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Campionatul Mondial Universitar de handbal masculin

u

in ultima zi a C.M. și C.E. pentru juniori

UN ALT SUCCES
PENTRU HALTEROFILII NOȘTRI»
• Augustin Culici - patru medalii de bronz

• Un numeros și entuziast public in să
lile gazdă ale preliminariilor • Scorul zi
lei, la Timișoara ■* România - Elveția 36-19 
(17-7) • Azi, ultima zi a jocurilor din grupe

Cele 16 reprezentative studențești și-au continuat întrecerile 
din cadrul grupelor preliminare ale celei de a X-a ediții a 
Campionatului Mondial Universitar de handbal masculin, publi
cul din Timișoara, Cluj-Napoca, Iași și Galați avînd posibilita
tea să urmărească jocuri de o bună factură tehnică și specta
culară. Reprezentativa României a obținut un nou succes, de
pășind forma ia Elveției, ea conducînd, astfel, detașat în clasa
mentul grupei. Iată, însă, amănunte de la trimișii noștri :

PROGRAMUL DE ASTĂZI 
— de la ora 17 —

GRUPA A (Timișoara) 
Bulgaria — Elveția 
ROMANIA — Nigeria

GRUPA B (Cluj-Napoca) 
Turcia — Maroc 
Iugoslavia — Polonia 

GRUPA C (lași) 
Japonia — Israel 
U.R.S.S. — S.U.A.

GRUPA D (Galați)
Austria — Ungaria 
R.F.G. — Coreea de Sud

BELGRAD, 1 (Agerpres). 
Campionatele Mondiale și Eu
ropene de haltere pentru ju
niori s-au încheiat în localita
te cu întrecerile de la catego
ria supergrea (+110 kg). Spor
tivul român Augustin Culici a 
obținut medaliile de bronz 
(mondial și european), la to
talul celor două stiluri, cu 365 
kg., și la stilul aruncat cu 200 
kg. El a depășit astfel conside
rabil vechile recorduri naționa
le de juniori (352,5 kg la to
tal, 160 kg la ,.smuls" și 192,5 
kg la „aruncat").

Pe primul loc s-a clasat con
curentul bulgar Krasten Kras- 
tanov cu 397,5 kg (170 kg plus 
227,5 kg), iar locul doi a fost 
ocupat de Aleksandr Levan- 
doski (U.R.S.S.) cu 395 kg (180 
kg plus 215 kg).

GRUPA A
TIMIȘOARA, 1 (prin tele

fon). Prima partidă a reuniunii 
a doua a grupei A disputată 
din nou în prezența unul pu
blic entuziast în sala Olimpia 
din localitate, a însemnat o 
nouă victorie a selecționatei 
României: 36—19 (17—7) în par
tida cu Elveția. Victoria echi
pei noastre nu a stat în nici un 
moment sub semnul întrebării. 
Semnificativ este, în ceea ce 
privește evoluția sportivilor 
noștri, si faptul că printre mar
catori și-au înscris numele nouă 
din cei 10 jucători de cîmp fo
losiți! Conducînd detașat, hand- 
baliștii români (11—3 în min. 
16) aveau să-si mărească per
manent avantajul. Prima re
priză l-a avut ca protagonist 
pe Dumitru Berbece, autor a 7 
goluri, pentru ca. după reluare, 
colegul de pe cealaltă parte a 
terenului. Constantin Petre, să 
înscrie si el tot de 7 ori. ambii 
realizînd în cele din urmă cite

D. Porumb înscrie un. nou gol pentru echipa noastră. (Fază din 
meciul România — Bulgaria)

Foto t Ion DROZMAN — Timișoara

In turneul final al Daciadei la baschet masculin

FARUL CONSTANȚA -
NEÎNVINSĂ, PE PRIMUL LOC

8 goluri. Cu această victorie 
confortabilă, reprezentativa stu
dențească a României, pregă
tită de N. Nedef, E. Trofin și 
K. Gunesch, a obținut, practic

llitimclc întreceri tilc echipelor Iruntașe Iti volei

calificarea în semifinala seriei 
I, care urmează să se desfă
șoare tot la Timișoara. Au în
scris: Berbece 8. Petre 8, Voi- 
nea 5. Chimes 4, Dumitru 3, 
Ro.șca 3, Porumb 2, Mocanu 2, 
Dogărescu 1 pentru învingători, 
respectiv Lauber 5, Hess 4,

Mihail VESA

SUB SEMNUL UNUI MARE INTERES
(Continuare in pag. a 4-a)

în scopul popularizării bas
chetului intr-un centru în ca
re acest joc sportiv este mai 
puțin cunoscut, federația de 
specialitate a organizat turne
ul final al Daciadei pentru 
echipe de seniori la Medgidia, 
în sala frumosului complex 
sportîv din localitate. Cele șa
se formații care au cucerit 
dreptul de a lupta pentru ti
tlul de campioană a Daciadei 
și-au făcut din plin datoria 
din punct de vedere al spec
taculozității partidelor și al 
disputei pentru stabilirea cla
samentului final, astfel că pu
blicul a plecat cu o Impresie 
plăcută despre jocul de bas
chet.

Locul I a fost cucerit de 
echipa Farul Constanța (an
trenor AI. Botoș), neînvinsă 
în cele cinci meciuri susținute., 
Experiența și ambiția jucăto
rilor, dar și excelenta evolu
ție a lui Virgil Băiceanu (cel 
mal bun baschetbalist al tur
neului) au determinat succe
sul constănțenilor, care au re

editat, astfel, victoriile reali
zate la edițiile din anii 1983 
șl 1985. Steaua (condusă la a- 
cest turneu de N. Pîrșu) a o- 
cupat locul secund, meritoriu 
dacă ținem seama că nu l-a 
folosit pe cel mai buni com- 
ponenți ai formației, aflați în 
pregătire în cadrul lotului 
național. Pentru stabilirea o- 
cupantei locului 3 a fost ne
cesară departajarea prin coșa- 
veraj.

Clasamentul final: 1. FA
RUL CONSTANȚA 10 p, 2. 
Steaua 9 p, 3. Academia Mi
litară Mecanică Fină București 
7 p, 4. C.S.U. Balanța Sibiu ? 
p, 5. C.S.U. T.A.G.C. Ind. 
Brașov 7 p, 6. RAMIRA Bala 
Mare 5 p.

Partida care a decis cîști- 
gătoarea Daciadei s-a desfășurat 
între echipele FARUL și 
STEAUA, prima învingînd cu

Nicoleta ALDEA

(Continuare In pag 2-3)
Ultimele episoade din ediția 

1986—1987 a campionatelor Di
viziei A de volei se vor deru
la, de astăzi pînă sîmbătă, la 
Craiova și Baia Mare, unde se 
reîntîlnesc în turnee echipe
le fruntașe (locurile 1—6). Fi
rește, ca la orice finiș, intere
sul stîrnit în rîndul amatorilor 
de volei, de spectacole sporti
ve în general, este mai mare 
decît la reuniunile anterioare.

Iată situația în cele două 
clasamente Înaintea ultimelor 
turnee ale primelor grupe va
lorice .feminin : 1. Universita
tea C.F.R. Craiova 67 p, 2. 
C.S.U.-I.M.N. Galați 58 p, 
3. Dacia Pitești 55 p, 4. Dina
mo București 50 p, 5. Penicili
na Iași 44 p, 6. C.S.M, Liber
tatea Sibiu 41 p; masculin: 1. 
Steaua București 50 p, 2. Di
namo București 45 p, 3. Elcond- 
Dinamo Zalău 37 p, 4. Ex- 
plorări-Știința Baia Mare 
31 p (36:61), 5. Universitatea 
C.F.R. Craiova 31 p (32:61), 6. 
A.S.A. Electromureș Tg. Mureș 
31 p (26:64). La cele două tur
nee vor oficia următorii ar
bitri: C. Păduraru, AI. Drago- 
mir, A. Dinicu, V. Tilcă, M. 
Marian, D. Negroiu (la Craio
va), C. Pitaru, S. Popescu, O. 
Drăgan, D. Radulescu, D. Do- 
brescu, C. Butoi (la Bala Ma
re).

In fiecare zi, în ambele săli, 
programul Începe la ora 15 și 
cuprinde cite 3 partide.

Cale două medalii europene cucerite de gimnaștii noștri

STIMULENT PENTRU ABORDAREA
CURAJOASA A MARI! PERFORMANTE> -

Organizarea pentru prima 
oară în același oraș atît a 
campionatelor europene femi
nine, cit și celor masculine a 
oferit tehnicienilor prezenți la 
Olimpiiski un excelent prilej 
de a trece în revistă — în 
cele patru reuniuni — atît 
valorile feminine, cît și cele 
masculine din această discipli
nă. Și dacă despre fetele 
noastre am avut prilejul să 
relatăm pe larg strălucitele 
lor succese avînd un larg ecou 
internațional — nu-i mai pu
țin adevărat că și reprezen

tanții gimnasticii 
masculine româ
nești au evoluat 
promițător, la une
le aparate chiar 
foarte bine, la re
centele campionate 
europene. Astfel 
că în bilanțul lor 
s-au înscris două 
medalii de bronz, 
obținute de cam
pionul absolut al 
țării, Marian Ri- 
zan, la cal cu mi
nere și paralele. 
Iar dacă vom mai

„Inicrnațiftnalck“ fle lupte grcco-romanc de la Brăila

JUNI0I11I ROMÂNI ÎMlMiAIORl

sublinia și faptul 
că Marius Gher-

Marian Rizan evoluînd la cal cu minere
Foto : Aurel D. NEAGU

Duel la fileu Intre dtnamovlsta 
Irina Velicu (in dreapta) și stu
denta craioveand Liliana Herme- 

neanu
Foto : Aurel D, NEAGU

Și slnt de așteptat, prin ur
mare, ca sălile „Polivalentă" 
din Craiova, care găzduiește 
întrecerea fetelor, și „Dacia" 
din Baia Mare, In care vor 
evolua băieții, să fie arhipline 
la fiecare din cele 5 reuniuni 
zilnice.

Mai ales publicul din Bănie 
va ține cu tot dinadinsul să-șl 
vadă propria echipă cucerind șl 
onorînd al doilea titlu consecu
tiv. acum chiar pe terenul pro
priu.

LA NOUA
Duminică, în Sala Sporturilor 

din Brăila s-au încheiat între
cerile Turneului internațional 
de lupte greeo-romane al 
României rezervat juniorilor. 
La concurs au fost prezenți 108 
luptători din cinci țări: Bul
garia, R.D. Germană, Polonia, 
Ungaria șl România (cu mai 
mulți concurenți la fiecare ca
tegorie). Competiția a fost fru
moasă, cu partide viu disputa
te, dorința de afirmare a tine
rilor concurenți stimulîndu-i 
să execute numeroase proce
dee de atac spectaculoase.

Reprezentanții țării noastre

CATEGORII
au dominat întrecerile, clasin- 
du-se pe primul loc la nouă 
din cele zece categorii de greu
tate, mulți dintre învingători 
demonstrlnd calități care le 
permit să abordeze cu încre
dere marea performanță. Dar 
lată un scurt film al finalelor.

46 KG. Vasile Rebegea a în
ceput bine partida cu G. 
Schneider (R.D.G.) și, cu o fi
xare urmată de o centurare

Mihai TRANCA

man a avut o evoluție mai bună 
la bară fixă, probă în care s-a 
aflat la 50 de miimi de punct 
de medalia de bronz, avem i- 
maginea prezenței remarcate a 
gimnastilor români la „euro
penele" din acest an.

Este absolut firesc să situăm 
rezultatele obținute acum de 
gimnaștii noștri tn contextul 
participării lor la întrecerile 
oficiale din ultimii ani, fapt 
ce ne permite să afirmăm că. 
intr-un fel, bunele rezultate 
de Ia întrecerea continentală 
din acest an erau previzibile. 
Facem această afirmație, pe 
de o parte, pe baza excelen
telor rezultate ale gimnastilor 
juniori . români la ediția de 
anul trecut a campionatelor 
europene, la care Marius To
bă și Marian Stoican s-au nu
mărat printre medaliații cu 
aur — eveniment în premieră

cedentele „europene" de se
niori, Marius Gherman (bară 
fixă) și Valentin Pîntea (ine
le) au cucerit, de asemenea, 
prețioase medalii de bronz.

La Olimpiiski, după desfă
șurarea concursului general, 
în care Marius Gherman a o- 
cupat un onorant loc 7 la in
dividual compus Iar Marian 
Rizan s-a situat pe locul 12, 
era limpede că sportivii noș
tri aveau cele mal mari șan
se de a obține medalii la cal 
cu minere, paralele și bară 
fixă. Marian Rizan este cu
noscut atît pe plan intern, cît 
și internațional, ca un bun 
specialist al calului cu mine
re. El a obținut 9,80 tn prima 
zi și 9,775 în finală, cu totalul 
de 19,575 situîndu-se pe pozi
ția a treia, lăstnd tn urma sa

Constantin MACOVEI

(Continuare in vag 2-3)
— ai întrecerii. Pe de altă ______ ■
parte, să nu uităm că la pre- (Continuare in vag a 4-a)



LECȚII DE SĂNĂTATE, 
DAR Șl DE FRUMUSEȚE...

Apărută timid, primită cu o 
oarecare îndoială, înțeleasă a- 
bia după trecerea anilor, ini
țiativa creării centrelor de în
treținere pentru femei, iată, își 
arată roadele... La Iași, după 
aproape 6 ani, gimnastica a- 
dresată acelora care simt impe
rios nevoia unor corective în 
dezvoltarea lor fizică și în ge
neral în asigurarea unei linii 
cit mai armonioase a corpului 
și-a creat adepte de ordinul 
sutelor. Ne-au dovedit-o fișe
le de evidență ale centrului, 
care funcționează în Incinta 
Sălii Sporturilor și, fapt la fel 
de convingător, cererile celor 
ce doresc să urmeze aceste 
lecții de sănătate de un fel 
aparte. Sînt lecții planificate 
de trei ori pe săptămînă. cîte 
50 de minute, cu respectarea 
riguroasă a zilelor și a dura
tei. pentru ca de aceste 
cursuri să poată beneficia un 
număr cît mai mare de femei.

Le-am văzut, pe unele, lu- 
crînd. le-am admirat zelul și. 
în final. le-am felicitat pen
tru dorința lor de a-și păstra 
sănătatea, gratia și feminita
tea. prin exercițiu fizic. Femei 
de toate vîrstele, aproape de 
toate profesiunile. Muncitoare, 
economiste, inginere și chiar 
profesoare universitare. Atmos
feră de lucru agreabilă, pe 
fond muzical, cu grad de re
ceptivitate ridicat După fieca
re lecție, bucuria se citește 
ușor pe fețe, pentru că, de 
pildă, greutatea corporală sca
de simțitor.

Eficiența își are, însă, și alte 
explicații. Una ar ține de ca
litatea cadrului didactic, a pro
fesoarei de educație fizică Emi
lia Rugină. în ciuda tinereții ei 
(pînă nu de mult, aflată sub 
îndrumarea altor specialiste.

INTERNAȚIONALELE
(Urmart din vag. 1)

laterală, sportivul român a 
luat conducerea la puncte cu 
3—0. Cu exact aceleași proce
dee. Schneider a egalat și apoi 
a condus cu 5—3. Intr-un final 
deosebit de disputat. Rebegea 
a mai realizat trei puncte, ob- 
ținînd victoria (6—5).

50 KG. Meci între doi repre
zentanți ai țării noastre: Die 
Minciună și Nicolae Negrlșan. 
Primul a cîștigat mult mai 
greu decît se aștepta, succesul

A APĂRUT Nr. 5/1987
AL REVISTEI „EDUCAȚIE

FIZICĂ Șl SPORT" 
In sumarul revistei simt incluse articolele următoare : 

la rubrica „TEORIE — STUDII — CERCETĂRI" — Efi
ciența instrucHv-edueativă, rezultantă a vocației, a stilului 
de muncă și a profilului de personalitate ale profesorului (U), 
de lector dr. Mariana Marolicaru; Etaplzarea procesului de se
lecție șl pregătire tn handbal (în), de asist, univ. Maria Bota, 
șef lucrări Ioan Bota; Studiu și propuneri privind perfecțio
narea sistemului competițional de performanță la nivelul unor 
localități și județe tn vederea creșterii eficienței activității com- 
petiționale și a calității procesului de instruire, de cont. univ. 
Arlsteta Hrișcă, conf. univ. Dumitru Stanciu; Influența mijloa
celor și factorilor de bază asupra optimizării productivității 
cluburilor sportive, de asist, univ. Traian Bocu, lector unfv. 
Leontfna Holhoș, asist, univ. Gheorghe Monea; la rubrica „E- 
ducația FIZICA ȘI SPORTUL IN INVAțAmînt» — Evalua
rea șl dinamica forței, cu ajutorul dlnamometrului, la elevii de 
vîrstă gimnazială, de prof. Virgil stoica; Calitățile motrice tn 
trimestrul al n-lea la clasele V—Vin, de prof. Adrian Duca; 
Optimizarea și obiectivizarea sistemelor de acționare progra
mate vizînd dezvoltarea rezistenței Ia elevii din ciclul gim
nazial. de prof. Gheorghe Colea; la rubrica „TEHNICA — ME
TODICA — ANTRENAMENT" — Bazele jocului de rugby, de 
antrenor emerit Dumitru lonescu, O metodă practică de mă
surare a capacității anaerobe, de prof. dr. Vasile Dumitrescu; 
la rubrica „OPINII — CONSULTAȚII" — Testarea pregătirii fot
baliștilor divizionari, de prof. Vasile Dragomir, Personalitatea 
profesorului de educație fizică, de prof. Valeriu Fărcaș, Pro
grama școlară pe ramură de sport — o necesitate obiectivă a 
cluburilor sportive școlare, de prof. Aurei Rațiu.

Reamintim că modalitatea cea mai sigură de a primi, cu re
gularitate, revista „EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT", revista tu
turor specialiștilor mișcării sportive, este ABONAMENTUL.

♦ ÎNTREPRINDEREA DE TURISM. HOTELURI
Y $1 RESTAURANTE BUCUREȘTI, in colaborare
Y cu Centrala Dunării Tulcea. organizează Turul 
X Deltei in patru zile pe pontoane — dormitor
Y construite tn acest an.
Y TRASEUL EXCURSIEI T
X • ziua 1: plecare la ora 14 din Tulcea pe tra- 
Î seul: Tulcea — Brațul Sf. Gheorghe — Km. 54

(Dunavăț)

• ziua a Iî-a: plecare la ora 5 pe traseul: Km 
54 (Dunavăț) — Brațul Sf. Gheorghe — canalul 
tvancea — Lacul Roșu — GIrla Busurca — Mila 
2 — Sullna — Sullna oraș. Popas o oră, pe Lacu! 
Roșu. Se poate face plajă la mare cind se ajunge 
la Sullna.
• ziua a DI-a: plecare la ora 7 pe traseul: Su- 

♦ Hna oraș — Brațul Sullna — Crișan — Dunărea 
o Veche — stația de pompare Obretin — Mila 23

• sat — canalul Sontea — canalul Olguța. Popas o

TURUL DELTEI ÎN 4 ZILE

profesoarele Alice Luca de îa 
Universitatea ieșeană și Negu- 
ța Dăian de la Politehnică), E- 
milia Rugină manifestă vocația 
pentru această muncă, răbda
re și discreție (fiindcă, uneori, 
e nevoie) în relațiile cu ..ele
vele" ei și o competență care 
o face prețuită de toată lu
mea. de beneficiare, dar și de 
cei care răspund, în plan or
ganizatoric, de aceste cursuri. 
C.J.E.F.S. și Administrația ba
zelor sportive.

Să asociem și o altă explica
ție a reușitei: condițiile cu 
totul deosebite asigurate cursu
rilor. La Sala Sporturilor, pe 
un spațiu de 40 de metil pă- 
trați se află Instalate, Intr-o 
anumită ordine, oglinzi și ba
re de perete, cadru pentru 
lucru în forță, saltele, mingi 
medicinale, cordoane elastice, 
corzi, biciclete ergometrice, 
spaliere etc.

înțelegem din tot ce am vă
zut, din tot ce ni s-a arătat șl 
din unele proiecte vizînd con
solidarea continuă a acestei ac
tivități, că centrul de gimnas
tică de întreținere pentru fe
mei de la Sala Sporturilor din 
Iași reprezintă ca și celelalte 
de pe lingă unități economice 
sau institute de învățămînt su
perior, un fel de continuare a 
ceea ce se realizează prin 
gimnastica la locul de muncă, 
o altă activitate la nivel de 
masă în care ieșenii (și mai 
ales leșencele!) dovedesc o 
prezență activă și rodnică. Ori
cum, experiența in materie a 
marelui oraș de pe Bahlui ar 
merita să fie cunoscută mal 
îndeaproape, popularizată (ceea 
ce ne-am și propus) și extin
să...

Tiberiu STAMA

DE LUPTE
său conturindu-se numai către 
final (10—6) și descalificare.

54 KG. învingător detașat 
Lucian Jușcă (CSȘ Gloria A- 
rad), unul dintre cei mal ta
lentat! sportivi ai turneului. 
După ce l-a condus cu 5—0 la 
puncte pe R. Bakos (Ungaria), 
acesta din urmă a fost desca
lificat pentru luptă pasivă. 
La 58 KG, Petre Onciu l-a în
vins prin tuș pe polonezul D. 
Prustolik, după ce l-a condus 
la puncte cu 21—7 (1), în ur
ma unor procedee tehnice de

t-

EFS

<

oră la Mila S3 sat.
• xiua a iV-as plecare la ora 3 pe traseul: Ca

nalul Olguța — canalul Sontea — canalul Slreasa
— Mila 33 — Brațul Sullna — Tulcea.

NOTA :
Traseu] din ziua a TV-a se va modifica, in 

funcție de nivelul apelor, astfel 5 canalul Olguța
— canalul Sontea — Mila 23 sat — Crișan — Bra
țul Sullna — Malluc — Tulcea. Traseele inițiale 
vor putea fi modificate parțial, tn funcție de 
nivelul apelor.

Date de plecare: IS, 19, 23 șl 27 Iunie; 1, 5, 9, 
13, 17, 21, 25 și 29 iulie; 2, 6, 10, 14. ÎS. 22. 26 și 
30 august; 3. 7, 11 și 15 septembrie.

Pentru înscrieri in excursii sas 
dresațl-vă agențiilor de turism 
București.

In aceste excursii se pot înscrie 
alte localități din țară.

ACTUALITĂȚI

• A avut loc cea de a 2-a 
ediție a „Cupei Electromurcș" 
la ciclism, desfășurată în pa
tru etape, la Tg. Mureș. Cla
samentul general individual: 1. 
Sergiu Oprescu (IMGB) 6.37:27, 
2. Șt. Bulăreanu (Met. Plopeni) 
la 10 secunde, 3. M. Orosz (Elec- 
tromureș) la 14 sec., 4. Adr. 
Florea (Met. Plopeni) la 1:22, 
5. V. Gocan (Voința Cluj-Na- 
poca) la 1:33, 6. Cr. Păun (Met. 
Plopeni) la 1:36 ; echipe : 1. 
Metalul Plopeni 19.55:34, 2. 
IMGB la 59 sec., 3. Steaua la 
2:00, 4. Electromureș la 2:12.
• Campionatul Republican

CEI MAI MICI JUDOKA 
ȘI-AU DESEMNAT ÎNVINGĂTORII

Timp de trei zile, sala Ca- 
raimanul din Bușteni a găzduit 
finalele Concursului Republican 
de judo pentru copii, la care 
au fost prezenți peste 100 de 
concurenți. Iată cîștigătorii 
(copii I), în ordinea categori
ilor : Claudiu Brișan (Petrolul 
Arad), Valeriu Ioniță (Victoria 
C.S.Ș. 1 Buc.). Nicolae Savu 
(Viitorul Bistrița), Nicolae Io- 
nescu (C.S.Ș. I.U. Oradea), Ma
rin Robert (C.S.Ș. M. Ciuc), 
Adrian Lambescu (Voinicelul 
ICEMENERG Buc.). Marian 
Vasile (Oțelul Tîrgoviște); CO
PII II : Mihai Marinescu (Voi
nicelul), Mariu Ciobanu (C.S.Ș. 
Iași), Robert Zaharescu (Voi
nicelul), George Zamfirescu 
(Voinicelul), Victor Stanciu 
(C.S.Ș. Deva), Cornel Stoenesl 
eu (Voinicelul), Adrian Kuba 
(C.S.Ș, Gloria Arad). Pe locul 
I în clasamentul pe cluburi și 
asociații s-a clasat Voinicelul 
ICEMENERG Buc., antrenor 
Dan Deliu. (V. ZBARCEA — 
coresp.).

GRECO-ROMANE
atac de toată frumusețea.

63 KG. Polonezul M. Tarka 
i-a opus o rezistență notabilă 
lui Memet Ender (România) 
numai în primele două mi
nute. Apoi, reprezentantul nos
tru s-a detașat în învingător, 
cîștigînd cu 11—0.

David Slrezariu a obținut un 
succes rapid în fața bulgarului 
S. Pctkov. Cu un tur de braț 
reușit, Strezarlu și-a dus ad
versarul în poziție periculoa
să și nu l-a slăbit pînă ce nu a 
fost consemnat tușul dlasîn- 
du-se pe primul loc ia cate
goria 68 KG. La categoria ur
mătoare, 74 KG, într-un meci 
destul de echilibrat, a termi
nat învingător (3—1) orădea- 
nul Robert Dongo. învinsul 
său, M. Iokai (Ungaria).

Partida de la 81 KG i-a a- 
dus din nou pe saltea pe cei 
doi finaliști ai Campionatelor 
Naționale de la Lugoj, Alexe 
Bacanov și Laurențiu Iacob. 
învins în competiția Internă, 
Iacob s-a revanșat de data a- 
ceasta, cîștigînd prin tuș în 
urma unul reușit tur de cap.

88 KG. Meci extrem de greu 
pentru reprezentantul nostru 
Cristinel Buîeașcă, în disputa 
eu bulgarul I. Manov. Avanta
jul a trecut tind de o parte 
cînd de alta, iar finalul l-a gă
sit în avantaj (4—3) pe român.

Singura victorie obținută de 
un luptător străin a fost cea 
realizată de bulgarul Hristo 
Dimitrov, care l-a depășit la 
puncte (4—3) pe Florin Iacob, 
succesul lui Dimitrov conturîn- 
du-se numai în ultimele secun
de. Locurile 3 au fost ocupate, 
în ordinea categoriilor, de ur
mătorii : I. Basko (Bulgaria), 
D. Schram (R.D.G.), K. Mied- 
zierski (Polonia), F. Geibhirt 
(R.D.G.), H. Klinkov (Bulga
ria) K. Ceglarek (Polonia), J. 
Toafer (R.D.G.), I. Gheorghiev 
(Bulgaria), F. Vetro (Ungaria), 
Fr. Strubert (R.D.G.).

informații, a- 
ale I.T.H.R.

turiști șl din

DIN CICLISM
de mare fond pentru juniori, 
competiție ce se desfășoară sub 
titulatura de „Cupa Orașelor", 
și-a derulat noi întreceri. E- 
tapa a 3-a : Tg. Mureș — Li- 
vezeni și retur. 104 km, a re
venit lui M. Țîrlea (Prahova) 
2.53:38, urmat de D. Catană 
(Piatra Neamț) șl Em. Panache 
(București), toți același timp. 
Etapa a 4-a, desfășurată pe a- 
ceeași șosea, 72 km, a revenit 
lui D. Oprescu (Argeș) 1.52,24, 
secondat de S. Moldoveanu 
(București) și D. Tudor (Pra
hova), toți același timp. În cla
samentele generale conduc, la 
echipe. Selecționata Bucu- 
reștiului, iar la individual M. 
Țîrlea. Etapele 5 și 6 ale com
petiției se vor desfășura Ia 
București, după următorul pro
gram : vineri 12 iunie, etapa a 
5-a, 50 km contratimp echipe, 
pe șos. Olteniței, între bornele 
kilometrice 13,500 — 38,500 și 
retur. Startul Ia ora 10,30, în 
ordinea inversă a clasamentu
lui general pe echipe ; sîmbă- 
tă 13 iunie, etapa a 6-a, fond 
120 km, cu plecarea în bloc, 
de la borna kilometrică 13,500 
a șoselei spre Oltenița, Șosea
ua Greaca și retur. Startul la 
ora 10.

PREMIERE

s.

• MOTO LA REGHIN: „Cu
pa orașului" la viteză în cir
cuit. concurs inițiat de aso
ciația sportivă locală Voința 
și al cărui succes a fost pe 
măsura inițiativei. Primii câș
tigători ai aceste competiții : 
Gh. Rusu (I. M. Reghin) în 
disputa „Mobrelor", Csaba 
Moldovan (I.F.E.T.) la 175 
cmc. Iosif Santa (I.F.E.T.) la 
250 cmc și Eugen Mare (Lemn 
Metal) la 350 cmc. Pe echipe:
1. I.U.P.S., 2. Lemn Metal. 3.
I. M. „Republica" (L. MAIOR) 
• A. S. SPARTAC-COMER- 
ȚUL ORADEA, cu sprijinul 
unor organe locale de tineret 
șl sindicale, a organizat prima 
ediție a turului ciclist căruia 
1 s-a dat numele asociației 
organizatoare.. Durata între
cerii : 4 zile ; lungime : peste 
240 km (pe traseul Oradea — 
Salonta — Oradea — Sălard — 
Marghita — Suplacu de Bar- 
cău — Marghita — Valea lui 
Mihal — Săculeni — Oradea’1; 
particlpanți : 70 de concurenți, 
unii din Bihor (din reședința 
de județ, din orașul Dr. Pe
tru Groza, din Salonta, din 
Marghita și din... Suplacu de 
Barcău, așezare rurală pre
zentă cu trei echipe, de la 
una dintre acestea fiind și 
cel mai tînăr ciclist înscris 
pe lista de concurs, Ion Boz- 
guța). alții însă venlți din 
Baia Mare și Satu Mare, din 
Alba Iulia (de unde a fost 
cel mai vîrstnlo participant. 
Emil Puia) șl chiar mal de 
departe, din Buzău. Turul a 
programat întreceri pe trei 
categorii de vîrstă, cîștigă
torii numindu-se : Attila Bar- 
tok (Spartac-Comertul) la 
juniori II. Gelu Mărginean

V. MOISE - PERFORMERUL ZILEI
tntr-o alergare — „Premiul 

Carpați" — cu multe puncte de 
s aspens, Dedlțel, tinut în bună 
poziție, a atacat pe a doua par
te a liniei drepte. învingîndu-1 
pe Grozav, rămas fără resurse 
în lupta finală. Dovedlndu-se a- 
celași excelent driver, V. Moise 
a mal obținut in reuniunea de 
duminică încă trei victorii : cu 
Odoreu, într-o cursă cu mal 
multi concurenți apatici, cu Ri- 
meț, într-un nou record al ca
rierei (1:28,2/km), șl cu Pericol, 
in frumos progres. Cu aceste 
patru victorii, Moise urcă verti
ginos în clasament. G. Tănase, 
marele campion, a reușit, la rin- 
du-i. două victorii cu care a 
preluat șefia clasamentului, fi
ind ca în toti anii unul dintre 
candidați! la titlul de campion. 
Cele două victorii au fost obți
nute de Bagdad, condus de O. 
Dumitru în stilul campionului, 
șl Rația, care anunță o frumoasă 
carieră. Cursa de fond a reve
nit lui Sorel, care, acoperind un 
parcurs corect, nu a avut nici 
o problemă spre a ciștiga. Lan
sat din start la victorie. Hurduc 
nu a îndeplinit decît o simplă 
formalitate pentru a termina în
vingător, Robert, fratele cam
pionului Rarău. a dovedit că șl 
el va fi un excelent produs, ob- 
tlnînd un succes facil, iar Hăr- 
nicuț, după o sultă de bune 
performanțe, șl-a găsit cursa, dar 
Iranul său a cam lăsat de dorit.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : Rația (Tănase) 1:48.6. Cota : 
cîșt. 2. Cursa a H-a : 1. Hurduc 
(C'îrstea) 1:27,6. Cota : cîșt. 4, ev. 
10. Cursa a III-a : 1. Rimeț
(Molse) 1:28,2 : 2. Vica ; 3. Ste- 
jerel. Cota : cîșt. 2.80, ev. 13. 
ord. triplă 1025. Cursa a IV-a : 
1. Odoreu (Moise) 1 -.28,3 : 2. Run- 
cșor ; 3. Samson. Cota : cîșt. 17, 
ev. 1!6. ord. trinlă 2600. triplu 
Il-in-IV 4339. Cursa a V-a : L 
Sorel (Suditu) 1:27,5. Cota : cîșt.

GALA FILMULUI

SPORTIV LA BRĂILA
în această săptămînă, la 

Brăila se desfășoară o inte
resantă acțiune cultural-edu- 
cativă — «Gala filmului spor
tiv*.  La cinematografele Cen
tral, Republica, Popular, Pes
cărușul și Unirea rulează — 
în completare la filmele de. 
lung metraj programate în 
perioada respectivă — o serie 
de scurt-metraje ou subiecte 
din lumea sporturilor. Ii in
formăm pe prietenii filmului 
din localitatea de la Dunăre 
că au posibilitatea să vadă, 
cu prilejul acestei gale cu 
tematică sportivă, peliculele 
color (pe 35 mm) : „Daciada 
de iarnă 1985*,  „Daciada de 
vară 1985“, „Serile Daciadei*.  
„Sportul pentru toți“, „Să-1 
creștem voinici*.  „Tata, mama, 
^sportul și eu*,  . „Gimnastica 
Ia locul de muncă*.  „Sportul 
la sate*.  „ Partl cipare-Dezvol- 
tare-Pace*.  De asemenea, pen
tru toți... iubitorii fotbalului a 
fost ales un documentar asu
pra unui moment de referință 
din Istoria jocului cu balonul 
rotund : „Campionatul Mon
dial de fotbal — Mexic 1970“,

• Așa după cum știu toți iu
bitorii sistemului PRONOEXPRESf, 
miine. miercuri 3 iunie, va a- 
vea loc o nouă tragere obișnuită. 
Ceea ce nu știu, probabil, multi 
dintre particlpanți este faptul că 
tragerea de miine — la care nu
mai astăzi mai puteți miza pe 
numerele favorite — este și UL
TIMA Ia care se mai aplică

film (pe 16 mm)
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(Feroviarul Buzău) 
niori I și Iosif Csorsz (Olim
pia Oradea) la seniori (I. 
GHIȘA). • DE LA PORȚILE 
DELTEI, un „semnai" pri
vind primele reușite ale noii 
secții de performanță — cea 
de judo — înființată pe lingă 
A. S. Portul : opt dintre spor
tivii acestei secții, juniori I 
st n. au devenit campion! 
județeni, urmînd să evolueze 
în faza superioară, a „zona
lelor" (I. DIACONU). • NOU
TĂȚI ȘI DE LA TiRGOVIȘ- 
TE — „Luceafărul ROMLUX", 
Să începem cu baza mate
rială : recent, a fost predat... 
beneficiarilor un (mic) com
plex cu terenuri de handbal, 
baschet, tenis de cîmp și 
minlfotbal, amenajate prin 
forte proprii. Cu sprijinul 
C.J.E.F.S., vor fi pregătiți 
10—15 instructori sportivi 
pentru diferite discipline prac
ticate de oamenii muncii din 
cunoscuta întreprindere dîm- 
bovițeană. Intre timp, a în
ceput campionatul echipelor 
de fotbal reprezentînd atelie
rele și secțiile întreprinderii. 
Dar cea mai aplaudată echi
pă este una a fetelor, bas
chetbalistele ROMLUX-ulul fi
ind angajate în cursa de ca
lificare în ,.B“ (I. TUDOR).
• O ÎNTRECERE CU TRA
DIȚIE. „Cupa Ceahlăul" la 
tenis de masă și-a desfășu
rat a XlII-a ediție la Piatra 
Neamț. Trofeul a fost cîști
gat de A. S. „Buciumul" Iași, 
a cărei echipă a prezentat un 
valoros trio de juniori : Ion 
FiUp (învingător șl la „sim
plu"). Constantin Penelea și 
Carmen Ciubotaru (I. ZAHA- 
RIA).
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HIPISM
4, ev. 110. Cursa a Vl-a : 1.
Dedițel (Moise) 1:28,9 ; 2. Gro
zav ; 3. Samir. Cota : cîșt. 18, 
ev. 37. ord. triplă 2660. Cursa a 
Vll-a : 1. Pericol (Moise) 1:28,1 ;
2. Visarea : 3. Dinga. Cota : cîșt. 
2,60, ev. 57. ord. triplă 101. tri
plu V-VI-VH 534. Cursa a VIII-a:
1. Robert (R. I. Nicolae) 1:36,7 ;
2. Valonia ; 3. Burgos. Cota : 
cîșt. 1,80. ev. 15, ord triplă 32. 
Cursa a IX-a : 1. Hărnicuț (Ma
rinescu) 1:29,3 ; 2. Supliciu : 3. 
Porumbița. Cota : cîșt. 5, ev. 46, 
ord. triplă 192. Cursa a X-a : 1. 
Bagdad (O. Dumitru) 1:31,1 ; 2. 
Felix. Cota : cîșt. 11, ev. 90 ord. 7.
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UN PORTAR IESE DIN ANONIMAT
O victorie cu 3—0 este considerată de regulă o vic

torie clară. Și, totuși, acest 3—0 înregistrat duminică 
pe elegantul stadion din Petroșani de formația fe
cală Jiul, nu corespunde Intru totul aspectului par
tidei, Universitatea Craiova fiind nu numai un ad
versar incomod, dar ea dovedlndu-se în multe pe
rioade superioară ca loc, ca ansamblu, partenerei 
de Întrecere. In aceste momente „alb-albaștril" au 
stăpînit mai bine terenul, au combinat mai exact, 
au închis — de regulă — culoarele spre poarta tui 
Lung. Mal mult, puteau deschide scorul in citeva 
rinduri, cum a fost la pătrunderile iul Badea, din 
finalul primei reprize, sau la acțiunile Iul doroianii, 
din a doua, cînd la poarta lui Bojtor au fost minute 
de foc. De asemenea, acțiunea lui Gh. Popescu (min. 
70) cînd Vancea, venit în sprijinul apărării, a res
pins (ca șl Dianu, în altă perioadă) salvator.

Hărțuită neoontenit și pe dreapta și pe stingă (mal 
ales după introducerea lui Bâluță la Jiul), apărarea 
craiovenilor, cu Ad. Popescu fundaș dreapta în locul 
lui Negrilă (înlocuit de antrenorul C. Oțet cu Geol- 
gău pentru a impulsiona mai mu-lt atacul în acele 
momente de dominare a Cralovei), a început să se 
clatine. Și au venit cele două penaltyurl, la primul 
Ad. Popescu împingîndu-1 pe Lasconi, aflat In su
prafața de pedeapsă, în colțul din dreapta, aproape 
de linia de poartă, după ce faza de atac a Jiului a- 
proape că se consumase. Pe drept cuvînt ti reproșa, 
imediat, Lung lui Ad. Popescu faultul comis. Pe 
fondul unei apărări dezorientate a apărut și cel 
de-al doilea penalty. Și atunci s-a arătat acest portar 
Bojtor care, transformînd cele două lovituri de pe
deapsă, a ieșit din anonimat, pentru că nu ne amin
tim ca. în campionatele postbelice, un portar să 
II transformat două lovituri de la 11 m. în același 
meci.

Cine este acest succesor al lui Zombory 7 In vîrstă 
de 29 ani. J. Bojtor a juoat pînă în toamna trecută 
numai la echipe din Oradea. A debutat la Voința, a 
trecut îa înfrățirea, de unde s-a transferat la F.C. 
Bihor, (legitimat între august 197S și august 1982). 
S-a înapoiat la înfrățirea, de unde s-a transferat, în 
toamna anului trecut, la Jiul. Și de atunci este ti
tular la echipa din Petroșani. Fotbalul l-a învățat eu 
fostul internațional orădean Paul Popovici. Penal- 
tyurile marcate duminică Iui Lung nu sînt primele. 
„La înfrățirea am mal transformat vreo șase In 
campionat și trei în Cupa României, dar acestea sînt 
primele In Divizia A", afirma el după meci.

Care sînt calitățile Iul 7 Ni le spune Ad. Coșerea- 
nu, unul dintre conducătorii echipei Jiul : „Este un 
portar sobru, care dă siguranță unei echipe, carac
terizat prin elasticitate, priză bună la balon, rapidi
tate în intervenții. Șl, în plus, are un psihic de 
fier Intr-adevăr, s-a dus spre punctul de la 11 
metri cu siguranța unui golgeter încercat. Transfor
marea lor a fost hotărîtoare în obținerea victoriei I

Mircea TUDORAN

POST-SCRIPTUM BĂCĂUAN
Probabil că la Bacău a fost corectat recordul de 

asistență al orașului la un meci de fotbal. (Pe vre
mea Arsenalului... o, tempora !.... stadionul nu era 
atît de frumos șl de încăpător ca cel de astăzi).

Cu multe ore înainte de joc, în tribună era destulă 
lume, iar străzile erau inundate de suporteri. „In 
compania Stelei se joacă mereu cu casa închisă". 
S.C.-ul mai păstrase 1 000 de bilete pentru numeroa
sele solicitări din afara orașului. Și bine a făcut, 
deoarece bătălia pentru bilete s-a prelungit pină a- 
proape de fluierul de începere al „mundlalistului" 
Ioan Igna, revenit de la... Dundee.

Meciul n-a fost aprig. (Nici spectatorii nu au do
rit asta.) Ei au preferat să guste pe viu sprinturile 
lui Hagi, „perpendicularele lui Stoica", coeziunea de 
la distanță a cuplului Pițurcă — Lăcătuș. Șl au fost 
destule momente frumoase din partea „roș-albaștri-

I SERIA I
Șiretul Pașcani — Constructo

rul Iași 10—1 (5—0), Metalul Ră
dăuți — Explorări Cîmpulung I Moldovenesc 1—2 (0—0). TEPRO 
lași — Chimia Fălticeni 4—1 
(1—1), Metalul Botoșani — Mi
nerul Vatra Dornei 3—0 (1—0),

(Cetatea Tg. Neamț — C.S.M. Bu- 
cecea 3—0 (2—0), Zimbrul Sl-

, ret — Relonul Săvlnești 1—0 (1—0), 
I Avîntul Frasin — Electro Boto

șani 3—1 (1—0). Cristalul Doro- 
Ihoi — Carpati Gâlănestl 1—2 (0—1).

Pe primele locuri In clasament, 
după etapa a 26-a : 1. ȘIRETUL I PAȘCANI 56 p (57—17), 2. Ex
plorări Cîmpulung 54 p (57—19), 
Relonul Săvlnești 47 p (53—22)... 
pe ultimele locuri : 15. Minerul I Vatra Dornei 31 p (35—32) — pe
nalizată cu 3 p, 16. Cristalul Do- 
rohoi 11 p (19—721.

SERIA A II-a

I Inter Vaslui — Metalul Roman 
2—1 (1—0). Laminorul Roman —
Victoria-IRA Tecuci 3—0 (1—0),I Textila Buhusl — DVA-Portul
Galati 2—3 (0—1). Letea Bacău — 
Partizanul Bacău 1—2 (1—I). CSM 
Borzești — Mecanica Vaslui 2—1 

1(1—0). Gloria Galați — Minerul 
Comănești 2—0 (0—0). Proletarul 
Bacău — Steaua-Mecantca Huși

pantii se vor convinge că mo
dificările Introduse răspund In 
cel mal înalt grad dorințelor șl 
propunerilor formulate de ama
torii de Pnonoexpres.
• Duminică. 7 Iunie, se orga

nizează o nouă TRAGERE LOTO 2!
• Continuă cu nedezmințită

constantă șl seria succeselor În
registrate In ultima perioadă la 
PRONOSPORT. Pentru concursul 
de duminică. 7 iunie, stnt pro
gramate următoarele partide : 1. 
Minerul G. H. — Steaua Mizll : 
2. Automatica — Progresul Bucu
rești ; 3. C.S. U.T.A. — „Poli" 
Timișoara ; 4. C.s.M. Reșița — 
Gloria Bistrița : 5. Bari — Cam- 
pobasso : 6. Gagliarl — Pisa ;
7. Cesena — Genoa ; 8. Cremo- 
ncse — Parma : 9. Lazio —Lecce; 
10. Messina — Lanerossl ; 11. Mo
dena — sambenedettese ; 12. Pes
cara — Bologna ; 13. Taranto — 
Arezzo.

lor“. In mod surprinzător, poate. Lăcătuș nu s-a 
lansat ta cursele sale de 50—60 de metri, care au ră
mas pe retina spectatorilor doar din transmisia T.V. 
a meciului România — Spania.

In tabăra băcăuană a fost foarte multă mișcare. 
S-a remarcat în mod special Fulga, cu driblingul 
său derutant pe culoarul din stingă. S-au mai re
marcat fundașii laterali, pentru zelul cu care s-au 
angajat, alternativ, să-l „închidă*  pe Lăcătuș. S-au 
mal remarcat Viscreanu, care e un Bălan mal 
înalt, „legînd" foarte bine la mijlocul terenului. Din 
păcate pentru băcăuani, „vîrfurile" au fost inexis
tente.

Spectatorii au părut mulțumiți de joc — au fost 
și aplauze — dar nu au trecut cu vederea momen
tele de ratare. Cel mal... radicali uită, probabil, că 
S.C. Bacău este o echipă cu 10 titulari din oraș, 
dacă H includem și pe Șolman, care e din... Icușești. 
Singurul jucător „de afară" este Penoff, care nu 
face opinie separată, el nefiind o vedetă. La termi
narea meciului, unii spectatori reflectau cu voce 
tare : .Creștem, creștem, e adevărat, dar nu apar 
jucători de 9 sau măcar de 8*.  Observația e doar în 
parte justificată. Un Costel Solomon, un Viscreanu 
șl chiar un Fulga ar fi putut face salturi spre 8 și 
chiar spre 9 dacă ar fi jucat undeva mai la... ve
dere.

S.C.-ul a avut și doi jucători care aveau stofă de 
8 sau de 9. E vorba de marele talent Vama.nu și de 
nu mal puțin talentatul Chltaru. un fel de Lăcătuș 
al Bacăului. Din păcate, amîndoi și-au topit talentul 
mult prea repede. Vamanu, după ce a „căzut" spre 
Ceahlăul Pietrei, a ajuns pe la Șiretul Pașcanilor. 
Aceste două „extirpări" au făcut — însă — ca S.C.-ul 
să rămlnă o familie șl să apere, jucînd frumos, o- 
noarea Bacăului în Divizia A. De 12 ani, harnicul 
„solar" băcăuan e mereu la startul Diviziei, în timp 
ce orașe mari ale fotbalului, precum Timișoara. O- 
radea șl chiar Cluj-Napoca — nu mal vorbim de 
Iași sau Tg. Mureș — fac „rocada mică" pentru a 
poposi In „B“ șl a reveni Cu destulă dificultate.

S.C.-ul rămîne o familie...
loan CHIRILA

ÂTUURILE VICTORIEI: SPIRITUL 
DE ECHIPĂ $1 PUTEREA DE LUPTĂ

Cu egalul obținut duminică la Rm. Vîlcea, forma
ția Victoria și-a rotunjit zestrea la „adevăr", de la 
+4 la +5. Dacă portarul Pavel n-ar fi avut cîteva 
intervenții de ultim moment, dacă Nuță, Caciureac 
și Augustin (ce situații au avut flecare ta parte !) 
ar fi fost mal inspirați, mai atenți în cîteva faze 
fierbinți, jucătorii antrenați de D. Nicolae-Nlcușor 
șl Șt. Feodot și-ar fi putut trece în cont un succes 
deplin. Oricum însă, în partida cu Chimia — forma
ție care, se spune, a jucat peste cota întîlnlrilor tre
cute — Victoria a (re)demonstrat, mal întîl, spiritul 
el de echipă. După ce goalkeeperul Nițu a rezolvat 
cîteva situații grele (mingi blocate sau inteligent res
pinse), dînd încredere coechipierilor săi, teamul 
bucureștean a acționat de la început așa de bine 
în apărare Incit Chimia putea să mal joace încă 
mult timp și tot n-ar fi putut înscrie. Nu rareori în 
momentul defensiv, alături de Zare (libero lucid) 
și Mirea care se băteau pentru flecare minge în 
parte, i-am văzut repliați eu destul succes nu numai 
pe cei din linia a doua, ci și pe Augustin sa.u Țăl- 
nar. După cum în celălalt moment — de atac — fun
dașii de margine s-au dovedit foarte activi la ma
nevrele de învăluiri clasice.

Victoria a mai demonstrat la Rm. Vîlcea șl marea 
ei capacitate de luptă, care se sprijină pe o foarte 
bună pregătire fizică, ea terminînd meciul in forcing 
în treimea adversă. Și să nu uităm că bucureștenii 
veneau în orașul chimlștilor după o spectaculoasă, 
dar mai ales epuizantă luptă (fizică și nervoasă), 
prilejuită de calificarea lor în sferturile de finală 
ale Cupei României, în dauna Sportului Studențesc.

Stelian TRANDAFIRESCU

Mingea expediată de Pistol, din afara careului de 16 m, și de
viată dintr-un jucător al „alb-negrilor" l-a prins pe Cristian pe 
picior greșit. Așa t-a insert» în Giulești golul mult așteotat de 
tribunele pline. Foto : I. BĂNICĂ

La sf ir fitul acestei sâptâminii

PARTIDELE DIN CADRUL CELOR ȘASE ZONE 
ALE CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE JUNIORI i 

în această săptămînă se vor disputa meciurile din grupele „zo
nale" ale Turneului final al Campionatului Republican de juniori 
I. Ultimele partide din cadrul celor 12 serii au avut loc duminică, 
ele stabilind echipele de pe primele două locuri, cele care vor 
continua cursa pentru titlul de campioană. Iată care sînt cele 
24 de formații, grupele din care fac parte :

BACAU PITEȘTI

C.S.Ș. Iași
F. C. Constanța
C.S.Ș. Aripi Pitești
Petrolul Ploiești

Viitorul Craiova 
Inter Sibiu 
C.S.Ș. Brașovia 
Dinamo București

BUZĂU TG. MUREȘ

Politehnica Iași
S. C. Bacău
Oțelul Galați 
Sportul Studențesc

C.S.Ș. Bacău
Viitorul Hunedoara
C.S.Ș. Baia Mare 
„U“ Cluj-Napoca

DEVA ARAD

C.S.Ș. Craiova
U. T. Arad
Olimpia Satu Mare
F.C.M. Brașov

C.S.Ș. Timișoara 
Corvinul Hunedoara
C.S.Ș. Oradea 
Viitorul Tg. Mureș

Meciurile din cadrul „zonelor" de la Bacău, Buzău, Tg. Mureș, 
Deva și Arad sînt programate în zilele de 4, 5 șl 6 iunie, iar 
cele din grupa de la Pitești, în zilele de 5, 6 și 7 iunie. Ședința 
tehnică pentru stabilirea jocurilor va avea loc în 4 iunie, ora 
9,30, Se pot înlocui patru jucători, vor acționa cartonașele galbene 
și roșii, conform regulamentului în vigoare.

Reamintim, partidele din cele două grupe semifinale vor fi 
programate în zilele de 11, 12 și 13 iunie, la' CRAIOVA și 
ORADEA.

• F.R. FOTBAL anunță că partidele din cadrul etapei a 30-a a Divi
ziei A, care va avea Ioc mîine, vor începe la ora 18.

• MECIUL DINTRE SELECȚIONATA JUCĂTORILOR oare activează 
în divizionarele B din Capitală șl Metalul București se va disputa azi 
pe stadionul „23 August", de la ora 17.30, și nu pe terenul Metalul, cum 
se anunțase anterior.

DIVIZIA C-REZULTATELE ETAPEI A 26-a
2—1 (1—0). Petrolul Moineșli — 
Unirea Negrești 6—0 (3—Oi

Pe primele locuri : 1. INTER
VASLUI 64 p (55—12). 2. CSM 
Borzești 52 p (51—24), 3. Textila 
Buliușl 43 p (49—32), 4. Petrolul 
Moinești 43 p (37—27)... pe ul
timele locuri : 15. Minerul Co-
mănești 30 p (30—34), 16. Letea 
Bacău 17 p (23—59).

SERIA A III-a
Petrolul Ianca — Carpați Ne- 

hoiu 5—1 (2—0), Energia Mără-
șești — Luceafărul Adjud 3—4 
(2—2), Arrubium Măcin — Chi
mia Buzău 2—1 (l—0). Metalul 
Buzău — Laminorul Vlziru 1—2 
(0—1), Foresta Gugești — ȘN-CSȘ 
Tulcea 1—0 (0—0), Progresul
Isaccea — Constructorul-Hidro- 
tehnica Focșani 2—1 (1—0). Chi
mia Brăila — Petrolul Berea 
1—1 (0—0). Minerul Mahmudia — 
Granitul Babadag 2—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. PETRO
LUL IANCA 49 p (55—35), 2. Lu
ceafărul Adjud 47 p (25—21), 3. 
Petrolul Berea 43 p (44—32)... 
pe ultimele locuri : 14. Granitul 
Babadag 34 p (35—38). 15. Arru
bium Măcin 33 p (26—35). 18.
Minerul Mahmudia 33 D (26—47).

SERIA A IV-a
Viitorul Chlrnogi — Cimentul 

Medgidia 4-0 (3-0), FCM-Dună- 
reana Giurgiu — Victoria Lehliu 
1—0 (0—0), Metalul Mangalia — 
Petrolul Roata de Jos 1—0 (0—0). 
Portul Constanta — Unirea Ur- 
zioenl 2—0 (1—0), IMU-CSS Med
gidia — ȘN Oltenița 4—0 (2—0). 
Victoria Țândărel — Sportul „30 
Decembrie" 0—1 (0—0), ISCIP
Ulmeni — Olimpia Slobozia 2—0 
(0—0), Otelul Călărași — Voința 
Constanța 2—1 (2—1).

Pe primele locuri : 1. CIMEN
TUL MEDGIDIA 58 p (63—32). 
2. Sportul „30 Decembrie" 55 p 
(47—16), 3, Otelul Călărași 47 p 
(55—29)... pe ultimele locuri : 
14. Petrolul Roata de Jos 30 p 
(29—43). 15. Victoria Țăndărei 30 
p (39—59). 16. Dunăreană Giur
giu 26 p (26—471.

SERIA A V-a
Tehnometal București — Me

talul București 1—2 (0—1). Aba
torul București — Voința Bucu

rești 1—0 (0—0), Viscolii Bucu
rești — Minerul Șotînga 3—0 
(1—0), Avicola Crevedia — Ci
mentul Fieni 1—0 (1—0), Meta
lul Mija — CFR-BTA București
2— 0 (2—0). IUPS Chltila — E-
lectrica Titu 0—0, ICSIM București 
— MECON București 0—3 (0—1),
Chimia Găești — Danubiana 
București 3—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL BUCUREȘTI 54 p (45—18),
2. Avicola Crevedia 45 p (33—27),
3. MECON București 42 p (42—27)...
pe ultimele locuri : 15. Voința
București 27 p (21—43), 16. ICSIM 
București 25 p (19—47).

SERIA A Vl-a
Sportul Muncitoresc Caracal — 

Viitorul Drăgășani 3—1 (1—0),
Chimia Tr. Măgurele — Auto
matica Alexandria 2—0 (1—0).
Progresul Corabia — IOB Bals
3— 2 (2—1). CFR Craiova — Mus
celul Cîmpulung 2—1 (0—0), Lo
tru Brezoi — Progresul Băllești 
2—0 (1—0). Recolta Stolcănești — 
Dacia Pitești 3—0 (2—0). Textila 
Roșiori — Electronistul Curtea 
de Argeș 3—0 (1—0), Construc
torul Pitești — Constructorul-TCI 
Craiova 2—2 (1—1).

Pe primele locuri : 1. SPOR
TUL MUNCITORESC CARACAL 
58 p (66—23), 2. Muscelul Ctmpu- 
lung 50 p (47—21), 3. Chimia Tr. 
Măgurele 48 p (37—27)... pe ul
timele tocuri : 15. Textila Ro
șiori 28 p (23—43), 16. Construc
torul Pitești 9 p (18—59).

SERIA A Vil a
Armătura Strehaia — Minerul 

Motru 1—4 (0—1) — s-a jucat
la Drobeta Tr. Sev. Petrolul 
Ticlenl — Dicrna Orșova 0—0. 
Minerul Anina — CSM Caran
sebeș 4—1 (2—0). Victoria-înalnte 
Vînju Mare — Metalurgistul Sadu 
0—2 (0—0). Gloria Reșița — Me
canizatorul Simian 6—1 (1—1).
CFR Caransebeș — Minerul Mă- 
tăsari 3—0 (2—0). Minerul Mol
dova Nouă — Metalul Otelul
Roșu 2—0 (2—0). Minerul Ora-
vița — Energia Rovinari 1—0 
(1—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL MOTRU 53 p (58—24). 2.
Gloria Reșița 51 p (51—21), 3. Mi

nerul Anina 48 p (59—24)... pe 
ultimele locuri : 15. Armătura
Strehaia 28 p (34—60). 16. vic
toria Vînju Mare 22 p (21—69) 

SERIA A VIII-a
Vagonul Arad — Progresul Ti

mișoara 1—0 (0—0), Obilicl Sîn- 
martlnu Sîrbesc — CSM Lugoj 
5—3 (2—0), Strungul Chișineu
Criș — Metalurgistul Cugir 2—0 
(1—0). Unirea Sinnicolau — CFR 
Slmeria 4—1 (1—0), Mineral Lu- 
peni —- Minerul-Știința Vulcan
3— 1 (1—1). UM Timișoara — CFR 
Timișoara 0—1 (0—0). Victoria Că- 
lan — Unirea Tomnatic 4—1 
(3—1). Șoimii Lipova — Minerul 
Ghelar 3—0 — neprezentare.

Pe primele tocuri : 1. PRO
GRESUL TIMIȘOARA 54 p (50—24),
2. Vagonul Arad 53 p (50—24).
3. CFR Timișoara 47 p (46—30)...
pe ultimele locuri : 15. Minerul
Ghelar 21 p (26—55), 16. Victoria 
Călan 17 p (16—52).

SERIA A IX-a
Recolta Salonta — Sticla-Arie- 

șui Turda 1—1 (0—1). Industria 
sirmel Cimpia Turzll — Metalul 
Alud 0—0, Olimpia Gherla — 
Motorul-IRA Cluj-Napoca 3—3 
(3—1), înfrățirea Oradea — U- 
nlrea Alba Iulta 4—0 (2—0). Glo
ria Beiuș — Oțelul Or. dr. Pe
tru Groza 2—1 (1—1). Tîrnavele
Blaj — Bihoreana Marghita 2—0 
(0—0), Minerul Or. dr. Petru 
Groza — Unirea Valea lui Mihai 
— nu s-a disputat. Mecanica 
Alba Iulia — Minerul Șuncuius
4— 1 (1—0).

Pe primele tocuri t 1. STICLA 
TURDA 59 p (51—13), 2. Metalul 
Aiud 58 p (55—14). 3. Unirea
Alba tulia 46 p (58—32), 4. în
frățirea Oradea 46 p (49—30)... 
pe ultimele tocuri : 15. Bihorea
na Marghita 26 p (21—471. 16.
Minerul Or. dr. Petru Groza 22 p 
(17—40) — din 25 de jocuri.

SERIA A X-a
Minerul Bălța — Someșul Satu 

Mare 5—4 (5—3). Minerul Baia
Snrie — Victoria Cărei 3—1 (1—0). 
Minerul Băiut — Minerul Sărmă- 
sag 4—0 (1—0). Chimforest Nă-
săud — Chimia Zalău 0—0. Mi
nerul Borșa — Laminorul Bo
olean 3—0 (0—0), Oașul Negrești

— Mecanica Bistrița 2—1 (0—0),
Silvania Cehu Sllvaniei — Chi
mia Tășnad 3—0 (2—0). Bradul
Viseu — Minerul Rodna 1—0 (0—0).

Pe primele tocuri : 1. MINE
RUL BAIA SPRIE 57 p (46—24). 
2. Someșul Satu Mare 56 p 
(71—28). 3. Victoria Cărei 47 p
(52—25)... pe ultimele locuri : 15. 
Minerul Rodna 29 p (32—51). 10. 
Bradul Viseu 28 p (23—49)

SERIA A Xl-a
Metalul Sighișoara — Avîntul 

Reghin 2—0 (0—0), Metalul Re
ghin — Electromureș Tg. Mureș 
0—1 (0—0). Mureșul Luduș —
Progresul Odorhei 1—1 (1—1). U- 
nirea Crlsturu Secuiesc — Mi
nerul Bălan 3—0 (2—0). Viito
rul Gheorgheni — Carpați Ag
nita 1—0 (0—0). Metalotehnica
Tg. Mureș — IPA Sibiu 4—1 (3—0). 
Otelul Reghin — Unirea Ocna 
Sibiului 2—0 (0—0). Mecanlca-CSU 
sibiu — Automecanica Medias 
2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. ELEC
TROMUREȘ TG. MUREȘ 52 p 
(57—18). 2. Avîntul Reghin 51 p 
(55—22). 3. Progresul Odorhei 49 
p (49—17)... pe ultimele locuri :
15. Carpati Agnita 30 p (23—48),
16. Unirea Ocna Sibiului 22 p 
(21—56).

SERIA A XH-a
Metalul Plopenl — Mobila-Mă- 

gura Codlea 8—2 (2—0). ASA-Chl- 
mia Ploiești — IPT întorsura Bu
zăului 4—1 (3—0). Petrolul Bălcoi
— Electro Sf. Gheorghe 1—0
(1—0). Cimentul Hoghlz — Nitra- 
monia Făgăraș 1—0 (1—0), Car
pati Sinaia — Minerul Baraolt 
4—0 (2—0). Minerul Fiii naști —
Precizia Săcele 5—1 (3—0). Tor
pedo zămeștl — Victoria Floreștl 
2—1 (0—1). Unirea Cîmpina —
Metalul Tg. Secuiesc 2—1 (1—0).

Pe primele tocuri : 1. METALUL 
PLOPENI 53 p (56—26), 2. Meta
lul Tg. Secuiesc 41 p (37—24). 3. 
Chimia Ploiești 40 p (40—32). 4. 
Victoria Floreștl 40 p (42—39)... 
pe ultimele locuri î 15. Petrolul 
Băicol 31 p (29—35). 16. IPT în
torsura Buzăului 31 p (36—53).

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



SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE

SE FACE SIMȚITĂ

APROPIEREA C;M. DE ATLETISM

MOSCOVA, 1 (Agerpres). - 
Proba feminină de 800 m din 
cadrul concursului atletic in
ternațional de la Riga, a fost 
cî.știgată de sportiva română 
Violeta Beclea cu 1:59,53, în 
timp ce coechipiera sa Livia 
Meheș s-a situat pe locul în- 
tîi în proba de aruncarea greu
tății cu rezultatul de 19,23 m.

TBILISI, 1 (Agerpres). — 
Turneul internațional de polo 
pe apă s-a încheiat cu victo
ria echipei U.R.S.S. — 12 p, 
urmată de Iugoslavia — 9 p. 
S.U.A. — 6 p, România — 5 
p. Grecia Și R.S.S. Gruzină — 
cile 4 p, Bulgaria — 2 p. Re
zultate din ultima zi a com
petiției : România — Grecia 
5—5; U.R.S.S. — Iugoslavia 
9—6; S.U.A. — R.S.S. Gruzină 
8-8.

HAVANA, 1 (Agerpres). — 
După 7 runde, în turneul fe
minin de șah „Memorialul 
Capablanca", ce se desfășoară 
în orașul cubanez Camaguey, 
conduce Elisabcta Polihroniade 
(România) — cu 6,5 p, urmată 
de marea maestră sovietică 
Nino Gurieli — 5 p. In'runda 
a 7-a Polihroniade a cîștigat, 
în 49 de mutări, la Adriana 
Salazar (Columbia).

în turneul masculin, pe pri
mul loc se află maestrul me
xican Denis Verduga — cu 5 
p, urmat de Novikov (U.R.S.S.) 
și Zapata (Columbia) — fieca
re cu 4,5 p.

BEIJING, 1 (Agerpres). — 
în finala competiției de fotbal 
„Turneul Marelui Zid“ de la 
Shanghai, echipa engleză Wat
ford a întrecut cu scorul de 

2—0 (după prelungiri) selecțio
nata R.P. Chineze. In partida 
pentru locul 3, echipa română 
de tineret a dispus cu 2—0 de 
selecționata provinciei Liaoning.

ROMA, 1 (Agerpres). — în 
primul tur al Campionatelor 
Europene de box de la Torino, 
la categoria semimijlocie, pugi- 
listul român Ștefan Drișcu l-a 
învins la puncte (5—0), pe po
lonezul Jacek Olejeniczak. In 
limitele aceleiași categorii, Va
sili Sișov (U.R.S.S.) l-a între-*  
cut la puncte de Laurent’ 
Boudouani (Franța), iar Angel 
Stoianov (Bulgaria) a dispus
la puncte de William Walsh
(Irlanda).

Apropierea Campionatelor 
Mondiale de atletism de la 
Roma se face tot mai mult 
simțită, fapt care reiese . cu 
pregnanță din sumedenia re
zultatelor de valoare obținute 
în diverse concursuri.

SOFIA. Ilristo Markov a 
realizat un nou record euro
pean la triplu, cu 17,81 m. Al
te rezultate 400 mg : Toma 
Tomov 49,91 ; prăjină: Delko 
Lesov 5.60 m: greutate: Gheor- 
ghi Todorov 20,52 ; femei: 100 
mg : Iordanka Donkova 12,60 
m ; înălțime : Svetlana Isaeva 
1,98 m, Tamara Bîkova 
(U.R.S.S.) 1,94, Stefka Kosta-
dinova 1.94 m! In cadrul ace
luiași concurs, atleta română 

Iolanda Oanță a cîștigat 400 m 
în 51.44.

NITRA. Cu prilejul unui 
concurs, cehoslovacul Yan Ze- 
lejny a stabilit un nou record 
mondial la aruncarea suliței 
cu 87.66 m.

SAN JOSE. Japonezul Kasu- 
hiro Mizoghichi a obținut un 
nou record al Asiei aruneînd 
sulița la 84.00 m. în același 
concurs : 400 m : Antonio
McKay 44.69, Innocent Egubu- 
nike (Nigeria) 44,76 ; 1500 m : 
Steve Scott 3:37,48 ; 3000 m :
Doug Padilla 7:51,89 ; prăjină: 
Thierry Vigneron (Franța) 6.85 
m: FEMEI: 800 m: Delis Wal
ton Floyd 1:59,80; înălțime: 
Louise Ritter 1.98 m : 400 mg 
Judy Brown King 54,85.

DUPĂ „EUROPENELE" DE GIMNASTICĂ
'L/rnmre din pag. 1)

performeri de primă mărime 
ai gimnasticii mondiale, pre
cum Ipri Korolev, Gyorgy 
Giiczogy, Silvio Krol. Rizan a 
prezentat un exercițiu de ma
re tehnicitate, executat cu 
amplitudine, cu eleganță, spor
tivul român cucerind aprecie
rile si aplauzele celor prezenți. 
La paralele Rizan a intrat în 
disputa pentru medalii cu no
ta 9,700 și timp de multe mi
nute el s-a aflat pe poziția a 
doua în această probă, dato
rită notei de 9.675 obținută în 
finală. La încheierea disputei, 
campionul nostru a ocupat po
ziția a treia, la egalitate cu 
Maik Belle (R. D. Germană). 
Ar fi fost cu totul posibil ca 
și numele lui Marius Gher
man să figureze pe tabelul" 
medaliaților. Exercițiul său la 
bară fixă, de o mare comple
xitate. cu gigantice pe o mi
nă, cu spectaculoase desprin
deri. executat cu o impresio
nantă siguranță și precizie a 
fost notat de ambele dăti CU 
9,800. Din păcate, însă, unele 
evoluții de mai slabă valoare

CAMPIONATUL MONDIAL UNIVERSITAR DE HANDBAL MASCULIN
(Urmare din pag. 1) REZULTASE TEHNICE <

Widmer 4. Blumcr 2. Wicky 2 
Camiga 2. Au arbitrat bine J. 
Thomas și II. Thomas (R.F.G.).

In partida a doua a cupla
jului, Bulgaria a întrecut Ni
geria cu 30—17 (13—7). Echili
brul s-a menținut doar. 3 mi
nute (1—I). după care selec
ționata bulgară, organizînd 
nțaj bine jocul, în special în 
apărare, s-a impus categoric. 
Deși învinsă, echipa Nigeriei 
a făcut din nou un joc spec
taculos în mare viteză. care 
a plăcut publicului. Au înscris1

GRUPA B ----
CLUJ-NAPOCA, 1 (prin tele

fon). începutul partidei Iugo
slavia — Maroc a fost destul de 
echilibrat și, pe fondul unei e- 
voluții bune a marocanilor, sco
rul s-a menținut multă vreme, 
în prima repriză, echilibrat: 
5—5 (min. 10), 7—7 (min. 15), 
după care jucătorii din Africa 
au ratat trei situații clare, sin
guri cu portarul în față, și... 
„plavii11 s-au distanțat: 12—9 
(min. 20) și 16—12 (la pauză), 
în partea a doua a meciului, iu
goslavii au profitat de erorile 
adversarilor, menținînd în per
manență un avantaj liniștitor 
de 5—6 goluri și au cîștigat fără 
să forțeze întîlnirea, care le-a 
și adus calificarea virtuală în 
grupa semifinală de la Timișoa
ra. Selecționata studențească a 
Marocului a practicat, totuși, un 
joc destul de spectaculos, dar 
lipsa de experiență și-a pus 
amprenta asupra eficacității. 
Scor final: Iugoslavia — Maroc 
30—24 (16—12). Au marcat :

GRUPA C -----
IAȘI, 1 (prin telefon). Nu

meroși spectatori au asistat, 
din nou, la dispute tn care 
cele patru componente ale 
grupei au oferit jocuri CU 
multe faze frumoase, de han- 
bal autentic. în debutul pro- 

tehnică ale altor gimnaști au 
fost notate cu 9,850 în finală, 
astfel că gimnastul nostru a 
trebuit să se mulțumească cu 
lotul 4. la 50 de miimi de 
treapta a treia a podiumului.

Apreciind evoluțiile remar
cabile de ansamblu ale gim- 
na.știlor noștri și felicitîndu-i 
pe tehnicienii care i-au pregă
tit (Dan Grecu, Gheorghc 
Condovici. Ion Albu. Stefan 
Hărgălaș), să reținem că re
zultatele lor ar fi putut fi si 
mai bune dacă ei dădeau do
vadă de o mai mare putere de 
mobilizare, de o „prezență 
scenică11 mai convingătoare, 
prin care ar fi putut obține, 
fiecare în parte, prețioase ze
cimi de punct în plus, care ar 
fi cîntărit considerabil în bi
lanțul lor final.

Oricum, rezultatele de Ia 
„europene11 vin să confirme 
cursul ascendent pe care se 
află și gimnastica noastră 
masculină, ceea ce face posi
bil ca la viitoarele confruntări 
de anvergură noi rezultate 
bune să se înscrie în palma
resul gimiTastilor noștri frun
tași.

GRUPA A : România — Elveția 
GRUPA B ; Iugoslavia — Maroc
GRUPA C : U.R.S.S. — Israel
GRUPA D : R.F.G. — Ungaria

Atanasov 9, Aleksandrov 7, 
Kostadinov 3, Ivanov 3, Niko- 
lov 2, I. Vasiliev 2, Bodurov 
2, Petkov 2 pentru învingători, 
respectiv Salami 7, Lawrance 
5. Emenai 2. Adeycmi, Agboola 
și Alabi cite 1. Autoritar arbi
trajul lui M. Herman și E. Fux 
(Israel).

Dimitiâjevici 5, Kuzmanovski 4. 
Arsenic! 4, Bogdanovici 3, To- 
mici 3. Jarak 2, Tomljanovici
4, Curlevski 3, Mahne 2 pentru 
învingători, respectiv Ahmadi
5, Adloun 5, El Youssoufi 4, 
Edine 6, Sardi 1, Naitali 2, El 
Anboani 1. Foarte bun arbitra
jul lui G. Burziva și H. Huf- 
nagel (Austria).

Partida dintre echipele Polo
niei și Turciei a fost mult mai 
echilibrată decît o arată sco
rul final: 24—19 (13—10). Hand- 
baliștii polonezi și-au asigurat 
astfel calificarea în semifina
le. Au înscris: Culinski 7, Wo- 
roszylo 6, Stoszewski 2, Stasze- 
wski 2, Subocz 2, Zamoyski 2, 
Bednarek. Grzenkovicz, Luka
siewicz cite 1 pentru învingă
tori, respectiv Ural 11, Yentur 
2, Toksuku, Ucar, Zenturk, Ka- 
rakaplan, Aydog, Tokatligil cîte 
1. Au arbitrat bine Park Chang 
Kap șl Park Chun Jo (Coreea 
de Sud).

Paul IOVAN

gramului. formația U.R.S.S. 
a dispus de cea a Israelu
lui CU 25—13 (13—7), prin- 
tr-o evidentă superioritate pe 
toate planurile. Stupka, Va- 
lutskas, Minin și colegii lor — 
cu un gabarit impresionant —

• Anderlecht și Benfica au devenit campioane • Sredeț Sofia 
virtuală ciștigătoa.e a titlului * Bayern se indreptă spre final, cu 
mari speranțe • Real Madrid sau F. C. Barcelona ? Hugo Sanchez 
l-a egalat pe Polster și vizează „Gheata de aur"

BELGIA (et. 34-a — ultima). 
S. C. Anderlecht a cîștigat pen
tru a 20-a oară titlul de cam
pioană. Ea a totalizat 57 p, fi
ind urmată de Malines (sur
priză !) cu 55 p șl F. C. Bruges 
45 p. tn ultima etapă, Ander
lecht a surclasat, în deplasare, 
cu 5—0 ! pe Berchem. în timp 
ce F. C. Bruges a întrecut cu 
3—1 pe Malines, și astfel for
mația învinsă a pierdut șansa 
de a putea deveni, eventual, 
campioană. Alte rezultate : Stan
dard Liăge — Lokeren 1—2 I, 
Ecerschot — Racing Jet Bruxelles 
2—1, Courtral — F. C. Llăge 
1—1, Seraing — Cercle Bruges 
1—1, La Gantoise — Beveren 0—1.

PORTUGALIA (et. 30 — ulti
ma). F. C. Porto, proaspăta cîș- 
tigătoare a C.C.E.. a surclasat cu 
G—0 pe Elvas, în timp ce Ben
fica a terminat la egalitate (1—1). 
în deplasare, cu Braga. Astfel. 
Benfica a cucerit titlul cu 49 p, 
urmată de Porto 46 p, Guima
raes 41 p. Au retrogradat Sal- 
gueiros Porto. Farense șl Elvas. 
iar noile promovate sînt Espin- 
ho. Setubal și Covilha. Pe lista 
golgeterllor, pe primul loc s-a 
situat brazilianul Paulinho (Ben
fica) cu 22 g. urmat de Gomes
(Porto) 21 g.

I!. F. GERMANIA (et. 31). F. C.

36—19 (17— 7),
30—24 (16—12),
25—13 (13— 7),
17—26 ( 6—13), 

Nigeria — Bulgaria
Polonia — Turcia
S.U.A. — Japonia
Coreea de Sud — Austria

au blocat sau au deviat aproa
pe toate atacurile la poartă 
ale adversarilor, care nu și-au 
putut face drum prin masiva 
apărare a hanbaliștilor sovie
tici. Totodată, în atac, spor
tivii din reprezentativa U.R.S.S. 
beneficiind de gabaritul „uri
așului11 Dolgov (2,04 m), ca și 
de forma excelentă a colegului 
său Demidov, cel mal bun de 
pe teren, au înscris prin șuturi 
năpraznice, deși în prima par
te a meciului, portarul Samet 
a apărat bine. Au înscris : 
Dolgov 7, Demidov 5, Diakov 
3, Valutskas 3, Tolstih 2, Mi
nin 2, Poliakov 1, Stupka 1, 
Romanov 1 pentru U.R.S.S., 
respectiv Oslander 5, Elinav 4, 
Belder 2, Schibj 2. Au arbitrat

GRUPA D --------------------
GALAȚI, 1 (prin telefon). Din 

nou tribune pline și în cea de 
a doua zi, în Sala Sporturilor 
din localitate. Prima partidă 
a oferit, se poate spune, o sur
priză. formația Ungariei învin- 
gînd la scor pe cea a R. F. 
Germania : 26—17 (13—6). E- 
chipa cîștigătoare a avut două 
elemente de excepție, pe L. 
Maroși, care a înscris 10 go
luri (3 din 7 m) și pe portarul 
Zsemberi, care a scos nu mai 
puțin de 15 lovituri ce pă
reau imparabile. Joc combina- 
tiv în atac, apărare fermă în 
fața semicercului — iată atu- 
urile învingătorilor, care au 
anihilat de la început pe prin
cipalii realizatori ai echipei 
R.F.G., Kordes și Hubitzki. 
Formația R.F.G. n-a mai a- 
vut vigoarea din ziua debutu
lui. Forma portarului un
gur a contribuit, de aseme
nea, la scăderea tonusului a- 
tacului vest-german. Marca-

Bayern Miinchen are cele mai 
mari șanse să cucerească titlul. 
Sîmbătă ea a terminat la egalitate 
(2—2) la Homburg (după ce a 
condus cu 2—0) și totalizează 48 
p. fiind urmată de Hamburger 
S.V, cu 42 p. care și ea a 
remizat, în deplasare, cu F. C. 
Kttln (l«rl). Alte rezultate : Blau 
Weiss — F. C. NUrnberg 1—4, 
Schalke — Werder Bremen 1—0, 
Stuttgart — Bochum 2—4, Diisel- 
dorf — Kaiserslautern 1—3. Mann
heim — Leverkusen 2—1. TJer- 
dlngen — Frankfurt/M. 1—0, Bo
russia Dortmund — Borussia 
MOnchengladbach 0—2. Aceasta 
din urmă ocupă locul 3 cu 37 
p, urmată de Dortmund și Bre
men ambele cu 36 p. Trei echi
pe de la periferia clasamentului 
sînt amenințate cu retrograda
rea : Homburg 1« p. Dusseldorf 
17 p șl Blau Wels 15 p.

SPANIA (et. 41 — au mai ră
mas 3 pțnă la terminare). Real 
Madrid — Gijon 4—0 1 Hugo 
Sanchez a înscris 3 goluri, si 
l-a egalat în clasamentul golge
terllor europeni, pe austriacul 
Polster. Ambii, cu 33 g, se află 
pe locul 3. La meci au asistat 
90 000 de spectatori. Alte rezul
tate din prima grupă valorică a 
turneului final : Espanol — Za
ragoza 2—1. Mallorca — Barce

17—30 ( 7—13)
24—19 (13—10)
19—22 ( 9—12)
33—25 (12—12) 

bine Y. Uduanokhaj și C. Obi 
(Nigeria).

In cel mai frumos meci, Ja
ponia a întrecut S.U.A. cu 
22—19 (12—9). Echilibrul s-a
menținut pînă în min. 16 (5—5), 
după care handbaliștii niponi 
au făcut o adevărată demon
strație de virtuozitate, condu
cted permanent incepînd din 
min. 33, cu serii de cîte trei șl 
patru goluri. Marcatori: Hashi
moto 6, Kusumoto 5, Yama- 
mura 5, Kai 5, Kimura 1 pen
tru învingători, respectiv Lash 
8. Driggers 4, Morava 3, Olek- 
syk 2, Janny 1, Collins 1. Au 
arbitrat excelent iugoslavii V. 
Vujnovic și I. Alivojvodic.

Ion GAVRAESCU

tori: Maroși 10, Horvath 4, 
Karoly 4, Gyorffy 3, Ban 2, 
Adorjan 1, Vecsernyes 1, Var- 
ju 1 pentru învingători, res
pectiv Kordes 7 (1 din 7 m), 
Hubitzki 3, Scherzer 2, Banni- 
ke 2, Hcimmierz 1, Schroder 
1, Heimerl 1. Au condus exce
lent danezii II. Mortensen și 
N. Knudsen.

în al doilea joc. Coreea de 
Sud a dispus de Austria cu 
33—25 (12—12). Au înscris:
Kang Jae Won 8 (3 din 7 m), 
Kim Jee Hwan 8 (5 din 7 m), 
Lee Sang Hyo 5, Park Young 
5, Choi Tae Sup 4 (2 din 7 m), 
Sin Young Suk I, Koh Suk 
Chang 1, Cho Young Shin 1 
pentru învingători respectiv 
Dlttert 7, Ripper 6 (1 din 7 m), 
Hoerl 6. Higatzberger 5. Wal- 
Iner 1. Au arbitrat foarte bine 
G. Sandor și N. Iancu (Româ
nia).

Mircea COSTEA 

lona 0—1. In clasament conduce 
Real Madrid cu 61 p. urmată de 
Barcelona 59 p.

BULGARIA (et. 29). Derbyul 
dintre Sredet șl Vltoșa s-a în
cheiat cu victoria primei echipe 
cu 1—0, care este virtuală cam
pioană Înaintea ultimei etape. 
Sredeț are 45 p, iar Vitoșa 42 p. 
Alte rezultate mai importante : 
Sliven — Trakia Plovdiv 1—3. Lo
komotiv Plovdiv — Beroe 2—1, 
Etîr — Blagoevgrad 2—2. Ple
ven — Akademik 3—1.

AUSTRIA (et. 32-a, a no-a din 
turneul final). Austria Viena se 
menține în fruntea clasamentu
lui cu 47 p, urmată de Rapid 
cu 44 p. formații între care se 
va decide cîștigătoarea titlului. 
Austria are prima șansă, după 
ce a învins cu 2—0 pe Wiener 
Spbrtclub (curios. Toni Polster, 
cu 33 g in clasamentul golgete- 
rilor euroceni n-a marcat în a- 
cest joc nici un gol !). Șl Rapid 
Viena a tranșat în favoarea ei 
derbyul cu F. C. Tirol (3—0). E- 
chipa învinsă are acum 39 p și 
ocupă poziția a 3-a. Alte rezul
tate : Voest Linz — Sturm Graz
1— 0. Admira Wacker — L.A.S.K.
2— 1.
• în preliminariile olimpice . (gr. 
B). la Reykjavik : Islanda — O- 
landa 2—2. în clasament conduc : 
Italia șl R. D. Germană. cu cite 
4 P (3 j).

TURNEUL
DE LA ROLAND GARROS

PARIS. Alte rezultate înregis
trate în turul III la turneul de 
tenis de la Roland Garros : 
Becker — Sundstrdm 6—1. 3—0, 
6—3, 6—1, Lendl — Tulasne 7—6, 
6—2, 6—2, Connors — Davin 6—3. 
6—1, 6—2, Osterthun — Keretic 
6—2, 5—7, 6—2, 6—4, Carlsson — 
Yunis 7—5. 6—2, 6—1. în opti
mile de finală : Mecir — Kuchna 
6—0, 6—1 6—3, Gomez — San
chez 5—7. 1—6, 7—6, 7—5, 6—4 : 
femei : Martina Navratilova — 
Sylvia Hanika 6—0. 6—2. Steffi
Graf — Helen Kelesi 7—6, 6—2. 
Manuela Maleeva — Stephanie 
Rehe 7—6, 6—1. Klaudia Kohde
Kilsch — Katerina Maleeva 6—3, 
6—1. întrecerile continuă.

• PE SCURT •
BASCHET • La Ciaplina (Iu

goslavia) echipa locală a între
cut selecționata studențească 
masculină a S.U.A., cu 94—81 
• Echipa americană Marafon 
klm din Chicago a jucat la Cra
covia cu selecționata Poloniei. 
Gazdele au cîștigat cu 100—87.

CICLISM • Etapa a 8-a a Tu
rului Italiei (Roccaraso — Gior
gio del Sannio. 168 km) a fost 
cîștlgată la sprint de Italianul 
Paolo Rosola în 3.45:40, în fața 
unul pluton numeros. Lider este, 
in continuare, irlandezul Stephen 
Roche — 31.43:09. urmat la 32 a de 
Roberto Vlsentini și la 1:10 de Erie 
Breukink (Olanda) • într-un 
concurs desfășurat la Moscova, 
sportiva sovietică Erica Saloumiae 
a stabilit un nou record mondial 
în proba de 1 km lansat cu timpul 
de 1:05,232. Vechiul record era de 
1:07.189 și aparținea, din anul 19B5. 
ciclistel franceze Isabelle Nicoloso.

MOTOCICLISM * Marele Pre
miu de la Monza (viteză) a re
venit australianului Wayne Gard
ner, cu o medie orară de 149,473 
km la clasa 500 cmc. La clasa 
80 cmc a învins spaniolul Jorge 
Martinez. Iar ia clasa 250 emo 
a cîștigat vest-germanul Anton 
Mang • La Samokov. In Bulga
ria. a avut loc un concurs con- 
tînd pentru C.M. de motocros la 
clasa 125 cmc. Victoria a revenit 
olandezului Dave Striîbos.

RUGBY • La Wellington, tn 
cadrul „Cupei Mondiale11, selec
ționata Noii Zeelande a întrecut 
cu 46—ÎS (19—9) formația Argen
tinei. în urma acestei victorii, 
rugbyștil neozeelandezi s-au ca
lificat pentru sferturile de. finală 
ale competiției.


