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Divizia A de fotbal: astăzi, ultima etapă a ediției 1985-1986

PARTIDA CEA MAI IMPORTANTĂ, LA BUZĂU
• Pe „Centralul" craiovean, ultimul derby ai celor ^patru mari*' sau tinăra garnitură a Universită
ții in fața laureatei QC.E. • Pe Someș, • partidă liniștită intre locurile 7 și 8 • h Regie, un meci 
pentru Hagi, care va încerca să-l depășească in clasamentul golgeterilor pe Hțurcă • Va realiza 
Corvinul „norma* și in meciul cm Dinamo T • In partida cu FX. Argeș, „Poli* are de partea sa. 
pentru a se salva, și varianta egalului • Ștefănescu și echipa lui speră să incheie campio
natul cu o victorie - in fața „lanternei* - un sezon deosebit de 
fructuos • Gloria - Victoria sau trei variante, 1, X, 2, pentru o 
retrogradare • Băcăuanii primesc replica unei echipe care a— 
terminat campionatul duminică • In Giulești, A.S-A. va juca la 
victorie, gindindu-se la o salvare prin prisma „jocului rezultatelor*

PROGRAMUL JOCURILOR
- STEAUA ij
- PETROLUL

SPORTUL STUDENȚESC - F.G OLT ;!
(stadionul Sportul Studențesc) i'

CORVINUL
„POLI*
F.C.M. 
GLORIA 
SPORT CLUB 
RAPID

(stadionul Rapid)
Toate partidele încep la ora 18.

Craiova i UNIVERSITATEA 
ț Cluj-Napoca hAȚ"__
j București

Hunedoara 
Timișoara : 
Brașov ; 
Buzău : 
Bacău : 
București :

- DINAMO
- F.G ARGEȘ
- F.G BIHOR
- VICTORIA
- CHIMIA
- A S A. TG. MUREȘ

CLASAMENTUL LA ZI
L STEAUA 33 26 5 2 75-20 W
2. Sp. Stud. S3 13 10 5 80-30 M
3. Dinamo 33 20 6 7 48-25 40
4. Unlv. Cv. 33 19 0 8 60-32 44
5. Corvinul 33 16 3 14 82-49 35
6. F.C. Argeș 33 13 8 12 37-40 34
7. „U* CJ.-N; S3 13 5 15 50-52 31
S. Petrolul 33 U 8 13 34-40 31
3. Rapid 33 13 5 15 39-56 31

10. F.C. OU 33 n 7 15 37-50 29
ÎL Chimia 33 12 5 16 36-50 29
12. S.C. Bacău S3 13 8 18 42-50 28
IX victoria 33 3 10 14 36-47 28
14. F.CJK. Bv. 33 10 8 15 30-58 28
15. .Poll" Ttm. » n 5 17 47-54 27
14. Gloria 33 10 7 16 45-61 27
17. ASA Tg. 3L 33 10 8 17 30-48 26
13. F.C. Bihor 33 8 7 21 26-66 17

METALURGIȘTII * BUCUREȘTEN! CAMPIONI
DIRT-TRACK (perechi)

Fiind de forțe sensibil egale, 
majoritatea motocicliștilor parti- 
cipanți la Campionatul Repu
blican de dirt-track (perechi) 
au mers „umăr la umăr" ptnă 
la ultima etapă (a patra), des
fășurată pe pista stadionului 
Metalul din Capitală. Așa cum 
se anticipa, am asistat la un 
final... fierbinte, protagoniștii 
făcind uz de întregul lor po
tențial fizic și tehnic pentru 
a obține un loc cît mai bun. 
Drept urmare, multe manșe au 
fost viu disputate, producln- 
du-se câteva surprize care au 
adus importante modificări în 
clasamentul general.

înaintea actului final, in 
frunte, ordinea era următoarea: 
1. I. Pavel-N. Puraveț (Steaua 
I) 75 p, 2. M. Gheorghe-D. 
Gașpar (Metalul I) 72 p, 3. S. 
Ghibu-D. Stoica (I.P.A. Sibiu) 
72 p. Beneficiind de avantajul 
terenului propriu, metalurgiștii 
s-au angajat din start în lupta 
pentru primul loc, cîștigînd 
primele manșe, în timp ce li
derii, cu un Pavel „șters" și- 
abonat la defecțiuni tehnice, 
pierd fragilul avantaj. în con
fruntarea directă, decisivă, din
tre M. Gheorghe-D. Gașpar și 
I. Pavel-N. Puraveț victoria a 
revenit primilor cu 5—1, aceș
tia indreptîndu-se 
rîvnitul titlu. în _________ ,
metalurgiștii (bine susținuți și 
de dublul secund 
Metalul București : 
gian-M. Dobre, rezervă - 
Agrișan, care îi stopează 
unii dintre principalii favoriți), 
cîștigă detașat etapa și astfel 
intră in posesia tricourilor de 
campioni.

CLASAMENTE : etapă — L 
M. Gheorghe 13 — D. Gașpar

X

Dan Gașpar și Marian Gheor
ghe, campioni pe anul 1986 

Foto : Aurel D. NEAGU

spre mult 
continuare,

al clubului 
S. Hala- 

Mi. 
Pe

ȘCOALA ROMÂNEASCĂ DE ALERGĂRI 
PE DISTANȚE MEDII Șl LUNGI 

ÎȘI CONFIRMĂ LARGILE DISPONIBILITĂȚI
Dintre zecile de probe care 

figurează. In mod obișnuit, pe 
programul unui concurs de 
atletism, cîteva nume (cam 
de multă vreme aceleași !) au 
reținut, in mod special, aten
ția, prin rezultatele deosebite 
obținute in Întrecerile de săp- 
tămîna trecută de pe Stadionul 
„23 August". Este vorba ' de 
probelie feminine de semifond 
și fond în care, în ansamblu, 
au fost realizate la „interna
ționale" performanțe cu reală 
rezonanță. Șl nu este vorba 
doar de una-două, ci de mal 
multe, și, fapt deosebit de îm
bucurător, ele fiind înregistrate 
de atlete tinere, cu evidente 
posibilități de progres.

Să exemplificăm, La 888 m 
pe primul loc s-a clasat cam
pioana europeană de junioare 
de anul trecut, blstrițeanca 
Marla Plutea (ta primul ei aU 
ca senioară) cu 13943 — tW 
cord personal, cu aproape • 
secundă mal bun decft cel an
terior. Recorduri personale au 
înregistrat, de asemenea, suce- 
veanca de 22 ani Violeta Be- 
clea (139,18), orădeanca Auro
ra Mia (24 ani, 139,79), Tudo- 
rița Chidu (2 30,62) șl alteia

La 1500 m, In afara grupului 
de alergătoare consacrate, do
minat autoritar de Maride*

Romeo V1LARA

(Continuare In pag. a 4-o)

SURPRIZELE DIM ÎNTRECEREA

Aspect din cursa de 3000 m. In frunte se află: Elena Fidatov, 
Mariana Stănescu ți Paula Ivan Foto : Aurel D, NEAGU

Șl CURBA FORMEI SPORTIVE
O dată cu decernarea titluri

lor de campioni ai ediției 1986, 
loturile reprezentative de scri
mă au intrat in ultima etapă, 
decisivă, a pregătirilor in ve
derea Campionatelor Mondiale 
de la Sofia, de care ne mal 
desparte o lună de zile. Așa 
incit sutele de asalturi dispu
tate, la sfirșitul săptăminii 
trecute, in Sala Sporturilor din 
Craiova, la cele patru 
sa constituit nu numai 
ne pentru cei aflați tn 
care avea să desemneze 
lideri ai fiecărei arme, 
repere pentru federația de spe
cialitate care trebuie să .su

/n județul

Vrancea

□
ELORETISTELOR

PENTRU C. M
pregătirile selecțio-

SUCCES AL JUCĂTOARELOR
NOASTRE DL TENIS DL MASĂ

arme, 
jaloa- 
cursa 

noii 
ci și

pervizeze* _ ______
nabililor, a căror formă este 
menită să atingă virlul la sfîr- 
șitul Iui 
fiotes.

Pentru 
punct de 
nâle ale 
nale au ridicat dteva semne de 
întrebare. De pildă, proba fe
minină de floretă, armă cu 
care scrima românească speră 
să se afirme și de această dată 
in competiția supremă, așa

Paul SLAVESCU

lulie, pe planșele so-

că iată, din acest 
vedere, întrecerile fl- 
Campionatelor Națio-

(Continuare ta pap 2—3)

O TEMEINICĂ

Ultimul Important test îna
intea Campionatelor Europe
ne de tenis de masă pentru 
juniori și cădeți (20—TI iulie. 
Belgia) l-au constituit Cam
pionatele internaționale ale 
Ungariei, concura ia care au 
luat startul jucători șl jucă
toare din 15 țâri, printre care 
Cehoslovacia, Franța, Iugo
slavia, R.P. Chineză, Polonia, 
BJ. Germania, U.B.S3, Un
garia.

Reprezentantele noastre, O- 
tUla Bădescu și Kings Lohr, 
au avut o comportare foarte 
bună, ele ciștlglnd proba de 
dublu, după ce au Învins cu 
2—• tn finală pe Csila Batorfi 
(campioană europeană de se
nioare 1964) șl Krsztyna Nagy, 
ocuptnd. totodată, locul 3 la 
echipe, după R.P. Chineză și 
Ungaria.

ILOR sportive

ANALIZĂ PENTRU OBȚINEREA

UNOR REZULTATE SUPERIOAREMaier 2 (Me- 
S. Postolache 
5 (Steaua II) 
7 — N. Pu- 
D 19, 4. S.

14, rezervă — L. 
talul 
16 — 
21 p, 
raveț
Ghibu 8 — D. Stoica 8, rez. — 
M. Șoaită 3 (I.P.A.) 19 ; gene
ral — L M. Gheorghe-D. Gaș- 
par, rez. L. Maier (antrenor — 
Gh. Sora, mecanic — D. Gheor
ghe) 101 p, 2. I. Pavel-N. Pu
raveț, rez. B. Albu (Steaua I) 
94 p, 3. S. Ghibu-D. Stoica, 
rez. M. Șoaită (I.P.A.) 91 p. (O. 
GUȚU — coresp.).

I) 29 p, 2. 
□. Bogdan 
1 L Pavel
12 (Steaua

— Deci, este vorba numai și 
numai de automulțumire ! Noi. 
in județul Vrancea, aveam im
presia. pinj acum, că stăm 
foarte bine din punct de ve
dere al rezultatelor obținute In 
activitatea de educație fizică 
și sport. ȘL totuși, iată că rea
litatea este alta. Avem 
multe lucruri de făcut, 
cum se vede...

Reflecția de mai sus, 
teresantă „revenire" la 
tate, aparține lui loan Vasiiiu,

încă 
după

o In- 
reali-

Adj ud, 
prilejul

președintele C.OJE.F.S. 
făcută la Focșani cu 
unei temeinice analize pe pro
blemele sportului de masă și 
performanță. O opinie care nu 
este singulară, Intrudt „cam 
același lucru" l-au spus și alții 
in această inttlnire generată 
de...

Mai înainte de orice insă, 
este bine să arătăm despre ce 
este vorba. în doțjnța de a 
sprijini mișcarea sportivă din 
județul Vrancea, de a ajuta

POLITEHNICA TIMIȘOARA
CIȘTIGATOAREA

„CUPEI ROMÂNIEI- LA HANDBAL
Echipa ' studenților timișoreni, pentru prima oară 

ciștigătoare a „Cupei României" La handbal (ediția a 
VIII-a). In picioare, de la stingă la dreapta : Roland 
Gunesch, antrenor secund, Virgil Georgescu, Dan Pe
tru, Valeria Bana. Nichifor Dobrescu, Alexandru Bu- 
ligan, Gabriel Mardare. Gheorghe Pleșca, Dan Giur- 
gea,. Alexandru Folker (căpitanul formației). Con
stantin Jade, antrenor principal ; rîndul de jos : Dan 
Tibrea, Petre Bobocca. Dănuț lonescu, Alexandru Ma
tei, Petru Ianto, Petre Baranga. Ntcolae Popescu, 
Ioan Basaraba.

ia dezvoltarea ei, Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică 
și Sport a trimis o brigadă In 
județ pentru a cunoaște, o- 
biectiv, situația in acest do
meniu. Și „analiza" de care a- 
minteam a avut loc ia sfîrși- 
tul acțiunii de sprijin, de con
trol și Îndrumare a Consiliilor 
Orășenești pentru Educație Fi
zică si Sport Panciu și Adjud, 
a cluburilor sportive școlare 
din Focșani, a asociațiilor spor
tive din 
iuții ș.a. 
domeniul 
tulul și 
s-a constatat
partea C.J.E.F.S. Vrancea, cu 
bune rezultate (în Invățămîntid 
preșcolar, primar, gimnazial șl 
liceal 
ciații 
ciații
care 
ISEH 
Locomotiva din Adjud, Trleo- 
lext din Panclu, Flacăra Odo- 
bești ș.a.). Manifestările, pa 
județ, in cadrul Daciadej (Fes
tivalul fetelor vrîncene, Crosul 
tlnărului muncitor. Crosul

intreprinderi și insti- 
Cu acest prilej, ta 

educației fizice, spor- 
turismului de masă 

preocupare din

— în cadrul a 160 aso- 
sportive, în cele 48 ase- 
sportlve sindicale, intre 
Confecția, Hidrotehnica, 
din Focșani, Celuloza și

Modesto FERRARINI

(Continuare In pag. 2—3)
s



JUNIORII LA PORȚILE AFIRMĂRII CĂLĂREȚU BE IA DINAMO

1B CIȘTI6MT „MM M0100VEI"

NĂDEJDI ÎNDREPTĂȚITE PENTRU RUGBYUL NOSTRU
Speranțele sportului eu balonul 

oval ne-au demonstrat din nou 
frumusețea rugbyulul. Prilejul t 
Turneul final al Campionatului 
Național Divizionar al juniorilor 
șl școlarilor ediția 1S85/M. o În
trecere a celor mal bune I echi
pe din țară, 7 reprezentind clu
buri sportive școlare, iar un* 
un colectiv cu o tradiție de pes
te o jumătate de veac tn acest 
sport, Gri vi ța Roșie.

Ca și în cazul edițiilor prece
dente, competiția, la ultimul el 
act, a relevat larga audiență pe 
care rugbyul o cunoaște In rfn- 
dul reprezentanți
lor generațiilor In 
formare, desigur da
torită calităților for- 
matlv-educative pro 
prii acestei disci
pline, dar șl a În
curajării de care ea 
se bucură atît din 
partea forului de 
resort al Ministe
rului Educației și 
Invățămlntulul șl al 
unor cluburi din 
Capitală (Steaua. 
R.C. Grivlța Roșie 
C.S.Ș. Triumf, C.S.Ș 
1 șl îndeosebi 
C.S.Ș. Loeomotiva- 
Ltceul „Aurei 
cu*) sau din 
(C.S.Ș. 1
stanța, Farul, 
Unirea Iași, 
tiv*

Laureata anului 1986 -
C.S.Ș. Locomotiva București

Zoe Roșoagă, Iosel. 
pentru a fo- 

Nicl 
club 
fOT- 
mo- 

prof.

Stanei u, 
Țuică, Tănase 
losl doar ctteva exemple. 
nu-1 de mirare că tn acest 
sportiv școlar apar șl se 
mează valori autentice, din 
ment ce antrenorii (ltngă 
Vaslle Constantin lucrează alt 
artizan al rugbyștllor tineri, 
prof. N. Manolache) au in plină

inchelat pe locul 3 (»1—1» ou 
C.S.Ș. Suceava), după un Început 
prudent șl o intrare mal lentă 
— declt in trecut — In ritmul 
Întrecerii. Antrenorul Ad. Mate- 
escu dispune Insă de junior! ca
pabili să urce pas cu pas trep
tele consacrării. O revelație, 
C.S.Ș. Suceava (antrenor, P. Pa
na ite), mai ales din jocul ei 
curajos — avantajată șl de un 
gabarit impresionant. Victoria 
pu 18—17 asupra Griviței Roșii 
denotă — cel puțin — ambiții 
mari. Ieșenii de la C.S.Ș. Unirea 
(prof. C. Veriveș) au ocupat lo-

Vtai- 
țară 

Con- 
CAJJ.

C3A Locomo- 
___ Cluj-Napoca. CJ8S- Su
ceava, C.S.Ș. Carpațl MIrșa etc.). 
Este Încurajator tapUl că în mul
te centre rugbyul începe să con
cureze tn interes alta ramuri de 
sport (baschetul, handbalul șl 
chiar fotbalul, ea In cazul mu- 
nietplilor Constanța, Iași șl Blr- 
lad...), tar valoarea unor tineri 
atrage to* mal mult atenția spe
cialiștilor. De bună teamă că șl 
la acest ultim aspect federația 
poate șl trebuie să fie șl ma! 
mult prezentă, știut fiind că lo
tul Jucătorilor noștri de clasă 
internațională (sau care măcar 
să aspire la o asemenea treap
tă) are porțile permanent des
chise; mal ales acum, eind 
România, peste obligațiile care 
tin de Crmpioinatul European 
r.IH.A., va avea, Inoeptnd chiar 
din 1987 importante angajamen
te legate de .Cupa Mondială*...

Confirmtnd preocuparea con
stant ridicată pentru calitate, e- 
chipa C.S.Ș. uocomotlva-Ltceul 
„Aurel Vlaicu* București — care 
Împlinește anul acesta 10 ani de 
existență — cucerește titlul de 
campioană la această ediție. Du
pă un 43—0 cu C.S.Ș. Locomoti
va Cluj-Napoca tn preliminarii 
șl S3—10 cu C.S.Ș. Suceava In 
semifinale, XV-le profesorului 
Vaslle Constantin a realizat un 
succes la scot șl tn partida de
cisivă, cu CJS.Ș. 2 Constanța. 
41—4 (»1—0). C.S.Ș. Locomotiva
București este beneficiara unui 
lot de sportivi excelent construit! 
pentru rugby, unii au și atins 
pragul consacrării (Răducanu, 
Gurănescu. Popișteanu), ta timp 
ce alții nu tint prea departe de 
această mult dorită Împlinire :

MrH la speranța, CjS^. Locomotiva București Foto: Gabriel MIRONCampioana
activitate peste 1«B de copil șl 
juniori I

Clștigă toarea ediției preceden
ta, C.B.Ș. 1 Constanța, a avut, 
de data aceasta, o prestație mai 
puțin concludentă. Poate șl pen
tru faptul că unii jucători (Năs
tase. Ținea. Piti etc.) au trecut 
la senlorat, tar noii titulari n-au 
reușit, integral, să se ldentlfloe _ 
cu spiritul echipei. Dar forma
ția prof. P, lanusievicl rămine 
un model de muncă, de ținută 
șt de disciplină pentru toate 
oompetitoare’e. C.S.Ș. Steaua a

cui I, după un 12—18 cu CJ3.Ș. 
Locomotiva Cluj-Napoca șl - lan
sarea a 2 jucători de certă pers
pectivă, Iftode și Tltlanu. Sub 
așteptări, R.C. Grivlța Roșie, 
care a Încheiat plutonul finalis
telor, întrecută (In disputa pen
tru locul 7) de XV-le C.S.Ș. 
Carpațl MIrșa, eu un antrenor 
(Lomotă) despre oare există toa
te temeiurile să se mal audă, tn 
termenii cei mai «logtoșl.

Tiberiu ST AM A

i,TOP 12“ PENTRU CADET! LA TENIS DE MASA,
0 FRUMOASA REUȘITĂ

Cd mal tineri Jucători de te
nia de masă, cadețll, mulțl din
tre el aflați In pregătire pentru 
apropiatele C.E., au participat la 
tradiționalul concura „Top 12*, 
organizat de C.J.E.FJS. Buzău, o 
inițiativă demnă de toată lauda. 
Dacă in Întrecerea băieților, zol- 
tan Zoltan (CSM Cluj-Napoca) a 
dominat categoric, fiind Învingă
tor In toate ' •
tate, la fete 
mal strtnsă, 
trei clasate 
1a setaveraj

CLASAMENTE:
Cocoș (București) 11 v, t. Răș- 
canu (Buzău) 11“ —
(București) 11 v.

cele 13 jocuri dispu- 
dlsputa a fost mult 
dovadă că primele 

au fost departajate
feminin 1.

3. Chiriță 
w______ T_, . 4. Năstase
(București) 10 v. 5. Drăgan (Con
stanța) 9 v, «. Mușetolu (Buzău) 
9 v, 7. Rlzoiu (București) 7 v, 
8. Coroian (Craiova) 6 v. 9. Șer-

10. Horvath (O- 
Vlalcu (Buzău) 
(Iași) 3 v, 13. 
v, 14. Toderean

ban (Buzău) 5 v, 
redea) 4 v, 11. 
2 v, 12. Harbuz 
Trifan (Buzău) 1 
(Buzău) 0 v; masculin — 1. Zol
tan (Cluj-Napoca) 13 v, 2. Be- 
rende (Bistrița) 1# v, 3. Vitan 
(Craiova) 10 v, 4. Toi (Craiova) 
10 v, 5. Căluș (Bistrița) 7 v, 6. 
Mindrescu (Iași) 7 v, 7. Piclu 
(Craiova) • v, 8. Bărăgan (Cra
iova) 6 v, I. Negrilă (Craiova) 
6 v, 10. Culda (Cluj-Napoca) 5 v, 
11. SIrb (Cluj-Napoca) 5 v, 12. 
Nițu (Buzău) 4 v 13. Oprea (Bu
zău) 1 v. 14. Chtndriș (CSuj-Na- 
poca) 0 v.

Beneficiind de o toarte bună 
organizare. «1 eea de a TV-a edi
ție a traditionale! competiții de 
călărie .Cuna Moldovei* a ofe
rit Dubiiculul posibilitatea de a . 
urmări multe evoluții de calitate. 
DudM enuizarea celor patru pro
be. victoria a revenit sportivilor 
de la Dlnamo București (antre
nor Andrei Costea). el detasin- 
du-se net de ceilalți concurent!, 
datorită lotului mai omogen, 
asemenea, trebuie subliniată 
comportarea călăreților de 
A.S. Jegălla (în special) și 
grlcola F. Neamț, cele două 
sociatil demonstrfnd, tncă o dată, 
potențialul de care dispun aso
ciațiile aflate De lingă herghelii 
si rolul important pe care-1 pot 
1uca acestea tn dezvoltarea călă
rie! noastre.

De 
si 
la

A-

REZULTATE TEHNICE: cat. n- 
soară — 1. Dan Ciortescu (Jegă- 
Ha) cu Leopard 8 p (36,0 s), î. 
Marian Feraru (Dlnamo) cu Ma
telot o n (38.3 s). 3. Dan Cior
tescu cu Protar 4 p — d.b.: „a- 
legeti punctele- — 1. Albert
Constantin (Petrolul Ploiești) cu 
Mult Iubit 850 p. 1. Dan Cior
tescu eu T-mnard 740 p. 3. Ioa
na David (Dlnamo) en Schija 726 
d: „obstacole tn linie* — 1-2. 
Tone! Bucur (Dlnamo) eu Novac 
șl Dan Ciortescu cu Leopard 4 p 
d.b. 3. 3—4. Vaslle Chlscon (Je
gălla) eu tampion si Vlorel Co- 
jocarlu (C.S.M. las!) eu Fanion 
4 n. d.b. 3: echipe — 1. Dlnamo 
24 n. 3. Agricola P. Neamț 67 d. 
3. Jegiha TS 3/4 p.

tn urna adiționării punctelor 
acumulate de concurenți. trofeul 
a reventt călăreților de la Dina
mo (Toana David, Marian Ferani. 
Ionel Bucur. Cristian Grlgore)
552.5 p. urmat! de A.S. JegăUa 
421.18 p și Agricola P. Neamț
309.5 p.

r i 
l 
l
f

i
i
I

*

î
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TINEREȚEA, SOARELE Șl SPC
BRAT LA BRAT

Stațiunea Tineretului, cum 
este denumit Costinețtiul, a- 
ceastă frumoasă tabără a Co
mitetului Central al Uniunii 
Tine.etulul Comunist, unde fac 
popas de odihnă, in fiecare 
sezon estival, mii de repre
zentanți al generațiilor... vi
itorului. șl-a deschis larg 
porțile 1... * tn primele aeril 
(de cite • și 12 zile) s-au in
stalat, In elegante și primi
toare Încăperi, peste 1 500 de 
tineri șl tinere, din * ““*
deri șl instituții de 
gul cuprins al țării, 
iubitori de mare, 
de nisipul fierbin
te al Litoralului 
nostru, de cintec și 
voie bună, de miș
care prin exereițiiu fizic, prin 
aport.

De bună seamă că atenția 
ne-a fost atrasă in special 
spre tinerii care o parte din 
timpul petrecut la Costlneștl 
șl-I dedică activităților spor
tive. I-am admirat pentru re
ceptivitatea cu care au răs
puns la invitațiile instructori
lor cu probleme de sport șl 
agrement. Râul Hangu șl 
Gheorghe Usca, pentrb pasiu
nea pe care au pus-o tn fle
care Întrecere, așa cum au 
făcut-o spre exemplu, jucă
torii de tenis de masă Dorel 
Baeta (Gherla), Vaslle Lazăr 
(Municipiul Dej) și Radu Chl- 
ran (județul Dolj), tn aceas
tă ordine au șl urcat pe po
diumul competiției inițiată de 
conducerea stațiunii...

între „ferestrele* cursului 
de inițiere In inot, condus 
eu multă pricepe de antre- 
noarea I rin el pănuleseu Șop- 
terian (și eu amatori de or
dinul zecilor fete șl băieți), 
intre pauzele meciurilor de

Intreprin- 
pe Intre-

CONCURSURI DE TENIS
• Cu puțin timp in urmă, 

in Capitală au avut loc 3 con
cursuri rezervate copiilor și 
juniorilor mici. Iată clștigăto- 
rii : „CUPA T.C.B.*, eat «—10 
ani : Silviu Nlstor (Electrica 
Timișoara) și Diana Grigoroiu 
(Pionierul Pitești) ; 11—12 ani : 
Marius Raicea (TCB) și Laura 
Beldiman (Progresul) ; 13—14
ani : Andrei Pavel (CSȘ 2 
Constanța) și Irina Spîrlea 
(Dlnamo) ; 15—16 ani : Marian 
Onilă (Progresul) și Veneția ,
Șchiopu (Dlnamo). • „CUPA 
PROGRESUL*, eat 8—10 ani : 
Silviu Nlstor (Electrica Tlșil- g
șoara) și Monica 
namo) ; 11—12 ani î Remus O-

nisie, (Dinamo) și 
Cristea (Dlnamo) ;
Andrei Pavel (CSȘ 
ța) și Ana Maria 
(Progresul) ; 15—16 
Niculae (Progresul) 
na Bujor (Dinâmo). 
STEAUA*, cat./ ’ " 
cian "Vizirii (S..................
Andreescu (Viitorul Pitești) ; 
11—12 ani : Patrick Ceuca (Me
canica 
Cristea 
Cornel
Monica
ani : Mihai Iliescu (Steaua) și 
[Lauja, Bîrlea (Viitorul Pitești).

• La Varșovia, s-a disputat

Cătălina 
13—14 ani: 
2 Constan- 
Ștefănescu 
ani : Harl 
și Loreda- 
• „CUPA 

—10 anii: Lu- 
jaua) .-și .Ana

Bistrița) și Cătălina 
(Dinamo) ; 13—14 ani: 

Teodorescu (Steaua) și 
Năstase (TCB) ; 15—16

NOI PROMOVATE IN PRIMUL EȘALON

IN COSTIN
volei (pe plajă sau 
complexului sportiv) 
a partidelor de șal 
puțin de 50 de gi 
află la dispoziția 
•portului minții, fo 
mal ales către as: 
canicula rămine d< 
mintlre), mult așt< 
pute fotbalistice la 
reprezentative de 
plauze pentru cei 
laureațll 
cel mal

primei co 
popular d 
turi și f 
consolare 
tur!...) p 
din Cluj 
mureș, 
locurilor

Este frumos, este 
stațiune, la Costln 
față de Întocmirea 
gram cultural-artis 
variat se face sir 
plin, tovarășul Ion 
care coordonează i 
tlvitate, pentru că, 
ne spunea, aici, la 
tinerețea, soarele 
meTg... braț la b 
la sala polivalenți 
se poate asculta 
poate participa la 
ne pe teme literar 
tidpa la concurs 
știe, elștigă*. Apet 
activități cultural-s’ 
Întreținut totodati 
.Radlo-vacanța*. p 
nlle inspirate ale 
Partoș și Cornelia 
fotomontajele șl r 
poștală cu ..

Primele serii 
află, așadar. 
Fină in 
tele și 
cută I

.sugesl 
de 

la 
toamnă, v 
altele. Vi

Gabriel

tradiționala lnti 
dintre echipele I 
■a 
au 
Jul 
cut_ ,______
Adrian Popovici, 
Silviu Gudinov, 
cu, Gabriela Pre 
Buciu. Iată cîtev: 
celor mai disput 
Șovar — M. Kos 
7—6 ; Popovici - 
lanski 7—5, 6—3 
A. Jagelski 2—6 
Șovar — J agelsl 
Gorgan — Kosl, 
6—4 ; Popovici
6—1, 6—3 ; Popov 
Jagelski, Koska

Bucure?*’ Si 
obținut .or 
general, cu 
deplasarea 8

O TE
(Urmare dii

CLARIFICĂRI IN DIVIZIA DE TINERET LA HANDBAL Judo: RAPID BUCUREȘTI. OȚELUL GALAȚI $1 A.SA TG. MUREȘ
In ediția 1986/1987 a Campiona

tului Diviziei B-tineret la handbal 
vor activa următoarele formații 
promovate In eșalonul valoric 
secund : Fortus Iași, IMP Sf. 
Gheorghe. Mecanica Oradea și 
Autoturisme Timișoara — la 
masculin : sanatex Slobozia, Ar- 
cetex Pitești. Voința Rm. Vileea 
si Electromotor Timișoara — la 
feminin. Aceste opt echipe au 
luat locul celor care, tn actuala 
ediție, au retrogradat din Divi
zia B : CSM Borzeștl. CSU Ga
lati, Suiorul Baia Sprie șl Ar
mătura Cluj-Napoca — la mas
culin : Chimia Brăila, Trainica 
Pucioasa Metalica Oradea și Tri-

SURPRIZELE DIN ÎNTRECEREA
(Urmare din pag. 1)

cum a făcut-o de multe ori In 
ultimele decenii și, recent, in 
primăvară, la Campionatele 
Mondiale de tineret, Disputele 
floretistelor au oferit cele mai 
mari surprize. Prima favorită, 
Reka Lazăr, a capotat fără 
drept de apel in primul asalt 
al finalei, Claudia Grigorescu, 
altă protagonistă a „mondiale
lor* cadeților, n-a reușit să se 
califice printre primele 16, iar 
Iudith Gyurkan, componentă a 
lotului reprezentativ, printre 
cele 8 finaliste, pînă și Geor- 
geta Beca, noua campioană, 
trecînd prin recalificări, in ur
ma . înfrîngerii la Szarvady 
(abia reintrată în circuitul com- 
petițional). Deși replica adver
sarelor lor a fost puternică, 
solicitantă (remareîndu-se în
deosebi brașoveanca Salvina 
Ionescu, dinamovistele Carmen 
Leahu și Cristina Mihăilă), ne 
așteptam ca principalele can
didate la titularizare in echipa 
națională să găsească, eu de
cizie tehnică și gindire tacti
că. soluțiile optime pentru ,a 
se impune. Ori, in momente- 
cheie, ele n-au avut întotdea
una prospețimea și luciditatea 

eotextil Slxhet (eliminată din 
competiție) — la feminin. Au 
promovat tn Divizia de juniori : 
CSS Petroșani. CSȘ Sibiu, CSȘ 
Călărași. IOB Balș, CSȘ Blstrlt», 
CSȘ Sebeș, CSȘ Medgidia, CSȘ 
Suceava — la masculin i Rapid 
București. CSȘ Focșani. CSȘ Tir- 
goviște. Voința Odorhel. CSȘ — 
CSM Sf. Gheorghe. CSȘ Alba tu
li* șl CSȘ Arad — la feminin, 
tn urma unul baraj la care vor 
participa CSS Buzău. CSȘ Med
gidia, CSȘ Oradea șl CSȘ Deva 
va fi cunoscută eea de a opta 
formație promovată tn Divizia de 
tunloare.

necesare, ceea ce trebuie să 
constituie pentru cei doi an
trenori ai lotului feminin (Șer- 
ban Vlad și Tudor Petruș) și 
antrenorul federal (Tănase 
Mureșan) un semnal de alarmă. 
Pe curba formei floretistelor 
pentru Sofia, această perioadă 
trebuie să devină, cit mai re- 
P3de, un punct de plecare spre 
vîrf. La C.M. tinerele noastre 
reprezentante trebuie să se a- 
fle în plenitudinea forțelor, 
apte de a rezista „maratonului" 
cu poftă de concurs.

Ierarhia flotetiștilor este 
conformă cu previziunile, asal
tul pentru desemnarea noului 
deținător al titlului aducînd pe 
planșă pe vicecampionul mon
dial de tineret, ’ Romică Moîea, 
șl fostul campion național Li
vius Buzan, ambii net superi
ori celorlalți. Și chiar dacă a- 
saitul lor final a fost specta
culos, de bună finută tehnică, 
grijile pentru evoluția flore
tei noastre masculine (mai a- 
îes în proba pe echipe) persis
tă. „ Ca și Ia sabie, ca și la 
spadă, de altfel. La spadă, din 
tradiționalul duel Steaua — 
C.S.M. Craiova (în finala de 
opt, clubul militar a avut 4 
sportivi — din care unul pro-

Sala Rapid a găzduit, la 
sfîrșitul săptăminii trecute, ln- 
tr-o perfectă organizare. Tur
neul final de calificare a echi
pelor din Divizia A de judo. 
Cele 11 participante la concurs 
au oferit spectatorilor Întreceri 
dîrze, viu disputate, cu dese 
răsturnări de situații, cu Incer
titudini pînă la ultimele tntil- 
niri.

încă din turul intii, parti
dele au icos In evidență prin
cipalele candidate la promova
rea în prima Divizie, formațiile

FLORETISTELOR
venea tot din Bănie —, iar gaz
dele 2), „arbitrat* de decanul 
de virstă al scrlmerilor noștri, 
Anton Pongracz (mereu tinăr) 
și fostul spadasin nr. 1, Nl- 
colae Bodoczi (tot mai plicti
sit...), a ieșit Învingător Rudolf 
Szabo (Steaua), care a mai 
dobîndit titlul cu cinci ani In 
urmă, cind s-a șl afirmat la 
C.M. de la Clermont-Ferrand. 
Poate că și acum, la Sofia... 
Sabrerii (cu o finală relevînd 
intr-adevăr doi sportivi mal 
aproape de nivelul internațio
nal — Alexandru Chiculiță și 
Vilmoș Szabo) au arătat din 
nou că schimbul de ștafetă 
este defectuos, nici un cadet 
neajungind in finală, unde a 
fost prezentă vechea gardă 
(Marin Mustață, Ion Panteli- 
monescu, Ioan Pop și Mihai 
Frunză), primul cu aceeași am
biție și seriozitate care l-a im
pus în trecut, ultimii doi, in 
schimb, cu tot mai mulțl nervi 
și atitudini nesportive pe mă
sură ce le scad puterile. Și în 
privința echipei de sabie se 
resimte (tot mai acut) necesi
tatea revigorării, federația de 
specialitate trebuind să Inter
vină operativ.

Independența Sibiu, Rapid 
București, Rulmentul Birlad, 
ASA Tc. Mureș, Oțelul Galați 
și Strungul Arad, dovedin- 
du-se mai omogene, mal bine 
pregătite declt celelalte parti
cipante la turneul final.

Unul dintre meciurile derby 
a fost cel dintre Rapid Bucu
rești și ASA Tg. Mureș, dispu
tat Încă de simbătă dimineața. 
Bucureștenii au luat conduce
rea și scorul s-a menținut e- 
chilibrat (3—2) pînă Înaintea 
ultimei categorii, lntllnirea din
tre L Porojan (Rapid) șl V. 
Tarău urmlnd să decidă. Pînă 
atunci, pentru Rapid punctase
ră FI. Băjenaru (65 kg), N. 
Nichitaru (71 kg) și I. Marian 
(78 kg), iar pentru ASA obți
nuseră victorii I. Patakl (60 
kg) și L,' Dobal (86 kg). Rapi- 
distul a terminat Învingător și 
scorul final a devenit favorabil 
bucureștenilor cu 4—2.

în cel de-al doilea tur, Ra
pid a avut din nou o adversa
ră redutabilă, Oțelul Galați, 
partida dintre aceste două e- 
chipe elarifietnd In mare mă
sură clasamentul final. Rapi
dul a luat din nou conducerea 
și. după meciul de la cat 86

nugbg: LA.M.T. ORADEA
I.A^1.T. Oradea a lost prima 

dintre cele două formații care 
promovează ta Divizia A de 
rugby. Meciul — decisiv — eu 
Petrochimistul Pitești, dștlgat 
cu 17—* (3—3), a relevat, în ca
zul „XV*-lul arădean, o echipă 
care a gtndit (tactic) mal mult 
și a fost ta același timp mal o- 
mogenă. Victoria clarii * rugbyș- 
tilor din Oradea poate C sinte
tizată prin cei mal concludent 
argument, șl anume Înscrierea a 
trei eseuri (Perțe, Ntehlta, Pe
truș), față de niclunul (! 7) ai 
Petrochimistului. Celelalte puncte 
ale învingătorilor le-au realizat 
Csornal — l.p. șl Frenț — trans
formare. Pentru Petrochimistul. 

kg, scorul îi era favorabil cu 
4—2 : Șt. Cristescu l-a fhvins, 
eu dificultate, pe D. Poiană. 
Greul rapidist, L Porojan, l-a 
depășit prin ippon pe tlnărul 
și talentatul junior gălățean 
I* Vîrnău, scorul devenind fa
vorabil rapidiștilor : 5—2. A- 
ceastă victorie a judokanilor 
din Giulești (antrenori : Mihal 
Brăileanu șl Dumitru Costes- 
eu) a contribuit mult la cali
ficarea echipei Rapid, clasată 
pe primul loc In clasament, 
fără nici o infrlngere.

O comportare bună a avut și 
formația gălățeană Oțelul 
(antrenor : Florin Bălănescu), 
situată pe locul secund și, deci, 
calificată pentru Divizia A. 
Au avut o contribuție deose
bită la această promovare ur
mătorii sportivi : I. Bulgara, 
N. Rusu, Fl. Stratulat, C. Chl- 
rilă, D. Poiană, C. Șenchlu, Al. 
Furdui șl L. Vîrnău.

Cea de a treia echipă care 
a reușit intrarea In rlndul for
mațiilor fruntașe ale țării este 
ASA Tg. Mureș (antrenor 1 
Florin Mărcuș). Garnitura cel 
mai des folosită a fost urmă
toarea, în ordinea categoriilor: 
L Patakl, M. Chlrazi, A^oNagy, 
M. Balaș, L, Doha!, E. Lăcă
tușii șl V. Tarău.

Mihai TRANCA

satelor vrîncene 
tot atitea succesi 
de masă, I' ’ : 
întrecerea ce
fiind o dovadă 
Frumoase succes, 
și In domeniul 
performanță, spot 
de gimnastică (5 
Focșani), Clubul 
șani (tir și atlel 
să fie selection, 
olimpice și repul 

Mal puțin ș-i 
despre aceste su< 
du-se asupra a c 
făcut in conținu 
Vrancea să reali 
mult In acest d 
cele constatate 1 
fectuat, din cele 
bitori (I. Miron, 
Barbu, L Vasili □ 
Ș.a.) au Ieșit 
munca de selecțl 
Îmbunătățită ; n< 
a se spori exii 
activitatea celor 
nori implicați In 
performanță (mu 
țațele așteptate) 
dus al orelor de 
formalism in ale 
ținutul documen 
mari tn Instaura 
de muncă, ordin.

Șl GLORIA BUCUREȘTI
care a făcut un joc confuz, de
parte de tot ce a arătat ta cam
pionatul Diviziei B, a înscris 
Sișlu (2 l.p.) și D. Popa (drop). 
A condus excelent, Gh. Huștlu. 

învingătorii »u aliniat forma
ția: Sepetiuc — Frenț, Astatos, 
Nlchita, Perțe — Csornal, Cio- 
banu — Petruș, Băț, Kiss — Șan- 
dro, Tăut — Man (Golban), Alb, 
Gllțla. Antrenor, prof. Gh. preo
teasa.

Cea de a doua promovată ta 
eșalonul de etltă al rugbyulul 
nostru este Gloria București. În
vingătoare cu 19—1# (6—6) asupra 
Chimiei C.F.A. BrăUa. O victo
rie în... șah, ptnă în mln. 61, 
dnd Gloria a reușit să se des-

prindă p.-mtr-un 
stvltate (dar șl , 
țtalnd, pe merit. 
Pentru brăllenl, 
s-au prezentat i 
ales pe plan fb 
M, Bujor (eseu, 
șl drop) șl iordai 
Gloria, respectiv 
Daseălu (eseu). / 
bine (ca, de altft 
zile arbitrate, p 
„A*), Mareei Gal

Gloria a utiliza 
•el — Pătrășcanu. 
eu, Sultan — M. 
jor — Seculu. I 
Chelariu, Ene — 
lescu), NicuJescu, 
nor: Mihal Gavri

T. I



Astăzi Diviziagong

SA STH SA PRIMfȘTI INFHINCEHEA

STEAUA ESTE DE MULT CAMPIOANĂ,
AU RĂMAS DOAR

PROBLEMELE RETROGRADĂRII

La Oradea lumea s-a împăcat 
de mult cu realitatea că F.C. 
Bihor va juca de la toamnă ta 
Divizia B. Faptul că echipa lo
cală a pierdut de o lungă pe
rioadă de timp contactul cu plu
tonul l-a făcut pe suporterii di
vizionarei A, cu o atlt de boga
tă tradiție fotbalistică, prezentă 
pe lista campioanelor țării, să 
se obișnuiască cu nereușita fa- 
voriților lor. Dar, spre lauda lor, 
trebuie s-o spunem, orădenii 
știu să primească tafrlngerea. 
Nu fac o tragedie din această 
retrogradare. eu dramatizează 
lucrurile d Înțeleg situația și 
speră Intr-o redresare a el. Ni 
se pare că aceasta rămtne justa 
măsură a lucrurilor șl. fără să

pledăm pentru o minimalizare a 
proporțiilor unei căderi din pri
ma divizie, o recomandăm ta lo
cul acelor atitudini tragice, de 
-------- *— —------------ le-am tatfi- 

taberele retrogra- 
sportulul tfi este 
tare și la tnfrln- 
la tafrtagere 1 

-------pregătește, încă 
din aceste săptămlnl, stagiunea 
viitoare șl eu siguranță că se
zonul de toamnă ne va arăta cit 
s-a eiștigat ca timp șl ca efica
citate a măsurilor, prin opera
țiunea declanșată atlt de timpu
riu șl tatr-o propice atmosferă 
de lucru. Clubul orădean speră 
să construiască, pentru ediția 
19SȘZ1987 o formație tânără, cu-

lamentare pe care 
nit uneori in 
datelor. Legea 
să fl ta fel de 
fere, mai ales

F.C. Bihorul

EFICIENȚA SPRINTULUI DECISIV

s-a încheiat 
comentariile 
continuă

Mai sint 90 de minute de 
ioc și campionatul cu nr. 68 
va trece tn istorie. Va trece tn 
storie, pe de o parte ca unul 
iominat de o echipă — și am 
iumit-o pe Steaua — care a 
fost tn fruntea clasamentului 
hcă din a patra etapă, mărîn- 
lu-și necontenit diferența de 
lunete tată de a doua clasată, 
ar pe de alta drept campio- 
îatul care a amînat pentru 
iltima rundă elucidarea pro- 
rtemei privind definitivarea e- 
■hipelor care vof Întovărăși pe 
i”.C. Bihor în divizia secundă, 
ntr-adevfir, de-abia astăzi se 
'or cunoaște aceste două for- 
nații, pentru că rezultatele 
nai multor meciuri vor concu- 
a la stabilirea verdictului fi
lai. Și In fruntea acestora va 
ita partida de la Buzău, din- 
re Gloria și formația bucu- 
eșteană Victoria : care dintre 
sie eîștigă, rămlne ta prima 
livizle. Egalul avantajează pe 
laspeți. Dintre celelalte părți
le, deosebit de important pen- 
ru această porțiune a clasa- 
nentulul pe 1985—86 se mai 
lovedesc a fl Rapid București 
- A.S.A. Tg. Mureș (o vic- 
orie a oaspeților stadionului 
Hulești l-ar readuce pe a- 
eștla in... discuție pentru un 
oc și in viitoarea Divizie A), 
'oii tehnica Timișoara — F.C. 
Lrgeș (piteștenii nu ar fi la 
rima victorie in deplasare...), 
.C. Bacău — Chimia (vîlcenii 
u —14 la golaveraj) și chiar 
'.C.M. Brașov — F.C. Bihor 
In cazul unui puțin previzi- 
fl succes al orădenilor, echi- 
a de sub Tîmpa s-ar afla in- 
r-o situație deosebit de... de- 
cată, mai ales datorită gola- 
erajului foarte slab).
Iată,« așadar.

nenumăratele variante care pot 
acționa în cazul unui meci e- 
gal Ia Buzău I Pentru o cit 
mai bună cunoaștere a situa
ției echipelor implicate, iată 
mai întîi situația golaverajului 
(prin scădere) a echipelor im
plicate și, între paranteze, si
tuația din „clasamentul adevă
rului* : F.C. Olt —13 (—5),
Chimia —14 (—5), S.C. Bacău 
—8 (—4), Victoria -11 (—6), 
F.C.M. Brașov —18 (—4), Po
litehnica Timișoara —7 (—5),
Gloria —16 (—5), A.S.A. —18 
(—8), F.C. Bihor —40 (—17).

Cum spuneam, Steaua Bucu
rești, deținătoarea titlului și 
ciștigătoarea Cupei Campioni
lor Europeni, este de multe e- 
tape virtuală campioană a ță
rii. Este ..................................
național 
formația 
categoric 
tnalntea 
mai puțin de 11 puncte avans 
față de a doua clasată.

Deținătoarea Cupei Campio
nilor Europeni va evolua azi 
la Craiova, cu Universitatea, 
intr-un meci cu frumoasă tra
diție In fotbalul nostru. In 
rest, runda de azi mai progra
mează partidele : „U“ — Pe
trolul, Sportul Studențesc — 
F.C. Olt și Corvinnl — Dinamo.

cel de-al 11-lea titlu 
pe care-l cucerește 
militară și cel mal 
eiștigat, ea avlnd azi, 
etapei cu nr. 34, nu

Neindoios printre performerele 
acestui final de stagiune ee nu
mără șl echipa F.C. Olt, ea Im- 
punîndu-se atenției prin specta
culosul șl eficientul tur de for
ță, prin care a reușit să refacă 
un handicap catalogat, la un 
moment dat, greu surmontabil. 
Aceasta pentru că formația a- 
junsese tntr-o situație precară, 
cu —9 la „adevăr*. Insă marele 
semnal de alarmă a fost recep
ționat la timp, a intervenit o 
rapidă strlngere a rândurilor, la 
bord rămtntnd numai acela care 
au făcut un pas hotărât Înainte 
la apelul startului redresării. 
Mobiliztndu-se exemplar și fiind 
animat tot timpul de ldeea că 
lupta nu este pierdută, echipa
jul a pornit Încrezător la drum, 
refăctad pas cu pas terenul pier
dut, aeumullnd puncte prețioase 
Ih meciuri directe cu adversari 
Implicați ta disputa pentru evi
tarea retrogradării. Chimia Rm. 
vncea ș1 *" "
xempâu.

A fost 
la față, 
conducted 
pa lui Crlșan, Eftimle et comp, 
poartă acum altă haină, en 9 
croială bine susținută de 
promptele răspunsuri la comen
zile unor partituri compuse ta 
funcție de flecare partener ta 
parte. Mult mai disciplinată tac
tic, cu trasee bine Însușite și 
parcurse la turația anticipată, e- 
chipa olteană a lăsat o frumoa
să impresie șl ta planul spec
taculozității jocului prestat. Din 
lista atuurllor care au decis

acest remarcabil sprint final nu 
trebuie omise spiritul de echipă, 
dăruirea tn joc, moralul . robust 
Întronat ta cadrul lotului, com
petența conducerii tehnice șl, nu 
ta ultimul rtnd, ajutorul primit 
din partea celor care au fost 
alături de echipă șl au susțl- 
nut-o cu entuziasm.

Adrian VASILESCU

prlnzînd și 
perîmentate. 
să angajeze 
de revenire 
„Principalul ___ __ ___ _____
nu mai Înregistrăm defecțiunile 
de pini acum, să reușim a alcă
tui un lot dornic să se afirme, 
legat de culorile clubului", ne 
spunea Horla Văldean, președin
tele de onoare al lui F.C. Bihor. 
Am dorit să remarcăm atmos
fera pe care am intîlnit-o 
Oradea tn aceste zile ctnd și alte 
formații vor trece prlntr-o 
tuație asemănătoare, pe care n-o 
pot depăși declt prin luciditate, 
Încredere șl prin pregătirea e- 
xemplară a următorului sezon. 
Lamentările șl regretele nu teo 
dedt să slăbească forța colecti
velor respective.

cîteva elemente ex
on unsprezece care 
eu șanse tentativa 

pe prima scenă, 
este ca. In viitor, să

la

si*

Fftimie IONESCU

PfTJlOLUl, MAI MULT DECÎI 0 ECHIPĂ HARNICĂ

Gloria Buzău de e-

o evidentă schimbare 
această metamorfoză 
la afirmația el echl-

Petrolul s-a temut de Corvi- 
nul 1 Șl s-a temut pentru că 
n-a uitat elte clipe grele l-a fă
cut ,U*-le hunedorean ta cam
pion ațele precedente, ultima oa
ră Gabor, Petou, Dublnduc și 
coechipierii reușind o spectacu
loasă victorie cu 4—a pe gazo
nul pe care au evoluat, de-a 
lungul anilor, jucători care au 
devenit șl campioni al țării ca 
frații Mun tea» u. Pahonțu, M. Io- 
nescu. Dridea I. conducătorul 
tehnic al actualei echipe, șl tacă 
mulțl alții. Floieștenil, atlt jucă
torii, cit șl._ spectatorii — deși 
echipa era scăpată de griji — 
nu au uitat antecedentele șl 
prima repriză a purtat ampren
ta jocului precipitat al gazdelor 
șl evoluției dezinvolte a oaspe
ților, care cu ceva mai multă 
atenție, a’ fi putut materializa 
două-trel dintre contraatacurile 
purtate spre poarta lui Jipa de 
Mateuț, Văetuș șl Nlcșa. Dar a 
venit golul lui Mocanu din min.

și s-a produs .ruptura*: Cor-

vinul a căzut, parcă 1 s-au în
muiat picioarele, ta timp ee Pe
trolul a devenit o cu totul altă 
echipă, una stăplnă pe ea, cu
rajoasă, dezinvoltă, care a avut, 
intre minutele 43 șl 30, o evo
luție de excepție, reușind tacă 
trei goluri, rattnd și alte ocazii 
de a se revanșa la aceiași scor 
cu care a pierdut ta tur la Hu
nedoara, 0—5

Aceste 35 de minute au arătat 
o față a echipei care ne face 
să-1 prevedem o frumoasă ascen
siune ta viitorul campionat 
Desigur, eu o singură condiție: 
de a etala aceeași mare ambiție 
ea ta campionatul care se În
cheie astăzi șl de a face abstrac
ție de... antecedentele nefavora
bile. Petrolul a fost definită ea 
o echipă HARNICA, 
Poate arăta mai 
fotbal, așa cum 
priza secundă a 
vinul.

Laurențiu

-- ------- , tenace, 
mult, el știe șl 

a făcut-o In re- 
parttdei cu Cor

DUMITRESCU
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cîteva dintre

\ ANALIZA
aza materială — apreciată ca 
itisfăcătoare — nu este ta
ri jită corespunzător, din Hp- 
i de spirit 
: atletism.
a.).
Temeinica
,ele educației fizice șt spor- 
lui, dublată de măsuri privind 
îtnmătățlrea activității de e- 
xiație fizică și sport in lo
st, va duce — stntem siguri 

la îmbunătățirea muncii tn 
est domeniu, a activității 
J.E.F3. Vrancea, (G. Gheor- 
îiță — președinte, Mariana 
avrilă — secretar).

gospodăresc (pista 
sala de atletism

analiză in proble-

• tN MECIUL CU'DINAMO, de dumini
că, Gloria Buzău a apărut ta teren fără 
mal mulțl titulari, unii dintre el Indis
ponibili. alții insă menajați pentru deci
siva partidă de astăzi, cu Victoria. In 
schimbul celor absenți, au reapărut dțiva 
jucători tineri, printre care fundașul cen
tral Teodorescu (fiul arbitrului divizionar 
A cu același nume), s-a produs, de ase
menea, un nou debut ta prima divizie, 
cel al tânărului atacam Alexandrescu, cres
cut ta pepiniera buzoiană. Pe lista de re
zerve a Gloriei figurau, de altfel, șl alțl 
posibili debutanțl ta Divizia A, ca Ion 
Vtorei șl Cojocarii, pe care fi vom urmări, 
poate, ta viitorul sezon, a La 
acordat echipei Dinamo, ta mta. 
tatorU l-au solicitat pe Moraru 
cute lovitura. Portarul dtaamovls* 
format șl, după ce a pus mingea 
tm de la 11 metri, a trlmia-o cu putere _. _ "au a mar-

pentru for- 
său.

la .transversală". Chiar dacă 
cat, cl a feet, totuși, aplauda* 
ța șl spectaculozitatea șutului
• șase absente In lotul

MAHIFESTARf
POL1TICOEDUCATIVĂ

In cadrul manifestărilor 
organizate de Comitetul 
Municipal București pentru 
Educație Fizică M Sport, eu 
sprijinul Cabinetului muni
cipal pentru activitatea 1- 
ieologică șl poHtieo-educa- 
ti vă, astăzi, 18 iunie, la fi
rele 12, va avea loc ședin
ța finală cu tema «Sarcinile 
scflvului sportiv de bază 
lin Capitală reieșite fin 
euvfntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 
rostită eu prilejul tmpHnl- 
răi a 85 de ani de la fău
rirea Partidului Comunist 
Român*.

Participă activiști ai 
HM.B.E.FJ3. șt de la sec
toare, conducătorii unități- 
or sportive, membrii birou
rilor organizațiilor de partid 
Un cluburi, antrenori, teh
nicieni, sportivi fruntași.

penaltyu! 
If, spec- 
si exe- 
s-a con
ta pune-

• ȘASE ABSENȚE tn lotul cralovenllor 
tn meciul de la Oradea. TUlhol. Ungurea- 
nu și Negrllă suspendați de Club, Cămăta
rii. Mânăm șl Geolgău accidentați. In 
„unsprezeoele" care a Intrat pe stadionul 
Bihor, doar Lung șl Irfmescu .supravie
țuiau* formației de aur din cupele euro
pene. Șl totuși— Șl totuși Universitatea a 
jucat dezinvolt, precis, a controlat parti
da. Șl a învins. • Brumam a luptat eu 
o energie de care ar fi fost bine să se... 
contamineze șl coechipierii. De altfel, 
destui de proaspătul jucător orădean a 
fost adeseori aplaudat de tribună pentru 
sufletul eu care a luptat. In vreme ee 
despre Lazăr, de pildă, orădean get-beget, 
nu se poate apune ei s-a omortt eu firea. 
Se pate că recentele selecționări ta lotul 
de tineret 1-av cam înfumurat Șl nu e 
bine !• Continuă renovarea lotului cra- 
lovean. Duminică a reapărut ta „A* Anton 
<31 de ani) provenit din formația de ti
neret. A jucat sigur, fără timiditatea nou
lui venit.

• DEOSEBIT DE ACTIV A FOST DU
MINICA. ta medul de la Tg. Mureș, dln-

„Parcă n-ar fl trecut două luni șl jumă
tate de Ia accidentul de la Glasgow, de 
ctad Glno n-a mal jucat un meci întreg i 
La Pitești, a evoluat ea ta zilele lui foar
te bune !*, opina după meci antrenorul 
Constantin Ardeleana. • în min,-' 41, când 
a intrat „tare- la Ignat, accldentîndu-1, 
fundașul bucureștean Mircea Popa s-a dus 
la jucătorul piteștean și l-a cerut scuze. 
„Regret enorm această Intrare involuntară. 
Chiar dacă arbitrul nu m-a avertizat, eu 
ml-am dat... cartonaș galben. Semn că o 
asemenea fază nu se va mal repeta !*, 
mărturisea după meci M, Popa. Mal rară 
o asemenea atitudine autocritică, demnă 
de un sportiv adevărat. • Chiar dacă 
Cele două goluri ale Iul Hagi au apăsat 
sufletele suporterilor piteștenl, el au găsit 
franchețea să-1 aplaude pe Internaționalul 
studenților. Chiar șl ta finalul meciului, 
dnd era 3—3, iar seria de „torpile* a iul 
Hagl de la 35—M m a fost eu greu parată 
de Cristian. • Ne-a plăcut că antrenorul 
Florin Halaglan a urmărit o bună parte 
din meciul speranțelor. Evoluau ta tânăra 
echipă plteșteană șl... Moieeanu și Bo- 
baru, reveniți pe teren după nai vechi 
accidentări. Și prezența antrenorului prin
cipal pe margine a avut efect, ce! doi 
mâncând dnd din eele șase goluri ale 
gazdelor !
• foaRte frumos golul corvinu- 

LUI de la Ploiești: după ee a recuperat 
balonul ta careul propriu, Ttrnoveanu s-a 
lansat intr-o rapidă cursă paralelă cu tușa, 
a schimbat cu Văetuș, a continuat Văe
tuș, care a schimbat eu același Tlrno- 
veanu și, după al treilea un-doi intre cei... 
doi jucători, extrema Corvinulul a pătruns 
tn careu șl a maroat. Interesant- de sub
liniat faptul eă faza aceasta a repetat-o 
pe cea din min. 38 dnd nu s-a marcat, 
dar care a dovedit că o asemenea fază 
este lucrată la antrenamente • Cel mai 
bun Jucător al Petrolului ta partida cu 
Corvtnul a fost de departe, mijlocașul 
Moeann. B a expediat o treime din șu
turile echipei sale (an fost ta total 80) șl 
a taserls două goluri, surprinzlndu-1 ne
pregătit pe portarul loniță. Morala insis
tenței lui T Una știută de toată lumea: 
numai șutind poți înscrie goluri 1 • Cor
vin ul a jucat la Ploiești eu doi juniori 
(Bejenaru șl Strata), Petrolul eu unul 
(Nnță), toți trei colegi ta echipa națio
nală. Nuță — golgeterul gazdelor — a-a 
reușit să-l depășească pe ee! doi fundași 
sdverșl, deși șl-a dorit toarte mmt ua goi.

tre A.S.A. șl Politehnica Timișoara, mijlo
cașul mureșan Sorta Dumitrescu. Pofta sa 
de joc s-a Întrevăzut din primele minute, 
el tatercallndu-se (cu folos) ta acțiunile, 
de atac ale formației sale, șutind puternlo 
șl precis la poartă. Ba a șl deschis scorul 
ta min. 13, menținindu-se și ta conti
nuare printre cei mai buni jucători al 
formației gazdă (a expediat și cele mai 
multe șuturi, cinci, trei dintre ele pe 
spațiul porții). Explicația ? S. Dumitrescu 
a fost aproape un osmpionat la „Poli*, 
care s-a dispensat apoi de el. ȘI Sorin 
a vrut să le dovedească timișorenilor că 
are valoare. Foarte frumos. Numai că 
prea rar ișl demonstrează S. Dumitrescu 
această valoare. Și numai atunci dnd 
există un element special de propulsare...
• Neîngrijit ni s-a părut echipamentul
eu care s-a i.. .'.:.’. —■
șoara ta meciul de la Tg. Mureș, 
merele de pe tricouri abia vizibile, 
aspectul unonr dlvtre Jucători nu 
deosebit de prezentabil • Unde 
vizați! tn formația din Tg. Mureș, 
tă absențelor din echipă C-ă 
cartonașe galbene. Beth II șl Botezan — 
indisponibili etc.): Muntean • Jucat fun
daș stingă, iar to atao a apărut ttnărul 
Albu. format la echipa de tineret. Attt 
primii doi, dt șl noul introdus fun Jucă
tor eu frumoase posibilități de viitor) au 
dat satisfacție pe toile lor posturi.
• PARTIDA DINTRE Victoria București 

și F.CJW. Brașov s-a disputat pe stadio
nul Dtaamo, pe un gazon excelent intr-o 
ambianță plăcută, demnă de o partidă 
de Divizia A. Păcat de căldura „ă la 
Guadalajara* și de... numai drca 3 #0# 
de spectatori. • Toate cele, 3 goluri în
scrise de Victoria au fost frumoase, din 
faze rapide, ultimele două din centrări 
„ca ia carte" ale lui lordache șl Augustin.
• Bună prestația Iul lordache, muncitor, 
activ tot meciul, coautor la două goluri.
• A „țesut* frumos ta teren echipa bra
șovean! antrenată de Șbefănescu. Finali
zarea insă, a lăsat de dorit • Confuzie 
eu™ numerele jucătorilor. Lala (V) este 
anunțat eu nr. 14, Mărgărit (FCM) cu a- 
eeHaș! număr. El Intră in joo insă cu nu
merele 13 șl. respectiv, III

prezentat Politehnica Tlmi------- cu nu-
Și nici 
a fost 
lmpro- 

___ _ datorl- 
CFodor — 1
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SELECȚIE 
LA RAPID

CLUBUL, SPORTIV RA
PID organizează in zilele 
da 19, 20 șl 21 iunie ac., 
intre orele 8—11, selecție la 
fotbal pentru completarea 
grupelor de copii 1970, 1971, 
1972, 1973, 1974, 1975 și 1976.

Selecția se va face pe te
renul central al stadionului 
Giulești. Organizatorii spe
ri intr-o numeroasă parti
cipare a copiilor din car
tierele Învecinate, dar si 
din alte zone ale Capitalei.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
C1ȘTIGUIULE CONCURSULUI 
PRONOSPORT MN M IUNIE

Cat. 1 (13 rezultate): 1 varian
tă K*/. — autoturism „Dacia 
1W; cat 1 na rezultate): 1 
variante 100% a 13A53 lei șl n 
variante 35% a 3.413 tel; cat. 3 
(11 rezultate): » variante 100% a 
LSB1 lei și tat variante 35% a 
300 lei.

REPORT LA
Ș8.8O2 LEI.

Autoturismul .-------- -------
la categoria 1 a reveni* partici
pantului Parasehlv Pamffll con
stantin dta Drăgăneștl. județul 
oat

CATEGORIA 1 t

„Dada 130»- de

două. De reținut eă, pentru a 
beneficia de numeroasele șl va
riatele câștiguri ce se atribute 
la ambele faze ale tragerii, este 
necesar a fi procurate bilete de 
*5 lei varianta. Preciztad că a- 
mănumte suplimentare pot fl gă
site in prospectul tragerii și ta 
Programul Loto-Pronosport de 
sâptămtna aceasta, vă reamin
tim că ultima zi de participare 
este stmbătă, 11 Iunie.
• Tragerea obișnuită Prono- 

expres de astăzi, miercuri 18 Iu
nie, vr avea loo ta sala căubu- 
tai din str. Doamnei nr. 3, M 
Începere de la ora 15,90. Trans
misia desfășurării tragerii se va



START IN DINAMOVIADA DE TIR !
Ieri a început la poligonul 

bucureștean Dinamo, Dinamo- 
viada de tir, competiție inter
națională de prestigiu, la care 
participă trăgători de valoare 
de la cluburile Dinamo din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.P.D. 
Coreeană, Cuba, R. D. Germa
nă, R. P. Mongolă, Polonia, 
Ungaria, Uniunea Sovietică și 
România, tn prima zi, s-a în
registrat un rezultat ridicat, în 
proba masculină de pușcă li
beră 60 f.c., 598 p, autorul fi
ind țintașul cehoslovac I. Kro- 
pacek. Pe poziția următoare 
s-a situat Iulian Necșulescu, 
de la Dinamo București, cu 597 
p, care, după un început ezitant 
(primele decade : 98. 99), a rea
lizat numai „sute“. Pe locul 3, 
mongolul I. Ehrenbayr, o fru
moasă surpriză, tintașul asiațic 
întrecînd o serie de trăgători 
reputați. (Pe echipe : 1. Dinamo 
București 1789 p, 
U.R.S.S. 1781 p, 
Dozsa Budapesta 
altă trăgătoare 
Dumitra Matei, a 
înscrie "humele pe 
gătorilor, la pușcă

2. Dinamo
3. Ujpesti 

1779 p). O 
dinamovistă,
reușit să-și 
lista în vin- 
standard 60

f.c., dar cu un rezultat mai mo
dest, 591 p, ea fiind urmată

' de Irina Krilova (Dinamo 
U.R.S.S.) tot cu 591 p și de 
Edith Droszi (Ujpesti Dozsa), 
cu 588 p. Pe echipe " 
mo U.R.S.S. 1756 p, 
București 1753 p, 
Dozsa 1 751 p. în 
treia probă, pistol 
masculin, s-a impus 
tor de valoare, recunoscut în 
lumea tirului internațional: 
sovieticul Alexandr Melentiev 
(campion mondial și olimpic la 
pistol liber), cu rezultatul de 
580 p, foarte ridicat El a fost 
urmat de coechipierul său S. 
Mazurcenko, cu 576 p, și de 
ungurul S, Mergancz cu ace
lași punctaj. Echipe : 1. Dinamo 
U.R.S.S. 1722 p, 2. Ujpesti 
Dozsa 1717 p, 3. Dynamo 
R.D.G. 1713 p.

întrecerile continuă astăzi șl 
se vor încheia mîine.

: 1. Dina-
2. Dinamo
3. Ujpesti 
cea de a

10 metri 
un trăgă-

Radu TIMOFTE

BEIJIT'G, 17 (Agerpres). — Cea 
de-a șaptea ediție a Cupei Mon
diale de gimnastică se va des
fășura între 30 august — 1 sep- 
tembrle, la Beijing șl v* reuni 
36 de sportivi șl sportive din 
România, U.R.S.S., R.D. Germa
nă Bulgaria, cehoslovacia, 
S.U.A. Japonia, Ungaria, Fran
ța. Canada, Italia, Suedia șl R.P. 
Chineză.

TURNEUL DE LA WIMBLEDON
■ j

două săptămlnl (33 
• < Iulie), terenurile ga- 
de la Wimbledon vor 
„Internaționalele" de te- 
Marii Britanii. Au fost 
dte 1* capi de serie pe 
tablou de probă tadivl-

Timp de 
Iunie - " 
zona te 
găzdui 
nis ale 
stabiliți 
flecare 
duală. Dintre aceștia, enumerăm 
pe Ivan Lendl, Mata Wilander, 
Jimmy Connors, Boris Becker, 
Stefan Edberg. Joakim NystrBm
— la masculin el pe Martina Na
vratilova. Chris Evert-Lloyd, Stef
fi Graf, Hana Mandlikova, Clau
dia Kohde-Kilscn. Pam Shriver
— la femtata.

ACTUALITATEA IN ATLETISM

FOTBALUL SPECTACOL!
I
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Norii incep să se risipească de 
pe cerul Mundialului mexican. 
O dată cu optimile, ta care totul 
se joacă fără drept de apel, par
tidele au devenit deodată fru
moase, atractive, spectaculoase. 
Belgienii realizează încă una din
tre premierele turneului final, 
devenind ' ' "
rdstoarnd 
de două 
U.R.S.S.) 
Negrete, 
Edlnho tși depun 
pentru cele mai frumoase goluri 
ale competiției; 
plaudă

• • ---------—| final.
prima formație care 
tn favoarea ei un scor 
ori (0—1 și 1—2, cu 
nefavorabil; mexicanul 

brazilienii Joslmar șl 
candidaturile

Enzo Sclfo a- 
splehdida puradă a lui

Dasaev, la propria lovituri, t da 
cap, apărata magistral de porta
rul sovietic, tn prelungiri; brazi
lienii accelerează, impresionind 
poate nu ații cele 9 goluri mar
cate și nlciunul primit (cînd 
„sufereau* sud-americanii de apă
rări slabe ?), cit setea lor, mereu 
nepotolită, de fotbal-artă; Mara
dona, steaua argentiniană, ți 
Sepp Piontek, „calcukitorul* echi
pei Danemarcei, par a-ți res
pecta, de facto, în teren, profe
siuni de credință încurajatoare 
la adresa fotbalului-spectacol tn 
pofida fotbalului-distr ugere, cel 
pentru care rezultatul cu orice

preț cămine unicul scop. Prtn 
acestea și prin multe altele, for
mula Mundialului mexican cu a 
primi parte de jocuri lipsite, tn 
marea lor majoritate, de o miză 
reală, 
eliminatorii
o dată tn plus, imensul grad de 
atractivitate, marile posibilități 
pe care le oferă adevăratului fot
bal de a se exprima la cel mai 
tnali nivel. (Rd. T.)

pare amendată. Jocurile 
directe iți probează.

-------- PROGRAMUL ZILEI

Guadalajara, 
celor 40 000

Ne aflăm in plin sezon de 
concursuri la atletism. Iată 
rezultatele citorva dintre ele :

Stockholm. Concurs de ma
raton : 1. Kjell Erik Stahl 
(Suedia) 2.12:33, 2. Paer Wallin 
(Suedia) 2.13:15, 3. Freddy van 
der Vennet (Belgia) 2.13:58.

Bratislava. In cadrul Marelui 
Premiu IAAF-Mobil : bărbați : 
800 m : Moussă Fail (Senegal) 
1:45,30, Philippe Collard (Fran
ța) 1:45,45, Ryszard Ostrowski 
(Polonia) 1:45,57 ; 1500 m : Ste
ve Martin (M. Brit.) 3:42,62, 
Pavel Sourek (Cehoslovacia) 
3:42,78, Johan Engholm (Sue
dia) 3:42,93 ; 3000 m obsL :
Miroslaw Zerkowski (Polonia) 
8:19,02. Pascal7 Debacker (Fran
ța) 8:21,27, - ■
(Polonia) 8:22,85; triplu 
leksandr Iakovlev 
17,26 m, Oleg 
(U.R.S.S.) 17,22 m, Hristo Mar
kov (Bulgaria) 17,18 m; pră
jină : Serghei Bubka (U.R.S.S.)

Czeslaw Mojzysx
A-

(U.R.S.S.)
Protsenko

5,70 m, Zdenek Lubensky 5,60 
m. Frantisek Jansa (ambii Ce
hoslovacia) 5,50 m j greutate : 
Josef Kubes 20,32 m, Karel 
Sula (ambii Cehoslovacia) 19,72 
m; înălțime : Jan Zvara (Ce
hoslovacia) 244 m, Igor Paklin 
(U.R.S.S.) 2,31 m. Novica Ca- 
novid (Iugoslavia) 248 m; 
100 m : Bruno Marie-Rose 
(Franța) 10,27, Steffen Bring- 
mann (R.D.GJ 10,32 m 5 600 
mg : Aleksandr Vasillev
(U.R.S.S.) 48,96, Amadou Dta 
Ba (Senegal) 4946, Toma To- 
mov (Bulgaria) 49,84 m.

Philadelphia. 116 mg: Mark 
McCoy (Canada) 13,44; înălți
me : Jerome Carter 2,33 m; 
• milă : Sidney Mareo 3:53,20; 
femei : 400 m : Ilrey 5240 ;
800 m : Linda Detlefsen 243,03.

Forth. Recordmana lumii la 
săritura în Înălțime, Stefka 
Kostadlnova (Bulgaria) a sărit 
2,06 m.
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ȘCOALA ROMANEASCA DE ALERGĂRI
(Urmare din pag. 1)
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La 
in fata 
de spectatori, repre
zentativa Braziliei 
a dispus cu 4—• 
U—0) de cea a Po
loniei. Medul a în
ceput destul de e- 
chllîbrat. deși 
Dutea observa 
ta manevrarea 
Ionului, ta tehnica 
individuală. foștii 
campioni al lumii 
se arătau net superi
ori. Jucătorii polo
nezi s-au văzut ne- 
votțl să intervină 
„tare*, fapt pentru 
oare Dzlekanowskl 
(min. 14 șl Smolarek 
(min. 31) au primit 
cartonase galbene. 
Apoi brazilienii au 
fortat deschiderea 
scorului, pe care 
au reuslt-o In min. 
29. ta urma unui 
penalty, acordat, eu 
putină Îngăduință, 
cum transmite A- 
gentla France
Presse. de către ar
bitrul medului, Vol
ker Roth (R.F.G.). 
Lovitura de la 11 m 
a fost transformată 
de către Socrates. 
După pauză Brazi
lia sl-a mărit avantajul prin Jo
simar (min. 53). care a șutat 
dlntr-un unghi extrem de dificil. 
La 3—6. Bonlek a avut ocazia să 
reducă din handicap, dar șutul 
tău. extrem de puternic, a fost res
pins de apărarea bine organizată a 
brazilienilor. A urmat al treilea 
gol al Iul Edlnho (min. 77) după 
un dribling reușit, la o pasă cu 
călcîlul a lui Careca sl ta fine, 
scorul a fost pecetluit din pe-

BRAZILIA - POLONIA 4-0 (1-0)

ARGENTINA - URUGUAY

Optimi de finală, la 
Ciudad de Mexico : PA
RAGUAY - ANGLIA și la 
Queretaro : DANEMARCA 
- SPANIA.

_____ .... _ _ . autor < 
foarte spectaculoase la Mundial 

Telefoto: A.P. — AGERPRES

Brazilianul Joslmar (in prim plan), 
două goluri

nalty (min. 82) de către Careca 
(faultat de Mlynarczyk). Au ju
cat formațiile: BRAZILIA: Car
los — Joslmar. Julio Cesar. Edin- 
ho. Branco — Alemao, Socrates 
(min. 7» Zlco), Junior, Elzo — 
MDUer (min. 72 Shas), Careca, 
POLONIA : Mlynarczyk — Przybys 
(min. 60 Furtok), Majewski, Woj- 
clckL. Ostrowski — Taraslewicz, 
Karas. Urban (min. S3 Zmuda), 
Dzlekanowskl — Bonlek, Smola- 
rek.

I
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■TRANSMITE

1-0 (1-0)
La Puebla, ta fata a 25 000 

spectatori, a lost programată a.C4 — 1 -a- —„„Un Hln
da 

  o 
tatîlnlre de mare at’ractie. dintre 
fostele campioane mondiale, re
prezentativa Argentinei șl selec
ționata UraguayuluL Meciul s-a 
încheiat cu scorul de 1—0 în fa
voarea Argentinei, dar cum men
ționează agențiile France Pressa 
sl Asoclated Press, el putea să 
la sflrslt la egalitate, după 
timpul regulamentar de joc. sl 
apoi nu se știe ce s-ar mal fl 
putut înttmpla ta prelungiri. U- 
ruguayenll. lipsiți de doi fundași 
laterali valoroși. Dlogo sl Ba
tista, au reușit cu dificultate 
să facă față atacurilor adverse. 
Maradona, sever marcat de Ba
rrios, s-a descurcat destul de greu. 
In min. 18 Valdano a ratat. Iar 
Maradona a executat o lovitură 
liberă, balonul lovlndu-se de ba
ra transversală. Scorul a foss 
deschis ta min. 42. de către Pas- 
culll. ta urma unei centrări a Iul 
Valdano. După pauză. Valdano 
(min. 48) a Irosit o mare ocazie. 
Iar ta mirt. 88 echipa Uruguayulul 
era gata să egaleze, dar Ruben 
Paz. intrat pe teren după relu
are a ratat. Arbitrul Italian Lulgl 
Agnolln a - condus formațiile: 
ARGENTINA: PumpidO — Bo-
ehinl. Brown. Cucciuffo. Garre — 
Ruggieri, Burruchaga. Maradona. 
Giusti — Valdano, PascullL 
URUGUAY: Alvez — Guttlerez. 
Acevedo (mln. 61 Paz), Bo- 
sslo, Pereira — Barrios, santln, 
Rivero, Cabrera (mln. 46 Da Sil
va) — Francescoll. Ramos.

Puică (3:59,62) rezultate valo
roase au realizat : Mariana 
Stănescu (Timișoara, 22 ani) 
4:06,67, Margareta Keszeg (Cra
iova, 21 ani) 4:07,05, Viorica 
Ghican (Tg. Jiu, 21 ani) 4 .-07,27, 
Paula Ivan (București, 23 ani) 
4:07,61, Beclea 4:07,63, campioa
na europeană de junioare Ana 
Pădurean (Deva, 17 ani) 4:08,30 
— record național de junioare, 
Lenuța Rață (București, 19 
ani) 4:08,54, Margareta Ghile 
(Zalău, 25 ani) 4:08,94, luHa 
Beșliu (Bacău, 21 ani) 4:09,82, 
Ilinca Mitrea (Craiova, 22 ani) 
4:10,53, Simona Staicu (Deva, 
15 ani I) 4:10,88 etc. Știți ce 
reprezintă toate aceste cifre 7 
Ei bine, unele dintre cele mai 
bune performanțe europene și 
chiar mondiale din acest an 1

3000 m. Doina Melinte, cîș- 
tigătoarea probei cu 8:37,11, și 
Maricica Puică (8:38,91) au fost 
cele mai bune; dar și alte 
alergătoare au înregistrat cifre 
valoroase, mai ales că nid 
n-au fost împreună în aceeași 
serie cu cele două de mai sus. 
Astfel, Elena Fidatov (Tulcea, 
26 ani) 8:50,26, Mariana Stă
nescu 8:53,15, Viorica Ghican 
8:54,53, Paula Ivan 8:56,93, 
Adriana Dumitra (Pitești, 18 
ani) 8:56,72 — record național 
de junioare, Iulia Beșliu 8:59,72 
au obținut rezultate sub 9 mi
nute, ceea ce este absolut lău
dabil, căci 9 minute sînt totuși 
o graniță care nu poate fi 
depășită chiar de oricare aler
gătoare. ci doar de cele cu o 
anumită valoare internațională!

10000 m. Elena Murgoci (Tîr- 
goviște, 26 ani) 33:16,52 și A-

nuț* Cătun» (Bistrița, 18 ani) 
34:13,77 — record national de 
junioare, au fost cele mai bune 
într-o probă — deocamdată — 
mai puțin alergată la noi.

Ce concluzii se desprind 7 
Mai intîi faptul că dispunem 
de o adevărată școală a aler
gării pe distanțe medii și .lungi, 
cu elemente foarte dotate'(care 
au confirmat calitățile), cu an
trenori Întreprinzători și buni 
meseriași, si nu doar intr-un 
singur centru, ci, precum se 
vede, din multe orașe. Există 
și o metodică de pregătire, 
verificată și confirmată In ne
numărate alte mari competiții 
(inclusiv la J.O. și la „euro
penele* de seniori și juniori). 
Este certă o reală aptitudine 
și adaptabilitate a tineretului 
nostru pentru aceste probe, in 
care atletismul românesc deți
ne o pondere importantă tn 
concernul internațional.
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• Ecouri la „formidabilul* (ca
lificativul aparține agențiilor de 
presă) Belgia — U.R.S.S. 4—3: 
„N-aveam nimic de pierdut șt. 
ne ziceam Înaintea partidei, ca 
puțin noroc H putem Învinge pe 
sovietici. Doream mal cu seamă 
să nu primim gol in primele mi
nute. Din punct de vedere fizic 
am fost mal buni* (Enzo Seif o, 
mijlocaș belgian); „Toți cel eare 
au văzut acest med an trăit 
mari satisfacții. Nn e deloc agre
abil să părăsești turneul final, 
totuși, cred că am demonstrat că 
echipa noastră a avut mal multe 
șanse de a ctstlga dedt de a
pierde. Dta păcate, am - - - 
mal multe greșeli dedt 
rit* (Valerl Lobanovskl, 
ral echipei U.R.S.S.)
• Cel mal frumos gol

neulul final este considerat cd 
Înscris de către Manud Negrete, 
ta partid» Mexic — Bulgaria, 
„foarfecă* laterală de la 18 metri, 
in coltul din stingă porții Iul Mi
hailov.
• Ca urmare a nereușitei por

tugheze Ia El Mundial. echtpa 
fiind eliminată după primul tur.

Jose Torres a demisionat din 
postul de antrenor principal al 
reprezentativei iberice.

a In ciuda scuzelor publice ce
rate de oficialii si echipa Uru- 
guayulul. Comisia de apel a 
F.I.F.A. a menținut aspra amendă 
aplicată delegației sud-amerlcane. 
pentru jocul violent practicat de 
„celești* si pentru acuzele aduse 
organismului international de an
trenorul Omar Boras. Acesta din 
urmă nu a fost admis in incinta 
terenului in timpul partidei Ar
gentina — Uruguay, din optimi.

• Tele Santana, după 4—6 cu 
Polonia: „Echipa Braziliei a ju
cat bine, ta principiu. Totuși, 
mijlocul nostru, cu Socrates sl 
Junior, a lăsat prea multe spatii 
libere 
priză, 
fer ta 
N-are

polonezilor, ta prima re- 
Mă Întrebați pe cine pre- 
sferiurl: Italia sau Franța? 
Importantă: Brazilia poate 

Învinge pe oricine!”
• Antoni Plechnlczek, 

ral Poloniei: „Un bravo 
serve pentru Brazilia, pe

antreno- 
fărâ re-

— ........ „ —_____  ... care as- .
tăzt (luni: n.r.) nimeni nu cred 
că ar fi putut-o Întrece*.
• Carlos Bliardo, antrenorul 

Argentinei, după 1—0 eu Ura-

guay: „Ii felicit pe toți jucătorii 
mei pentru excelentul med pres
tat. Am anuntat că obiectivul 
nostru principal este să practi
căm nn bun Joc de fotbal sl 
cred că am probat acest lucru*.

a Luni seara, delegația Maro
cului șl-a anuntat. ta mod ofldaL 
candidatura pentru organizarea 
turneului final al C.M. din anul 
1994. După cum 
evenimentul va
Italia.
• Clasamentul „ _

după desfășurarea medurilor din 
ontlml. de luni: 4 goluri: Alto- 
belli (Italia) Elkjaer (Danemar
ca). Belanov (U.R.S.S:), Careca 
(Brazilia): 3 goluri: Lineker
(Anglia), Valdano (Argentina): 2 
goluri: Allots (R.F.G.). Cabanas 
(Paraguay), Caldere (Spania). 
Claessen (Belgia), Joslmar (Bra
zilia). Khalri (Maroc), J. Olsen 
(Danemarca). Qulrarte (Mexic), 
Romero (Paraguay), Sclfo (Bel
gia). Socrates (Brazilia). 51 de 
jucători figurează cu dte un gol 
marcat, ta timp ce alțl doi au 
marcat ta proprie poartă (Dajka 
— Ungaria sl Cho Kwang-Rae — 
Coreea de Sud). ,

se 
fi

știe, in 1990, 
găzduit de

golgeterilor.

al tur-

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Aseară, in cadrul optimilor de finală, la Gudad de Mexico : 
FRANȚA — ITALIA 2-0 (1—0), prin golurile marcate de Platini (min. 
14) ?i Stopyra (min. 56).

TELEX • TELEX C TELEX • TELEX 0 TELEX O TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Turneul de la Karîsruiie s-a 

tncbeiat cu succesul echipei UJR.S.S. cu 6 p. 
Pe locurile următoare a-au clasat: 2. Fran
ța 4 p, 
vacla e p 
pele: UJRJ3JS. — R.F.G.
Franța — Cehoslovacia 113—87 (60—43).

i. RT. Germania 8 p, 4. Cehosdo- 
în ultima zl s-au tntflnlt echl- 

-------  119—81 (79—44),

CAIAC-CANOE 0 
la Merano ' " ‘ 
572,90 p.

CICLISM 
nertkirchen 
victoria 
gător la 
Andrew 
mat de 
Lemond

(Italia)
Regată de Slalom nautlo 
ctștlgată de Franța cu

• Turul Elveției. Et
— Vlege, 222 km)

Franco Chioccioli (Italia). învin- 
sprint, ta 6.19:54. Lider a redevenit 
Hampsten (S.U.A.) cu 27.46:38 ur- 
englezul Miliar la 53 s șl Greg 
(S.U.A.) la 1S1. 3 Turul Italiei

lui
a 6-a (In- 
a prilejuit

(amatori). Sovieticul Krasnov conduce cu 
22.20:11 (2. Blanoclni — italia la 24 s) după 
desfășurarea a șase etape. • Turul Aude 
(Franța) etapa prolog a revenit francezu
lui Thierry Marie cu 2:52,40 pe 2,5 km. • 
Turul Suediei. Etapa a șaptea (154 km) a 
fost câștigată de suedezul Raoul Fahlin tn 
3.27:01. Purtător al tricoului galben este 
francezul Gilbert Duclos-Lasalle cu 2226:59, 
urmat la 48 s de olandezul Frans Maasen.
• După două etape, ta Turul 
conduce Jure Pavlld cu 6.45:05, 
italianul Renato Piccin cu 6.55:12.

Iugoslaviei 
urmat de

FOTBAL • Partizan Belgrad este cam
pioană a lugoslavid datorită unul singur 
gol în plus 1 Deci: 1. Partizan 49 p, 2. Stea
ua Roșie Belgrad 49 p, 3. Velez Mostar 37 p, 
4. Hajduk Split 37 p. 5. Rijeka 37 p, —17.

OFK Belgrad 30 p.... 18. Vojvodlna Novi Sad 
20 p (au retrogradat). • UEFA va examina la 
începutul lunii viitoare apelul lu! AS Roma 
împotriva deciziei care s-a luai pentru 
excluderea sa din cupele europene, la vi
itoarea ediție. • In etapa a 10-a a campio
natului- Finlandei, lidera clasamentului, e- 
chîpa Kuusysl Labil, a învins pe teren pro
priu, cu scorul de 2—1, formația Kuoplon. 
Alte rezultate: Helslngln — Haka 6—2; lives 
Tampere — Mlkkelin 3—1; Palloseura — 
Oulun 3—0; Turun — Rovaniemi 0—1. Cla
sament: 1. Kuusysi Laht! 16 p, 
14 p, 3. Turun 12 p.

2. Helsingln

TENIS DE MASA • Finala 
Cupei Cupelor, la Hazerwoude: 
landa) — Vltkovlce Ostrava 5—3.

feminină a 
Avânți (O-
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