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Sub genericul competiției sportive naționale

„CUPA U.T.C.“ A DEMONSTRAT 0 DATĂ III PIOS 
ERUMUSEJEA BASCHETULUI Șl HANDBALULUI

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar genera! al Partidului Comunist Român,

președintele Republicii Socialiste România

|

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Cucerirea, de către reprezentativa studen
țească de handbal a României, pentru a 
șasea oară consecutiv, a titlului suprem la 
Campionatul Mondial Universitar de Handbal 
masculin ne oferă un minunat prilej pentru 
a exprima omagiul profund și recunoștința 
noastră fierbinte față de tot ce întreprindeți 
spre binele și fericirea întregului nostru po
por, pentru dezvoltarea multilaterală a spor
tului românesc și afirmarea sa continuă pe 
plan internațional.

Exprimăm, cu această ocazie, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, din adîn- 
cul inimilor noastre tinere, dragostea și în
crederea nețărmurită cu care sportivii stu- 
denți și, împreună cu ei, întreaga tînără ge
nerație universitară a României socialiste, 
urmează partidul, acțio-nînd cu consecvență, 
elan tineresc și spirit revoluționar pentru 
ridicarea patriei în demnitate și libertate, pe 
noi culmi de progres și civilizație. Folosim 
acest moment sărbătoresc pentru a da glas 
sentimentelor noastre de adîncă gratitudine 
pentru minunatele condiții de studiu și viață 
create studenților, întregului tineret al pa
triei, hotărîriî noastre unanime de a urma 
neabătut însuflețitoruj dumneavoastră exem
plu de viață și muncă comunistă, îndemnu
rile de a munci și învăța pentru a ne forma 
ca specialiști multilateral pregătiți, aducin- 
du-ne contribuția activă la traducerea în 
viață a politicii interne și externe a partidu
lui și statului nostru.

Dorim să exprimăm, și cu acest prilej, 
mulțumiri respectuoase tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, prestigios 
om politic și eminent savant de largă recu
noaștere . internațională, pentru îndrumarea

a-competentă și sprijinul prețios pe care îl 
cordă învățămîntului, inclusiv Învățămîntului 
superior românesc, care ne pregătește ca 
viitori specialiști.

Cu alese sentimente de mîndrie patriotică 
reafirmăm deplina adeziune a tineretului 
studios la politica externă de pace și colabo
rare al cărei neobosit promotor sînteți 
dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, sprijinul unanim față de 
inițiativele dumneavoastră îndreptate spre 
înfăptuirea dezarmării, prevenirea războiului 
și asigurarea unei păci trainice, pentru fău
rirea unei lumi mai bune și mai drepte pc 
planeta noastră. Găzduirea celei de-a X-a 
ediții jubiliare a Campionatului Mondial Uni
versitar de Handbal în România reprezintă 
o nouă și semnificativă recunoaștere a re- 
numeluî de care se bucură țara noastră pe 
plan internațional, a contribuției dumneavoas- 

afirmarea 
în lumea

tră remarcabile la definirea și 
locului și rolului tinerei generații 
contemporană.

Acum, la încheierea eu succes 
prestigioase competiții mondiale, care a reunit 
sportivi studenți de pe toate meridianele, 
evidențiind cu puterea faptelor contribuția 
sportului universitar la promovarea idealurilor 
prieteniei și înțelegerii internaționale, ne 
angajăm solemn, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să muncim, să 
învățăm și să ne pregătim în continuare, pen
tru a ne aduce contribuția la creșterea pres
tigiului scumpei noastre patrii în lume, la 
măreața operă de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare 
României spre comunism.

a acestei

*

*J

Tineretul ieșean nu își 
dezminte pasiunea pentru sport, 
chiar ți atunci cind la ordinea 
zilei se află competiții de ma
să. Ne-a demonstrat cu priso
sință, la finele săptămînii tre
cute, cind a participat masiv la 
finalele pe țară ale „Cupei 
U.T.C." la baschet băieți și 
handbal fete, întreceri înscrise 
sub genericul Daciadei.

Afluența de spectatori la 
competiția de baschet a fost 
pe undeva justificată, intre fi
naliste aflindu-se 
și o formație din 
orașul de pe 
Bahlui,. cea a Li
ceului de infor
matică, reprezen
tanta județului 
Iași. Pregătită ex
celent, tactic în
deosebi, echipa 
prof. Șt. Chelă- 
rescu avea să o- 
fere inimoasei ga
lerii ieșene (și, 
firește, colectivu
lui pe care îl re
prezintă) satis
facția maximă — 
locul I în cla
samentul general. 
Cu două victorii 
in preliminarii 
(72—35 cu repre
zentativa Ma
ramureșului și 
64—49 cu cea a 
Buzăului), tinerii 
baschetbaliști de 
la „Informatică" 
s-au repetat și în 
turneul final, dis- 
punînd de echipa 
Bacăului cu 48—45, 
apoi și de cea a 
Bucureșțiului cu
60—47. Este o reușită _ me
ritată, care confirmă tradi
ția baschetului în acest li
ceu ieșean și prezența în lotul 
echipei a multor elemente ta
lentate (Bălășescu, Cosma, Ri- 
zea, Diaconu, Ghica, Doroftei, 
■lacotă etc.). Pe locul 2, echi
pa Liceului industrial Letea- 
Bacău (antrenor, prof. D. A- 
rădăvoaicei), cea care a ofe
rit, în compania formației 
Bucureșțiului, in preliminarii, 
o întrecere de o remarcabilă 
ardoare, dar și cu virtuți teh
nice (65—64). Baschetbaliștii
bucureșteni, elevi ai Liceului 
industrial nr. 31 „Ion Necul-

ce“ (prof. M. Tunaru) a ocu
pat locul 3, in timp ce forma
ția Liceului ind. nr. 10 din 
Constanta s-a situat pe locul 4.

In competiția feminini de 
handbal, succes in extremis al 
sportivelor care au reprezentat 
Bucureștiul, elevele Liceului 
industrial nr. 16, pregătite de 
prof. B. Csavossi. Cu 3 victorii 
In preliminarii (22—9 cu

în plină acțiune, elevii Liceului de infor
matică din Iași, cî.știgătorii „Cupei U.T.C." 

Foto : Gabriel MIRON

Reprezentativa universitară 
de handbal a României

a

Neamț, 20—9 cu Botoșani și 
16—9 cu Arad), handbalistele 
bucureștence se anunțau drept 
principale favorite, în finala cu 
reprezentativa Ialomiței, echi
pa Liceului nr. 1 din Slobozia 
(antrenor, prof. Gh. Neagu), 
Și aceasta a ajuns, în „ultimul 
act" al întrecerii, tot cu 3 vic
torii : 18—11 cu Mureș, 19—5 
cu Bacău și 16—9 cu Alba. 
Spre surprinderea generală 
(dar și pentru frumusețea com
petiției), disputa pentru stabi-

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. 2-3)
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Campionatele atlefilor școlari La Aalborg, meciul Danemarca — România din preliminariile J. 0.

0 CURSA DE EXCEPȚIE - 800 m FETE
• Rezultatele primelor patru clasate, comparabile cu 

podiumul „mondialelor** de juniori ! • Nou record 
național la aruncarea ciocanului ~—.....

După ce, de curînd. Con
cursul Republican de primăva
ră a dat startul sezonului a- 
tletic în aer liber pentru se
niori, Campionatul Republican 
școlar, desfășurat la sfirșitul 
săptămînii trecute, la Pitești, 
a dat startul atleților juniori, 
urmînd ca sîmbătă și dumini
că, cei mai buni atleți din țara 
noastră, seniori și juniori, să 
se întreacă cu concurenți de 
peste hotare, în cadrul tradițio
nalelor Campionate Internațio
nale ale României.

Pe o vreme însorită (dumi
nică, fără vînt, cu excelente 
condiții de concurs), disputele 
celor mai buni juniori din țară, 
care au apărat de această dată 

Retrospectivă la două importante evenimente din arena eșichierului (Continuare in nag 8-3)

culorile școlilor pe care le frec
ventează, au relevat cîteva re
zultate de excepție, o seamă 
de performeri cu frumoase 
perspective și cîțiva „colecțio
nari" de medalii. Iar nivelul 
generai n-a fost inferior edi
ției precedente, de la Bucu
rești, păstrîndu-se, însă — din 
păcate —, și același supărător 
decalaj între rezultatele (în 
general bune) ale fetelor și 
cele ale băieților.

Vom începe sublinierea re
zultatelor de excepție cu o 
cursă de excepție, cea de 800 m

Paul SLĂVESCU

(Continuare in pag 2-3)

FOTBALIȘTII ROMÂNI
CU ÎNCREDERE PARTIDA

PRIVESC
DE MÎINE

AALBORG, 8 (prin telefon, de 
la trimisuj nostru). Acum, în 
perioada dintre două ediții ale 
Campionatului Mondial, dar la 
„concurență" cu calificările la 
Euro-88, iată, preliminariile 
pentru turneul fina| de fotbal 
din cadru] J.O. 1988 se află în 
centru] atenției. Reprezentati
vele olimpice adună pe cei mai 
buni jucători cu drept de parti
cipare la Olimpiadă. Un ultim 
exemplu: Tuce, cel mai bun 
fotbalist iugoslav la ora actua
lă, a marcat săptămîna trecută 
golul victoriei în meciul dintre 
echipele olimpice ale Iugosla
viei și Austriei.

Ne-am amintit toate acestea 
în lungul drum pe care l-am 
făcut luni, cu avionul, cu echi
pa noastră olimpică, de 

la București pină în a- 
cest nordic oraș danez 
Aalborg unde' are loc parti
da Danemarca — România — 
gîndindu-ne la echipa olimpică 
a gazdelor. Sigur, actualii ei 
titulari nu ne sînt prea cunos- 
cuți, dar ne gîndim la acel 5—0 
cu care au învins Grecia, în 
deplasare, deși olimpicii greci 
erau și ei numai jucători de 
primă divizie. Nici Lărby, Lau. 
drup, Elkjacr sau Olsen n-au 
fost... nume la început.

Acum, la olimpici 
Lauridsen, P. Larsen, K. 
sen, internaționali A, și 
sen (care a 
în prima 
partida cu 
lîngă ei, Moscby, 
C. Nielsen, pe 
gătește antrenorul R.M. 
sen, sub directa îndrumare

sî.nt
Niel- 
Povl- 

jucat, recent, 
echipă - în 

Cehoslovacia), 
Jensen, 

care ii pre-
Niel- 

a
lui Sepp Piontek, antrenorul 
primei reprezentative.

Sînt date pe care antrenorii 
noștri, Emerich Jene] — coor
donator, și Gheorghe Staicu —- 
antrenorul echipei olimpice, și 
jucătorii le cunosc. Am stat 
mult de vorbă cu ei și sînt, a- 
mîndoi, convinși de dificultatea 
partidei. Dar ce meci e azi u- 
șorî Iată alt adevăr de la care 
se pleacă. Jucătorii noștri însă 
mai știu (unii au și contribuit 
direct) că fotbalul românesc a 
realizat performanțe excelente 
în ultima vreme și de la Liliac 
— portarul sezonului, la Belo- 
dedici — tînăr, dar consacrat 
acum, de la Bălan — pion im
portant cînd Steaua s-a îndrep
tat spre frumoasa seară de la 
Sevilla, la Mujnai — marea 
promisiune a lui „U“, toți sînt 
hotărîți să lupte; „Vrem să re
facem terenul pierdut din me-

Constantin ALEXE

ȘAHIȘTII POT SĂ-ȘI VALORIFICE MAI
Două evenimente majore au 

reținut in ultima vreme atenția 
iubitorilor de șah: Turneul in
ternațional masculin ai Româ
niei, de la Timișoara, și meciul 
din primul tur al Cupei Cam
pionilor Europeni, dintre cam
pioana țării. Politehnica Bucu
rești, și echipa de mari maeștri 
Taflfelag Reykjavik. După cum 
se știe, la Timișoara, patru ro
mâni au trecut „umăr la u- 
măr“ linia de sosire, înaintea 
unui lot destul de valoros de 
jucători străini, iar Politehnica 
București a depășit „bariera 
psihologică" a primului tur, 
realizînd o victorie de prestigiu.

Prezențele lui Foișor, Stoica, 
Șubă și Gheorghiu printre cîș- 
tigătorij turneului de la Timi

șoara nu ne-au surprins. Doar 
ordinea dată de coeficienții 
Sonneborn a fost inedită : 
maeștrii internaționali înaintea 
marilor maeștri ! Fiecare din- 
trei cei patru a realizat o per
formanță deosebită : Foișor a 
obținut cei mai bun rezultat 
la jucătorii din prima jumătate 
a clasamentului ; Stoica a ter
minat neînvins, adăugîndu-și 
20 de puncte la Elo — cea mal 
mare creștere din turneu ; 
Șubă a fost cel mai combativ 
(9 partide decise), iar Gheor
ghiu, neînvins de asemenea, a 
adunat cele mai multe puncte 
— 5,5 (din 8) — la șahiștii stră
ini. La punctaje Elo aproxima
tiv egale, sportivii români și-au 
depășit net ca valoare oaspeții.

BINE RESURSELE
In șahu] românesc se observă 
un fenomen care trebuie anali
zat cu atenție : majoritatea
coeficienților Elo ai jucătorilor 
noștri sînt cu mult sub forța 
lor reală de joc, mai ales dacă 
facem o comparație cu cei ai 
unor jucători străinj (a se ve
dea și cazul meciului din 
C.C.E., unde Politehnica a în
vins o echipă cu 5 mari ma
eștri și cu medie Elo mai mare 
cu 105 puncte — 630 puncte di
ferență în total !).

Care sînt cauzele ce au dus 
la această situație ? Forța de 
joc a șahiștilor din eșlonu]

* Parik STEFANOV

(Continuare in pag 8-3)

Șapte victorii ale tricolorilor in „Regata Pitești** la caiac-canoe

JUNIORII NlIȘTIii, PEiOTÂCONIȘTII ÎNERECERIIOR
La sfîrșitul săptămînii trecu

te, pe Lacul Bascov, din apro
pierea Piteștiului, s-a disputat 
„Regata Pitești", la caiac-ca
noe. Competiția, cu caracter 
internațional (au participat 
sportivi din Polonia. R.D. Ger
mană și, bineînțeles, țara noas
tră), a fost dominată de repre
zentanții României, care și-au 
adjudecat 7 probe. Iată rezul
tatele, în ordinea disputări) 
curselor :

K 1 (Băieți — 500 m) : 1. Pa- 
wcl Franaszek (Polonia II) 
2:03,14. 2. Bert Matthies (R.D.G. 
II) 2:03,99, 3. Dorin Miheșan
(România) 2:05.07.

C 1 (500 m) : 1. Krzysztof

Tryba (Polonia II) 2:16,36, 2. 
Krzysztof Owczarz (Polonia I) 
2:17,90, 3. Marcs Barsch
(R.D.G. II) 2:18,50.

K 1 (Fete — 500 m): 1. Sanda 
Nicolae (România) 2:14.68. 2. 
Petra Reinwarth (R.D.G. II) 
2:15,04, 3. Katrin Hubert 
(R.D.G. I) 2:15,27.

K 2 (B — 500 m.) : 1. Florin 
Scoică, Ștefan Nagy (România) 
1:49,46, 2. Ulf Gast. Dirk
Trunsch (R.D.G.) 1:50,12. 3. Da
riusz Zyber, Mariusz Nowa
kowski (Polonia) 1:51,93.

C 2 (500 m.) : 1. Nicușor Ui- 
dilescu. Constantin Lupu (Ro-

(Continuare în pag. 2—3)



IMPORTANTE COMPETIȚII INTERNE REZERVATE JUNIORILOR „Cărți de vizită44 ale

în diviziile A de

CELE MAI BUNE ECHIPE DE RUGBY
Desfâșurat in cadrul competiției 

naționale DAC1ADA, Campionatul 
Republican de oină — juniori a 
reunit la start sute de echipe, iar 
cele mal bune zece formații s-au 
întilnit. sîmbJtă și duminică, în 
finala pe țară, la Alba lulia.

Cele zece finaliste au fost îm
părțite in două serii, partidele 
preliminare avind loc pe terenul 
secund al stadionului Unirea, un
de au fost trasate două „dreptun
ghiuri** de oină. Din cauza ploii 
abundente din preziua concursu
lui. suprafețele de joe. cu ochiuri 
de apă. au devenit adevărate „pa
tinoare**. Din păcate gazdele au 
rămas insensibile la repetatele in
sistențe ale reprezentanților fede
rației de a transfera „calificările** 
pe terenul central care se prezen
ta, fără doar și poate, în condiții 
mult mal bune. In acest context, 
preliminariile n-au avut virtuți 
deosebite, tinerii oiniști făclnd e- 
vidente eforturi pentru a minul 
bastonul și. mal ales, mingea Îm
bibată cu apă sau plină de no
roi. Așa cum se anticipa. în tur
neul final s-au calificat Energia 
Rlmnicelu (jud. Buzău), Biruința 
Gherăești (jud. Neamț) viață 
Nouă Olteni (jud. Teleorman) și 
I.P.A, Sibiu, aceleași pretenții e- 
mițînd și juniorii de la Avîntul 
Frasin (jud. Suceava), care au 
fost multă vreme stăpîni pe si
tuație. dar...

Partidele decisive au fost mu
tate pe un teren uscat, de zgură, 
și fizionomia jocurilor s-a schim
bat radical. Fiind de forțe sensi
bil egale formațiile și-au dispu
tat întîietatea ou ardoarea speci
fică virstel, au furnizat meciuri 
echilibrate și spectaculoase, toate 
cele patru candidate la un loc pe 
podium suferind șl înfrîngerl : 
I.P.A. — Viață Nouă 15—11, Ener
gia — Biruința 9—5, Viață Nouă — 
Biruința 6—6 Energia — I.P.A. 
6—4, Biruința — I.P.A. 8—7, Via
ță Nouă — Energia 16—11. In ur
ma acestor rezultate, Energia 
Rîmnlcelu (pregătită de aprecia
tul antrenor — I. Enache) și-a 
menținut pe merit invidiatul titlu, 
pe care din 1980. îl cîștigă pen
tru a 5-a oară. Ultima zi a pro
gramat întîlniri de mare anga
jament, care au influențat ordi
nea locurilor 2—4, elevii inimosu
lui profesor de educație fizică D.

Romașcan din comuna Olteni reu
șind să ocupe poziția secundă.

CLASAMENT: 1. Energia Rimnl- 
celu 7 p (D. Tarbă, F. Alexandru, 
R. Damian, V. Anton. N. Mănăllă, 
V. Mușat, G. Mușat, v. Vasile, I. 
Tudorancea, I. Constantin, ~ 
Pestrițu. Rezerve: c. Meșea, șt 
Mănăilă), 2. Viață Nouă Olteni 6 p 
— punctaveraj pozitiv (principalii 
realizatori: M. Păsărică, P. Drag- 
ne, M. Robescu, G. Dlncă, L Mol
dovan). 3. Biruința Gherăești 6 p 
(M. Gherghel, C. Onișoru, M. Măr- 
tinaș, I. Dancă), 4. I.P.A. Sibiu 
5 p (V. Gomanea, S. Bărbulescu, 
V. Cîrpătoarea, C. Scripcăraș-jr.). 
5. Avîntul Frasin, 6. Metalul Tîr- 
goviște, 7. Tricolorul Baia Sprie, 
8. Liceul Agroindustrial Șlmlan 
(jud. Mehedinți). 9. CI. Sp. Secto
rul Agricol Ilfov, 10. Șc. profesio
nală nr. 10 Cărei. Deținînd o po
ziție mai bună în ierarhia finală, 
echipa Lie. agroindustrial șimian 
a devenit campioană școlară. Ar
bitrii I. Paulescu (București). P. 
Istrate, C. Scripcăraș (Sibiu), C. 
Sofronescu (Zărnești) și M. Lazăr 
(Suceava) au avut prestații de 
bună calitate.

Traian IOANIȚESCU

c.

iȘI DISPUTĂ iNTllETATEA LA IAȘI
La Iași se dispută, de miine 

pînă duminică, turneul final al 
Campionatului de rugby pentru 
juniori. în prima zi au loc me
ciurile CSȘ Locomotiva Buc. — 
CSȘ Suceava, CSȘ Politehnica 
Unirea Iași — CSȘ 2/II Con
stanța (de la ora 9), CSȘ Stea
ua — CSȘ Șoimii Sibiu, CSȘ 
Locomotiva Cluj-Napoca — CSȘ 
Triumf-Rapid București (de la 
ora 16). învingătoarele joacă vi
neri în semifinale, învinsele de 
miercuri evoluează în turneul 
pentru locurile 5—8, iar parti
dele finale au loc duminică.

Iată ordinea echipelor în cla
samentele seriilor, a căror în
trecere s-a încheiat recent — 
seria I : CSȘ Locomotiva I 
București, CSȘ 2/II Constanța, 
CSȘ 2/1 Constanța, Gloria Bucu
rești, CSȘ 2 București, C.S.U. 
București, Farul Constanța,

G
CSȘ Locomotiva II Buc., 
L.I.M. Brăila, Pescărușul Tul- 
cea ; seria a Il-a : CSȘ Steaua 
Buc., CSȘ Triumf-Rapid 
București, Grivița Roșie, CSȘ 
Brașov, Dinamo Buc., Dunărea 
Giurgiu, Petrochimistul Pitești, 
Mașini Grele Buc., Unirea Să- 
Cele ; seria a IlI-a : CSȘ Poli- 
tehnica-Unirea Iași, CSȘ 
Suceava, CSȘ Metalurgic Iași, 
CSȘ C.F. Buzău, CSȘ Focsani. 
CSȘ Bîrlad, CSȘ C.F, Iași, CSȘ 
Locomotiva Pașcani, Rulmentul 
Birlad, CSȘ Poli-Unirea II 
Iași; seria a IV-a : CSȘ Loco
motiva I Cluj-Napoca, CSȘ Șoi
mii Sibiu, CSȘ Locomotiva O- 
radea, Carpați Mîrșa, CSȘ Glo- 
ria-Olimpia Arad. Cemin- 
Electro 4 Baia Mare, CSȘ 2 
Baia Mare, CSȘ Petroșani, CSȘ 
Locomotiva II Cluj-Napoca, 
Transportul Tg. Mureș.

CAMPIONATELE ATLET ILOR ȘCOLARI
(Urmare din pag. 1)

fete, în care primele patru cla
sate — Cristina Misaroș, Vio
rica Miga, Cătălina Gheorghiu 
și Denisa Zăvelcă — au înre
gistrat rezultate comparabile 
cu cele ale podiumului „mon
dialelor** de juniori de la Atena 
’861 Două cifre pentru compa
rație : campioana mondială, 
kenyana Chirchir, a alergat la 
Atena 2:01,40, in timp ce ia Pi
tești, duminică, Misaroș a ob
ținut 2:01,41. De altfel, alergă
rile semifondistelor și fondiste- 
lor s-au dovedit a fi din nou 
la înălțime, campioana mondia
lă Ana Pădurean (1500 m) fiind 
acompaniată în topul marilor 
rezultate ale junioarelor de

DACIADA
MOMENTE EMOȚIONANTE IN FINALA

„SERILOR DACIADEI" LA BRAILA
La Brăila, în Sala Polivalentă, a 

avut loc finala pe țară a celei de 
a V-a ediții a „Serilor Daciadei**, 
manifestare sportivă de masă 
care, din doi în doi ani, reuneș
te cele mal bune formații jude
țene de gimnastlcă-ritmică, dans 
tematic modern și de societate — 
calificate din patru zone ale țării. 
La actuala ediție au evoluat echi
pe din 14 județe, plus Mu
nicipiul București. Festivalul 
sportiv a fost organizat de 
C.J.E.F.S. Brăila, prin prof. Țin
eați Amza, secretară a acestui 
for. în colaborare cu Inspectora
tul județean, prin prof. Elena Dor- 
neanu — inspector de specialita
te. asigurîndu-se condiții bune de 
desfășurare. Măsurile propagan
distice luate (prin afișe, panouri 
și invitații) au avut ca efect pre
zența unui public numeros șl en
tuziast care a umplut ptnă la re
fuz frumoasa sală de sport brăi- 
leană.

Festivalul a fost deschis de gaz
de, prin echipa Școlii generale nr. 
!6 Cblșcanl, cu un dans tematic 
intitulat „Drumul bobului** — prof. 
Ioana Grosu. Fete și băieți im- 
brăcați în costume naționale au 
dansat mimînd sugestiv munca
cîmpulul semănatul și culesul
bobului de grîu. Finalul emoțio
nant —* o fată și un băiat avînd 
pe brațe un ștergar cu un colac 
imens de pîine, așa cum este da
tina străbună erau secondați de 
restul grupului, care purtau pe 
sus un imens snop de grîu. Dra
gostea pentru munca eîmpului, 
ou roadele lui tot mai bogate, 
tă drumul lung al bobului

ia
de

grîu, al agriculturii noastre socia
liste, în plină dezvoltare.

O altă formație care a lăsat o 
Impresie deosebită atît prin tema 
aleasă, cît și prin interpretare șl 
costumație a fost cea a Casei pio
nierilor și șoimilor patriei din 
Bistrița-Năsăud — prof. Silvia Mo
rar. Dansul tematic „Dacii** ne-a 
purtat cu gîndul la strămoșii noș
tri, care au trăit șl muncit pe a- 
ceste meleaguri.

Liceul „Gheorghe Șincaî** din 
Baia Mare — prof. Clara pană 
— prin evoluția echipei de gim
nastică ritmică, ne-a convins Încă 
o dată că a meritat cu prisosin
ță locul pe podium la Festivalul 
ansamblurilor de astă-prlmăvară.

O prezență mereu îneîntătoare 
pe scena „Serilor Daciadei" au 
mai avut Casa de copii școlari nr. 
2 Birlad — județul Vaslui — prof. 
Carmen Roșianu, precum șl for
mațiile județelor Dîmbovița — șc. 
gen. nr. 4 Pucioasa — prof. Elena 
Parnia, Dolj — Liceul economie 
Craiova — prof. Silvia Goanță, 
Bihor — Casa pionierilor și șoimi
lor patriei Oradea — prof. Eva 
Jofneak, Galați — Liceul „Vasile 
Alecsandri** — profesorii Aurel 
Baltag șl Dumitru Nicoară și Mu
nicipiul București, prin formația 
Liceului economic nr. Z, prof. E- 
lena Popescu.

In concluzie, putem aprecia că 
„Serile** au devenit, de la o edi
ție la alta, tot mai atractive, mai 
frumoase și de neuitat...

Elena DOBINCA
V

„CUPA U.T.C. LA BASCHET Șl HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

Urea locului I s-a încheiat la 
egalitate, 11—11 (6—6), eleve
le bucureștence cucerind „Cupa 
U.T.C." la golaveraj (+9). Pen
tru locurile 3—4: Arad (Liceul 
ind. din Chișineu-Criș)-Mureș 
(Liceul ind. de chimie nr. 1 
din Tg. Mureș) 20—6.

Citeva sublinieri pentru: Co
rina Ulmeanu și Daniela Mol- 
doveanu (București) cu calități 
care le recomandă In perfor
manță, Silvia Grama (Mureș), 
cea mai tinără și mai tenace 
sportivă, echipa Liceului agro-

industrial din Alba (Ciumbrud- 
Aiud), singura din mediul să
tesc ajunsă intr-o finală pe 
țară, meritul revenind atit prof. 
Dorin Duna, cit și ambițioase
lor sale eleve, organizatorilor 
— C.C. al U.T.C., prin secția 
de resort, Comitetului județean 
Iași al U.T.C. și C.J.E.F.S. și 
colectivului de cadre didactice, 
coordonat de prof. Ad. Gelele- 
țu Școala nr. 91 Glina — Sec
torul - - - -......................
pro/. 
ceul 
Gorj 
rat o desfășurare fără 
celor două competiții.

Agricol Ilfov (baschet) și 
Lucian Albăstroiu — Li- 
agro-ind. Tg. Cărbunești- 
(handbal), care au asigu- 

fisuri
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întrecerile echipelor din eșalonul se 
publicane — Diviziile B de tineret — 
unele discipline sportive s-au și înch< 
jos, facem o succintă prezentare a perl 
chct, adică a echipelor care s-au califi

Dorina Calcnic, Rodica Moro- 
ianu, Luminița 
Homneac precum 
mintite la cursa 
aceste autentice 
perspectiva Campionatelor Eu
ropene din această vară, facem 
trecerea ia categoria performe
rilor. Aici il vom cita pe noul 
deținător al recordului național 
la aruncarea ciocanului, Eieo- 
dor Roșea (de fapt, ei este și 
fostul deținător — 66,76 m, sta
bilit anul trecut, tot ia Pitești), 
actualul său record fiind de 
bună valoare — 68,62 m. Și
vorbind despre „colecționarii" 
de medalii, să ne referim la 
sprintera gălățeană Laurenția 
Hurmuz (apariție inedită în 
finale), campioană la 100 m și 
locul doi la 200 m, la ieșeanul 
Florin Băitariu, dublu campion, 
la 3000 m, și 2000 m obstacole, 
la sprinterul Cristian Oberschi 
(Suceava), campion la 400 m, 
locui doj la 200 m. Și venind 
vorba de sprintul prelungit, să 
spunem că proba de 400 m, 
atît la băieți, cît și la fete, ar 
fi meritat un premiu de frumu
sețe, prin ardoarea tinerilor 
competitori, cu • finaluri palpi
tante, la concurență pe acest 
plan cu alergările fetelor pe 
distanțe lungi.

REZULTATE — Fete. 100 m : 
Laurenția Hurmuz (L.P. Galați) 
11,90; 200 m: Daniela Tânase
(L.F. C-lung Muscel) 24,44; 400 m: 
Lăcrămioara Andrei (L. 4 Roman) 
54,54, Nela Neculae (L.I. 1 Galați) 
54,66; 800 m: Cristina Misaroș (L. 
0 B. Mare) 2:04,41, viorica Miga 
(L.E. Suceava) 2:01,85, Cătălina 
Gheorghiu (L. 7 Craiova) 2:02,21, 
Denisa Zăvelcă (L.I. Slatina) 
2:02,24; 1500 m: Ana pădurean 
(Sc. g. 7 Deva) 4:15,92. Dorina Ca-

Zaițuc, Doina 
și celelalte fi
de 800 m. Cu 

speranțe jn

„REGATA PITEȘTIu

(Urmare din pag I)
mânia I) 2:05,24, 2. Dragoș Mi
hai, Mihai Enache (România II) 
2:06,19, 3. Tom Buttner, Oliver 
Freitag (R.D.G.) 2:06,63.

K 2 (F — 500 m.) : 1. Ka
trin Hubert, Katrin Maszlanka 
(R.D.G. I) 2:02,43, 
Steinbeck, Karin 
(R.D.G. II) 2:04,04, 3. Sanda Ni- 
colae, Cristina Feșteu (Româ
nia) 2:04,97.

K 4 (B — 500 m) : 1. El.
Scoică, FI. Niță, St. Nagy, L. 
Horvath (România) 1:36,58, 2. 
R.D.G. 1:38,05, 3. Polonia II
1:40,15.

K 1 (B — 100 m.) : 1. Florin 
Scoică (România) 1:56,0, 2. Dirk 
Trusch (R.D G.) 3:58,80, 3. Ro
bert Pietrzak (Polonia) 3:59,93.

C 1 (1000 m.) : 1. Krzysztof 
Tryba (Polonia) 4:16,56, 2. Mat

2. Katrin 
Liebscher

ADMINISTRAȚIA DE
CIȘTIGURILE TRAGERII PRO- 

NOEXPKES DIN 3 IUNIE 1987: 
eat. 1: 2 variante 25% — autotu
risme Dacia 1300 (70.000 lei);
cat. 2: 1 variantă 100% a 9.434 lei 
șl 12 variante 25% a 2.358 lei; cat. 
3: 24,00 a 1.572 lei; cat. 4: 115,50 a 
327 lei; cat. 5: 287,00 a 210 lei; cat. 
6: 8.917,00 a 40 lei; cat. 7 : 288.50 a 
200 Iei; cat. 8 : 4.453,50 a 40 lei.

Report Ia categoria 1: 99.713 let
Autoturismele Dacia 1300 

(70.000 lei) de la categoria 1, au 
revenit participanților: Abrudan 
Silvia din Oradea și Ion Z. Va
sile din Budești, jud. Călărași.
• In strădaniile de a răspunde 

cu maximă solicitudine dorințe
lor unei mari mase de partici
pant!, care, intre altele, au cerut 
șl ridicarea valorii minime a cîș
tigurilor. s-a hotărît ca o dată cu

lenic (L. 4 Tulcea) 4:16,31, Cris
tina Misaroș 4:19,12; 3000 m: Do
rina Calenic 9:15,31, Rodica Mo- 
roianu (L.I. 7 Craiova) 9:19,21, 
Luminița Zaițuc (Sc. g. 7 Deva) 
9:20,86; 100 mg: Lenuța Birzu (L. 
4 c-ța) 13,74, Daniela Neaga (L. 37 
Buc.) 14,07; 400 mg: Gabriela Stăn- 
culescu (L. 7 Craiova) 59,57; 5 km 
marș: Mioara Papuc (L. 5 Foc
șani) 24:10,21; disc: Manuela Tîr- 
neci (L.M. Basarab Buc.) 55,08 m; 
suliță: Aurica JBușniță (L. 37 Buc.)
56.26 m; greutate: Mihaela oană 
(L. Electr. Buc.) 15,16 m; lungi
me: Mirela Belu (L.I. 2 Buc.) 6,25 
m, Anișoara Ghebuță (L.I. 9 C-ța) 
6,10 m, Iustina Nicolescu (L.F. 
C-lung M.) 6,06 m; înălțime: Lu
minița Ciurescu (L.I. 3 Bv.) 1.78 
m. Băieți. 100 m: C. Macovei (L. 
31 Buc.) 10,93; 200 m; D. Cojoca- 
ru (L. Medgidia) 21,64, C. Oberschi 
(L. P. Rareș Suceava) 21,80; 400 
m: C. Oberschi 48,21, D. Cojoca
ri: 48,39, D. Mureșan (L. 8 Cj.- 
Nap.) 48,48; 800 m: L. Mocanii (L. 
M. Eminescu iași) 1:52,81; 1500 m:
l. Olaru (L. Al. I. Cuza Galați) 
3:53.21; 3000 m; F. Băitariu (L. M. 
Eminescu lași) 8:29,58, Cs. Nagy 
(L. 2 Sf. Gh.) 8:31.52; 5000 m: D. 
Donose (L. 2 Bîrlad) 14:43,54; 10 
km marș: M. Dina (L. Tehn.-met. 
Buc.) 47:43.02, L. pantea (L.I. De
va) 47:48.42; 100 mg: C. zarcu 
(L.M.F. 3 Buc.) 14.60. M. Oaldă (L. 
Rep. Buc.) 14,61; 400 mg: M. Ma- 
teescu (L. 23 Buc.) 54,06; 2000 m 
obst.: F. Băitariu 5:31.49, A. Vul- 
pescu (L.F.B. Craiova) 5:42,82; 
lungime: C. Turcescu (L. 1. Buc.)
7.26 m; înălțime: S. Bicsok (L.I. 
Timișoara) 2,00 m; triplusalt; C. 
Jacotă (L.N. Bălcescu C-va) 15,69
m, L. Colibășanu (L. 9. C-ța) 15,49 
m; greutate: E. Mihuțescu (L. 
Traian Suceava) 15.09 m, disc: M. 
Halmaghi (L.I. 6 Sibiu) 43.76 m. 
I. Oprea (L.I. 1 Arad) 4166 m; 
ciocan: E. Roșea (L. 7 Craiova) 
68,62 m (n.r. rep.): suliță: C. Dra- 
gomir (L.I. 2 Slobozia) 61,68 m. 
S. Simion (L.I. 8 B. Mare) 60,46 m.

LA CAIAC-CANOE
hias Roder (R.D.G. II) 4:17,47, 
3. Oliver Freitag (R.D.G. I) 
4:18,24.

K 4 (F — 500 m.) : 1. Katrin 
Hubert, K. Maszlanka, P. Rein- 
warth, K. Liebscher (R.D.G.), 
1:42,39, 2. S. Nicolae, M. Frăți- 
că, G. Milășescu, C. Feșteu 
(România) 1:42,62, 3 Polonia
1:44,95.

K 2 (B — 1000 m.): 1. U. Gast, 
D. Trunsch (R.D.G.) 3:27;29, 2.
L. Horvath. N. Rădoi (România) 
3:27,80, 3. D. Zyber, M. Nowa
kowski (Polonia) 3:32.40.

C 2 (1000 m.) : 1. N. Uidiles- 
cu, C. Lupu (România I) 3:49,93, 
2. K. Owczarz, K. Tryba (Po
lonia) 3:50,16. 3. D. Mihai, M. 
Enache (România II) 3:51,83.

K 4 (B — 1000 m) : 1. FI. 
Scoică, Șt. Nagy, L. Horvath, 
N. Rădoi (România) 3.24,17, 2. 
R.D.G. 3:25,90. 3. Polonia 3:29,78.
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Echipa feminină de baschet 
Metalu] C.S.Ș. Salonta a izbu
tit, în sfirșit, să promoveze în 
Divizia A, după mulți anj de 
tentative. Un rezultat frumos 
pentru acest centru cu tradiție 
în sportul cu mingea ia coș și 
care nu o dată s-a dovedit șl 
o fructuoasă pepinieră pentru 
baschetul 'de performanță, ulti
mul produs fiind talentata Ga
briela Balogh (acum legitimată 
la CrișU] Oradea), componentă 
de bază a lotului național de 
junioare. O muncă susținută, 
seriozitate la antrenamente, 
combativitate deosebită și un 
înalt spirit de echipă, iată ce 
a determinat calificarea tine
rei formații din Salonta (me
dia de vîrstă : 20 de ani) în 
Divizia A, sub îndrumarea an
trenorului Aurelian Niculescu 
și avînd în alcătuire următoa
rele jucătoare: Felicia Brînda 
(1,80 m) ‘ “
m), Eva 
Gergely

Claudia Nicoară (1,78
Gal] (1,78 m), Emese 

(1,78 m), Katalin Vita

c.s.s.us PRAHOVA
După doi ani de absență de 

pe prima scenă a baschetului 
nostru feminin, echipa C.S.Ș.U. 
(Clubul Sportiv Școlar Univer
sitar) Prahova Ploiești a reve
nit în Divizia A. sub conducerea 
antrenorului Gabrie] Năstase, 
același care — cu ani în ur
mă — instruise o valoroasă 
formație de junioare, unele 
dintre acestea (Maia Cuțov-Zi- 
daru șl Olimpia Biasutti-Vulpe, 
de piidă) promovînd și în re
prezentativa țării.

„Apărarea agresivă, jocul în 
viteză și organizat practicat in 
atac și cu ajutorul direct dat de 
Institutul de Petrol și Gaze, 
în specia] prin prorectorul 
N.N. Antonescu, conferențiarul 
V. Grigore și profesorul NI. 
Moșescu, acestea au fost ele
mentele care au dus Ia perfor
manța din acest an. Pentru

toam 
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clara
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RETROSPECTIVA
(Urmare din pag. I)

nostru fruntaș s-ar cuveni mai 
bine valorificată în concursuri 
internaționale cît mai tari, un
de ei ar putea obține și punc
tele Elo care le certifică va
loare. O deficiență mai veche 
a șahiștilor noștri, vizibilă și 
la „internaționalele** de la Timi
șoara, este faptul că multe par
tide se termină repede remiză, 
in 10—15 minute, fără o luptă 
efectivă, Să fie teama de un 
rezultat slab sau un sentiment 
al suficienței, un obstacol în 
lupta pentru autodepășire 7 
Prezența tuturor marilor maeș
tri români în concurs permitea 
obținerea unei norme de mare 
maestru (dacă remizele marilor 
maeștri Florin Gheorghiu și 
Mihai Șubă împotriva maeștri
lor internaționali români le-a 
oferit acestora o șansă pre
zumtivă la îndeplinirea mult 
doritei norme, remizele maeș
trilor internaționali între ei 
sînt nejustificate). L-am văzut 
pe Theodor Ghițescu care, deși 
bolnav, a ținut să onoreze cel 
mai important turneu interna
țional al țării. Cum au răspuns, 
în schimb, maeștrii internațio
nali acestui gest ? Au evoluat 
cu... tenacitate în partidele cu 
Ghițescu și Bărbulescu (aflat.

SÎAT LOTO-PRONOSPORI INFORMEAZĂ
tragerea obișnuită Pronoexpres de 
mîine, miercuri, 10 iunie, să se 
instituie noile criterii de atribuire 
a cîștigurilor respective. Iată, deci, 
un prilej deosebit de favorabil de 
a vă încerca șansele, pentru a vă 
convinge dumneavoastră înșivă 
de marile avantaje aduse de a- 
ceste noutăți.
• La același nivel de atraetivi- 

tate se anunță și TRAGEREA EX
CEPȚIONALA LOTO programată 
duminică, 14 iunie. La acest gen 
de tragere, așa cum arată și ex
periența numeroșilor participanți, 
se atribuie o gamă largă și va
riată de cîștiguri, constînd în 
autoturisme Dacia 1300, excursii 
peste hotare și importante sume 
de bani. Vă reamintim că la o 
TRAGERE EXCEPȚIONALA LO
TO se procedează la extragerea a

nu mai puțin de 66 de numere, 
In cadrul a 7 extrageri, cuprinse 
în două faze. Avind în vedere că 
extragerile sînt „legate**, cite 
două sau toate trei de la faza a 
doua, există posibilitatea de a se 
obține cîștiguri și cu 3 numere 
din 24 și, respectiv, 18 extrase.
• In concursul PRONOSPORT 

de duminică, 14 iunie, sînt pro
gramate următoarele partide: 1. 
Arezzo — Pescara; 2. Bologna — 
Cesena; 3. campobasso — Mode
na; 4. Catania — Cagliari; 5. Ge
noa — Bari; 6. Lanerossi — Cre- 
monese; 7. Lecce — Messina; 8. 
Parma — Triestina; 9. Pisa — La
zio; 10. Sambenedettese — Taran
to; 11. Steaua Mizil — Politehni
ca Iași; 12. Chimica — A.S.A. Tg. 
Mureș; 13 Politehnica Timișoara 
— F.C. Bihor.
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Campionatul de juniori
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SUCEAVA, ÎN PREMIERĂ?
„Trebuie să recunoaștem — 

spuneau ieșenii la terminarea 
derbyului din Copou — că nu 
po(i rămîne |a mina unuj Sin
gur meci".

Această realitate și-a pus 
amprenta pe desfășurarea în
tregii partide, în care Politeh
nica avea o singură variantă, 
iar Suceava — două. (Să mai 
menționăm că, și în cazul unei 
victorii. Politehnica ar fi tre
buit să mai acumuleze trei 
puncte din cele patru posibile 
în deplasare, pentru a fi în

DANEMARCA - 
ROMÂNIA 

t Urmare din pag- 1) 
ciui cu Polonia", spunea Ștefan ; 
„Nu vom precupeți nicj un e- 
fort", completa tînărul Cristea, 
după cum Vaișcovici, Kramer 
sau Cojocaru nu negau faptul 
că atacanții au rămas datori în 
primele meciuri, cînd nu au 
marcat nici un gol.

Frumosul oraș Aalborg (al pa
trulea, ca mărime, după Co
penhaga, Aarhus și Odense) 
ne-a primit cu un cer de 
plumb, o vreme ploioasă, o 
temperatură destul de scă
zută, doar plus 10 grade. 
La sosire au fost reprezentanți 
ai federației, ziariști și fotore
porteri. După cazarea la hotelul 
„Phonix" și o odihnă de două 
ore, jucătorii noștri au făcut 
primul antrenament, la care 
au luat parte Liliac, Speriatu, 
M. Marian, Belodedici, D. Ște
fan, Weissenbacher, Zare. Văr
să, Bălan, Cristea, Movilă, 
Mujnai, Rada, Vaișcovici, Kra
mer, I. Cojocaru, Biro I. Me
dicul Gh. Untea ne spunea că 
singura problemă o reprezintă 
recuperarea totală a lui Bălan, 
care acuză efectele unei acci
dentări.

Meciul de miercuri va începe 
la ora 19 (ora 20, la București) 
și va fi condus de o brigadă de 
arbitri din Bulgaria, avîndu-1 
la centru pe D. Șarlaciki.

deplină siguranță față de sprin
tul foarte spectaculos al suceve
nilor in acest final de campionat, 

încărcătura psihică peste pu
teri, în vecinătatea stress-ului, 
a avut rolul principal. Suceve
nii au fost mai buni în apărare 
și au avut un portar de va
loare (Alexa). Ieșenii au trimis 
în față două vîrfuri (Fifip și 
Stăncioiu), dar ele n-au fost 
susținute : Măciucă a avut o 
primă repriză slabă, Baicea 
a fost un fundaș central îm
pins spre mijloc, cam ca Rada 
în meciul cu Polonia, iar Bur- 
dujan, Dobrinul ieșean, a jucat 
fără nerv. (Să mai facem pre
cizarea că în linia de mijloc 
ieșeană a lipsit mult Florean, 
iar în apărare — Frîncu înlo
cuit cu Munteanu, cel mai slab 
jucător de pe teren).

Așadar, precipitarea nefireas
că a întregii echipe, mijlocul 
foarte puțin activ, la care tre
buie adăugată plecarea hazar
dată a defensivei în partea fi
nală, au contribuit la surpriza 
ieșeană.

Sigur că Suceava nu a cîștî- 
gat doar pe greșelile adversa
rului. Liderul a avut o apărare 
mult ma; sigură, un mijlocaș 
— revelație, Mucileanu, care a 
jucat cît trei, și un vîrf (Sfri- 
jan) care a stat mereu ia pîndă. 
suplinind și ziua mai puțin 
fastă a mereu pomenitului Ca- 
șuba. un jucător pe care și l-au

disputat vreo cmci-șase echipe 
de „A“, dar care a rămas la 
Suceava, pentru a... juca în 
„A“ sub culorile echipei sale. 
(Bineînțeles că anticipările op
timiste trebuie să țină seama 
de faptul că Progresul Brăila 
mai are la Suceava varianta 
pe care C.S.M.-ui a avut-o la... 
Iași).

A învins, pînă la urmă, e- 
chipa mai puțin uzată. A în
vins, dacă vreți, și orgoliul 
profesional al iui Simionaș, a- 
vantajat și de faptul că Poli
tehnica ratase net plecarea în 
campionat sub conducerea lui 
Zavoda I, în urma căruia ie
șenii ajunseseră pe locul 6 după 
8 etape. Derbyul cetăților de 
scaun ale Moldovei a revenit 
celui mai tehnic produs al fot
balului moldovean (Simionaș), 
care a simplificat bine jocul, 
valorificînd din plin cele trei 
șanse pe care i le-a oferit 
conjunctura acestuj spectaculos 
sprint final. Un ultim cuvînt 
de laudă "pentru sportivul pu
blic ieșean, care a primit cu 
o frumoasă înțelegere înfrînge- 
rea echipei sale. Dar nu e mai 
puțin adevărat că cei vreo 
cinci mij de suceveni din tri
bună au fost mult mai aprigi 
decit corul uneori resemnat al 
celor 25 000 de ieșeni, care au 
rămas cu amintirea iui Romilă 
și Simionaș.

loan CHIRILA

O fază din derbyntl de la Iași. Măciucă (Politehnica) încearcă să 
treacă, dar apărătorii suceveni sint la post. în dreapta, Mucilea
nu — revelația echipei lui Simionaș Foto : G. Miron

FINALISTELE DE ANUL TRECUT 
AU RĂMAS ÎN CURSA...

• Grupele semifinale - la Craiova și oradea
S-au disputat, in șase localități, 

„zonele" Campionatului Republi
can de juniori I. Iată rezultatele 
înregistrate și clasamentele aces
tei prime faze a turneului final.

BACAU: F.C. Constanța — C.S.Ș. 
Aripi Pitești 0—0. Petrolul Plo
iești — C.S.Ș. Iași 1—1, Petrolul — 
F.C. Constanța 4—2, C.S.Ș. Aripi — 
C.S.Ș. Iași 4—0, F.C. Constanța — 
C.SJȘ. iași 2—2, Petrolul — C.S.Ș. 
Aripi 4—1. Clasament:
1. PETROLUL 3 2 1 0 9—4 5
2. C.S.Ș. Aripi 3 111 5—4 3
3. F.C. Constanța 3 0 2 1 4—6 2
4. C.S.Ș. iași 3 0 2 1 3—7 2

Cel mal eficace jucător: Răchi
tă, eu 4 goluri, de la Petrolul. (S. 
Neniță, coresp.)

Bacău — „U“ Cluj-Napoca o—o, 
„U“ Cluj-Napoca — viitorul 2—0 
C.S.Ș. Baia Mare — C.S.Ș. Bacău 
5—4. C.S.Ș. Baia Mare — „U“ Cluj- 
Napoca 0—0. Viitorul — C.S.Ș. Ba
cău 4—0. Clasament:

Cei mal eficace jucători: Szabo, 
Buia (Baia Mare), Alister (Ba
cău). Hanganu (Hunedoara), toți 
cu cite două goluri. (C. Albu, co
resp.)

1. „U“ CLUJ-NAP. 3 1 2 0 2—0
2. C.S.Ș. Baia Mare 3 1 2 0 5—4
3. Viitorul 3 0 1 2 4—2
4. C.S.Ș. Bacău 3 0 1 2 4—9

BUZĂU: Politehnica Iași — S.C. 
Bacău 4—3, Sportul Studențesc — 
Oțelul Galați 3—1, Oțelul — Poli
tehnica 0—0, Sportul Studențesc — 
S.C. Bacău 2—0, Politehnica — 
Sportul Studențesc 4—3, S.C. Ba
cău — Oțelul 4—1. Clasament:

DEVA: F.C.M. Brașov — Olim
pia Sa tu Mare 2—0, U.T.A. — 
C.S.Ș Craiova 2—0. Olimpia — 
C.S.Ș. Craiova 2—1, F.C.M. Brașov 
— U.T.A. 1—0 F.C.M. Brașov — 
C.S.Ș. Craiova 2—1. U.T.A. — O- 
llmpla 3—1. Clasament:

1. SPORTUL STUD.
2. Politehnica Iași
3. S.C. Bacău
4. Oțelul

3 2O1S—54
3 1 2 0 4—3 4
3 111 4—3 3
3 0 1 2 2—7 1

Golgeter : Stănici
Stud.), cu 4 goluri.

TG. MUREȘ: C.S.Ș.
— Viitorul Hunedoara

(Sportul

Baia Mare
0—0, C.S.Ș.

ORAȘELE GAZDĂ Alt
„SFERTURILOR' 

CUPEI ROMÂNIEI
După cum se știe, marți 16 

iunie, sint programate jocurile 
din cadrul sferturilor de finală 
ale „Cupei României", partide 
care se vor disputa pe terenuri 
neutre. Au fost definitivate ce
le patru orașe unde vor avea 
loc întîlnirile. Iată-le :

FOCȘANI :
DINAMO BUCUREȘTI — 

OȚELUL GALAȚI
SIBIU :
F.C. ARGEȘ — F.C.M. 

BRAȘOV
BUCUREȘTI :
STEAUA — RAPID
T1RGOVIȘTE :

UNIV. CRAIOVA — VICTORIA

1. F.C.M. BRAȘOV
2. U.T. Arad
3. Olimpia
4. C.S.Ș. Craiova

Cîte două golul
ți Zâîd (F.C.M. Brașov) și Leven
te (Olimpia).

au

3 3 0 0 5—1 6
3 2 0 1 5—2 4
3 1 0 2 3—6 2
3 0 0 3 2—6 0 

înscris: Curta

ARAD: C.S.Ș. Bihor — C.S.Ș. 
Timișoara 2—0, Corvlnul — Viito
rul Tg. Mureș l-o, C.S.Ș. Bihor 
— Corvinul 3—0, Viitorul — C.S.Ș. 
Timișoara 2—0, Corvinul — C.S.Ș. 
Timișoara 2—1, C.S.Ș. Bihor — Vi
itorul 3—1. Clasament:
1. C.S.Ș. BIHOR 3 3 0 0 0—1 6
2. Corvinul 3 2 0 1 3—4 4
3. Viitorul 3 1 0 2 3—4 2
4. C.S.Ș. Timișoara 3 0 0 3 1—6 0

Golgeter: Pop (Bihor) eu 6 
goluri.

PITEȘTI: Viitorul Craiova — 
C.S.Ș. Brașovia 4—2, Dinamo 
București — Inter Sibiu 2—0. Di
namo — C.S.Ș. Brașovia 4—0 Vi
itorul — Inter sibiu 1—1. C.S.Ș. 
Brașovia — Inter 1—0. Dinamo — 
Viitorul 3—0. Clasament:
1. DINAMO
2. Viitorul
3. C.S.Ș. Brașovia
4. Inter

3 3 0 0 9—0 6
3 1115—63
3 1 0 2 3—8 2
3 0 12 1—4 1

Cel mai eficace jucător: Bănică 
(Dinamo), cu 4 goluri.

în continuare vor avea loc în
trecerile în cadrul grupelor semi
finale, cu participarea câștigătoa
relor „zonelor":
— la CRAIOVA vor juca: C.S.Ș. 

Bihor, Petrolul și Dinam»;
— la ORADEA vor fi prezente : 

„U“ Cluj-Napoca, F.C.M. Bra
șov șl Sportul Studențesc.

Partidele din această fază sint 
programate in zilele de 11, 12 și 
13 iunie.

ribili" ai țahuluj jslandez (și 
ai șahului mondial — Islanda 
fiind țara cu cea mai mare 

iba) și densitate de mari maeștri la nu- 
înțîl- mărul de locuitori) au fost eli- 
șahiști minați de o excelentă .-chipă

iractic studențească, hotărită să înfir-
ra al- me toate calculele hîrtiei. Cu
e ast- un Marin irezistibil (2—0 cu
i nor- Petursson), cu Ghindă etalîn-
se în- du-și tehnica și vastele cunoș

tințe teoretice, cu Stoica și Ghi- 
îte, în (eseu impenetrabili, cu doi ti-

liștilor neri — Berechet și Dumitrache
Întîl- _ în vervă și cu Stancfu, ace-
stră- țași sufletist. Politehnica putea
spor- obține o victorie și mai conclu-

n mo- dentă (în primul tur Dumitra-
m sti- che a avut poziție superioară
și mai ja Sigurjonsson, iar în al doi-
irecția jea tur, ultima partidă, — cea
i com- dintre Berechet și Sigurjonsson
de a- — s-a încheiat cu o remiză
joc a „tactică", în vederea calificării
jumă- fără riscuri, deoarece în acel
țu 40 moment poziția marelui maes-
șit de tru islandez era pierdută). Este
•e sa- nevoie însă ca și în continuare
cîștigă Politehnica să manifeste aceeași
zitate. forță de joc, pentru a realiza
bsența și mai departe un rezultat bun.
ti Ne- Așadar, avînd în vedere ele- 
Warin, mentele furnizate de cele două
irimul importante evenimente, cu toa-
doilea te minusurile arătate, conside
rai de răm că șahui nostru masculin
:ă lui poate și trebuie să-și valorifi-
de a- ce integral resursele, avînd
i greu condițiile favorabile pentru a
,-ar fi realiza performanțe pe măsura
CÎteva condițiilor de care dispune și
Insti- nia* a'cs ca >n prezent există

ii te- un lot valoros de jucători.

DIVIZIA C - REZULTATELE ETAPEI A 27-a

i/i cei ce doresc i
ă vacanfa la mare 

MÂNfSC VĂ AȘTEAPTĂ! ; 
RSII CU TRENUL, MINIVACANȚE, i 
— prin mijlocirea agențiilor oficiilor ' 

zare și masă la tarife reduse, nu- ( 
agrement : excursii pe Canalul Du- < 
în Delta Dunării, la obiectivele tu- I 
sportive, partide de pescuit. j

ire la toate oficiile județene de tu- ’ 
treprinderea de Turism. Hoteluri și ( 
ti. J

SERIA I
Șiretul Pașcani — Carpați Gălă- 

nești 5—0 (2—0), Minerul Vatra 
Dornei — Chimia Fălticeni 2—0 
(1—0), Cristalul Dorohoi — Ceta
tea Tg. Neamț 1—2 (1—0), Electro 
Botoșani — Metalul Rădăuți 1—1 
(1—1), Explorări cîmpulung Mol
dovenesc — TEPRO Iași 5—0 (3—0), 
Relonul Săvlneștl — Avîntul Fra
sin 6—1 (4—0), Constructorul Iași
— C.S.M. Bucecea 3—1 (1—0), Zim
brul Șiret — Metalul Botoșani 2—0 
(2-0).
• Meciul Cristalul Dorohoi — 

Electro Botoșani, din etapa a 24-a, 
a fost omologat cu 3—0 în favoa
rea echipei Electro.

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a 27-a: 1. ȘIRETUL
PAȘCANI 59 p (62—17), 2. Explo
rări Cîmpulung Moldovenesc 57 p 
(62—10), 3. Relonul Săvinești 50 p 
(59—23)... pe ultimele locuri: 15. 
Min-erul V. Dornei 34 p (37—32) — 
penalizată cu 3 P, 16. Cristalul 
Dorohoi 11 p (20—77).

SERIA A II-a
Textila Buhuși — Inter Vaslui 

3—1 (1—1), Minerul Comănești — 
DVA Portul Galați 2—0 (1—0), Vic
toria Tecuci — Proletarul Bacău 
3—1 (2—0), Unirea Negrești —
C.S.M. Borzești 1—0 (0—0), Gloria 
Galați — Partizanul Bacău 2—0 
(1—0), Metalul Roman — Petrolul 
Moinești 2—0 (1—0), Letea Bacău
— Laminorul Roman 0—1 (0—0),
Mecanica Vaslui — Steaua Meca
nica Huși 2—0 (1—0). ■

Pe primele locuri: 1. INTER VA
SLUI 64 p (56—15), 2. C.S.M. Bor- 
zești 52 p (51—25), 3. Textila Bu
huși 46 p (52—33)... pe ultimele 
locuri: 15. Minerul Comănești 33 
p (32—34), 16. Letea Bacău 17 p 
(23—60).

SERIA A m-a
Constructorul Focșani — Petro

lul lanea 3—1 (2—1), Carpați Ne- 
hoiu — Energia Mărășești 1—0 
(1—0), Chimia Buzău — Granitul 
Babadag 2—0 (0—0), Minerul Mah- 
mudia — Petrolul Berea 4—2 (2—1), 
Laminorul Viziru — Chimia Brăi
la 3—1 (1—0), Luceafărul Adjud — 
Arrubium Măcin 2—0 (1—0), Fo- 
resta Gugești — Progresul Isac- 
cea 2—0 (2—0). Ș.N. C.S.Ș. Tulcea
— Metalul Buzău 2—1 (1—0).

41 Meciul Granitul Babadag — 
Energia Mărășești, din etapa a 
23-a (pe teren 2—1), a fost omo
logat cu 3—0 în favoarea echipei 
Energia.

Pe primele locuri: 1. LUCEAFĂ
RUL ADJUD 50 p (37—21), 2. Pe
trolul ianca 49 p (56—38), 3. Pe
trolul Berea 43 p (46—36)... pe ul

timele locuri: 15. Granitul Baba
dag 34 p (33—42), 16. Arrubium
Măcin 33 p (26—37).

SERIA A IV-ă
Cimentul Medgidia — Oțelul Că

lărași 1—0 (0—0), Voința Constan
ța — Victoria Țăndărei o—0, Olim
pia Slobozia — Unirea Urzlcenl 
0—1 (0—0), Victoria Lehllu —
tSCIP Ulmenl 3—1 (1—1), Petrolul 
Roata de Jos — I.M.U. C.S.Ș. Med
gidia 3—1 (1—0), F.C.M. Dunăreană 
Giurgiu — Portul Constanța 2—0 
(1—0), Ș.N. Oltenița — Metalul 
Mangalia 2—0 (1—0), Sportul „30 
Decembrie" — viitorul Chlrnogl 
5—0 (3—0).

Pe primele locuri: 1. CIMENTUL 
MEDGIDIA 61 p (64—32), 2. Spor
tul „30 Decembrie" 58 p (52—16), 3. 
Oțelul Călărași 47 p (55—30)... pe 
ultimele locuri: 14. Voința Con
stanța 32 p (43—43), 15. Victoria 
Țăndărei 31 p (39—59). 16. F.C.M. 
Dunăreană Giurgiu 29 p (28—47).

SERIA A V-a
Metalul București — Avicola 

Crevedia 2—0 (2—0), Minerul Șo- 
tînga — ICSIM București 3—0 — 
neprezentare, C.F.R. B.T.A. Bucu
rești — Tehnometal București
2— 0 (1—0), MECON București — 
Voința București 4—0 (3—0), Meta
lul Mija — Cimentul Fleni 4—1 
(2—0), Abatorul București — Da
nubiana București 3—2 (1—0), Vis- 
cofil București — IUPS Chitlla
3— 0 (0—0), Electrica Titu — Chi
mia Găeștl 1—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. METALUL 
BUCUREȘTI 57 p (47—18), 2.
MECON București 45 p (46—27), 3. 
Avicola Crevedia 45 p (33—29)... 
pe ultimele locuri: 15. Voința 
București 27 p (21—47), 1«. ICSIM 
București 25 p (19—50).

SERIA A VI-a
Dacia Pitești — Sportul Munci

toresc Caracal 1—0 (1—0), Viitorul 
Drăgășani — Lotrul Brezol 3—1 
(1—0), Progresul Băilești — Con
structorul Pitești 4—0 (0—0), Con
structorul T.C.I. Craiova — Chi
mia Tr. Măgurele 5—1 (3—0), Au
tomatica Alexandria — Textila 
Roșiori 2—3 (1—2), Muscelul Cîm
pulung — Progresul Corabia 5—1 
(1—0). Recolta Stoicănești — C.F.R. 
Craiova 5—0 (2—0), I.O.B. Balș — 
Electronistul Curtea de Argeș 
3—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. SPORTUL 
MUNCITORESC CARACAL 59 P 
(66—24), 2. Muscelul Cîmpulung 53 
p (52—22), 3. Chimia Tr. Măgurele 
48 p (38—32)... pe ultimele locuri: 
14. Lotrul Brezoi 32 p (28—45). 15. 
Textila Roșiori 31 p (26—45). 16. 
Constructorul Pitești 9 p (18—63).

SERIA A VH-a
Minerul Mătăsarl — Minerul Mo. 

tru 0—5 (0—2), Metalul Oțelu Ro
șu — Mecanizatorul Șimlan 3—1 
(2—0), Dierna Orșova — Armătu
ra Strehaia 3—1 (2—0), Minerul 
Anina — Minerul Oravlța 2—0 
(0—0), C.S.M. Caransebeș — Mine
rul Moldova Nouă 7—2 (4—1) Me
talurgistul Sadu — Petrolul Ți- 
denl 2—2 (2—1), Energia Hovin ari 
— C.F.R. Caransebeș 1—0 (1—0).
Victoria înainte Vînju Mare — 
Gloria Reșița — întrerupt în mln. 
62, la 1—4.

Pe primele locuri: 1. MINERUL 
MOTRU 56 P (63—24), 2. Minerul
Anina 51 p (61—24), 3. Gloria Re
șița 51 p (51—21) - din 26 de 
jocuri... pe ultimele locuri: 15. 
Armătura Strehaia 28 p (35—63), 
16. Victoria înainte Vinju Mare 
22 p (21—69).

SERIA A VIU-a
Progresul Timișoara — Unirea 

Sînnicolau 5—0 (2—0), Șoimii Li- 
pova — Obilici Sînmartinu sîrbesc 
2—i (1—0), C.F.R. Timișoara — 
Minerul Lupeni 4—0 (0—0), Mine
rul Ghelar — Minerul Știința Vul
can 2—1 (2—1). Metalurgistul Cu- 
gir _ victoria Călan 4—0 (3—0), 
C.S.M. Lugoj - U.M. Timișoara 
9—0 (1—0), Unirea Tomnatic — 
Vagonul Arad 3—1 (1—1). C.F.R. 
Simeria — Strungul Chișlneu Crlș 
5 Pe ^primele locuri: 1. PROGRE
SUL TIMIȘOARA 57 p (55—24), 2. 
Vagonul Arad 53 p (51—27), 3. 
C.F.R. Timișoara 50 p (50—30)... pe 
ultimele locuri: 15. Minerul Ghe
lar 24 p (28—56), 16. Victoria Că- 
lan 17 p (16-56).

SERIA A IX-a
Sticla Arieșul Turda — Gloria 

Beiuș 5—0 (1—0), Metalul Alud — 
Unirea Alba lulia 4—0 (1—0), Tîr- 
navele Blaj — înfrățirea Oradea 
1—0 (1—0), Minerul Șuncuiuș — 
Recolta Salonta 6—0 (3—0), Moto
rul I.R.A. Cluj-Napoca — Mine
rul Or. dr. Petru Groza 1—0 (0—0), 
Unirea Valea lui Mihal — Olimpia 
Gherla 3-2 (1—2), Oțelul Or. dr. 
Petru Groza — Bihoreana Marghl- 
ta 3—0 (1—0), Mecanica Alba lu
lia — Industria Sîrmel Cîmpia 
Turzli 2—0 (2—0).
• Meciul Minerul Or. dr. Pe

tru Groza — Unirea Valea lui 
Mihal, nedisputat tn etapa a 26-a. 
a fost omologat cu 3—0 în favoa
rea echipei Unirea.

Pe primele locuri: 1. STICLA 
ARIESUL TURDA 62 p (56—13), 2. 
Metalul Alud 59 p (59—14), 3. Uni
rea Alba lulia 46 p (58—36). 4. în
frățirea Oradea 46 p (49—31)... pe 

ultimele locuri: 15. Bihoreana 
Marghita 26 p (21—50), 16. Mine
rul Or. dr. Petru Groza 22 p 
(17—44).

SERIA A X-a
Someșul Satu Mare — Minerul 

Baia Sprie 2—2 (2—0), Laminorul 
Beclean — Oașul Negrești 3—0 
(2—0) Minerul Sărmășag — Chlm- 
forest Năsăud 0—0. Chimia Zalău 
— Silvanla Cehu Sllvaniel 4—1 
(1—0), Minerul Rodna — Minerul 
Borșa 1—0 (0—0), Victoria Cărei — 
Minerul Băiuț 6—0 (3—0). Chimia 
Tășnad — Minerul Băița 4—1 
(3—0), Mecanica Bistrița — Bra
dul Vlșeu 3—0 (1—0).

Pe primele locuri: L MINERUL 
BAIA SPRIE 58 p (48—26), 2. So
meșul Satu Mare 57 p (73—30). 3. 
Victoria Care! 50 p (53—25)... pe 
ultimele locuri: 14. Minerul Bor
șa 32 p (30—39), 15. Minerul Rod
na 32 p (33—31). 16. Bradul Vlșeu 
28 p (23—52).

SERIA A XI-a
Electromureș Tg. Mureș — Me

canica C.S.U. Sibiu 6—1 (3—1). 
Progresul Odorhei — Metalotehnl- 
ca Tg Mureș 3—0 (0—0). Metalul 
Reghin — Avîntul Reghin 1—2 
(0—1). Automecanica Mediaș — 
Metalul Sighișoara 3—1 (1—0), Mi
nerul Bălan — Oțelul Reghin 5—0 
(1—0). I.P.A. Sibiu — Mureșul Lu
duș l—o (1—0), Carpați Agnita — 
Unirea Crlsturu Secuiesc 3—0 
(1—0). Unirea Ocna Sibiului — Vi
itorul Gheorghenl 0—0.

Pe primele locuri: 1. ELECTRO
MUREȘ TG. MUREȘ 55 p (63—19), 
2. Avîntul Reghin 54 P (57—23), 3. 
Progresul Odorhei 52 p (52—17)... 
pe ultimele locuri: 14. Metalul 
ghin 34 p (26—25). 15. Carpați 
nita 33 p (26—48), 16. unirea 
na Sibiului 23 p (21—56).

SERIA A Xn-a
Metalul Plopeni — Carpați 

nala 3—3 (1—1), 
Buzăului — Victoria 
(2—1) — s-a jucat la 
bila Măgura Codlea 
zărnești 1—0 (0—0), 
Făgăraș

Re- 
Ag- 
OC-

Si-
T.P.T. întorsura 

Florești 3—2 
Nehoiu, Mo- 
— Torpedo 

Nitramonia 
Tg. SecuiescFăgăraș — Metalul __

3—o (2—0). Electro Sf. Gheorghe 
— Precizia Săcele 2—0 (1—0),
A.S.A. Chimia Ploiești — Minerul 
Baraolt 2—1 (2—1) Cimentul Ho- 
ghiz — Unirea Cîmpina ~2—0 
(0—0), petrolul Bălcol — Minerul 
Filioestii de Pădure 3—0 (2—0).

Pe primele locuri: 1. METALUL 
PLOPENI 54 p (59—29). 2. Chimia 
Ploiești 43 p (42—33). 3. Nitramo
nia Făgăraș 42 p (44-34)... pe ul
timele locuri: 14. Toroedo Zăr- 
nesti 35 P (23—33), 15. Petrolul
Băicoi 34 D (32—35), 16. I.P.T. tn- 
torsura Buzăului 34 p (39—55).

2-0 U—0).

Rezultatele au fost transmise de 
corespondenții noștri.



ECOURI ALE SPLENDIDEI VICTORII
„UN MOMENT AL RELANSĂRII

HANDBALULUI ROMANESC"
Declarații și comentarii după marea finală

Marian DUMITRU, căpitanul #• 
chipei României: „Sînt bucuros 
că am putut contribui la un a- 
semenea mare succes. El Îmi dă 
mari speranțe în revenirea repre
zentativei României in rîndul for
mațiilor de primă strălucire ale 
lumii. Consider cîștigarea acestui 
al șaselea titlu împlinirea unei 
datorii pe care noi o aveam față 
de cei care ne înconjoară cu a* 
tîta dragoste, șl in primul rlnd 
față de conducerea de partid șl 
de stat".

proș a ediției Jubiliare a Cam
pionatului Mondial Univensitar de 
handbal 1ml dă — ca și colegilor

șl în viitor, o gazdă capabilă să 
pună în mișcare întreceri de cea 
mai mare anvergură". (I. Gv.)

★
Comentînd rezultatele Campio

natului Mondial Universitar de 
handbal masculin, corespondentul 
agenției „China Nouă" subliniază 
că: „învingătorii s-au remarcat 
printr-un joc inspirat în atac și 
o apărare puternică. Din forma- 
*1» română s-a evidențiat in mod 
deosebit portarul Alexandru Buill-

a

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE

Nicolae NEDEF, antrenor eme
rit: „Consider cîștigarea titlului 
ca un moment al relansării hand
balului românesc, al creării bazei 
de construire a unei noi echipe 
în marea competiție cu cele mai 
puternice formații ale lumii. Să 
sperăm că și echipa masculină de 
tineret se va comporta onorabil 
la c.M. din acest an, eu forțe u- 
nite, proaspete, 
mare, pregătind 
noi performanțe

Jean TALBOT

dornice de afir- 
teremul pentru 
de prestigiu".

Jean TALBOT (Franța), mem
bru a! Comitetului Executiv al 
F.I.S.U.: „Nu mi-am pierdut nici
odată încrederea in forța handba
lului țării dumneavoastră, I-am 
cunoscut personal pe multi din
tre marii handbaliști ai României 
și am știut că astfel de sportivi 
pot crea o adevărată școală. Tată, 
consider cîștigarea acestui al șa
selea titlu de bun augur pentru 
handbalul românesc, pe care ti 
așteptăm din nou în vîrful pira
midei".

Bernard THIELE (R.F.G.), mem
bru al Comisiei de competiții a 
F.I.S.U.: „Organizarea fără re-

JUCĂTORUL NR
Minutul 3, minu

tul 21, minutul 
minutul 49...

. mantele cele 
fierbinți ale finalei 
Campionatului Mon
dial Universitar de 
handbal masculin, 
cînd Alexandru Bu- 
ligan a apărat — ca 
șl celebrul Duca- 
dam — patru arun
cări de la 7 m, pe- 
naltyurile handbalu
lui.

La cîteva minute 
după victoria finală, 
Buligan ne spunea: 
„Aveam 15 ani clnd 
primul meu profe
sor, Aurel Lupu, 
mi-a încredințat a- 
pârarea porții Clu
bului Sportiv Școlar 
din Drobeta Turnu 
Severin, într-un 
meci de handbal in- 
terlicee. Eu eram 
portar al reprezen

34. 
Mo- 
mai

tativei de... fotbal a 
clubului. După me
ciul amintit, profe
sorul mi-a spus că 
aș putea deveni 
handbalist. Datorită 
lui mă aflu acum 
aici». , -

Alexandru Huligan 
s-a născut la Dro- 
beta Turnu Severin, 
la 22 aprilie 1960. A 
debutat in echipa 
națională în 1978, la 
„Trofeul Iugosla
viei". Avea apoi să 
obțtnă cîteva per
formanțe de referin
ță: locul secund la 
Super-Cupa Campio
nilor Mondiali șl O- 
llmpicl de la Dort
mund (R.F.G.), apoi 
cîștigător al primu
lui toc în aceeași 
competiție (1983), 
„aur" în Cupa Țări
lor Latine — Italia 
1979 și Spania 1083.

din conducerea organismului spor
tiv ai „Almei Mater" din Întrea
ga lume — garanția că Uniunea 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România este, și va putea fi

gan, care

1
„Din sezonul 1978— 
1979 mă aflu la Po
litehnica Timișoara. 
Pentru a doua oară 
in viață am intilnit 
un pedagog priceput, 
pe Constantin Jude, 
care m-a antrenat, 
m-a sfătuit ca un 
părinte, mi-a acor
dat deplină încrede
re. La împlinirile de 
care mă bucur in 
viață se adaugă fru
moasa mea familie: 
soția mea, Silvia, 
mi-a dăruit o fetiță 
minunată, pe Andre
ea. In aceste mo
mente fericite gîn- 
durile mele se în
dreaptă cu fierbinte 
recunoștință către 
partid, căruia ii da
torez tot ce am rea
lizat în muncă, în 
sport, in viață".

Ion GAVRILESCU
-5

ta preliminariile C. M. de tineret (m)

ROMÂNIA-GRECIA 33-18
• Echipa noastră — virtual calificată pentru turneul final
în sala Rapid din Capitală 

s-a desfășurat, luni după-a- 
miază, partida retur dintre 
selecționatele de tineret ale 
României și Greciei din cadrul 
preliminariilor pentru Campio
natul Mondial de handbal-ti- 
neret masculin. La capătul u- 
nui meci frumos, cu faze în 
viteză, handbaliștii noștri au 
terminat 
(16—10). 
tinerii 
pregătiți 
Ștefan Birtalan, șl-au asigurat 
calificarea pentru turneul fi
nal, care va avea loc la sfîr- 
șitul anului 
diferent de 
lui meci pe 
susținut, în 
pania selecționatei similare a 
Poloniei, meci programat du
minică, 14 iunie.

Jocul a început și s-a des
fășurat în nota de evidentă 
superioritate a handbaliștilor 
noștri. Ei au condus perma
nent, diferența mărindu-se 
continuu, mai ales după pauză, 
și ar fi putut fi și mai mare 
dacă nu se ratau foarte, multe

învingători cu 33—18 
Ou această victorie, 
noștri handbaliști, 
de Oprea Vlase și

în Iugoslavia, in- 
rezultatul ultimu- 
care îl mai au de 
deplasare, în com-

situații ideale, în principal 
pentru simplul motiv că fie
care dintre cei în cauză își 
mai dorea un gol la activ. în 
general, echipa a jucat bine, 
ou preocupări evidente pentru 
apărarea avansată, agresivă, 
cu multă circulație a jucători
lor în faza de atac și cu fi
nalizări spectaculoase. O notă 
aparte pentru tînărul portar 
Vasile Cocuz, o reală promi
siune pentru handbalul nostru. 
Au marcat : Chirilă 6, Popescu 
6, Zaharia 5, Chiriac 4, Săf- 
tescu 4, Neagu 4, David, Sîm- 
boan, Șt.ot și Dobrescu cîte 1 
gol (deci, toți jucătorii de 
cîmp) — a mai jucat și por
tarul Marc — pentru învingă
tori, respectiv Arvanitis 4, 
Sarafis 4, Tzavdaris 4, Gram- 
matikos 3, Iatrudis 1, Kalosa- 
kas 1 și Alaiskas 1. Au arbi
trat foarte bine : Branko 
Horvath și ZIatko Mosnicka 
(Iugoslavia). Reamintim scoru
rile din partidele anterioare: 
32—18 cu Grecia și 30—19 cu 
Polonia.

a apărat excepțional, 
contribuind, alături de ceilalți 
coechipieri, la succesul reprezen
tativei țării-gazdă".

La rîndul ei, agenția „Taniug" 
scrie, printre altele : „Handbalul 
românesc și-a confirmat din nou 
valoarea, prin echipa sa universi
tară, cîștigătoare a medaliei de 
aur, la cea de-a 10-a ediție a 
Campionatului Mondial, după ce a 
întrecut in finală cu 23—10 for
mația U.R.S.S.".

De asemenea, în comentarii este 
subliniat spiritul de fair-play în 
care s-a desfășurat competiția șl 
condițiile excelente de concurs o- 
ferite de organizatori echipelor 
participante.

MOSCOVA. 8 (Agerpres). — 
în ziua a doua a concursului 
internațional de canotaj de la 
Moscova, proba de schif 8+1 a 
fost cîștigată de echipajul Ro
mâniei, în 6:44,87, urmat de 
R.D. Germană — 6:52,96,
U.R.S.S. — 6:56,10, Polonia — 
7:01,66.

La schif simplu a terminat 
din nou învingătoare Marioara 
Popescu — 8:23,84, urmată de 
Martina Schroter (R.D G.) — 
8:27,07, Irina Krivozubova 
(U.R.S.S.) — 8:30,03. La dublu 
vîsle a cîștigat echipajul Ro
mâniei în 7:46,17 urmat de 
R.D.G„ U.R.S.S. și Cehoslovacia.

HAVANA, 8 (Agerpres). — 
Turneul de șah „Memorialul 
Capablanca", desfășurat în o- 
rasul cubanez Cafnaguey, s-a în
cheiat cu victoria marei maes
tre sovietice Nino Gurieli, cu 
8,5 p din 11 posibile, urmată 
în clasamentul final de Elisa- 
beta Polihroniade (România) — 
8 p, Ramon (Cuba) — 6,5 p, 
Erenska (Polonia), Leon (Cu
ba) — cîte 6 p, Armas (Cuba) 
— 5,5 p etc.

în ultima rundă Ramon a 
cîștigat la Armas, iar în par
tidele Leon — Gurieli și Poli
hroniade — Erenska a fost con
semnată remiza.

Turneul masculin a fost cîști
gat, la egalitate, de Carlos 
Garcia Palermo (Argentina) și 
Denis Verduga (Mexic) — cu 
8 puncte fiecare din 12 posi
bile.
• Au 

grupele 
natului 
baschet, 
ten-a. Rezultate înregistrate 
ultimele meciuri • Iugoslavia 
România 120—78 (69—43); U.R.S.S.
— Spania 104—88 (45—51); Grecia
— Franța 82—69 (38—38); italii-a — 
Cehoslovacia 90—66 (48—40) ; R.F. 
Germania — Olanda 76—75 (36—45). 
Pentru turneul final al competi
ției s-au calificat echipele U.R.S.S., 
Iugoslaviei, Spaniei, Greciei, ita
liei, R.F. Germania, Poloniei și 
Cehoslovaciei.

MOSCOVA, 
în ultima 
internațional 
„Memorialul 
menski", desfășurat 
cova, sportiva româncă Paula 
Ivan a terminat învingă
toare în cursa de 1 500 m., cu 
timpul de 4:08,72, fiind urmată 
de Olga Parliuk (U.R.S.S.) — 
4:08,12 și Elizabeth Lynch (An
glia)— 4:09. în proba de 800 m, 
cîstigată de Liubov Kiriuhina 
(U.R.S.S.) —1:57,62, atleta ro
mâncă Mitica Junghiatu s-a si
tuat pe locul trei, cu 1:58,52.

Rezultate înregistrate în con
cursul masculin : 200 m : Da Sil
va (Brazilia) — 20,20 ; săritura 
ta lungime : Emian (U.R.S.S.) 
— 8,40 m ; săritura cu prăjina: 
Gataulin (U.R.S.S.) — 5,70 m} 
110 m : Kazanov (U.R.S.S.) — 
13,38.

Mihail VESA

luat sfîrșit întrecerile din 
preliminare ale Campio- 
European masculin 
ce se desfășoară Ia A- 

Rezultate

de

în

8 (Agerpres) — 
zi a concursului 

de atletism 
fraților Zna- 

la Mos-

Printre primele 8 floretiste

SCRIMERA ELISABETA IUFAM
IN TURNEUL MASTERS

Pe baza marilor turnee inter
naționale feminine de floretă 
(care punctează în clasamentul 
Gupei Mondiale), Federația In
ternațională de Scrimă a dat 
publicității lista celor opt «cri- 
mere care-și vor disputa Tur
neul Masters, ja Tauberbischof- 
sheim (R.F.G.). Astfel, la 28 no
iembrie, se vor întrece pe plan
șe primele floretiste ale lumii, 
printre care se va afla_și re
prezentanta României 
ta Tufan. 
evolua Z. 
Bau, Ch. 
(toate din 
(Ungaria), 
și M. Zalaffi (Italia).

Elisabe-
Alături de ea vor 
Funkenhauser, S. 
Weber, A. Fichtel
R.F.G.), Z. Janosî 

L. Modaine (Franța)

SCHIMBARE DE LIDER 
ÎN CLASAMENTUL 
GOLGETERILCR...

După meciurile de săplămîna 
trecută, desfășurate în cadrul 
campionatelor naționale, s-a pro
dus o singură modificare, dar e- 
sențlală în clasamentul golgeteri- 
tor europeni. Pe primul loc a tre
cut Nașko Slrakov (Vitoșa Sofia). 
Marcînd 3 goluri în ultima etapă, 
el totalizează 36 de puncte înscri
se. Toni Polster șl Hugo Sanchez 
n-au înscris nici un gol ! Austria
cul mai are însă trei etape, în 
timp ce madrilenul Sanchez — 
două. Iată situația „la zi": 36 g — 
Nașko Slrakov (Vitoșa); 35 g — 
Brian McClalr (Celtic Glasgow); 
33 g — Toni Polster (Austria Vle- 
na), Hugo Sanchez (Real Madrid), 
Ally McCoist (Glasgow Rangers), 
Clive Allen (Tottenham) șl Peter 
Alexandrov (Slavia Sofia); 30 g

Rodion Cămătaru (Dinamo 
București) — care mai are 4 e- 
tape și poate ajunge în posesia 
unul trofeu — și Ian Rush (Liver
pool). Dintre toți aceștia, deci, 
numai POister, H. Sanchez și Că
mătaru mai au meciuri de sus
ținut.

CAMPIONATE, CUPE

REZULTATE VALOROASE ALE
Ultimele concursuri de atle

tism au însemnat, în bună mă
sură, o ofensivă serioasă asu
pra ierarhiilor mondiale ale a- 
cestui an, asupra celor mai 
bune performanțe din istoria 
acestui sport.

2,29 m ; triplusalt : 
Iakovlev (URSS) — 
greutate : Serghei
(URSS) — 21,26 m.

Aleksandr
17,65 m ;
Smirnov

MOSCOVA. în ziarul nostru 
de ieri relatam despre noul re
cord mondial al sovieticei Na
talia Lisovskaia, 22.60 m la a- 
runcarea greutății, în cadrul 
tradiționalului concurs „Memo
rialul fraților Znamenski". Dar 
acest rezultat, obținut în pri
ma sa încercare, avea să fie 
ulterior îmbunătățit tot de ea, 
Lisovskaia obținînd în arunca
rea a patra 22.63 ! Două rezul
tate remarcabile au înregistrat 
atleta bulgară Anelia Nune- 
va — 10,98 s pe 100 m și să
ritoare® sovietică Elena Beli- 
ovskaia — 7,25 m la lungime.

In cadruj aceluiași concurs 
Maria Piginina (URSS) a par
curs 400 m în 49,87 — cel mai 
bun rezultat mondial, al sezo
nului. Alte rezultate feminin : 
100 mg: Natalia Grigoreva 
(URSS) — 12,91 , disc : Svctia 
Mitkova (Bulgaria) — 67.28 m; 
masculin : 800 m . Andrei Sud- 
nik (URSS) — 1:46.20 . înălțime: 
Rudolf Povărnițin (URSS) —

EBERSTADT. într-un concurs 
al săritorilor în înălțime au 
fost consemnate cîteva perfor
manțe remarcabile : 1. Patrick 
Sjoberg (Suedia) 2,36 m — cel 
mai bun rezultat mondial al se
zonului, 2. Jerome Carter 
(SUA) 2,34 m, 3. Gerd Nagel 
(RFG) 2,34 m, 4. Jim Howard 
(SUA) 2,30 m, 5. Dietmar Mo- 
genburg (RFG) 2,30 m.

ATLETILOR
WURRSTADT. săritoarea bul

gară Stefka Kostadinova a rea
lizat, cu 2,06 m, cel mai bun 
rezultat mondial ai anului, ia 
săritura în înălțime. Pe locu
rile următoare s-au clasat: 
Louise Ritter (SUA) 1,97 m, Bi- 
liana Petrovici (Iugoslavia) 
1,91 m.

CALGARY. Sprinterul cana
dian Ben Johnson a fost cro
nometrat pe 100 m în 10,02, iar 
americanul Harley McSwain în 
10,26 s. La 400 m femei, Jillian 
Richardson (Canada) a obținut 
51,39 s.

BULGARIA (et. 30 — ultima). 
Vitoșa — Sliven 4—2, Sredeț — 
Slavia 3—2, Trakia — Spartak Ple
ven 4—0, Akademik — Vrața 1—1, 
Spartak Varna — Dimitrovgrad 
* ' Cernomoreț Varna — Etlr 

Pirin - * ' — . ..
Beroe 

Clasament 
2. Vitoșa 44 p, 3. Trakia 39 p.

Au retrogradat: Dimitrovgrad și 
Akademik.

SPANIA (et. 42 — antepenultima), 
Barcelona — Espanol 2—1 (pentru 
învingător! au înscris Lineker șl 
Archibald), Maltorca — Real Ma
drid 0—4, Zaragoza — Gijon 2—2. 
tn clasament: Real Madrid 63 p, 
Barcelona 61 p, Espanol 48 p.

IUGOSLAVIA (et. 33 — penulti
ma). Lupta pentru titlul de cam-

3-1,
1—1, 
0-0, 
2—3.
47 p,

f
\

TURNEUL DE TENIS DE LA ROLAND GARROS

Lokomotiv Plovdiv
• Lokomotiv Sofia 

final: 1. Sredeț

pioană rămîne deschisă între 
Vardar Skoplje 38 p, Velez Mos
tar și Hajduk Split, ambele cu 
cîte 36 p. Rezaliate: F.C. Saraje
vo — Partizan 1—1, steaua Roșie
— Zeleznicear 6—1, Hajduk — Slo
boda Tuzla 0—1 !, Vardar Skoplje
— Rijeka 2—0, Velez — Buducnost 
4—0, Vinkovici — Subotița 2—1, 
Nlș — Celik 1—0, Sutjeska — Di
namo Zagreb 2—1, Pristina — Osl- 
jek 2—1-

R.D. GERMANA (et. 26 — ulti
ma). Conform așteptărilor, titlul 
a revenit echipei Dynamo Berlin 
cu 42 p, urmată de Dynamo Dres- 
da 36 p șl Lokomotive Leipzig 34 
p. tn ultima etapă: Brandenburg
— Cottbus 0—1, Magdeburg — 
Frankfurt/O. 3—0. Dynamo Berlin
— F.C. Karl Marx Stadt 2—0, Bis
chofswerda — Erfurt 3—4, Jena — 
Dynamo Dresda 2—1, Lokomotive 
Leipzig — Riesa 1—1. Aue — U- 
nion Berlin 5—0.

FINALA CUPEI PORTUGALIEI 
a fost clștigată de Benfica, care a 
dispus cu 2—1 de Sporting. La 
meci au asistat 55 000 de specta
tori. Astfel, Benfica, deținătoare și 
a titlului, a reușit eventul. urmînd 
să la startul în C.C.E., în timp ce 
Sporting va juca în Cupa Cupelor.

f

PARIS. S-a încheiat ediția '87 
a tradiționalului turneu teni- 
sistic de la Roland Garres. In 
finala probei masculine de sim
plu, desfășurată în reuniunea 
de duminică, în prezența a pes
te 17 000 de spectatori, s-au în- 
tîlnit cehoslovacul Ivan Lendl 
și suedezul Mats Wilander. La 
capătul unuj meci maraton; 
care a durat 4 ore ș’i 17 mi
nute (!), Lend] a cîștigat cu 
scorul de 7—5, 6—2, ~3—6. 7—6.

în celelalte jntilniri finale au 
fost înregistrate rezultatele :

dublu feme: ; Martina Navrati
lova,
Steffj Graf, Gabriela Sabatini 
(R.F.G.. Argentina) 6—2, 6—1 ; 
dublu mixt : Pam Shriver, E- 
milio Sanchez (S.U.A Spania) 
— Lori McNeil, Sherwood Ste
wart (S.U.A ) 6—3, 7—6 ; sim
plu junioare , Natalia Zvereva 
(U.R.S.S.) — .Jana Pospisilova 
(Cehoslovacia) 6—1, 6—0 ; sim
plu juniori : Guillermo Perez 
Roldan (Argentina) — Jason 
Stolenberg (Australia) 6—3. 
3—6, 6—1.

Pam Shriver (S.U.A.)

Nu ușor e-.i fost ccrsicanilor, compatrloțil lui Napoleon, să 
capete organizarea unui raliu automobilistic menit, în intențiile 
tor, să sporească numărul vilegiaturiștitor în primăvară, înain
tea deschiderii sezonului turistic. După alegerea francezului 
Balestre in fruntea federației internaționale, repetatele tor cereri 
au fost, în sfîrșit, satisfăcute și Raliul Insulei Corsica, probă 
din grupa B. a pornit la drum.

Toată lumea s-a bucurat, mal puțin piloții înșiși, oare au acu
zat, din primul moment dificultățile unul traseu „infernal", gîn- 
dit în pripă și superficial amenajat, cu riscuri (după expresia 
unuia dintre ei) „pe care nici un om normal nu și le-ar asuma". 
Mulți insă, tentați de aventură șl — ca să fim exacți pînă la 
capăt —, de premiile suplimentare oferite de organizatori, s-au 
aliniat la start, dar nu toți au mal apucat să încheie o cursă 
numită, și yeți vedea de ce. „a morții". ta 1983. italianul Attilib 
Bettega. una din marile speranțe ale automobilismului mondial 
a inaugurat lista victimelor Raliului Insulei Corsica. I-au urmat 
la ediția din 1®86 finlandezul Henri Toivonen și americanul Ser
gio Creste, a căror mașină a izbit un parapet („imprudent așe
zat". a precizat ancheta) a luat foc și a ars ca o torță, cu 
piloțl cu tct. Modificările promise de organizatori vor fi schim
bat, probabil, ceva, căci F.I.A. a acordat „feu vert" și ediției 
1987. și ea însă, din păcate. îndoliată: „Peugeot“-ul 205 condus 
de francezul Jean Marchini a ieșit din traseu, la o curbă foarte 
strînsă. a rupi o barieră și s-a oprit într-o prăpastie ! Conse
cințele ? Pilotul a fost transportat la spital, în stare critică, dar 
navigatorul lui Jean Michel Argenti, n-a mal putut fi salvat 
ridicînd la 4 numărul victimelor înregistrate, în ultimii 3 ani 
in Raliul Insulei Corsica !

Evident, F.I.A. a trebuit să reacționeze, luînd decizia desfiin
țării cursei, radiată din calendarul grupei B. Nimeni n-a suflat 
însă o vorbă despre avertismentele piloților, al căror pu.net de 
vedere, ea și cu alte prilejuri, a fost ignorat ! Cu urmările care 
se cunosc...

Ovidiu IOANIȚOAIA
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