
SUCCESE ALE ATLETELOR ROMANE
Proletari din toate tivii», vntți-9d |

• Iolanda Oanță — nou record la 200 m • Elena Murgocl
ciștîgătoarea maratonului la Karl Marx Statft

SOFIA. La tradiționalul con
curs internațional organizat 
de ziarul „Narodna Mladej", 
Ia care au luat parte și cîți- 
va atleți români, o formă 
remarcabilă a demonstrat tînă- 
ra sprinteră Iolanda Oanță, de 
la Rapid București. în afara 
cursei de 409 m pe care o 
cîștigase ou timpul de 51,44 s 
(la 0.24 s de recordul națio
nal) ea a mai învins și in 
proba de 200 m, în care, deși 
pe ploaie, a obținut cu 22,97 
s un nou record national 
ti aparținea cu 23,43 s).
credem în continuare, că po
sibilitățile ei slnt cu mult mai 
mari. Așteptăm să le împli
nească.

români 
locuri

s-au 
franta- 
m — 
4:12,72; 
m —

portulCeilalți atleți 
clasat și ei pe 
șe : Ilinca Mitre» 800
II 2:03,42, 1500 m — IV 
Margareta Keszeg 800
III 2:05,66. 1500 m — 114:11,80; 
Mihaela Pogăceanu 100 mg — 
III 13,11 j Vali Ionescu lun
gime — III 6,72 m, Mariana 
lonescu-Lengyel disc — III 
66.20 m.

KARL MARX STADT. Tra
diționalul concurs de maraton 
din localitate * fost dominat, 
antfl acesta, în întrecerea 
feminină de atletele române 
Elena Murgocl și Doina Mi- 
clăuș, clasate pe primele două 
locuri, ou 2.37:15 și, respectiv, 
2.44:40.
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Ultimele turnee ale primei divizii de volei

O SINGURA SURPRIZA VICTORIA
FORMAȚIEI A.S.A

Echipele fruntașe ale Divi
ziei A de volei și-au continuat 
la Craiova (fetele) și Baia Ma
re (băieții) disputele din cadrul 
ultimelor turnee ale campiona
telor ediția 1986/1987.

CRAIOVA, 3 (prin telefon). 
A doua rundă a turneului fe
minin, găzduit de sala poliva
lentă din localitate, a cuprins 
meciuri între... vecine de locuri 
în clasament. Firesc, erau de 
așteptat dispute mai echilibra
te. Dar n-a fost așa. în deschi
derea reuniunii, Dacia Pitești 
(locui 3) a dispus scurt, fără 
drept de apel, de Dinamo Bucu
rești (locul 4) cu 3—0 (5, 2, 7). 
Elevele iui M. Niculescu și C. 
Rizon au manifestat de data 
aceasta multă dispoziție de joc 
vioiciune și aplomb. Corina 
Holban (excelentă în toate com
partimentele), Felicia Popescu 
(irezistibilă în atac dar și cu 
intervenții bune în apărare). 
Florentina Bogdânecj (intrată 
cu succes în sextetul de bază, 
în jocul Mihaelei Marian, ușor 
accidentată). Victoria Banciu 
(materializînd experiența ei bo
gată), Claudia Tătucu (tot mai 
sigură la pupitru și cu servi
cii eficiente) și Cristina B'uzno- 
su (sigură pe atac și la blocaj) 
n-au lăsat multe speranțe di- 
namovistelor în terenul cărora 
confuzia și deruta au tronat 
tot timpul. Arbitrajul brigăzii 
A Dinicu — M. Marian a fost 
mereu pe fază.

Nici cel de-al doilea meci 
dintre primele două clasate :

ELECTROMUREȘ
Universitatea C.F.R. Craiova 
(locul 1) și C.S.U.-I.M.N. Galați 
(locul 2) nu a fost dectt pe 
scurte perioade echilibrat. Cam
pioanele — în formația Gabrie
la Dumitrescu, Iuliana Enescu 
(Eugenia Cotescu), Mirela Nis* 
tor, Liliana Hermeneanu, Mire
la Bojescu, Tanța Drăgoi — au 
obținut victoria cu 3—0 (7, 10, 
8). De la învinse strădanii mai 
mari au depus Cristina Buzilă. 
Speranța Gaman și Daniela Di- 
nică. A fost un meci cu multe 
faze interesante, dar care nu 
s-a ridicat la nivelul pretenți
ilor, îndreptățite, pe care le 
avem de la aceste formații. Co
rect arbitrajul brigăzii Al. Dra- 
gomir — C. Păduraru.

în ultima partidă a zilei Pe
nicilina Iași (locul 5) a întrecut 
cu 3—0 (li, 9. 10) pe C.S.M. 
Libertatea Sibiu (locul 6).

Joi, de la ora 15: C.S.M. — 
Dinamo. Universitatea C.F.R. — 
Penicilina, Dacia — C.S.U.

Aurelian BREBEANU
BAIA MARE, 3 (prin telefon), 

în ziua a doua a turneului din 
sala Dacia de aici, din nou o 
surpriză. A.S.A. Electromureș 
Tg. Mureș (locui 6) a învins pe 
Elcond Dinamo Zalău cu 3—1 
(—13, 4, 5, 15)! După cum se
poate vedea, echipa din Zalău 
— care și-a asigurat „bronzul" 
campionatului, socotită în a-

Gheorghe DEDIU
(Continuare în pag. a 4-a)
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Campionatul Mondial Universitar do handbal masculin

ASTAZI ÎNCEP SEMIFINALELE
• Echipa României Indlncșlc lormafia Poloniei • In turneele
de la Timișoara șl lași, Jocuri interesante • 'leduri de clasament
Ia CluMapodi Și Galați • la ora 17, primul lluicr al arbitrilor

Așadar, primul act al celei 
de-a X-a ediții a Campionatu
lui Mondial Universitar de 
handbal masculin s-a încheiat, 
spectatorii din Timișoara, Iași, 
Cluj-Napoca și Galați urmărind 
timp de trei zile, partide viu 
disputate, In care cele 16 re
prezentative participante au 
luptat cu dîrzenie pentru cali
ficarea în faza superioară a 
competiției. Dintre toate, for
mațiile României (cu cel mai 
bun golaveraj al grupelor pre
liminare), Bulgariei, Iugoslaviei, 
Poloniei, U.R.S.S., S.U.A., Un
gariei și Coreei de Sud și-au 
cîștigat dreptul de a lua par
te Ia întrecerile grupelor se
mifinale, cu speranța de a a- 
junge în „finala mare". Fără 
îndoială, partidele, programate 
la Timișoara și Iași, vor fi, de 
această dată mult mai echili
brate, cele opt semifinaliste de- 
monstrînd pînă acum o foarte
------------------------ PROGRAMUL 
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Ioan DROZMAN — Timișoara
Încă un gol pentru echipa noastră, in Jocul^ cu Nigeria. Autor
— pivotul Ion Mocanu Foto " —
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La Brașov, 12-14 iunie

prim-planbună pregătire, In . 
situîndu-se, alături de echipa 
României, Iugoslavia, U.R.S.S. 
șl Ungaria, care au terminat 
neînvinse prima parte a dispu
telor.

Etapa a 30-a a Diviziei A de fotbal

REZULTATE TEHNICE

PERFORMERELE ZILEI
• Echipa campioană surcla
sează pe „U“ : 7—0 I • Rapid 
- punct mare la Petroșani
• F. C. Argeș nu a putut trece
de S. C. Bacău • Remize eu 
goluri multe la Galați și ir 
Regie • Corvinul ți-a regăsit 
eficacitatea : 5-0 • Universi
tatea Craiova continuă „cursa 
U.E.F.A." : 3-2 cu Victoria • 
Flacăra Moreni — încă doue

puncte.

Pițurcă a găsit și ei direcția 
porții și mingea s-a strecu
rat Pe sub Iasko in plasă 
Fază din meciul Steaua —

„U“ Cluj-Napoca
Foto : I. Bănică

CLASAMENTUL

— Iugoslavia
— Polonia
— Ungaria
— Coreea de Sud

CLASAMENT
— Nigeria
— Elveția
— R. F. Germania
— Austria

ROMÂNIA-POLONIA
In cupa davis

ETAPA VIITOARE (13 iunie)

Steaua - „U“ Cluj-Napoca 7-0 (1-0) 1.
Peirolul - Chimia 1-0 (0-0) 2.
Jiul - Rapid 1-1 (0-1) 3.
Sportul Stud. - F.C.M. Brașov 4-4 (1-0) 4.
Univ. Craiova — Victoria 3-2 (3-11 5.
Flacăra - Gloria 2-0 (1-0) 6.
Corvinul - F.C. Olt 5-0 (3-0) 7.
F.C. Argeș - S.C. Bacău 0-0 8.
Oțelul - Dinamo 3-3 (1-2) 9.

Dinamo - Flacăra (3-1)
Chimia - Steaua (0-2)
„U“ Cluj-Napoca - F.C. Argeș (1-2)
F.C.M. Brașov - Jiul (0-2)
S.C. Bacău - Corvinul (1-4)
Gloria - Sportul Stud. (0-2)
Rapid — Univ. Craiova (0-1)
Victoria - Petrolul (0-0)
F.C. Olt - Oțelul (1-3)

STEAUA 
Dinamo 
Victoria 
F. C. Argeș 
Petrolul 
F. C. Olt 
Univ. Craiova 
S. C. Bacău 
,,U“ Cluj-Napoca

10. Corvinul
11. Sportul Stud.
12. Oțelul ’
13. F.C.M. Brașov
14. Rapid
15. Jiul
16. Flacăra
17. Gloria
18. Chimia

29
30
30
30
30
30
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

23
16
14
11

9
13
10
11
12
11
11
9

12
10

9
11

9
7

6
10

7
9

13
5

10
7
4
6
6

10
4
6
7
3
4
5

0
4
9

10
8

12
9

12
14
13
13
11
14
14
14
16
17
18

78-14 
69-32 
38-32 
24-21 
22-22 
26-38
32- 28 
36-43 
47-38 
56-47 
42-37
29-30
29- 39 28
33- 48 
33-37
30- 50
24-59 
29-62

52
42
35
31 
31
31
30
29
28
M
23
28

26
25
25
22
’9

(Citiți cronicile meciurilor In pag. 2—3)

Evident, cu deosebită atenție 
va fi urmărită în continuare 
evoluția reprezentativei noastre, 
care aspiră cu îndreptățire la 
cucerirea celui de-al VI-lea 
trofeu consecutiv, handbaliștii 
noștri ureînd, după cum se știe, 
ptnă acum pe prima treaptă a 
podiumului neîntrerupt din 
1972 încoace. Desigur, pentru 
a realiza această prestigioasă 
performanță, Berbece, Voinea, 
Dumitru, Gliimeș, Mocanu, Pe
tre și colegii lor vor trebui să

(Continuare in pag a 4-a)

După cum se știe, in 
zilele de 12. 13 și 14 iu
nie va avea loc, la are
na „Dinamo" din Brașov, 
meciul de tenis România 
— Polonia, contînd pen
tru Zona europeană B a 
Cupei Davis. în vederea 
acestei partide, de debut 

-pentru „tricolori". In ac
tuala ediție a „Salatie- 
rei" („cap de serie", e- 
chipa României s-a cali
ficat direct în turui 2), 
căpitanul-nejucător al 
formației noastre. Ștefan 
Georgescu, are în pre
gătire pe Florin Segăr- 
ceanu, Adrian 
Andrei Dîrzu, 
Vanță și GeoTge Cosac.

Marcu, 
Mihai

Măsura luată cu. 12 ani în 
urmă privind înființarea Box 
Cluburilor la Galați și Brăi
la a fost salutată cu entuziasm, 
toți cei interesați în dezvol
tarea acestei ramuri văzind în 
ea calea pentru progresul 
boxului din 
entuziasmul 
stins cu timpul 
1987 ne pune 
ființarea acestor 
speciale : cea de _ 
și fost încorporată in Clubul 
Sportiv al orașului, iar cea de 
la Galați va deveni, în cu- 
rînd. „secție" într-o asociație 
sau club din orașul siderurgiș- 
tilor.

Conducătorii 
Box-Cluburilor respective 
pornit 
neam, 
aceste 
ce ale 
Startul 
malul Dunării, 
tradiția boxului ne aceste me
leaguri. au apărut pugiliști 
redutabili. medaliat! ai mari
lor competiții, campioni 
ționali membri ai 
naționale. Ne amintim 
olăcere de sportivi care 
făcut faima 
cum au fost 
Sandu Tirîlă, 
roaie. Mircea
Chiracu, Pavel Istrate, Vasiie

calea pentru
țara noastră, 
începutului 

și iată, anul 
în fată 
două 
la

Dar 
s-a

des-
i unități
Brăila a

șl antrenorii 
au 

la drum, așa cum spu- 
dornici să facă din 
unități centre puterni- 
pusilismului românesc, 
a fost promițător. Pe 

continuîndu-se

na- 
loturilor 

cu 
au 

boxului gălățean 
Georgîcă Donici. 
Octavian AmăzS- 

Tone. Costică

Paid-anehctâ

la Brâila și Galați

Lehăduș ș.a.. iar vecinii lor 
de la Brăila aveau un Costi
că Dafinoiu un Niță Robu etc., 
cu toții pugiliști de recunoscu
tă clasă internațională, 
anii au trecut, 
pectivi au abandonat 
tea competițională și 
manțele respectivelor 
au început să scadă, iar 
tima perioadă chiar să 
ră. Un singur exemplu 
edificator : ambele Box 
buri nu au putut prezenta în 
campionatul național pe echi
pe, din ultimii ani. formații 
complete apelînd la boxeri 
din alte secții !

Recent, am încercat să aflăm 
cauzele care au dus la decli
nul celor două unități specia
lizate ale boxului nostru în 
ambele orașe am purtat dis
cuții ample cu factorii cu atri
buții în acest domeniu iar 
concluzia care s-a desprins cu 
claritate a fost aceeași: lipsa

Dar 
sportivii res- 

activitâ- 
perfor- 
oentre 
în ul- 
dispa- 

este 
Clu-

Paul IOVAN
(Continuare tn oao 2-3)
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Rubrică rezervata șoimilor patriei 

fi purtătorilor cravatei roșii cu tricolor

INITIATIVE PORNITE DIN RlNDUL COPIILOR, PENTRU BUCURIA LOR!.
■ • După ce, in cursul lunilor aprilie 

și mai Școala nr. 190 din Sectorul 4
■ al Capitalei a testat, prin intermediul
■ clubului sportiv școlar de atletism, care

funcționează aid, un număr de a-
■ proape 2 000 de copii, iată că aceeași 
_ unitate de învățămînt inițiază un nou

„filtru" al calităților fizice. Participă
■ elevi din școlile nr. 98, 99, 119 și 133.
— Acțiunea va avea loc astăzi, de la orele

9, la Complexul sportiv al Școlii nr.
■ 190. sub îndrumarea prof. Doru Bădini, 
_ antrenor coordonator. încă un prilej de

a depista oopii pentru atletismul de per-
■ formanță. Să sperăm, cu roade cit mai 

bogate!
B • „în fiecare lună, cite o școală din 
B municipiul $1 județul nostru va orga

niza o mare acțiune sportivă de masă".
■ Iată o frumoasă inițiativă a C.J.E.F.S.
— Giurgiu. Inspectoratului școlar jude

țean și C.J.O.P., care a și debutat
■ sîmbăta trecută. Prima organizatoare, 
_ Școala nr. 4 din municipiul Giurgiu 
" (director, prof. M. Daia, comandant
■ al unității de pionieri, prof. Floarea

Sîrbu, profesori de educație fizică Ele-
■ na Popa și I .Constantin). A fost o reu-
■ șită trecere în revistă a activității 

sportive de masă desfășurată de pio-
■ nierii acestei școli, in special la gim- 
B nastică (nu mai puțin de 700 de parti

cipant!, băieți și fete) și fotbal (dintre
■ zecile de elevi, cel puțin trei se anunță 
_ jucători de perspectivă. Cornel Matei,

Viorel Anghel și Florin Marin). O ac-
■ țiune sportivă la care și-au dat con-
— cursul și unități de învățămînt din 

județ (de pildă, cea din Vedea, prin
■ intermediul oinei), constituind totodată 

un binevenit prilej de schimb de ex-
■ periență Intre cadrele didactice de spe- 
B cialitate (peste 130 dintre acestea au

urmărit întrecerile sportive de peSta-
■ dionul Municipal). Școala organizatoa- 
B re și-a asigurat succesul acțiunii nu

numai prin competența cadrelor de spe-
■ cialitate, ci și al altora (învățătoarele
— Rodie* Murgă și Margareta Bădoi, mai

strul P. Ionescu, profesorii I. Rădan,
■ B. Balaciu), prezenți nemijlocit între

O imagine de la acțiunea sportivă de masă organizată de pionierii Scolii nr. 4 
Foto: F. GRONSKIdin municipiul Giurgiu...

organizatori. Luna viitoare va fi rindul 
pionierilor de la Școala nr. 10 din 
municipiul Giurgiu de a organiza o ac
țiune similară. Apoi din toamnă, or
ganizatoare vor fi celelalte școli din 
municipiu și din județ (Bolintin, Hota
rele, Vedea. Comana. Joița etc.).
• într-un concurs-fulger cu tema 

„Cine știe sport, cîștigă!" organizat de 
C.J.E.F.S. Vrancea, pionierii Sorin Ani- 
culoaie, clasa a 5-a, Școala nr. 10. Dan 
Moldoveanu, clasa a S-a, Școala nr. 1 
și Marius Berzinț, clasa a 4-a, Școala 
nr. 2 s-au clasat în această ordine 
(în care au și urcat pe podium). Ce
le mai multe întrebări au fost din 
fotbal, sport pe care și Sorin și Dan, și 
Mariius îl practică în școlile respective, 
„cu același aplomb cu care au răspuns 
la concurs" ne asigură prof. Sergiu 
Popa, secretar al C.J.E.F.S.
• Secția de șah a asociației spor

tive Calculatorul București are în... 
rezervă activă cel puțin o pionieră, 
pe Ana Maria Florian, din clasa a 7-a 
a Școlii nr. 5 din Alexandria, care se a 
nunță o viitoare performeră. Printre 
fruntașe la toate competițiile republi

cane la nivelul copiilor și juniorilor 
mici, Ana Maria Florian promite 
să fie cît mai aproape de actualele 
mari speranțe ale Calculatorului, Lu
minița Radu și Mirela Negraru. „Ale 
Calculatorului, dar și ale «schimbului 
de mîine» al șahului nostru", cum ține 
să adauge prof. Gh. Candea, secretar 
responsabil al federației de resort.
• La Sibiu, pionierii nu așteaptă prea 

multe îndemnuri pentru ca la fiecare 
sfîrșit de săptămînă să pornească pe 
cărări de munte, cu predilecție în ma
sivul Cibin. C.J.E.F.S. Sibiu și Consi
liul județean al Organizației Pionierilor 
consideră școlile nr. 8. 10 și 20 ca fiind 
printre cele care numără cei mai mulți 
și mai statornici prieteni ai drumețiilor 
montane, prezenți la aproape toate ac
țiunile inițiate în județ (Ștafeta Mun
ților Cupa Carpați. Cupa Crestele Făgă- 
rașilor și. bineînțeles. Expedițiile Cu
tezătorii). Cu împrejurimi atît de atră
gătoare, ar fi de neînțeles ca pionierii 
sibieni să ocolească frumusețile munte
lui...

Tiberiu STAMA

De mline. la Oradea.

„CUPĂ MIINIII APUSLM" 
W ORIENTARE TURISTICĂ
• lncepînd de mîine, peste 

450 de performeri, reprezen- 
tînd aproape 50 de asociații 
sportive, vor lua parte la în
trecerile dotate cu trofeul „Cu
pa Munții Apuseni" • Compe
tiția se desfășoară la 17 cate
gorii de vîrstă (m+f) șl va 
avea trei etape : vineri 5 iu
nie, de la ora 10 — „Cupa Po 
ligrafia" ; sîmbătă 6 iunie, ora 
9 — ,;Cupa Voința Oradea" 
duminică 7 iunie, ora 8 
„Cupa Bihorului" • Ultimele 
două etape, nominalizate de 
F.R. de Turism-Alpinjsm. ofe
ră concurențiîor posibilitatea 
obținerii de puncte rentru de 
semnarea „celui mai bun spor
tiv al anului 1987“ • Trofeul 
va fi acordat, pentru fiecare 
categorie de vîrstă, în funcție 
de timpii cumulați ai celor 
trei etape • Organizatorii 
(C.J.E.F.S.. Consiliul județean 
al sindicatelor. U.J.C.M. și aso
ciațiile sportive Voința Oradea. 
Poligrafia Crișana și Tipo Ora 
dea) au apelat, pentru asigura 
rea asistenței tehnice, Ja Cen
trul de calcul al Școlii nr. 15 
din O adea.

In campionatul Inilividna:
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ȘTIU ANTRENORII RESPECTIVI 
TOTUL DESPRE LUPTE?

ENTUZIASMUL ÎNCEPUTULUI S-A PIERDUT
(Urmare din pap. 1)
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J* mod obiecHv, periodic 
antrenorii etnt datori să-ți re
împrospăteze șt ed-fi comple
teze cunoștințele eu tot ce este 
nou In domeniu. Una dintre 
noutăți o constituie cerințele 
metodice ce decurg din recen
tele modificări ale regulamen
tului FILA, drept urmare F.R. 
Lupte a organizat, la Tg. Jiu. 
eu ocazia turneului 
international de lup
te libere pentru )u 
viori, un curs de 
perfecționare a pre
gătirii celor oare se o- 
cupă de instruirea sportivilor.

Acțiunea « fost bine organi
zată, au fost solicitați specia
liști din diferite domenii, oare 
s-au pregătit special pentru 
prelegerile pe care le-au ținut. 
Au fost invitați ți cunsanții — 
M de antrenori din principa
lele secții din țari — federația 
suportmd ți cheltuielile ce de
curg dintr-o asemenea acțiune 
Și totuși, dintre cei Să de teh
nicieni In beneficiul cărora se 
organizase cursul, nu s-au pre
zentai la Tg. Jiu decit 83. Pen
tru restul, mulți dintre ei an
trenori la secții de nivel olim
pie eau internațional se pare 
că cursul respectiv a fost lip
sit de importanță, trattndu-l 
eu... absențe, tn rindul aces
tora, după cum ne-a spus an
trenorul federal Ion Crtenic, 
l-ou aflat Ștefan Grigoraș. Sei-

damet Azlzi, Iulian Cristea și 
Ion Mocănescu (Tirgovlște), 
Cornel Cristuț și Iordache 
Mustea (Gh. Gheorghiu-Dej), 
Marian Voicu, Ștefan Isfache 
(Buzău), Izmail Kenan și Va- 
sile Dușa (Constanța), bucu- 
reștenii Alexandru Radu, Ilie 
Chirilă, Luca Rădol, Paul Ia- 
eobini

O altă categorie de 
„corigenți" a fost a 
celor oare au pă
răsit localitatea cu 
mult tna'mte de în

cheierea cursurilor și, fi
rește, nu s-au prezentat 
nici la testul final. Despre cu
noștințele acumulate de ei, ce 
să mal vorbim ? Printre aceș
tia s-au numărat E. Nicoară și 
Gh. Grigore (Hunedoara), p. 
Poalelungi (Galați), l. Bîdiu 
(Zalău), Șt. loanovicl (Sighi
șoara), D. Ghețu (Tecuci), Gh. 
Todor (Craiova), V. Ștefănescu 
(Reghin), Fr. Gyarmati (Tg. 
Mureș). I. Cinteză (Arad), K- 
Bălăneanu (Zalău) și bucu- 
reștenii N. Parepa, N. Pîrvu.

Un îngrijorător mod de a 
privi pregătirea lor profesio
nală care, firește, se reflectă 
și in rezultatele muncii lor. 
Dar federația de specialitate 
va analiza ou toată seriozita
tea situația respectivă și va 
lua cele mai severe măsuri. Le 
așteptăm I

Mihai TRANCA
«

de pasiune și interes, co
roborată cu munca de mîn- 
tuială și slaba pregătire pro
fesională a antrenorilor de box 
ai Box Cluburilor respective!

Cu ani în urmă, la Brăila 
activa, cu rezultate dintre ce
le mai bune, regretatul Gheor- 
ghe Bobinaru. Din sala lui de 
box au ieșit pugiliști de ma
re performanță. care au fă
cut cinste pugilatului româ
nesc, dintre care amintim pe 
frații Calistrat și Simion Cu- 
țov, Gheorghe Ciochină și 
Coslică Dafinoiu. Dar, ni s-a 
spus, maestrul Bobinaru se 
afla în sală de dimineața 
pînă seara. Și Brăila avea a 
tunci boxeri de prestigiu. A- 
cum, în portul dunărean sînt 
săli de antrenament utilate 
cu aparatură modernă și în
zestrate cu de toate. Un sin
gur lucru lipsește: boxul de 
performanță! Antrenori sînt 
destui în localitate: Petre Ga- 
nea, Ion Buterez, Gheorghe 
Lică, Costică Dafinoiu, Gheor
ghe Roșea. Dumitru Staicu 
Eugen Stoica. Niță Robu etc. 
Dar, după cum se vede, re
zultatele elevilor lor sînt de
parte de... performanță. Pre
ședintele C.J.E.F.S, Brăila. Ion 
Diacomatu, spunea : „Munca 
slabă * antrenorilor este cau
za principală a stagnării re
zultatelor. tn sport, lipsa de

Situație aproape identică și 
la vecinii din Galați. Aici 
munca antrenorului emerit 
Petre Mihai a stat la baza 
realizărilor si performantelor. 
Dar, o dată cu pensionarea 
priceputului și pasionatului 
șlefuitor de talente, „golul" lă
sat de acesta nu a mai putut 
fi umplut. deși, după cum 
ne-au spus diriguitorii spor
tului gălățean. la Box Club 
au activat și antrenori a căror 
profesionalitate nu poate fi 
pusă la îndoială: Octavian
Tabără, Dumitru Ciobotaru. 
Dumitru Gheorghiu.

Concluzia ce se desprinde 
este clară: Box Cluburile din 
cele două orașe au ajuns în 
impas deoarece munca depusă 
de marea majoritate a an
trenorilor nu * fost cores
punzătoare. Dar n;ci forurile 
responsabile n-au găsit soluții 
viabile. O vorbă din bătrîni 
spune că omul sfințește lo
cul, și cît adevăr cuprinde ! 
Să nu mai fie oare la Ga
lați și -la Brăila oameni ca
pabilii să readucă boxul pe 
linia de plutire? Antrenorii 
vin și pleacă, muncesc fără 
tragere de inimă și pasiune, 
sînt animați mai mult de in
terese personale decît de o 
treabă statornică, de perspec
tivă, de atingere a marii per
formanțe, situație care tre
buie stopată cît mai repede. în 
interesul boxului nostru.

de dirt-trach

JUNIORII, LA NIVELUL.
SENIORILOR !

Ultimele 4 concursuri de 
dirt-track s-au desfășurat pe 
pista Stadionului Municipal 
din Brăila, 'în condiții organi
zatorice ireproșabile asigurate 
de C.S Brăila. Două dintre a- 
ceste reuni1:ni au contat pen 
tru etapele a 4-a și a 5-a ale 
Campionatului individual de 
juniori.

Spre satisfacția miilor de 
spectatori, unii dintre tinerii 
piloți s-au comportat la nive
lul... seniorilor, grație talen
tului ș> perseverenței cu care 
se pregătesc. Sufragiile nume
rosului public au fost Întru
nite de alergătorii Nicolae Dra
goman și Sigmund Lienerth 
(ambii de la I.P.A. Sibiu). A- 
vînd o comportare constantă, 
elevii lui Nicolae Rîureanu au 
confirmat integral așteptările, 
ei dominînd în fiecare etapă. 
Principalii lor adversari au fost, 
de data aceasta talentații mo- 
tocicliști Dobrin lancu (C.S. 
Brăila) și Sorin Marincu 'Vo
ința Sibiu), aflați în evident 
progres de la o cursă la alta

CLASAMENTE : etapa a 4-a 
— 1. N. Dragoman 12 p, 2. S. 
Lienerth 11 p, 3. D. lancu 9 p; 
etapa a 5-a — 1. S. Lienerth 
11 p, 2. N. Dragoman 11 p, 3. 
S. Marincu 9 p. 4. D. lancu 9 
p ; general — 1. N. Dragoman 
59 p. 2. S. Lienerth 55 p, 3. 
D. lancu 43 p, 4. D. Albu (Vo
ința Sibiu) 38 p.
• Duminică, pe traseul de la 

Reșița, va începe Campionatul 
Republican de motociclism vi
teză pe șosea, la care și-au a- 
nunțat participarea aproape 100 
de specialiști ai genului. In 
program figurează 6 clase. Pri
mul start se va da la ora 9,30. 
(Tr. I.).
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Informăm corespondenții și colaboratorii ziarului nostru 
ei numerele de telefon ale redacției la care pot transmite 
știrile sînt: 10.34.40 și 437 interurban — secția fotbal șl 
corespondenți ; 10.20.30 — secțiile sporturi individuale si 
jocuri ; 11.04.28 — secția organizare — sport de masă. Re
amintim că se pot face apeluri și prin centrală: 11.10.05 
sau 11.79.70.

pasiune a tehnicianului este 
foarte dăunătoare. Iar sporti
vii simt imediat acest lucru. 
Dacă vii In sala de antrena
ment |a oră fixă și pleei la 
fel. ea un funcționar oareca
re, nu poți atinge marea per
formanță. Decl.„"

TURUL DELTEI 4 ZILE

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO PRONOSPORT INfOPIiEAZA

ÎNTREPRINDEREA 
ȘI RESTAURANTE 
cu Centrala Dunării 
Deltei în patru 
construite tn acest an.

TRASEUL EXCURSIEI :
• aiua I: plecare la ora 14 din Tulcea pe tra

seul: Tulcea — Brațul Sf. Gheorghe — Km. 54 
(Dunavăț)
• ziua a n-a: plecare la ora 5 pe traseu): Km 

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

llna oraș — Brațul Sulina — Crișan — Dunărea 
Veche — stația de pompare Obretln — Mila 13 
•at — canalul Sontea — canalul Olguța. Popas o

DE TURISM HOTELURI 
BUCUREȘTI In colaborare 
Tulcea. organizează Turul 

zile pe pontoane — dormitor

ori la Mila 23 sat
• ziua a IV-a: plecare la ora S pe traseul: Ca

nalul Olguța — canalul Sontea — canalul Slreasa
— Mila 35 — Brațul Sullna — Tulcea.

NOTA :
Traseul din ziua a IV-a se va modifica tn 

funcție de nivelul apelor, astfel : canalul Olguța
— canalul Sontea — Mila 33 sat — Crișan — Bra
țul Sullna — Malluc — Tulcea Traseele inițiale 
vor putea fi modificate parțial tn funcție 
nivelul apelor.

Date de plecare: 15, 19. 23 și 27 Iunie; 1. 5, 
13. 17, 21, 25 șl 29 iulie: 2 6 19, 14. 18 22 26 
30 august; 3, 7, 11 șl 15 septembrie.

Pentru Înscrieri tn excursii sau 
dresațl-vă agențiilor de turism 
București.

In aceste excursii se pot înscrie 
alte localități din țară.

informații, 
ale

de

a-
I.T.H.R

turiști șl din

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 3 IUNIE 1987
EXTRAGEREA I : 22 23 37 

43 19 34
EXTRAGEREA A Il-a : 11 7 

1 45 13 16.
FOND TOTAL DE ClȘTI- 

GURI : 983.192 LEI. din care 
201.979 lei report la categoria 1.
• ASTAZI este termenul limi

tă pentru a vă juca numerele 
favorite la tragerea obișnuită 
Loto de mîine. vineri. 5 iunie 
1987. Vă reamintim că. in ul
tima perioadă, sistemul trageri
lor obișnuite LOTO a continuat 
să producă mari satisfacții par- 
tlclpanțllor, prin frumoase cîștl- 
guri atribuite. Iată, de pildă că 
la Tragerea OBIȘNUITA LOTO 
din 22 mai a.c., au fost obți
nute nu mai puțin de 6 auto
turisme „Dacia 1300". pe variante 
jucate tn proporție de 25%, ală
turi de numeroase alte cîștlgurl 
in bani. Este un argument în 
favoarea perseverenței cu care

un mars număr de participanți 
îșl încearcă șansele în fiecare 
săptămînă. Un motiv în plus 
care îndeamnă la urmarea e- 
xemplului acestora 1
• După cum se cunoaște In 

cadrul aceluiași sistem se dis
tinge tipul de TRAGERE LOTO 
2. cu o formulă „în miniatură" 
(4 extrageri succesive, a 3 nu
mere. din 75). cu posibilitatea 
de a se ciștlga și cu 1 numere. 
O asemenea ocazie este oferită 
particlpanților. duminică. 7 iunie.
• LOZUL ÎN PUC, prezent nu 

numai la vînzătorii volanțl. ci 
si la agențiile Loto-Pronosport 
și la unități mandatare (unităti 
comerciale, de sta<t și coopera
tiste. debite de tutun, restau
rante. oficii poștale etc.) por
nește de la concepția de a da 
posibilitate tuturor să-și încerce 
șansele, în cele mai diverse îm
prejurări. Cștlgurile. comparabile 
ou cele atribuite la alte sisteme 
se remarcă prin operativitatea 
cu care sînt achitate. Deci pe 
cît de simplă este formula, pe 
atît de eficient și rapid poate 
fl rezultatul.
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UNEI fltMIZE
JIUL t (0)
RAPID 1 (1)

ATACURI 01 AMBEIE PĂRȚI MULT A FOST PÎNĂ IA DESCHIDEREA SCORULUI...
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Stadion Jitii; teren bum; timp 
excelent; spectatori — circa 15.000 
Șuturi: 22—3 (pe poartă: 12—2). 
Comere: 15—1. Au marcat: VAN- 
CEA (min. 81). respectiv PISTOL 
(min. 23).

JIUL: Boitor — Dianu. V. PO
PA, B. POPESCU — Crist-ea (min. 
74 Sedecaru), Multescu. Gâman 
(min. 65 Neagu) TIMOFTE — 
BALUȚA. Vancea, Lasconi.

RAPID: MÂNU — Marinescu, 
Matei, M. Grlgore, BACOȘ — Tă- 
nase, Drăghici PISTOL (min. 87 
șt. Popa), Goanță — Țîrban (min. 
46 Cojocarul Manea.

A arbitrat foarte bine I. Igna; 
la linie: I. Ferenczi (ambii din 
Timișoara) și C. Oorocan (Reșița).

Cartonașe galbene: COJOCARU. 
Cartonașe roșii: COJOCARU

(min. 77).
La speranțe: 2—1 (0—1).

75 ultima oară ta două șuturi 
consecutive). In min. 77 Rapidul 
a rămas în 10 jucători. Cojoca- 
ru fiind eliminat. Insă golul e- 
galizator a căzut neașteptat. In 
acel min. 81, la o lovitură in
directă pentru Rapid, Mânu și 
M. Grigore au greșit, mingea tri
misă de ultimul spre Băluță l-a 
dat posibilitatea acestuia să-i pa
seze lui VANCEA. care a Înscris 
din apropiere : 1—1. Și cînd tri
bunele așteptau golul, era să se 
producă lovitura de teatru : In 
min. 84, pe contraatac, Manea a 
centrat de pe stingă, balonul l-a 
depășit pe Boitor și a lovit stu
pul din stingă porții.
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tat, liniile „alb-negrilor“ ă- 
vansează tot mai mult spre 
careul advers și, în min. 33. 
gazdele deschid scorul: BUR 
CHEL se strecoară pe lingă 
doi adversari și șutează for
midabil, la „vinclu". în ulti 
mul minut al reprizei putea 
îi 2—0 (ratează stopul Terheș). 
dar și 1—1 („cap" S. Rădu- 
canu, apărat de Cristian).

După pauză, avalanșă de go
luri, apărările celor două e- 
chlpe fiind, deseori, surprinse 
pe picior greșit. In această 
parte a jocului s-au marcat 
doar cinci goluri, deși ocazi
ile au fost mult, mult mai 
numeroase! POPOVICI, la de
butul său în „A", a ridicat 
scorul la 2—0, pentru Sportul 
Studențesc (min. 47), după care 
brașovenii ratează prin Dră- 
gan, Avădanei, iarăși Drăgan 
și reduc din handicap, în 
min. 50, prin CADAR. După 
alte patru minute, BARBU 
transformă o lovitură de I» 
II m (henț Țicleanu). Tot din- 
tr-o lovitură de pedeapsă 
(fault asupra lui Stănici), gaz
dele vor lua din nou condu
cerea, in min. 62, penaliyul 
fiind executat puternic și pla 
sat de BOZEȘAN.

Ultimele trei goluri ale par 
tidei vor fi marcate de S. RA- 
DUCANU (min. 67 — cu ca
pul, din centrarea lui Mărgă
rit), STANICI (min. 71 - după 
o „desprindere" de apărătorii 
brașoveni) și BARBU (min. 74 
— în urma unei acțiuni per
sonale). Și, 4—4 I

Lourentiu DUMITRESCU
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| FLACĂRA 
GLORIA

Stadion „Flacăra"; teren foar
te bun; timp frumos; spectatori 
circa 10.000; Șuturi: ao—8 (pe 
poartă 8—2). Comere: 7—4. A 
marcat: LALA (min. 12 și #9, ul
timul din 11 m).

FLACĂRA: ziotea — S. Preda 
(min. 23 Mânu), PIRVU. I. Ene, 
Nls-tor, — C. PANA, Beldie, 
DRAGNEA, D. SAVA — LALA 
(min 88 Năstase), TIRCHINECI.

GLORIA : LAZAR — Mircea, 
Marcu, Trandafir, Stoica — TEO- 
DORESCU. Stolcltiță (mim. 68 Ur
sa). L Stan Tulpan — Profir 
(min. 55 I. Vtorel) TIMIȘ.

A arbitrat toarte bine: Șt. Rotă- 
rescu; la Urle: V. Maxim (ambii 
din lași) șl D. Buciuman (Timi
șoara) .

Cartonașe galbene: STOICA.
La speranțe: 2—0 (0—0).

pătrunzlnd frontal in careu este 
faultat si penaltyul indiscutabil 
este transformat de LALA. Au 
urmat alte atacuri frumoase ne- 
flnalizate. Irosite de Beldie (min. 
66 — din 6 m). min. 70 — Lala 
singur cu poarta goală în față, 
ca în final o Izolată zvîcnlre a 
buzoienilor (min. 73 — Timiș) să 
nu-1 poată învinge pe Ziotea. O 
victorie concludentă, la capătul 
unui joc dezlănțuit al unei echipe 
dornice să rămînă în primul eșa
lon al fotbalului nostru.

Gheorghe NERTEA

GALAȚI, 3 (prin telefon). Mare 
interes pentru partida cu Dinamo, 
stadionul fiind arhiplin. Aștep
tările au fost în bună măsură 
Îndreptățite, partida Incbeindu-se 
cu un meritat rezultat de egali
tate. Dinamo a jucat azi pentru 
Câmătaru, care a oi înscris, de 
altfel, trei goluri. Bucureștenll 
atacă încă din start, cind Lupu 
lobeazâ o minge care se duce 
în bara transversală, revine în 
teren și Călugăru o reține. După 
două minute. Hanghiuc expediază 
un șut deosebit de puternic de 
la 25 m și Dohot respinge in 
corner. Primul gol al partidei 
se va inscrie în min. 9. cind, in 
urma unei prelungite faze de a- 
tac a dinamoviștilor, CAMATA- 
RU se demarcă, primește balo
nul și înscrie: 0—1. Nu trec decit 
trei minute șl tabela de marcaj 
va arăta 1—1. prin golul marcat 
de BURCEA. Dar din nou CA- 
MATARU e pus In valoare cu o 
pasă inteligentă. 11 depășește pe 
Borali și înscrie: 1—2. Dinamo 
putea majora scorul în min. 31, 
cînd Jereălău (miercuri de fapt, 
un fel de mijlocaș ofensiv) pri
mește o minge de la Damaschin 
I și șutează foarte puternic, la 
cîtiva centimetri în stingă porții 
gălătene. Oțelul răspunde cu o 
acțiune spectaculoasă (min. 46). 
cînd fundașul Gelu Popescu pă
trunde prin învăluire, pe stingă 
combină cu Hanghiuc In fata 
porții lui Dohot. dar Al. Nicolae 
respinge. Repriza se încheie cu 
un ..can" al Iul Cămătaru. reținut 
de Călugău. In min. 48 Otelul 
trece pe lingă egalare: Antohl 
șutează puternic, dar Dohot res
pinge în extremis, cu piciorul. 
Egalarea o va reuși însă HAN
GHIUC (min. 54), care șutează 
foarte frumos, eu dreptul, de pe 
stingă, sub transversală. Dună ce

APLAUZI PENTRU JOC

I
UNIV. CRAIOVA 3 (3)
VICTORIA 2 (1) J

Stadion Central; teren bun; 
timp frumos; spectatori — circa 
20.000. Șuturi: 16—16 (pe poartă: 
6—4). Cornere: 5—1. Au marcat: 
E. SĂNDOI (min l/l), BÎCU (min. 
27), BADEA (mta. 29), respectiv 
CACIUREAC (min. 37), ȚALNAR 
(min. 72).

UNIVERSITATEA: Lung — Ti- 
lihod, E. SANDOI O. Popeseu, 
Ungureanu — A. Popescu, Rada. 
Prună (min. 78 Stoica) — BILE- 
RU, BÎCU (min 46 Irimescu). 
BADEA.

VICTORIA: Nițu — Ursu. zare. 
Mirea, Topolinschl — L. Săndoi, 
CACIUREAC (mta. « P. Petre), 
Dican — ȚALNAR, AUGUSTIN 
Nuță.

A arbitrat foarte bine I. Coț 
(Ploiești): la linie: Gh. Constantin 
(Rm. vîlcea) și 3 Pantelimoneseu 
(Boldești).

La speranțe: 4—1 (3—0).

CRAIOVA, 3 (prin telefon) 
Meci sprinten, curat, cursiv 
în care ambele echipe s-au 
străduit să-și risipească efortul 
în faze de atac. Tonul a fosl 
dat de gazde, care au avansat 
din start, cu toate liniile, in 
terenul adversarei. Universi
tatea a deschis scorul în min. 
17, cînd E. SĂNDOI, angajat 
în adîncime, a ajuns față-a 
față cu portarul Nițu, învin- 
gîndu-1 cu un șut sec. Peste 
trei minute, un alt fundaș 
craiovean, G. Popeseu, cata
pultează mingea în bară. A

CONTRAATACURI STERILE
PITEȘTI, 3 (prin telefon). Par

tida de la Pitești a fost intere
santă prin faptul că se tntîlneau 
două echipe cu idei tactice de 
bază asemănătoare. Atît pitește- 
nii, cît gl băcăuanii evoluează 
mai bine în deplasare și, astfel, 
pe gazonul piteștean elevii Iul 
N Vătafu s-au simțit mal în 
largul lor în comparație cu cei 
ai Iul FI. Halagian. F. C. Argeș 
a prezentat o garnitură foarte 
tînără in această partidă (cu D. 
Ioneseu, Șerban, C. Pană, O- 
breașcu).

Cîteva dintre momentele sem
nificative ale partidei, dominată 
în marea majoritate de „alb- 
violeți". în min. 3 — cursă Ful- 
ga, terminată cu un șut pe lingă 
poartă. In min. 3, 6, 7 șl 16 — 
centrări repetate, încheiate eu 
lovituri de cap ale lui ștefan. 
Balaur n, D. Ioneseu șl C. Pană, 
apărate de Arvinte sau treeînd 
peste .transversala" porții bă
căuane. Min. 35 — două cornere 
consecutive ale băcăuanilor, tn 
min. 37 asistăm la o spectacu
loasă acțiune a lui Obreașou, în
cheiată cu un șut care a „șters" 
stîlpul sting al porții adverse. 
Iar centrarea Iul Eduard (min. 
41) va tatilnl „transversala" por
ții lui Arvinte, după ce C. Solo
mon încercase s-o respingă. Sui
tă de acțiuni la poarta activu
lui Arvinte șl după pauză : tn 
min. 53 el boxează curajos la 
o lovitură liberă executată de E- 
duard ; min. 57 — altă Interven
ție reușită a portarului oaspeți
lor. Oaspeții încep să-și arate 
„colții". Min. 67 : Penoff sprin- 
tează, efectuează un șut-centrare 
pe care Speriata tl respinge în 
ultimul moment. Argeșenii reiau 
asediul la poarta Iul Arvinte. în 
min. 75 D. Zamfir șutează vio-

I OȚELUL 3 (1) |
I DINAMO 3 (2) |

Stadion „Dunărea"; teren bun; 
timp foarte frumos călduros: 
spectatori — ciroa 25 000. Șuturi : 
9—la (pe poartă: 6—6). Cornere: 
6—4. Au marcat: BURCEA (min. 
12). HANGHIUC (min. 94). AN- 
TOHI (min. 59) respectiv CĂMA- 
TARU (min. 9. 13 și 61. ultimul 
din penalty).

OȚELUL: călugăru — Borali 
Anghelinei Aglu (min. 13 Rotaru) 
GELU POPESCU — Vaișcovlci 
(min. 79 State). M Stan, ANTOHI 
BURCEA — Bejenaru, HAN
GHIUC.

DINAMO: Dohot — Jercălău 
țmin 77 Mihăescu), Movilă, Al 
Nicolae, VARGA — LUPU, Ando- 
ne, MATEUȚ, Bălăci — Damas
chin I (min 54 Sabou). CAMA- 
TARU.

A arbitrat toarte bine Ș. Necșu- 
iescu; la linie: I. Tănase (ambîl 
Tîrgoviște) șl FI. Popescu (Plo
iești) .

Cartonașe galbene: MATEUȚ.
La speranțe: 1—o CI—0).

Dohot (min. 571 respinge balonul 
cu capul, la 20 m de poartă, la 
o acțiune a Iul Hanghiuc, două 
minute mai tîrziu Sabou II faul
tează pe Borali tot la 26 m late
ral dreapta. Execută Vaișcovlci șl 
ANTOHI înscrie eu eapul: 3—2. 
Scorul va fi modificat din nou, 
și pentru ultima oară. In min. 
61: la o acțiune pe dreapta a 
Iui Bălăci, acesta e faultat do 
portarul Călugăru in careu, pe
naltyul riind transformat de a- 
celasi CAMATARU: 3—3.

Mircea TUDORAN

tacurile Universității sînt to
tale, supranumerice. Victoria, 
surprinsă, încearcă să echili
breze situația, dar, în numai 
două minute (27—29), mai pri
mește două goluri, de la Bl
eu, infiltrat printre „centra
lii" bucureșteni, și BADEA, care 
finalizează o acțiune indivi
duală. La 3—0, Universitatea 
nu-și termină „combustibilul" 
atacă în continuare, dar Vic
toria devine. In fine, o echipă 
regăsită, care-și ordonează jo
cul, decisă să recupereze han
dicapul. Bucureștenii joacă me 
todic, cîștigă teren prin ad
mirabile pase lungi expediate 
de rutinatul Augustin, presea 
ză din ce în ce mai des ca
reul lui Lung. In min. 37, 
CACIUREAC concretizează vi
zibila lor dominare, printr-un 
gol din apropiere. Cursa de 
urmărire a Victoriei continuă, 
Universitatea simte pericolul, 
renunță la micile demonstra
ții de tehnică individuală în 
care se lansaseră, la 3—0, cei 
mai tineri jucători ai ei avizi 
de afirmare, dar nu poate îm
piedica „strîngerea" rezulta 
tulul, realizată prin frumosul 
gol al lui ȚALNAR, din min 
72, care a încununat o exce
lentă fază colectivă.

După 90 de minute, nx 
meroșii spectatori ai „Centra
lului" craiovean au aplaudat 
nu numai victoria favoriților. 
dar și o partidă spectaculoasă 
cu certe reușite de ambele 
părți.

Ion CUPEN

ARGEȘ «
BACĂU 0

Stadion Mai"; teren excelent; 
timp frumos; spectatori — circa 
14.000. Șuturi: 23—4 (pe poartă: 
11—3). Cornere: 4—3.

F.C. ARGEȘ: Speriata — VOI- 
CU, ȘTEFAN. STANCU, Eduard 
— D. Ioneseu (mta. 48 Bănuță), 
Balaur n, șerban — D. zamfir, 
Pană (min. 58 Jurcă), Obreașcu.

S.C. BACĂU: ARVINTE — An- 
drieș. ARTENI, C. SOLOMON, E- 
lisei — Manase, VISCREANU. 
Tismănaru — Șoiman, Penoff, 
Fulga (min 54 Scînteie).

A arbitrat foarte bine M. Nlcu- 
lescu; la Unde T. Badea (ambii 
din București) și A. Porumboiu 
(Vaslui).

Cartonașe galbene: VOICU, C. 
SOLOMON.

La speranțe: 8—0 (2—0).

lent, pe jos, Arvinte intervine. 
Min. 77 50 șl 85 — lovituri de
cap ale Iul Balaur II, ștefan și 
Jurcă, din bune poziții, dar nici 
una nu găsește spațiul porții- 
Final dramatic. Min. 88 : Seta
tele șutează prin surprindere 
Speriata respinge ta corner ; 
din lovitura de colț, mingea a- 
junge la Șoiman, care șutează 
și Stancu respinge de pe linia 
porții. Iată cum, dintr-un meci 
ta oare, la un moment dat, erau 
nemulțumiți de egalitatea de pe 
tabela de marcaj, piteștenil s-au 
declarat satisfăcuți fața de emo
țiile prin care au trecut în ulti
mele minute ale partidei.

Eftimie IONESCU

Au lipsit, doar două minute 
ca prima jumătate a meciului 
să se încheie fără golul aștep
tat de tribunele pline. Echipa 
din Ghencea. liderul detașat al 
maratonului Diviziei A, jongla 
cu partenera de întrecere, des 
fășurînd un joc de mare miș
care și creind situații favorabi
le de a înscrie aproape pentru 
fiecare component al formației. 
„Decupîndu-le" din carnetul de 
însemnări doar pe cele rarisi
me, vom aminti de ocaziile ra
tate, tn ordine, de Pițurcă (re
luare alături, în min. 10, de la 
numai 6 m), Belodedici (execu
ție pripită, tn min. 14, din ca
reul mic, la o minge revenită 
din stîlpul drept, unde o tri
misese șutul lui Lăcătuș) șl 
Lăcătuș („cap" — plasat, din 
apropiere, în min. 30, dar din 
nou se opusese una din barele 
porții). Spre fina] de repriză, 
cînd arbitrul începuse să-și 
privească ceasornicul, scorul alb 
n-a mai rezistat pe tabelă: 
LĂCĂTUȘ, la 15 m de poartă, 
puțin lateral stingă, a șutat 
puternic la colțul scurt și Ias- 
ko a fost învins. în tot acest 
timp, de 45 de minute, echipa 
lui expediase un singur șut (șl 
acela imprecis) spre poarta llii 
Stîngaciu.

Partea a doua a meciului 
i-a „văzut" pe steliști la fel de 
insistent! în atac, dar mult mal 
productivi, HAGI înscriind la 
puțin _ timp de la reluare și 
anunțind, parcă, festivalul de 
goluri. în numai zece minute 
de la reușita lui Hagl, scorul 
a ajuns la 5—0, ca urmare a 
mingilor fructificate de BBELO- 
DEDICI („cap", din plonjon in

IIUNLDUIÎLNII - DIK NOII PTSTT... NORMĂ
| CORVINUL S (3) |
1 F.C. OLT «__ !

Stadion Corvlnul' teren toarte 
bun; timp frumos; spectatori — 
ciroa 7 000. Șuturi: 19—13 (pe 
poartă: 12—5). Comere: 7—3 Au 
marcat: VĂETUȘ (min. 6 fi 33).

PETCU (min. 20, 60, 86 — ulti
mele două dtn 11 m.).

CORVINUL: loniță — BA RD AC 
Dubtaciuc, Mărginean. Tîrnovea- 
nu (min. 73 Badea) — NICȘA. 
PETCU, KLEIN — Suciu, Cojoca- 
ru VĂETUȘ (mta 83 Bozga).

F.C. OLT: Anghel — Laurențlu. 
Mihail, Minea, D. Petrescu — Du- 
dan, Leța (min. 83 Otimain) EFTI- 
MIE — Ad. Georeescu, Pena. Plă- 
vlțiu (min. 75 Turou).

A arbitrat foarte bine R. Pe
trescu; la linie: P. Cadar (ambii 
dta Brașov) și V. Angheloiu 
(București).

Cartonașe galbene: MĂRGI
NEAN șl COJOCARU.

La speranțe: 3—0 (1—0).

HUNEDOARA, 3 (prin tele
fon). Față în față, două echipe 
aflate „în priză" și la intrarea 
în ultima linie dreaptă a cam
pionatului. „Cotele1* de tensiu
ne erau însă diferite, în con
cordanță cu intențiile afișate 
care vizau ameliorarea și sta
bilitatea pozițiilor din clasa
ment. După cîteva acțiuni de
rulate în „zona neutră", Cor- 
vinul prinde culoarul favorabil 
și se lansează în sprint. Gazde
le deschid repede scorul în 
min. 6: bine angajat de Klein 
pe partea stingă, VĂETUȘ R 
simte pe Anghel ieșit pe cen
trare și inscrie plasat, din

Ull GOI FRUMOS $1. . . . AIÎI |
PLOIEȘTI, 3 (prin telefon). Ne 

așteptam ca această partidă a 
galben-albaștrilor. de pe ultima 
sută de metri spre... podiumul 
Cupel U.E.F.A., să înceapă ta 
forcing. Dar Petrolul a Început 
lent, cu destule greșeli de con
cepție, acțiunile eșutad ta fața 
marcajului strict practicat de 
Chimia. In mta. 9. înregistrăm un 
nedorit accident, o serioasă cioc
nire involuntară. Intre Pitulice și 
C. Gheorghe, și ambii sînt Inlocuiți 
eu Manea șL respectiv. Tresehin. 
Timpul se scurge fără să notăm 
o acțiune mai penetrantă a gaz
delor. Chimia, cu povara retro
gradării In spate, se apără ou 
„dinții". Încearcă să declanșeze 
unele contraatacuri, care sînt 
stopate departe de poarta tal 
Liliao. Greșelile tehnice de am
bele părți s-au ținut lanț, prima 
repriză avind doar două momente 
de „foc": mta. 29. la o frumoasă 
acțiune declanșată de Stefânescu 
1. Gușe șutează spre gol. dar 
Pavel se arcuiește și scoate in
credibil ta corner, așa eum va 
face și ta min. 44. Atunci, la 
șutul centrare de pe dreapta al 
lui Hîncu. mingea a luat o tra
iectorie curioasă, ducindu-se spre 
vinclu. dar apărătorul buturilor 
vîlcene a fost din nou la post.

Repriza a doua are aproape a- 
ceeași desfășurare, jocul este 
parcă ceva mai iute, rămîntnd 
însă încîlcit ta zona de finali
zare. Pavel se remarcă la cîteva 
cornere și la mal toate mingile 
trimise înalt, ta careu, de ploleș- 
tenl. La rîndul lor. chlmlștii.

| STEAUA 7 (t) I
I «U* CLUJ-NAPOCA 0 |

Stadion steaua: teren foarte 
bun; timp frumos; spectatori — 
circa 28.600. Șuturi: 31—J (pe 
poartă: 18—1). Cornere: 6—4. Au 
marcat: LĂCĂTUȘ (min. 43). 
HAGI (min. 48 șl 58). BELODE
DICI (min 53 și 86). PIȚURCA 
(min 54). BOLONX (min. 76).

STEAUA: Stîngaciu — Cireașă 
(•min. 46 BĂLAN), iovan, BELODE
DICI, Weissenbacher — T. STOI
CA, BOLONI MAJAHU (min. 64 
Balint) HAGI — LĂCĂTUȘ. Pi- 
țurcă.

„U“ CLUJ-NAPOCA: Iasko
(min. 64 Cavai) — Meszaros. Cio
can. Neamțu, Dobrotă — Mujnal. 
Feșndc, Bucur (mta. 84 Mated), L. 
Moldovan — Boeru. Biro I.

A arbitrat bine A. Morolanu 
(Ploiești): la linie: Al. Mustățea 
(Pitești) și I. Niculitov (Focșani).

La speranțe: 2—0 (1—0).

min 53, la un corner executat 
de Hagi), PIȚURCA (Șut și... 
gol, de la tn—12 m. in min. 54) 
și din nou HAGI (minge pla
sată, in min. 58. din lateral 
stingă, la colțul lung). Asistam 
la o ofensivă continuă a lide
rului, care, pînă la sfîrșit, mai 
puncta prin BOLONI (șut cu._ 
dreptul, in min. 76, din mijlo
cul suprafeței de pedeapsă) șl 
BELODEDICI (reluare, cu 
capul, in min. 86, ia o lovitură 
liberă executată de Lăcătuș).

Așadar. în final, 7—0, un 
scor sub norma precedentei 
prestații a campionilor pe ace
lași gazon...

Gheorghe NICOLAESCU

unghi. Localnicii își continuă 
manevrele de învăluire pe 
flancuri, Petcu (min. 8), Klein 
(min. 15) și Nicșa (min. 18) fi
ind foarte aproape de un nou 
gol. Acesta va veni in min. 20: 
combinație intre Văetuș și 
KIein, centrarea ultimului fiind 
fructificată de PETCU. Nu trec 
decit trei minute și scorul devine 
3—0 : intercepție a lui KIein, 
pătrundere șl centrare spre 
Petcu. acesta „se joacă" cu doi 
fundași adverși, șutează. insă 
Anghel respinge, mingea ajun
ge ia VĂETUȘ. care na mai 
greșește ținta. Hunedorenii, 
pierd treptat din turație, per- 
mițînd oaspeților să echilibreze 
jocul; F.C. Olt are două bune 
ocazii prin Plăvitiu (min. 26 și 
min. 33).

La reluare se joacă deschis 
de ambele părți. Totuși, acțiu
nile hunedorenilor au un plus 
de consistență. Dovadă și rată
rile lui Petcu (min. 49 și 54), 
dar și golul aceluiași PETCU 
care, in min. 60, a transformat 
penaltyu] acordat Ia faultul co
mis de Leța asupra lui Tirno- 
veanu. Hunedorenii sprintează 
din nou și ratează (Suciu — 
min. 65 și 83, Petcu — min. 75 
și 76, bară). Vor reuși insă și 
al cincilea gol în min. 86 prin 
PETCU, care transformă iarăși 
impecabil lovitura de la 11 m, 
dictată pentru hențui comis 
in suprafața de pedeapsă de 
Mihali. Jucătorii localnici au 
satisfăcut suporterii prin faze 
de real spectacol.

Adrian VASILESCU
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I PETROLUL 1 (0) I I
I CHIMIA 0 I 1

Stadion Petrolul; teren bun: I 
timp frumos, călduros; spectatori I 
— circa 9 060. Șuturi: 18—8 (pe 
poartă: 7—2). Cornere: 5—2. A I 
mareat MOCA NU (mta. 65).

PETROLUL: Liliac — Banca 
BUTUFEL Pitulice (mta. i« Ma- . 
nea), P. Gușe (mia. 48 I. Soto- I 
mon) — MOCANU, O. Grigore. I 
Htacu, ȘTEFĂNESCU — Cr. Ene.
I. Gușe. |

CHIMIA: PAVEL — Teleșpan, I
Lazăr, M. Nicolae, Gaiță — TOMA ■ 
(mta. 82 Albu). voicfflă, VERGU. _ 
C. Gheorghe (mta. 10 Tresehin) — I 
Verigeanu FI. Stancu.

A arbitrat bine O. ștreng (Ora
dea); la linie: N. Blțta (Satonte) . 
și D. Petrescu (București).

Cartonașe galbene: PANOU. | 
La speranțe: 3—î (1—1).

realizează cîteva șarje pe con- ■ 
traatac. cea mal periculoasă fi- 
lnd aceea a lui Tresehin. din I 
min. 59. Golul victoriei va veni I 
în min. 65. dintr-o lovitură liberă 
de la 25 m, MOCANU trimlțlnd . 
o „bombă" prin zidul vîlcean. I 
balonul îndoind pur șl simplu | 
palmele lui Pavel. Pînă ta final 
nu se mai întîmplă nimic șl ast- | 
fel. consemnăm victoria meritată. I 
totuși, a echipei gazdă. ’

JStelian TRANDAFIRESCU



CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX
Adrian Amzfir și Daniel Mficran s-au calilicai

VICTORII ALE CAIACIȘTILO» 
Șl CANOIȘTILOR ROMÂNI

in semifinale; avind asigurate medaliile de bronz
ROMA, 3 (Agerpres). - 

Pugiliștii români s-au compor
tat excelent în prima gală a 
sferturilor de finală din cadrul 
Campionatelor Europene de box 
ce se desfășoară la Palatul 
Sporturilor din Torino. In li
mitele categoriei semimuscă, 
Adrian Amzăr l-a învins la 
puncte, cu o decizie le 5—0, 
pe Ramazan Gul (Turcia). în 
urma acestei victorii, boxerul 
român s-a calificat în semifi
nale, urmînd să-1 întîlnească 
pe sovieticul Munchian, care 
l-a eliminat pe Isazegi (Unga
ria). în cealaltă semifinală se 
vor întîlni iugoslavul Zivadi 
novici și bulgarul Kolakov.

La categoria semlușoară. 
românul Daniel Măeran, cu un 
box tehnic șl lovituri puterni
ce, l-a întrecut la puncte (de
cizie 3—2) pe campionul polo
nez Kosedowski.

va

in

La regata internațională Sze
ged (Ungaria), unde au luat 
startul caiaciști și canoiști din 
22 de țări, reprezentanții noș
tri au 
CI — 
45:42,74, K2 — 500 m 
Velea) 1:33,88, precum 
rile secunde la K 2 — 
(Stoian, Velea) 3:22,48, 
1000 m (Macarencu) 
K 4 — 500 m (Popa, 
Voicu, Feodosei) 1:25,58.

țari, reprezentanții noș- 
ocupat primele locuri la 
10 000 m (A. Macarencu) 

(Stolan, 
și locu- 
1000 m
CI —

4:00,93, 
Lețcae,

în cadrul programului de 
pregătire pentru Campionatele 
Europene de tenis de masă ale 
juniorilor și cadeților (Atena. 
18—26 iulie), tinerii noștri ju
cători au participat la o serie 
de turnee, pe parcursul căro
ra au avut o comportare foarte 
bună, numărîndu-se printre 
protagoniștii competițiilor.

Astfel, în localitatea Zawad- 
zkie au avut loc Campionatele 
Internaționale ale Poloniei, la 
care au luat parte sportivi din 
Bulgaria, Polonia, România, 
Ungaria și U.R.S.S. Cea mai 
bună comportare a avut-o cam
pioana noastră, Otilia Bădescu, 
ea terminînd victorioasă In 
patru probe. De altfel, spor
tivii noștri au cîștigat la sim
plu fete (Otilia Bădescu), dublu 
fete (Otilia Bădescu, Kinga

Lohr). echipe fete și dublu 
mixt (Otilia Bădescu, Călin 
Creangă), în timp ce echipa de 
băieți (Călin Creangă, Tiberiu 
Hettmann) și dublu] mixt (T. 
Hettmann, Kinga Lohr) s-au 
situat pe locul secund.

în același timp, la Budapesta 
s-au desfășurat meciurile bi
laterale între reprezentativele 
de juniori și junioare (D. Cio- 
ca, Z. Zoltan. Eug. Simion j 
Emilia Ciosu, Maria Bogoslov), 
cădeți și cadete (M. Piciu. M. 
Căluș ; Adriana Năstase, Iulia 
RIșcanu) aie României și Un
gariei, victoria revenind spor
tivilor noștri cu 3—1.

Alte rezultate ia aceeași ca
tegorie : Nazarov (U.R.S.S.) în
trece la puncte pe Carruth (Ir
landa) ; Caldarella (Italia) în 
vinge la puncte pe Nezzenga 
(Olanda) ; Cluprenski (Bulga
ria) cîștigă prin neprezentar’a 
scoțianului Anderson.

în semifinale, Măeran 
boxa cu Nazarov.

Rezultate înregistrate
sferturile de finală la catego 
ria mijlocie: Maske (R.D.G.) 
b.p. Hranek (Ungaria); Iaranov 
(U.R.S.S.) p.b. Stoianov (Bulga
ria) ; Pietrich (Polonia) învin
ge prin k.o. în prima repriză 
pe Ottke (R.F.G.) ; Mukkanen 
(Finlanda) b.p. Mokrici. (Sue
dia).

Boxerii calificați in semifi 
nale și-au asigurat medaliile 
de bronz, urmînd să lupte, in 
continuare, pentru cele de ar
gint și aur.

PE AGENDA DE LUCRU A FEDERAȚIILOR INTERNAȚIONALE

CUPA MONDIALA LA RUGBY
Cupa Mondială la rugby, or

ganizată în Noua Zeelandă și 
Australia, ți-a încheiat între
cerile din grupe. Ultime rezul

POLIHRONIADE — LIDERA 
TURNEULUI UE ȘAH 

UE LA HAVANA
HAVANA, 3 (Agerpres).— în 

runda a 8-a a turneului inter
național feminin de șah „Me
morialul Capablanca" de la 
Camaguey, Polihroniade a re 
mizat cu Ramon, Gurieli a 
ciștlgat la Hernandez, Valedes 
a pierdut la Salazar. în clasa
ment conduce Polihroniade cu 
7 p, urmată de Gurieli (URSS) 
— 8 p, Erenska (Polonia) șl 
Frometa (Cuba) — 4,5 p. etc.

In turneul masculin, în frun
tea clasamentului se află co
lumbianul Zapata și sovieticul 
Ubilava, cu cite 5,5 puncte, ur
mați de mexicanul Verduga — 
5 puncte (1).

DIVIZIA A DE VOLEI
(Vrmart din pag. I)

tate din această fază: grupa 
A: Anglia — Japonia 60—7, 
Australia — S.U.A. 47—12, An
glia — S.U.A. 34—6, Australia 
— Japonia 42—23; grupa a 
II-a: Tonga — Tara Galilor 
16—29, Țara Galilor — Canada 
40—9, Tonga — Irlanda 9—32, 
Canada — Irlanda 19—46; gru
pa a III-a: Italia — Fiji 18—15; 
grupa a IV-a: Scoția — Zim
babwe 60—21 (reamintim că e- 
chipa țării noastre a ocupat în 
această grupă locul III).

Sferturile de finală, pentru 
care s-au calificat primele do
uă clasate în grupe, vor avea 
loc între 6—8 iunie și progra
mează meciurile : Scoția — 
Noua Zeelandă. Franța — Fiji, 
Australia — Irlanda, Țara Ga
lilor — Anglia.

ATLETISM • Centrul de 
dezvoltare al IAAF a organi
zat, la Cairo, un stagiu de 
pregătire, de patru luni, pentru 
antrenori din țările de limbă 
arabă din Africa și Asia. Sta
giul a fost încheiat cu un 
examen în toată regula. • în a- 
cest an, alte 50 de stagii vor fi 
ținute în diferite colțuri ale 
lumii, în cadrul programului 
de dezvoltare a atletismului.

BASCHET • Cel de al trei
lea Campionat Mondial de ju
niori va fi organizat, între 23 
și 30 iulie 1987, în localitățile 
Bormio și Tirano din Italia • 
Centenarul primului meci de 
baschet se va desfășura pe 
tot parcursul anului 1991, cînd 
vor avea loc diferite turnee la 
nivelul echipelor de club și al 
selecționatelor naționale. Se 
prevede ca momentul culmi
nant să se producă la 21 de
cembrie, la Springfield, locul 
unde James Naismlth a 
ventat" acest sport.

CANOTAJ • Prin afilierea 
la FISA a federațiilor na
ționale din Indonezia și Sin
gapore, numărul țărilor mem
bre a urcat fa 65 • Anul a- 
cesta, în premieră. canotajul 
figurează pe programul a două 
mari competiții internaționale:

.in-

Universiada de la Zagreb în 
luna iulie și Jocurile de Sud- 
Est ale Asiei (septembrie), la 
Jakarta.

FOTBAL • La 10 iunie, pe 
stadionul Hardturm (aj echipei 
Grasshoppers) din Zurich se va 
desfășura partida dintre Ar
gentina șl Italia, în fapt cam
pioanele mondiale ’86 și ’82. 
întilnirea reprezintă un mo
ment simbolic al „Proiect Ita
lia, 1990‘f- mareînd. prima reu
niune a ~ 
a FIFA 
din ’90. 
cum se 
Zambia ganizeze 
a Cupei Africii (interțări), Con
federația africană a decis ea 
partidele să aibă loc, între 13 
și 27 martie 1988, la Casablanca 
șl Rabat, în Maroc.

LUPTE • Pentru perfecțio
narea antrenorilor, implicit a 
elevilor lor. FILA a creat o 
„Școală superioară” ale cărei 
cursuri sînt organizate la fie
care doi ani. Intre 7 și 14 oc
tombrie ale acestui an, școala 
va funcționa la Plovdiv, în 
Bulgaria. Tema principală a 
cursurilor va fi „Pregătirea lup
tătorilor pentru Jocurile O- 
limpice din 1988“.

TURNEUL DE TENIS
DE IA ROLAND GARROS

PARIS, 3 (Agerpres). — în 
sferturile de finală ale turneu
lui internațional de tenis dela- 
Roland Garros, Ivan Lendl l-a 
eliminat cu 5—7, 6—4, 6—1,
6—1 pe Andres Gomez.

în proba feminină. Martina 
Navratilova a dispus cu 6—1, 
6—2 de Claudia Kohde. iar 
Chris Evert a învins-o cu 6—2. 
6—2 pe Raffaella Reggi.

CAMPIONATUL MONDIAL UNIVERSITAR DE
(Urmart din pag. 1)

Comisiei de organizare 
pentru Cupa Mondială 
care va avea loc. după 
cunoaște, în Italia, • 
renunțînd să mai or- 
cea de-a 16-a ediție

OTBAL 
-meridiane

ceastă ediție cea mai bună e- 
chipă din provincie — nu joa
că la valoarea sa, păgubind 
spectacolul sportiv al turneului. 
Evident, merite revin echipei 
Învingătoare condusă de N. Pop 
și anume: Racolțea M Pop 
(Szekeli, Matefi), Săniuța, Sîn- 
peirean, Baidoc, Sanislav, care 
a jucat cu ambiție, hotărît — 
așa cum a făcut-o de altfel și 
in ziua precedentă cînd a în- 
tilnit campioana. Arbitrii C. 
Pitaru — D. Rădulescu au ar
bitrat foarte bine.

în a doua partidă a zilei 
campioana. Steaua, a întrecut 
destul de ușor formația locală 
Explorări Motorul Baia Mare 
cu scorul de 3—0 (6, 9, 13). O 
victorie facilă, obținută într-o 
oră și 8 minute de Un sextet 
in care au apărut șl rezerve 
față de formația de bază : P. 
Ionescu (Nica), Constantin 
(Mina), Credula, Spînu (RaCsov), 
Dascălu, Șoica. Băimărenii au 
jucat cu curaj — mai ales in 
setul 3 — au vrut să-și mulțu
mească suporterii, dar adversa
ra, care are titlul de campioană 
asigurat și în actuala ediție, a 
fost mai experimentată și pu
ternică De la gazde s-au evi
dențiat: G. Dumitru și Szilaghy 
— parțial. Autoritar, bun arbi- 
trajur prestat de N Dobre — 
S. PopescU.

Cea de a treia partidă a adus 
față în față pe Dinamo Bucu
rești și Universitatea C.F.r. 
Craiova, în care victoria a re
venit în final formației Dinamo 
cu scorul de 3—2 (14, —13, —11. 
9, 5).

Joi. de la ora 15 : AS.A. — 
Dinamo, Universitatea C.F.R — 
Explorări Motorul. Elcond — 
Steaua.

depună eforturi sporite avînd 
în vedere valoarea partenere
lor de întrecere : Iugoslavia 
(constant pe podiumul campio
natelor) și Polonia (si ea cu un 
frumos palmares). Să notăm că 
în turneul semifinal, reprezen
tativa României are ascenden
tul victoriei asupra Bulgariei, 
pe care a întrecut-o în grupa 
preliminară cu 27—16. Așadar, 
spectatorii timișoreni vor putea 
urmări, din nou, jocuri de ca
litate și să aplaude, în același

timp, evoluția sportivilor ro
mâni.

Și la Iași, in cealaltă grupă 
semifinală, se anticipează par
tide echilibrate, dar, după mo
dul cum au jucat pînă acum,, 
prima șansă aparține handba- 
liștilor sovietici, care alcătu
iesc o garnitură puternică, cu 
jucători posedînd un variat re
pertoriu tehnico-tactic. Desi
gur, însă, rămîne de văzut și 
replica celorlalte participante.

In sfirșit, la Cluj-Napoca 
(Turcia, Nigeria, Maroc, Elve
ția) și Galați (Japonia, R.F.G., 
Israel, Austria) au loc turneele

HANDBAL MASCULIN
de clasament, multe dintre e- 
chipe demonstrînd In prelimi
narii frumoase calități, ceea 
ce lasă să se întrevadă și In 
continuare meciuri spectacu
loase

Iată, deci, că, timp de două 
zile, iubitorii handbalului din 
cele patru orașe pot viziona un 
program atractiv, de bună ca
litate. Sîmbătă cele 16_ echipe 
vor beneficia de o nouă zi de 
odihnă, duminică la București, 
Pitești și Ploiești fiind progra
mate partidele care vor stabili 
ierarhia definitivă a acestei e- 
diții a Campionatului Mondial 
Universitar.

• în clasamentul fair- 
play conduce selecțio
nata Nigeriei, cu nu
mai 11 puncte penali
zare ; pe ultimul loo 
— R. F. Germania 45 p.
• In grupele prelimi

nare au fost marcate 
1 047 de goluri, dintre 
care 130 de la 7 m.
• Pe lista marcato

rilor figurează 155 de 
jucători.
• In olasamentul gol- 

geterilor. pe primele 
locuri : L. Marosl (Un
garia) M. P. Lasb

(S.U.A.), C. Dolgov 
(U.R.S.S.) 23 și D. 
Berbece (România) 22.
• Cele mal multe a- 

runcări de la 7 m au 
fost transformate de 
sovieticul C. Dolgov
— 15.
• Cei mal Inalțl ju

cători : A. Siepkin
(U.R.S.S.) — portar 2,05 
m, C. Dolgov (U.R.S.S.)
— inter și D. Manfred 
(R.F.G.) — inter 2,04 m.
• Cel mai greu ju

cător : M. Sennat (Ma
roc) — pivot 108 kg.

• Cel mâl scund și, 
în același timp, cel mai 
ușor jucător : nigeria
nul K. Oyewusy — 
extremă 1,56 m, 64 kg.
• Cea mal tînără e- 

chipă : Japonia, eu o 
medie de 21 de ani șl 
4 luni.
• Cea mai vîrstnică 

echipă : Maroc, cu o 
medie de 25 de ani si 
6 luni.
• Selecționata cu cea 

mai mare medie de 
înălțime : U.R.S.S. — 
1.92 m.

• Formația eu me
dia cea mai scăzută de 
inălțime : Nigeria — 
1,76 m.

S Echipa eu media 
de greutate cea mai 
mare : U.R.S.S. —
91,1 kg.
• Reprezentativele cu 

cea mai scăzută medie 
de greutate : japonia 
și Ungaria — 74 kg.

• Jucători cu cele 
mal multe selecționări 
în echipele naționale 
M. Voinea 199 sl A. Bu- 
ligan 170.

• Israel - Brazilia 0-4 • Gru
pele turneului final al C.M. de 
juniori • Meci amical, Elveția - 

Austria • Aseară, in C.E.
Jucind excelent, ca și în cele

lalte partide susținute în tur
neul efectuat în prezent, echipa 
Braziliei, cu foarte multi jucă
tori tineri in formație, s-a impus 
categorio la Tel Aviv unde' a 
dispus cu 4—0 (1—0), de selec
ționata Israelului, Golurile au 
fost înscrise de Romario (2). 
Dunga și Joao Paulo. Meciul s-a 
desfășurat în fata a 50 000 de 
spectatori 1 care, după cum co
mentează agențiile de presă au 
fost incintați de virtuozitatea ti
nerilor fotbaliști brazilieni.

In afara acestui meci. Brazi
lia a terminat la egalitate (1—1) 
cu Anglia, a dispus cu 2—0 de 
Scoția, ou 3—2 de Finlanda si a 
fost învinsă doar de Irlanda (0—D.

★
La Santiago de Chile a avut 

loo tragerea Ia sorți a grupelor 
din cadrul Campionatului Mon
dial pentru juniori, ce se va 
disputa între 10 șl 25 octombrie, 
în Chile. Iată componența celor 
patru serii preliminare : GRUPA 
A : S.U.A., Bulgaria, Arabia Sau- 
dită, R. F. Germania ; GRUPA 
B : Brazilia, Nigeria, Italia, Ca
nada ; GRUPA C : R. D. Ger
mană, Scoția. Bahrein. Colum
bia ; GRUPA D : Chile. Iugosla
via. Togo. Australia.

*
Pregătindu-se pentru prelimina

riile C.E. federațiile de specia
litate din Elveția si Austria au 
hotărît ca primele reprezentative 
ale celor două țări să susțină 
un meci amical. Partida a fost 
programată la 18 august, la Ba
sel. După cum se știe. Austria 
va susține pe teren propriu, ul
timul joc al grupei I, cu Româ
nia. la 18 noiembrie.

★
Aseară s-au desfășurat cîteva 

meciuri din preliminariile C.E. 
Iată rezultatele care ne-au sosit 
pînă la închiderea ediției.

GR. 2 (la Stockholm) : SUE
DIA — ITALIA 1—0 (1—0).

GR. 3 • (la Oslo) : NORVE
GIA — U.R.S.S. 0—1 (0—1).

GR, 6 (la Copenhaga) : dane
marca — CEHOSLOVACIA 1—1 
(1—1).

Amănunte în ziarul de mîine.

q ultimele știri q ultimele rezultate q ultimele știri o ultimele rezultate o
BASCHET 9 Turneul masca 

lin de la Chengdu a fost cîști
gat de formația iugoslavă Olim
pia Liubliana. care a dispus în 
finală cu scorul de 112—99 (58—47) 
de echipa Armatei R. P. Chineze. 

,Pe locul trei s-a clasat echipa 
Universității St. John din S.U.A.

CICLISM • Etapa a 10-a a 
Turului Italiei. desfășurată pe 
traseul Bari — Termoli (210 km) 
a revenit rutierului Italian Paolo 
Rosola în 5.37:34. Etapa a 11-a 
(Giulianova — Usino, 245 km), 
a revenit rutierului francez Ro
bert Forest în 6.06:17. în cla
samentul general continuă să 
conducă irlandezul Stephen Ro
che. urmat de italianul Vlsen- 
tinl la 25 secunde.

HANDBAL • Echipa R. D. 
Germane a cîștigat turneul mas
culin de ia Debrețin, cu 5 p. A 
fost urmată de Ungaria — 4 p. 
Ccreea de Sud — 3 p și Aus
tria — Op. în ultima zi : R.D.G. 
— Ungaria 21—20. • în primul 
meci al turneului international 
masculin de la Tokio, selecțio
nata R. F. Germania a întrecu* 
cu scorul de 22—20 (11—12) for
mația Iugoslaviei.

HOCHEI pe GHEAȚA • Tra
diționala competiție pentru „Cu
pa Stanley", a revenit formației 
Edmonton Oilers, care a cîști
gat cu 4—3 finala de șapte jocuri 
susținută în compania echipei 
Philadelphia Flyers. în ultima 
manșă a finalei disputată ia

Edmonton în prezența a peste 
17 000 de spectatori, hooheiștii 
canadieni au obținut victoria cu 
scorul de 3—1 (1—1. 1—0, 1—0).

ÎNOT • în cadrul concursului 
internațional de la Nijmegen (O- 
landa). olandeza Annemarie 
Vestapcn a cîștigat proba 
de 100 m liber. cu timpul 
de 56,40. iar coechipiera sa Jo- 
landa de Rover a ocupat pri
mul loc la 200 m spate în 2:15,65. 
Alte rezultate: feminin 200 m 
bras : Gaynor Stanley (Anglia) 
— 2:39.88 200 m fluture : Conny
van Bentum (Olanda) — 2:14,84 • 
masculin: iO0 m spate: Frank 
Hoffmeister (R. F. Germania) — 
58 47 : 100 m bras : Ron Dekker 
(Olanda) — 1 :04,83. • în con

cursul de la Roma Heike Fri- 
drich (R. D. Germană) a cîști
gat proba feminină de 100 m li
ber. cu timpul de 56,79. iar ita
lianul Giorgio Lambert! a ter
minat învingător în proba simi
lară masculină cu 50,97. Proba 
masculină de 200 m mixt a re
venit campionului canadian Alex 
Baumann — 2:04,8-1. • în concursul 
de la Viena, Daniela Hunger 
(R. D. Germană) a terminat în
vingătoare în proba feminină de 
100 m fluture, cu timpul de 
i :02,81. iar coechipiera sa Cor
nelia Șirch s-a situat pe pri
mul loc la 200 m spate în

2:12.93.
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