
fî-

tt, 
și

;tâ 
fe
tit 
al <
a- 
d- 
ții 
ut 
ile 
s-
Se

ir 
ui 
1-

FI
se 
lă 
u, 
ia 
ri. 
in
Ml
10 
a-
12 
să 
lă 
Și 
li- 
Și 
dl
o—
-4
a- 
ul 
li- 
ul 
k

re
re.
le, 
eu 
re 
ru 
»• 
>r.

In 
it, 
a-

s- 
h- 
le

or 
lă
►rf 
ul 
iff

DE DIRT TRACK Șl MOTOCROS
• Ajuns ia etapa finală <a 

S-a), campionatul de perechi la 
dirt-track îșl va derula astăzi 
(de la ora 17.30) ultimele aeo 
vențe, pe pista Stadionului Me
talul din Capitală. In deschidere, 
de la ora 16,30, au loc Întreceri 
in cadrul campionatului de Ju
niori.
• Șl Campionatele Republicane 

de motocros au ajuns in faza 
finală, ultima etapă (a T-a) ur
nind a se desfășura duminică, 
pe traseul de la Zărneștl. In pro
gram figurează curse pentru ae- 
nlorl, tineret șl juniori. Primul 
start se va da la ora 5,30.

fflE

Slmbâtă $1 duminici

CONCURS Df CALiriCARE

In divizia a u jw*
Slmbătă și duminică, in Sala 

Gin le ști vor avea loc întrecerile 
din cadrul Concursului Republi
can de calificare pentru Divi
zia A la judo. La această etapă 
a competiției participă un nu
măr de 11 echipe : Bapid Bucu
rești, ASA Tg. Mureș, Termlstul 
București, Rulmentul Bîrlad, Bi
ruința Tg. Jiu, Strungul Arad, 
Independența Sibiu, Oțelul Ga
lați. Metalul Alud. Minerul Clm- 
pulung Muscel șl Universitatea 
Cluj-Napoca.

Primele trei clasate dintre n- 
ceste formații vor promova In 
Divizia A. Programul competi
ției este următorul : sîmbătâ, de 
la orele 8 șl 16, Iar duminică, 
de la ora 9-

DE MÎINE
Luptătorul

(22 ani},
Fe-
defi

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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F. Balaiș : 
Irită .Cărare 
prin valoarea dovedită trebuia 
să fie înlocuitorul campionului 
mondial Stefan Negrișan (cat. 
68 kg), n-a fost titularizat ta 
echipa națională de greco-ro- 
mane pentru .europenele" din 
acest an, cel preferat nef&dnd 
față competiției. Sportul lup
telor din Galați, insă, este ta 
ascensiune, la porțile consacră
rii aflindu-se șl alți tineri Șl 
foarte tineri sportivi, ca da 
exemplu Florin Mălinescu (17 
ani, cat 90 kg, la libere) și Cas
tel Purghel (19 ani, cat 48 kg la 
greco-romane), ambii aflațl ta 
vederile selecționerilor, pentru 
apropiatele C.M. juniori și 
.europenele" de speranța olim
pice.

Marcel bidon : Din afara 
municipiului, de exemplu da 
la Tecuci pentru lupte șl hal
tere, sau de la Centrul attest 
din comuna Piseu pentru hal
tere (de acolo de unde a ple
cat multiplul medaliat mon
dial. olimpic și european Meu 
Vlad) au venit la duhul noa- 
tru. Dunărea, tineri putexnld 
șl de perspectivă. Atletica 
grea, de altfel, are ta județul 
nostru a puternică bază pen
tru performanță, prin trkdițl» 
șt... actualitate.

M. Troacă : Șl nu tattmplă- 
tor, deci, halterofilii, ea șl 
adeții, se arată preocupați de 
controalele, de testările perio
dice ale capacității de efort 
soliei tind asistența pentru 
sportivii nominalizați pe tim
pul unor antrenamente. Totuși, 
colaborarea interdisciplinară 
rămîne, pentru destule ramuri 
de sport — cu pretenții de 
mare performanță — un dezi
derat.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

L® a
DE LA CONSACRAȚII ANTONI Șl STANA,

LA JUNIORUL PANA
Galațlul, orașul care se pregă

tește să retatoe ta eircuHua pri
mei divizii, a foot, miercuri după- 
amlază, gazda unui frumos eve
niment fotbalistic. Aid, federația 
de specialitate a organizat o am
plă verificare a fondului valoric 
de jucători din cele trei serii ale 
Diviziei B. In entuziasmul creat 
de perspectiva promovării ta pri
mul eșalon fotbalistic șl eu re
marcabile potente organizatorice, 
clubul Oțelul a asigurat celor 
peste 50 de jbcători șl antrenori
lor eare l-au Însoțit (N. Dobrin, 
V. Copil, P. Fenhi, C. Moldovea
na, C. Dinu, Tr. Ivănescn, P. 
Enache, Gh. Mulțescu — majori
tatea tineri tehnidenl, cărora fe
derația le-a acordat un stimula
tor credit) cele mal bune eon- 
dlțU pentru disputarea acestor 
jocuri. La care am adăuga totala 
angajare a echipei gazdă ta me
dul cu selecționata seriei a treia, 
de fapt partida cea mal frumoa
să a cuplajului, de ta eare ed 
5 OM de spectatori n-au plecat 
ptnă după fluierul final, ta duda 
ploii torențiale dta repriza secun
dă. Poate că tocmai ptoata a tost 
factorul eare a dinamizat jocul 
pentru că. In timpul primei parti
de, ta special ptaâ ta pauză, a 
tont o căldură sufocantă. Meciul 
dintre selecționatele seriilor I și 
a n-a, eurat, eu destule reali
zări tehnice, a fost prea lent, se
lecționata seriei a n-a taapunln- 
du-se, totuși, prtntr-e med flu
entă drculațle a balonului și o 
mai activă prestație ta mijlocul 
terenului. Al doilea med, domi
nat de ambiția gazdelor de a 
câștiga in fața selecționatei serie! 
a m-a, a plăcut prin dinamism, 
prin jocul deschis, ofensiv, prin 
multele faze de poartă și finalul 
palpitant, deși se Întunecase de-a- 
blnelea din cauza norilor negri. 
Medul acesta l-a evidențiat ca 
pe cel mal bun jucător al cu
plajului pe Antohl Bl a marcat 
un splendid gol eu capul, cu de
tenta cu oare, eu ani ta urmă.

ta Bacău, două goluri In 
Corvinulul, cum ișl amJn- 
Mlrcea Lucescu, prezent 

(ca și M. Pas
ai federației), 

scos din lupta

marca, 
poarta 
tea și 
miercuri ta Galați 
eu, vicepreședinte 
dnd Corvlnul era 
pentru titlu.

Dar cum Oțelul 
divizonară A, ne ___ _
ceilalți jucători de ta trial, «pu
ntea că acțiunea a fost reușită, 
ea Insemnlnd începutul unui nou 
drum pentru alcătuirea unei se
lecționate a diviziei secunde, „pe 
eare • vom numi „preolimpleă", 
cum ne spunea antrenorul fede
ral C. Drăgușln. șl căreia ne 
străduim să-i asigurăm, dta toam
nă, nn corespunzător program in
ternațional". Ded, din acea ln- 
frtagere in fața echipei diviziei 
secunde a Italiei (0—5), eted nu 
a fost prezentată, din multiple 
motive, cea mal bună selecționa
tă, s-au tras tavățămtnte. Numai 
că nld de data aceasta, la Galati, 
n-au venit toți jucătorii eonvo- 
eațl (de ta F.C. Maramureș. 
C.S.M. Suceava), ca să nu mai 
spunem de incalificabila absență 
a antrenorilor desemnați să se 
ocupe de aceste selecționate, curo 
stat N. SZABO. I. NAOM. V. MA- 
RDCA șl I. CTRCTUMARESCU. ca
re trebuie să dea explicațiile de 
rigoare privind motivele nepre- 
zentărM, federației și Colegiului 
de antrenori, siblanrul Văsfl, un 
tfnăr de perspectivă, a venit la 
federație cu piciorul ta ghips, 
răspunztad ta acest fel onoran
tei seleețkmărl. Frumos 
Oa și al acelora eare 
toate eforturile să se
pe măsura așteptărilor. 
Ruse, Șacu, Balcea, Ștefănescu, 
Funda, Lovaș, Boitor, Țteban, Slg- 
mlrean sau juniorul Pană, de ta 
Flacăra Morenl, evidențlațil eu- 
ptajuhii de selecție.

exemplu, 
au depus 
comporte 
ca Stana,

Constantin ALEXE

Subiecte de actualitate

CORV1NUL ȘI CELE DOUĂ
MOMENTE ALE JOCULUI

S-a mal scris si altădată 
despre neputința Corvinulul 
de a-sl dovedi eficacitatea si 
pe alte terenuri dectt cel de 
la Hunedoara. Intr-adevăr, 
duminică, in Capitală, hune- 
dorenll au cedat la un scor 
identic cu cel cu care au cls- 
tlgat. cu o etapă Înainte, pe 
teren propriu. partida eu 
Gloria Buzău : 1—5 1 Jocul cu 
Sportul Studențesc a avut, 
insă, darul să dezlege in ma
re măsură .misterul" acestor 
atlt de disproporționate com
portări.

Dar mal Înainte de a Încer
ca să lămurim diferentele le 

lată l'nine 
Co-vlnulul r
« * <»—u M 
3 13 12-34 3

care aminteam, 
de clasament ale
acasă 16 16
deplasare 1* 0

Deci, formația hunedoreană 
nu numai că nu a pierdut 
nici un punct pe turen pro
priu, dar a și realizat o me
die de 43 goluri marcate 
(.norma" Corvinulul. deveni
tă bine cunoscută in acest 
campionat). • medie eu eare 
se poate mlndri orice echipă 
din Europa. In schimb, in
vincibilii hunedoreni, cei pe 
terenul cărora nu a rezistat 
nici un .unsprezece" din pri
ma divizie, se dovedesc — 
partida eu Sportul Studențesc 
a demonstrat-o din nou — 
foarte vulnerabili in deplasa
re. de unde nu numai că nu 
au adus plnă acum decit trei 
puncte (de Ia București 
meciul din toamnă, cu 
namo . --------- . ‘‘
dar au Înscris mal puțin 
un gol de meci!

Cum spuneam, partida 
duminică, din București,

_______ Dl-
O rad ea si Pitești), 

de
de 

a

vălul de pe aceste 
disproportionate com- 
Alcătuită din jucători 

sl 
bine pregătiți, cunoscînd per
fect lecția jocului ofensiv, 
deschis, spectaculos, care pla
ce ochiului, predată de un 
antrenor nu numai pătimaș 
pentru fotbal, dar si foarte 
bine pregătit (l-am numit pe 
Ion V. Ionescu). o lecție pen
tru care Klein și coechipierii 
săi dovedesc predilecție, Cor- 
vinul nu deține. în schimb, 
-secretele" jocului închis, dis
tructiv. al anti jocului, cel ca
re. din păcate, a devenit un 
leit-motiv pentru marea ma
joritate a echipelor noastre, 
care în deplasare, caută să 
-închidă" locul, constringlnd 
In anumite tipare personali
tatea jucătorilor lor. Nici cind 
era condusă cu 3—1 sau 4—1 
echipa hunedoreană nu a în
cetat să joace ca sl cînd sco
rni ar fl fost 0—0. .Lecția «- 
cărării" nu convine actualei 
generații de jucători hunedo
reni. Nu pledăm pentru jo
cul distructiv, dar se impune 
mal mnltă atenție acordată 
defensivei, atică celui de al 
doilea moment al jocului. El 
este absolut necesar unei e- 
chipe. Mal ales dacă er tin- 
teste performante superioare. 
A-ti îndeplini „norma" nn- 
mai ne teren propriu înseam
nă a te dezinteresa de cealal
tă .normă", aceea d- a ra
ced puncte si In deplasare. 
Iar valoarea O rvinului obli
gă Ia acordarea aceleiași a- 
tentii ambelor momente ale 
jocului.

Mircea TUDORAN

ridicat 
atlt de 
nortărl. 
nu numai talentatl. dar

ACTIVITATE DE VÎRF LA JUNIORI
tftX^XXlXXXXXXVWXXVWVJXVJJJ&XWXXW^XVWMJMXXXXVM^J^XXWCN^^XWXXVJMSMSlTOroN^XXXXXXVNJ^ViVXXXVXX’^XXWNMN

sclccflonata tfr.r.A 8î a

mOURACHL, EVIBENțlATOl
Jucat la RahOTnik $1 Slang

TBMIIIIOI MN CEHOSLOVACIA

sltuatii in eare atacant!! s-au a- 
ttat doar cu portarul advers in 
tată, iată formația utilizată : 
CHsan — Condurache, Teodores- 
ew. B. Gheorghe. Panalt —Mitici, 
Batal. Bunartu, Timiș — Uleșan, 

An mai jucat: Lncescu, 
Dumitrescu. Stere.

In concluzie, un
util pentru această

„TROFEUL FAIR PLAI
SPORTUL-

Azi, la Cimplna fl Pitești

Șl competiția sportivității divi
zionarelor A — dotată cu .Tro
feul fair-play 
bucură, acum, 
Sune, de un 

apropierea 
F. C. Bihor, o 
aflată multe etape în fruntea plu
tonului, păstrează un avantaj do 
ÎS puncte față de celelalt- două 
formații de pe podium, »U" Cluj- 
Napoca șl F.CJW. Brașov Mal 
mult ea sigur că intre aceste 
trei echipe se va da lupta pen
tru elștlgarea ediției a treia a 
trofeului. Se pare că tot trei 
formații vor lupta pentru evita
rea ultimului loc, deținut acum 
de Gloria Buzău, ea avlnd In cont 
un nedorit record de cartonașe 
galbene ------ 
cel al 
ținut 
eu 6.

- dotată cu
Sportul*

în final de «ta- 
interes deosebit, 
liniei de rosire, 

lideră merituoasă.

«. Al doilea record, 
cartonașelor roșit, este de- 
de Politehnica Timișoara,

PRIMELE MECIURI ALE TURNEELOR SEMIFINALE

leifsmul ți atletica grea te afli la 
iniera gălățeană aducindu-ți conM- 
rfle reprezentative, boxul (ea wnrf 
le cluburi specializate), eaiacul-eanoea 
nării...) și gimnastica (cindva, ev me
tec și mondiale) te afli fa mare td-

Gata# «re o buni bazi materiali 
Dotarea ta actuali este, tnsd. rd- 

4 cu posibilități de refacere fi rect»-

derat Ol rportulul te performanți 
tini tout ramuri prioritare t dat»- 
«tul ttadion ^Portul Roftr“ atlotle- 
majarea mmi bac pentru caiac-canoe.

I
in
1-
ni

dl 
te

te 
e- 
k-

ARBITRII ETAPEI A

1986,

O NOUA
TRAGERE SPECIALA 

LOTO 2, 
prima din acest an 

7 EXTRAGERI. in ca
drul ■ 1 FAZE, eu on 
total de 32 da numere. 
1* categorii de câștiguri, 
consttnd in :
• AUTOTURISME 

CIA 1300“ ;
• MARI SUME 

BANI ;
• EXCURSII

HOTARE.
NU PIERDEȚI 
PRILEJ !
ULTIMA ZI de 
pare l timbătă 14

PESTE

ACEST

pazttci-

33-a A DIVIZIEI A

galbene.

a B *•»
L F. C. Bihor » 1 MS
2— 3. JU- Cluj-Nap. S4 — IM

F.C.M. Brașov 20 2 IN
4. Petrolul 24 1 n*
1. A.S.A. Tg. M. 27 — tai
•- Rapid M — no
T. Victoria an Mla. Steaua M 2 MO
«. 8. C. Bacău 25 — 120

0. Corvlnul 30 3 1»
ii—n. F. C. Olt 38 1 U»

Dinamo 32 3 V»
13—U. Chimia 38 1 MB

Univ. Craiova 36 2 W0
.Poli" Timiș. 28 6 MO

«. Sportul Stud. 34 5 M
CT. F.C. Argeș 37 5 a
18. Gloria 4L 4 M
•) g cartonașe ______ . B
cartonașe roșii, P — punctaj.

FX. Bihor — Univ. Craiova > 
A. ForumboL. (Vaslui) ; L NKcB- 
tov (Focșani) 
(Timișoara) ;

F.C. Argeș — 
trac : L Tărcan . _ ___...
Dlma (Sighișoara) șl M. Arenă* 
(Arad):

Victoria — F.C.M Brașov: K. 
Dtaeseu (Hm. Tftajai { M. Geor
gescu (Constanta) șl ▼. TItorov 
(Drobeta Tr. Severin) — «• dta- 
puta pe stadionul Dinamo dta 
București.

și D. Buciuma»

Sportul Marfea» 
(Tg. Muratt? 1.

FESTIVALUL BICICLETELOR PEGAS, EDIȚIA A lll-a, 1986
de

tetelor PEGAS contribuie ta 
condiții de sănătate penfecte.
in care se vor desfășura eon-

I
i

iunie : lași, Pitești, Piatra Neamț ; . I
iunie : Cluj-Napoca, Sibiu ; J
Iunie : Arad ;
iunie : Constanța, Oradea, Suceava, Ba- 

Cimpulung Moldovenesc, Brașov ;
Iunie : Ploiești ; j
iunie : Bacău, Timișoara, Tg. Mureș, { 
— ——— —a 9 — în cartierul Dru-

dăruți.
• M• »București (startul la ora 9 

mu! Taberei, «tr. Valea Talomiței).



De azi, la Varșovia

Rom"o V:LARA

• Proba feminină

$1 Andrei Dlrzu

Cupa Davis

I

Kiudrl 
Qulrarte 

ARofs

ca MAI EFICIENȚI 
JUCĂTORI

In

Lcch Bicnkowski
Leeh 
pro- 

(pre- 
de pre- 

i care

MECIUL DE TENIS POLONIA - ROMANIA
Vineri: fiorin scg&rccaim — Waldemar Rogowski

VARȘOVIA, 12 (prin telefon). 
De vineri pină duminică. la 
arena CWKS Legia, se desfă
șoară înttlnirea de tenis dintre 
reprezentativele Poloniei și 
României, din turul II al Zonei 
europene A a „Cupei Davis".

Joi la prinz, in prezența ar
bitrului 1--L 
olandezul Lucien Zadelaar, 
avut loc tragerea la sorti 
ordinii disputării

principal al îr.tîlniril,
- - - - - a

8 
_____ _ ___ _____ meci urilor. 
Vineri (14. ora României). Florin 
SegTrceanu il va intîlnl. in pri
mul med, Pe Waldemar Ro- 
gowski. iar Andrei Dires va

evolua în compania lui 
Blenkowski. Sîmbătă este 
gramat meciul de dublu 
cedat de festivitatea C_ 
zentare a echipelor), In 
vrt apărea fată în fată cuplu
rile Florin Segărceanu, Andrei 
Drzo — Leeh Bienkowskl, 
Wojciech Jamroz, căpitanii ne
jucători ai celor două formații 
uimind să le definitiveze cu o 
oră înaintea Începerii disputei. 
Duminică, In ultima zi, vor a- 
vea loc partidele : Segărceanu — 
Blenkowski și Dim — Ro
gowski.

In cadrul pregătirilor pentru 
participarea la Campionatele 
Mondiale de juniori la lupte li
bere, tinerii noștri sportivi an 
tost prezenți, zilele trecute, la 
ua turneu internațional, organi
zat de federația poloneză de spe
cialitate, in localitatea Lyubin. 
La concurs au participat luptă
tori din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Polonia, Romania fi ungaria.

Tinerii noștri luptători au- avut 
comportări frumoase, rind din
tre el clasîndu-se pe primul too

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM.

da 800 m din cadrul concursului 
de la Ostrava a fost clstlgată de 
Mllena Strnadova (Cehoslovacia), 
cu timpul de 1:57,92 (cea mal bu
nă performantă mondială a se
zonului). urmată de Maria Pin
tea (România) — 2:00,87 șl Irena 
Vauterova (Cehoslovacia) — 
2:01.12. Alte rezultate: masculin: 
400 m: Wlchrowskl (Polonia) — 
46.71 ; disc : Bugar (Cehoslovacia) 
— 65.14 m : 1 500 m : zdravko- 
vld (Iugoslavia) — 3:43,27 ; fe
minin : lungime 1 Eva Murkova 
(Cehoslovacia) — 6.91 m : 40» m: 
Milena Andonova (Bulgaria) — 
53,05; greutate : Helena Flbinge- 
rova (Cehoslovacia) — 20,9» m.

CICLISM s In Turul Italiei te
mători) . prima etapă (Roma — 
Froslnone. 121 km) a fost clstl- 
gată. la sprint, de Maurizio Fon- 
driest tn 2.58:02. ■ Tn Turul Co
lumbiei. după desfășurarea a opt 
etape, liderul clasamentului ge
neral este Luis Herrera cu 
25.10:01. urmat la 3:37 de Edgar 
Corredor și. la 4:58. de Omtr 
Hernandez. • Turul Suediei, e- 
tapa I. pe 19» km. a revenit o-

landezulul Wlm Arras In 4.29:29. 
urmat la S s da francezul Bruno 
Wojtlnek il ta 8 ■ de suedezul 
Per Christiansen. Primul ta cla
samentul general este olandezul 
Jena Nlljdam eu 4.Z3 34.

ȘAH * Cu o rundă înainte de 
încheierea super-tumeuM da ta 
Bugojno (Iugoslavia), in 
ment conduce fostul 
mondial A na to It Karpov 
n. urmat de Sokolov si 
rid — cite 7 n. Spasski 
rusupov — M • CD- In 
ll-a. Karpov a remizat 
tlsch. egalitatea fiind consemna
tă St in 
Spasski, 
'rimman 
nută cu

TENIS 
logna. concurs 
„Marti* Premiu"

tim- 
camptor 
— CU S 
Lîuboje- 
— 6,5 p, 
runda a 
cu Por-

partidele Iusupov — 
Llubojevtel — Sokolov, 
a clstlgat partida susfi- 
Miles.
• Turneul de la Bo- 

contind pentru 
______ : Casai (Spania)

— Peed (Paraguay) 6—X 7—• ; 
Colombo (ItaHa) — Arguello (Ar
gentina) 5-7. 6-2. 8—3: Perez 
(Uruguay) — Miguel (Spania) 
»—8. 8—4 : Osterthun (RJ. Ger
mania) — Wlllemborg (S.UA.) 
S—«. »—». 7—5: Aguilera (Spania)
— Ingaramo (Argentina) 5—1, 8—8.

FARMECUL SURPRIZEI
Surpriza este, cum as spune, ca sarea tn bucate— Țări mea sur

priză poate cd o întrecere sportivă ar ft lipsită de har, iar un spec
tacol, cd mai adesea anost. Un sporHo sau o echipă, considerați «- 
priori ea mai buni, ar putea transforma competiția intr-un simplu 
„galop de sănătate", dar, din fericire, intervine surpriza ți întrecerea 
capătă atunci un anume farmec. Este farmecul care reimețte. In farul 
unul sport sau al altuia, nenumărați pasionați, oare umplu tribunele 
stadioanelor ți care oferă infinite subiecte de discuția.

Marea surpriză a acestei a 13-a edita • Campionatului Mondial da 
fotbal, cel puțin ptnă la această oră, sa numețte echipa Marocului.

Cin* este această echipă f La prima vedere, am fi tentați să spu
nem că este o formație oarecare. Pistă acum, doar la CJ4. din 197» 
a mai accedat intr-un turneu final (toi ta Mexic), dar a tețit din pri
mul tur, iar tn 1932, 1974, 1978 fi 19M a fost eliminași tn preUminarit. 
La această ediție a Cupei Mondiale, Marocul s-a calificat astfel : 1—t 
Si 4—0 ou Sierra Leone, 2—0 ți 0—0 cu Malawi, 0—0 fi 2—0 cu Eptpt, 
3—« fi 0—1 cu Libia.

In Mexic, echipa Marocului a fost trasă la sorți tn grupa F, ta 
Monterrey fi Guadalafara, împreună cu trei forța redutabile : Anglia 
(fostă campioană mondială In 1963), Polonia (medaliată cu bronz ta 
1974 șl 1982) ți Portugalia (scmifinalista ultimului campionat european, 
ta 1984). Deci, teoretic, fără prea mart țanee. Dar, să vezi ți să nu 
crezi : echipa Marocului a evoluat excelent ți din oitt-sideri a devenit 
dstigătoare a grupei (a terminat la egalitate, 0—0, cu Polonia șl cu 
Anglia fi a învins categoric, cu 3—1, Portugalia r). tn „optimi", Maro
cul va evolua la 17 tuni*, la Ciudad de Mexico, eu a doua clasată ta 
grupa E. (R. F. Germania sau Danemarca).

La El Mundial au mai fost, tnsd, șt alte surpriza, dar aceasta, oea 
mai mare de ptnă acum, ne scutește, cel puțin deocamdată, de alte 
comentarii.

cele 32 de me- 
desfăsurate 

miercuri, au
Înscrise 76 go- 
Cel* mal mul

ta le-au realizat 5
4 goluri — Klkjaer

Larsen (Danemarca) 
si AltobelB (Italia)

1 goluri — Val- 
dano (Argentina) sl 
Ltaeker (Anglia)

1 goluri — Caba
nas sl Romero (Pa
raguay), 
(Maroc). 
(Mexic).
(R-F.GJ

Din aceste 76 de 
puncta. două au 
tost autogoluri : 
Dajka (Ungaria) si 
Cha Kwans Bae 
(Coreea de Sud).

L
2.
I.
4.

Maroc
Anglia 
Polonia
Portugalia

CIȘTIGATOAREA TITLULUI LA BASCHET
(Urmare din pag. 1)

tabela de scor și accelerează 
la rîndul lor viteza acțiunilor 
de atac. Consecința : in min 
25, diferența s-a redus doar la 
două coșuri și meciul era re
lansat. Ei nu reușesc insă 
mai mult, deoarece D. Nicu- 
Iescu este foarte bine marcat 
de Căpușan (acesta a avut in 
permanență o evoluție foar
te bună), iar Uglai nu a mai 
avut 
cita tea 
dentă. 
rîndul 
coș și 
dreaptă spre victoria sigură a 
militarilor. Dar meciul devine 
„încins". Opșitara a fost eli
minat pentru 5 greșeli perso
nale, aceeași soartă a a- 
vut-o și Vinereanu. In ul
tima parte a intilnlrii, pro
testele la deciziile arbitrilor 
sînt tot mai numeroase și. ta 
majoritatea 
tificate.
propie 
min. 34 
pentru _______ __ __________
situație V. Ion ratează două a- 
runcări libere, dar Netolițchi ia 
o acțiune pe cont propriu, dri
blează tot și Înscrie un coș 
rft o victorie. Niculescu l-a 
imitat și scorul a devenit In 
ultimul 
pentru 
au avut 
secunde 
încercat 
puncte, 
cîștigat, 
titlul 
înscris :
18, Căpușan 10,

dezinvoltura și efica- 
din partida prece- 

Cemat a început, la 
său, să înscrie coș după 
totul părea că se ta-

cazurilor, nejus- 
Dinamoviștli se a- 

amenințător și In 
scorul era doar 78—73 
Steaua. La această

minut de joc 78—78 
Steaua. Dinamoviștii 
mingea în ultimele 14 

de joc, Bărbulescu a 
o aruncare de... trei 

a ratat-o șt Steaua a 
asigurfndu-și practic 

de campîoani. Au 
Cernat 24, Ardelean 

—, 1J, V. fon W,
Brănișteanu 8, Netolițchi 8, 
Opșitaru 4 pentru Steaua, res
pectiv Braboveanu 23, Vine
reanu 14. Uglai 13, Bărbnlesen 
8, Niculescu 8. David 7 To- 
nesen 1

Ca întotdeauna, arbitrii a- 
eestor meciuri au avut o mi
siune foarte dificilă. BL Aldea 
și C. Dumltrache au căutat să 
țină jocuâ ta mină, au sanc
ționat tot ce au văzut, iar 
inexactitățile comise se dato
rează tensiunii tn care s-a 
disputat partida.

Alte rezultate. GRUPA 1—6 :
RAPID BUCUREȘTI — FA

RUL CONSTANTA 73—77 (29—35). 
Un med ta care baschet s-a ju
cat doar din clnd in cind, dar 
s-a_  vorbit cit in zece. Mal a-
teotl la_  deciziile arbitrilor și ta
obstrucții declt 
nentii ambelor 
un deservldu 
Irittnd sl as* 
aflatl ta sală, 
(ce acțiuni cit 
coordonate, eu Mănăilă șl Tecău 
ta zi deosebită). In fata unei 
umbra eu ceea ce ar fi trebuit să 
însemne o adevărată echipă 
Rapid. Marcatori : MIhal 18. A. 
Popavtd 17. Snelu 11, Gh. Du
mitru 8. Ghlță 8. Bănică 4, 
M. Dumitru 3. Slpos 4. respectiv 
Mănăilă 23. Tecău 18. Moldoveana 
IA Șerban 12. Ilueă 8. Logofătu 
2. Din cauza Insuficientei k>r 
autorități. arbitrii R. Stăncluleseu 
sl C. Comănltă au avut un rol 
negativ in desfășurarea întrecerii.

I.CJEJD. C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI — 
DINAMO ORADEA »3—84 (55-77). 
După clnd tafrtngeri tn fata 
orădenllor (tn acest campionat), 
t.CJLD. a Izbutit, ta sftrșlt, o 
victorie, la capătul unul meci 
— Interesant. spectaculos — pe 
care l-a dominat majoritatea 
timpului. Marcatori : Grădișteanu 
21. Fogonaru 17. C. loan 1». 
Mlhalcea 15. Păsărică ». Tzachls 
18, respectiv Gh. Pasca 23, 
Răduleseu 22. Kosa 12, Antochl 
9. Costin ». Szabo 5. Nicoară 8, 
Flaundra 1. Competent sl autori
tar arbitrajul Iul FI. Baloșeseu 
sl O. Vesttalan.

Dumitru STANCULESCU

la joc. compo- 
echlpe au făcut 

acestui sport 
putinii spectatori 
A cîștigat Farul 
de cit mai bine

c.

GRUPA 7—11
CSU BALANȚA SIBIU — ACA

DEMIA MILITARĂ MECANICA 
FINA BUCUREȘTI 2—9 ; 114—91
(49—42) și 112—98 (64—56). Victo
rii lejere ale gazdelor, care si-au

MEXIC - IRAK 1-0 (0-0)
Victorie dificil* a gazdelor, 

Ciudad de Mexico, ta grupa 
(unicul gol a fost marcat 
Qulrarte), in partida cu echipa
Irakului. In fața celor 108 000 de 
spectatori, arbitrul Iugoslav Pe- 
trovid a condus formațiile : 
MEXIC : Larios — Amador (mln. 
S3 Domlguez), Qulrarte, Cruz, 
Servin — Cobos (nr In. 79 Javier 
Cruz), Espana, Aguirre, Boy — 
Negrete, Flores. IRAK : Fatah — 
Maad, Khalil, Nadhum, G hanim 
— AH, NatSk (mln. 81 Rahem), 
Rasim, Ahmed — Kerim, Alnld 
(mln. 69 Shaker).

CIUDAD DB MEXICO, 12 
(Acer pres). Declarații du
pă meciurile desfășurate 
miercuri ta cadrul Cam
pionatului Mondial de fot
bal din Mexic: BOBBY
ROBSON (antrenorul AngH- 
el): „Echipa mi-a făcut o 
mare bucurie, a jucat un 
fotbal variat, curajos, cu 
un sprijin excelent Intre 
toate compartimentele. Slnt 
mulțumit mal ales de a- 
tacantL care au realizat. 
In sflrsit. ceea ce aștep
tam de la ei. Am făcut — 
ta unele cazuri forțat de 
împrejurări — patru mo
dificări ta formație. dar 
pentru meciul cu Para
guay din „optimi" sper să 
am toți jucătorii valizi" : 
ANTONI PIEPHNICZEK

manifestat superioritatea ta lup
ta sub panouri d prin precizia 
aruncărilor da la distantă. Co*- 
geteri : Chlrilă 33+28, Herbert 
23+23, Blcahu 13+17, respectiv 
Șart* 33+26, Zdrenghea 1»+1». 
<L IONESCU — coresp.).

CSU OTELUL GALAȚI — UNI
VERSITATEA CSS VUTORUL 
CLUJ-NAPOCA 2—« : 68-6» (87— 
28) și 93--81 (38—38). Jocuri echi
librate. clstlgate pe merit de gaz
de. Coșgeterl : Cazanovschi 28+28, 
Chlrilă 14+16. respectiv Crăciun 
22+«. Trtt »+22 (ambii jucători 
au fost suspendați cite un med 
pentru acumularea «două faul
turi tehnice). 
coresp.).

(T. SIRTOPOL

1. Steaua" 40 37 3 3959^005 78
î. Dim. Buc. M 35 5 3962:2785 75
3. Farul C-ța- 40 l« 22 3200:3578 38
4. Rapid Buc. 40 18 22 3230:3533 38
5. LCJLD. 40 w 23 35*2:3888 Tt

Din. Ord. 40 18 24 3303:3543 56
7. CSU Sibiu 36 19 17 3954:2981 55
t. PolL Iași 38 15 21 2715:2945 K
9. Acad. MH. 36 13 23 3066:32^8 49

1». „U"« 38 13 23 2851:3024 48
11. CSU Galati 38 9 27 2658:3293 45

PARAGUAY - BELGIA 
2-2 (0-1)

Ia aceeași grupă, joc de bună 
tactură, la Toluca, intre Para
guay d Belgia : >—» (9—1). Echi
pa europeană a condus de două 
ori. Scorul a fost deschis de 
Vercauteren Jmta. 12). tn repri
za a doua jocul s-a animat. Pa
raguay a egalat prin Cabanas 
(min. 60), după care Veyt (min. 
60) l-a adus pe belgieni In avan
taj. tar ta mia. 1* Cabanas a 
pecetluit scorul final Arbitrul 
Docev (Bulgaria) a condus tor- 
mațuie : PARAGUAY : Fernan
da — Guash, Delgado, Zabala, 
Morale* — Romero, Canete, Nu
na — Ferreira, Cabanas, Men
doza (mln 68 Hicks). BELGIA : 
Pfegf — Gran (mln. 8» Van der 
Kist), Groot, Demol, Benquln — 
Sdfe, — “
lemons — Veyt. Claessen.

Ferreira, Cabanas, Men-

Vervoort, Vercauteren, Ccu-

ANGLIA - POLONIA 3-0 (3-0)

* Echipe penalizate.
Turneele finale se vor disputa 

Intre 28 iunie șl 2 Iulie.
DIVIZIA A DE BASCHET (f), 

GRUPA 7-12
SATU MARE, 12 (prin 

intr-unui dl-n meciurile 
toare pentru evitarea ____
dării din Divizia A de baschet 
feminin, echipa Crișul C.S.Ș. 2 
Oradea a repurtat o victorie ne
tă asupra formației Comerțul 
CA.Ș. Tg. Mureș 1 69—5» («—
23). Orădencele s-au Impus din 
primele minute șl și-au asigurat 
o diferență apreciabilă încă din 
repriza I. Coșgetere l Pop 8», 
Flaundra 13, Cutuș 13,
pectlv M. Nagy 16, Olasz 

tn cealaltă partidă a zilei, 
pld București a dispus de 
mistui C.S.Ș. Rm. VDcea 
61—54 (24—28). Coșgetere :
că 15, Cirstoiu 13, Popa 11, 
pectlv Petre 22, Barbu M.

Vineri are loc jocul dintre 
bila C.S.Ș. Satu Mare șl 
merțul la sfirșitul căruia 
cunoaște care dintre aceste 
chipe va părăsi Divizia A. 
KOVACS — coresp.).

telefon), 
hotărî- 

retro gra-

Rubricâ

LA

Mo-
Co- 

se va 
e- 

(Z.

(antrenorul Poloniei): „Am 
resimțit astăzi eforturile 
făcute In partida cu Por
tugalia. in care am obți
nut o victorie prețioasă"; 
GARY LÎNEKER (Anglia, 
autorul a 5 goluri) : „Este 
o zi mare pentru mine, 
pentru că este extrem de 
rară performanta de a 
realiza un „tiat-trlck- In 
„Cupa Mondială". Trebuie 
«să recunosc că am avut 
si multă șansă"; JOSE 
PARIA (antrenorul Maro
cului) : „Acest succes deo
sebit — cucerirea primu
lui loc tntr-o grupă din 
care au mal făcut parte 
Anglia. Portugalia si Po
lonia — constituie o mare 
performantă pentru noi. 
dar si un motiv de încu
rajare pentru alte echipe, 
din țări cu mai recentă 
tradiție in fotbalul mon
dial. Acum ne glndim la 
viitorul meci, probabil eu 
R.T. Germania sau Da
nemarca : as prefera for
mația daneză, care, in mod 
cert, ne poate Învinge, dar 
oricum nu ta o diferență 
similară cu cea înregistra
tă ta meciul cu Uruguay. 
In sflrsit. cred că ta Ma
roc există jucători de cla
să. care ar putea evolua 
ta orice echipă din lume"

doilea In mln. 14, reluind o cen
trare a lul Beardsley, Iar al trei
lea ta mln. 36 după ce Mlynaro- 
zlk a respins un balcn șutat de 
Hod die. înaintașul englez reluind 
din voleu de la 6 metri I In re
priza secundă, ritmul jocului * 
tost mal lent. Polonezii au avut 
ctteva ocazii, dar Boniek a ratat 
fta mta. 52 șl 53). Englezii s-<au 
apărat bine șl au obținut o victorie 
meritată In fața celor 22 ooo de 
spectatori. Arbitrul Dalna (Elve
ția) a condus formațiile: ANGLIA) 
Shilton — Gary Stevens, Butcher, 
Fenwick, Sansom — Hodtlle, Ste
ven. Reid, Hodge — Lineker (min. 
36 Dixon), Beardsley (min. 75 
Waddle). POLONIA : Mlynarczyk 
— Pawlak, Majewski, Wojcicki, 
Ostrowski — Komornicki (mln. 
23 Karas), Dziekanowski. Maty- 
fik (mta. 46 Buncol), Urban — 
Bonick, Smolarek.

MAROC - PORTUGALIA
3-1 (2-0)

Rezultat neașteptat, tot în gru-, 
pe F, ta partida Maroc — Portu
galia : 2—1 (2—0). desfășurată la 
Guadalajara, in fața a 22 ooo de 
spectatori. Formația africană a 
desfășurat un jo ■ excelent, do- 
mlnlnd categoric în anumite pe
rioade. In min. 80 ea conducea 
cu 3—0 I Iată cum s-au marcat 
golurile. In min. 18, Khalri a 
făcut o cursă solitară de la mij
locul terenului, șutind imparabll 
de la 25 de metri ! Apoi, tot el 
(min. 27), complet nemarcat, a 
reluat din voleu o centrare * 
Iul Khalifa. Nici după pauză as
pectul jocului nu s-a schimbat 
prea mult. La timonă au fost 
tot marocanii. Ei Înscriu tn min. 
62 din nou, prin Krlmau. La 3—0, 
jocul s-a mai echilibrat, după ce 
Dlamantino a Intrat în locul lul 
Sousa șl a reușit chiar să în
scrie golul de onoare (min. 60). 
Arbitrul Snoddy (Irlanda de 
Nord) a condus echipele : MA
ROC : Zakik — Khalifa, Biaz, 
Bouyahlaoui, Lemriss — Dolmy, 
Bouderbale, Haddaoui (min. 71 
Suleyman!). Timouni — Krimau, 
Khalri. PORTUGALLA : Damas — 
Alvare (min.
OHvtira, 
Pacheco, 
(mtn. (8 
Futre.

55 Aguas), Kosa,
Inacio — Magalhaes, 

Carlos Manuel, Sousa 
Dlamantino) — Gomes,

realizată de Ion OCHSENFELO

ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Aseoră, in cadrul grupei D, 
la Guadalajara : BRAZILIA - 
IRLANDA DE NORD 3-0 (2-0). 
Aa marcat : Coreea (min. 15 ți 
87) și Josimar (min 41).

La Monterrey : SPANIA - 
ALGERIA 3-0 (1-0). Au marcat:

Caldere (min. 15 și 
(imn. 71).

CLASAMENTUL
AL GRUPEI

1. Brazilia
2. Spania
3. Irlanda de Nord
4. Algeria

69} și

FINAL 
D
3 3
3 2
3 0
3 0

0
1
2
2

5-0
5-2
2-6
1-5

8
4
1
l
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