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Pe marginea evoluției echipei României la C.M. Universitar de handbal

UN SUCCES CARE OBLIGĂ 
LA NOI PERFORMANTE DE VALOARE
A căzut cortina peste ediția 

a X-a, jubiliară, a Campionatu
lui Mondial Universitar de 
handbal. După fluierul final, 
handbaliștli noștri

— cu nr. 13 
BĂNICĂ

so- 
cu 

șasea 
su-

ținută cu puternica echipă 
vietică. Victoria, și o dată 
ea cucerirea pentru a 
oară consecutiv a titlului 
prem în întrecerea handbaliști-

lor universitari, în
seamnă o nouă 
confirmare a va
lorii handbalului 
românesc, lider au
toritar în această 
competiție de pres
tigiu internațional. 
După ce, de-a lun
gul anilor, dintre 
handbaliștii stu- 
denți s-au afirmat 
ca valori mondia
le jucătorii Cristian 
Gațu, Cornel Penu, 
Radu Voina, Ște
fan Birtalan, Mi
hai Marinescu, Ro
land Guncsch (a- 
flat acum în co
lectivul tehnic) și 
multi alții, iată că 
a venit vremea ca 
alte numP să 
în atenția i 
rală : 
Buligan, 
Dumitru, 
Voinea, 
Berbece,

trebuie subliniate : Mircea Pe- 
tran, Vasile TtUor, George Do- 
gărăscu, Constantin Ștefan, Li- 
viu Jianu, Dănuț Ionescu și 
Sorin Donca.

Beneficiind de condiții din
tre cele mai bune de pregătire, 
asemenea celor de studiu și 
muncă asigurate tineretului de

Mihail VESA

(Continuare in vag. a 4-a)

Alt ROMÂNIEI I IA
Stadionul bucureștean „23 Au

gust" va fi gazdă, la sfîrșitul 
săptămînii, a întrecerilor celei 
de a 32-a ediții a tradiționale
lor Campionate Internaționale 
de atletism ale României, com
petiție de anvergură care, anul 
acesta, se va bucura de partici
parea, în afara celor mai valo
roși atleți români, a unor spor
tivi din Bulgaria, R.P. Chineză, 
Cuba, U.R.S.S. (țări ale căror 
federații de atletism au confir
mat participarea), dar posibil 
încă și a altora a căror con
firmare mai este așteptată.

Ne bucură desigur participa
rea unor atleți redutabili de 
peste hotare, căci în compania 
acestora sportivii noștri își pot 
depăși mai lesne prestațiile an
terioare, avînd în vedere apro
piatele participări la unele 
competiții de anvergură : Cupa 
Europei, Universiada de la Za
greb, Campionatele Europene 
de juniori și Campionatele 
Mondiale de la Roma.

Pînă una alta să amintim re
zultatele, unele promițătoare 
înregistrate zilele trecute în 
Capitală în cadrul concursului 
dotat cu „Cupa aruncătorului": 
FEMEI: greutate : Li via Meheș 
(CSM Universitatea Craiova) 
19,28 m, care a și cîștigat tro
feul pus în joc, disc : Mariana 
Ionescu-Lengyei (CSM Univer- 
sit. Craiova) 64,22 m ; BĂR-

Marcel Țîrle
Turbă (ambii

BAȚI: disc :
56,62 m, Stelică 
Steaua) 54,24 ; ciocan : Nicolae 
Bîndar (Metalul) 76,36 m.

„Internaționalele" vo.r avea 
loc sîmbătă, de la ora 10 și de 
la ora 16 festivitatea de deschi
dere și duminică de la ora 8,30 
și de la ora 16.

In cadrul întrecerilor se va 
desfășura și cea de a 42-a e- 
dițle a competiției de marș 
Circuitul internațional PTT. A- 
cest concurs, organizat de aso
ciația sportivă PTT, pe pro
gramul căruia figurează curse 
pentru toate categoriile de vîr- 
stă, va avea loc pe traseul de
venit tradițional, pe strada Ma
ior Coravu. La cursa seniori
lor vor fi prezente echipe din 
Cehoslovacia, Polonia și Unga
ria. Primul start, din fața sălii 
de atletism „23 August", se va 
da la ora 8,30.

Nutrim speranța ca atleții 
noștri fruntași să privească cu 
toată seriozitatea această com
petiție și să se străduiască pen
tru a obține și ei rezultate 
competitive, intr-adevăr. pe 
plan internațional, nu de alta 
dar, tn iume, aproape că fie
care concurs, mic sau mare, 
se soldează acum cu rezultate 
deosebite. Este de aceea mo
mentul ca și atleții noștri să 
se „alinieze" celor din frunte!...

în preajma meciului de tenis România Polonia

rr O/PA DAVIS" ÎN PREMIERĂ LA BRAȘOV

Se înalță Măricel Voinea, iar șutul său nu 
va putea fi blocat de gigantul handbalist so
vietic Constantin Dolgov (Z,O4 m)

Foto : Iorgu
aplaudați minute in șir pentru 
frumoasa demonstrație de 
handbal oferită competentului 
public spectator și milioanelor 
de telespectatori în finala sus-

fie 
gene- 

Alexandru 
Marian 
Măricel 

Dumitru 
Adrian 

Ghimeș, Constantin Petre, Ion 
Mocanii, Doru Porumb, Tudbr 
Roșea (nucleul de bază), căro
ra li s-au alăturat ceilalți com
ponent! ai lotului universitar 
al României, cu merite ce

Astăzi, la Aalborg, in preliminariile J. O.

DANEMARCA - ROMÂNIA
Un meci în carc fotbaliștii „tricolori*' trebuie

sa joace mai bine
AALBORG, 9 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). în pri
ma grupă europeană a preli
minariilor olimpice este pro
gramată miercuri o nouă parti
dă. A patra din această grupă, 
și ea va aduce față îii față e- 
chipele olimpice ale Danemar
cei și României. întîlnirea va 
fi găzduită de stadionul mu
nicipal din localitate, eu o ca
pacitate de circa 23 000 
locuri, dintre _ care aproape 
18 000 în picioare. Gazdele 
speră ca tribunele să fie pli
ne, spunîndu-ne că luni se 
vînduseră 15 000 de bilete. Deci, 
interes deosebit față de aceas
tă partidă, favorizat și de de
butul danezilor, cu acea victo
rie la scor (5—0) din Grecia. 
Dată fiind _ importanța care se 
acordă calificărilor olimpice, 
victoria e cea vizată, fiecare

dccît in primele două
punct fiind prețios. Și poate 
că tocmai de aceea, pentru a 
licita avantajul terenului, fe
derația daneză a programat 
acest joc aici. în cel mai nor
dic mare oraș al Danemarcei, 
în drumul nostru am survo
lat Copenhaga, Odense și 
Aarhus, ne-am „strecurat" în.- 
tre Marea Baltică și Marea 
Nordului și am găsit aici o 
vreme de sfirșit de iarnă de la 
noi. La Aalborg plouă mărunt, 
e frig, temperatura nu trece 
de 6 grade, bate vîntul. Gazonul 
arată frumos, dar terenul e 
moale, alunecos.

De la venire, jucătorii noș
tri și-au continuat pregătirile,

Constantin ALEXE

(Continuare în vao 2-3)

BRAȘOV, 9 (prin telefon). 
Pregătirile intense ale localni
cilor în vederea meciului de 
Cupa Davis, dintre reprezenta
tivele României și Poloniei (tu
rul 2 al Zonei Europene B), 
sînt pe sfîrșite. Ici-colo se mai 
fac ultimele retușuri, lucruri de 
amănunt, care ar scăpa ochiu
lui neavizat. Arena de la clu
bul sportiv Dinamo Brașov, 
unde se va disputa — v neri, 
sîmbătă și duminică — întilni- 
rea, de debut pentru „tricolori" 
în actuala ediție (cu nr. 75) a 
competiției, arată ca nouă. Este 
momentul să spunem că Bra

Moderna arenă de tenis din parcul sportiv Dinamo

șovul, deși cu mare tradiție în 
tenis, este, totuși, pentru pri
ma oară martor în direct al 
unui meci de Cupa Davis, du
pă ce în 78 acesta găzduia (pe 
aceleași terenuri) Campionatul 
European de seniori și tineret.

Cum totul este gata de ...start, 
să trecem o clipă alături, pe

Florin
antre-
Comă-

„Florin este în curs de

terenul central, unde 
Segărceanu susține un 
nament ușor cu Marius 
nescu.

Doina STĂNESCU

(Continuare in vag a 4-a)

De inline,- întrecerile pentru titlurile de campioni la înot

PROMISIUNI: SPECTACOL DE ȚINUTĂ, 
REUȘITE ÎN LUPTĂ CU... CRONOMETRUL

O competiție de înot cum e 
întrecerea pentru titlurile Da- 
ciade; și Campionatelor Națio
nale, la seniori și juniori, re
prezintă acum, fără îndoială, 
un cap de afiș al săptămînii 
sportive. Iar programul dispu
telor care încep mîine și conti
nuă pînă duminică este astfel 
alcătuit îneît iubitorii de sport 
din Capitală pot lua drumul 
Bazinului „23 August" liniștiți, 
pentru că. zi de zf există pre
mise reale de spectacol, de în

registrare a unor rezultate de 
certă valoare...

Joi, cursa inaugurală a între
gii competiții este cea de 200 m 
fluture feminin. Pe bloc-start 
va urca (în serii de la ora 10, 
în finală de la 17,30), între al
tele, băimăreanca Stela Pura, 
campioană europeană de juniori 
a probei anul trecut, cea mai 
bună performeră mondială a 
actualului sezon. La băieți, fa
vorit este recordmanul țării, 
Robert Pinter. După disputa la

bras pe 100 m, unde tot aș
teptăm un semn de progres în 
acest procedeu deficitar, va 
urma o altă întrecere, 200 liber 
cu Stela Pura în prim-p’an, 
conform topurilor internaționa
le, în care mai apar, bine pla
sate, Tamara Costache și Lu-

______________ Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag 2-3)

La incLieierea Campionatului feminin de volei

UN FOND BUN DE JUCĂTOARE
CARE TREBUIE SUPERIOR VALORIFICAT
• Universitatea C.F.R. Craiova -
A căzut cortina peste cea de-a 37-a 

ediție a Campionatului feminin al 
Diviziei A de volei. Finalul stagiunii 
s-a petrecut sîmbătă seară în „fief"-ul 
fostei și actualei campioane, Univer
sitatea C.F.R. Craiova (antrenor, prof. 
Ion Constantinescu), într-o ambianță 
cu adevărat de gală, impresionantă, 
așa cum numai maeștri în ale orga
nizării, ca ing. Valentin Bălănescu, 
asistent universitar Marian Georgescu 
etc., puteau să creeze. Și cum, de 
altfel, echipa locală — pentru a doua 
oară (consecutiv/ campioană a țării 
— merita din plin, studentele în „alb- 
albastru" distanțîndu-se la 11 victorii 
de cea de-a doua clasată !

un titlu cîștigat cu autoritate
Un campionat-maraton, cu 40 de 

etape săptămînale și în turnee, care 
a făcut cel mai adesea săli pline (ex
cepție fiind, din păcate, chiar ultimul 
turneu al fruntașelor, cu destule 
locuri libere în tribunele „polivalen
tei" craiovene, datorită interesului 
estompat de cvasistratificarea pretim
purie a ierarhiei) și care a scos Ia 
rampă multe tinere talente ce ple
dează pentru o atenție mai mare

Aurelian BREBEANU

Studentele craiovene și antrenorul lor in tricourile de cam
pion, de la stingă la dreapta; în rîndul din spate: Mirela 
Boiescu, Monica Șușman, Gabriela Dumitrescu, prof. Ion 
Constantinescu, Carmen Cuejdeanu, luliana Enescu. Eu
genia Cotescu; în rinilul din față: Carmen Tltlliuc, Mirela 
Nistor, Liliana Hermeneanu, Tanța Drăgoi și Violeta Dinu 

Foto: Marin ZAHARIA — Craiova

SĂRITORII (seniori și juniori) 
IȘI DISPUTĂ ÎNTlIETATEA
Joi, vineri și simbătă, la Ștran

dul Tineretului din Capitală, cei 
mai buni săritori ai țării — se
niori și juniori — își dispută fi
nalele Dac iad ei și ale Campiona
telor Naționale. Va fi nu numai 
un prilej de întrecere dîrză pen
tru cucerirea titlurilor și a celor
lalte locuri fruntașe ale clasamen
telor, ci și o importantă verifi
care a pregătirilor care se efec
tuează în vederea competițiilor 
internaționale ale sezonului în 
aer liber. Printre principalii pro-

la ora 9î trambulină 1 m juniori 
și junioare; de la ora 16: trambu
lină 1 m seniori și senioare; vi
neri, de la ora 9: trambulină 3 m 
juniori, platformă junioare; de la 
ora 16: trambulină 3 m seniori, 
platformă senio-are; sîmbătă, de 
la ora 9: trambulină 3 m junioare, 
platformă juniori; de la ora 16: 
trambulină 3 m senioare, platfor
mă seniori.

tagoniști se află: Ileana Gheor-
ghe, Cristina Timar, Daniela PO-
pa, Elisabeta Kopatz, Cornel PO-
pa, ion Petrache, S., Baca, B.
Cibu ș.a.

Programul finalelor — joi, de

(Continuare în pag 2-3)
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DE LA ANONIMAT LA PERFORMANȚĂ!...
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• Liceul „Mihail Kogălniceanu" din Vaslui 
și-a statornicit o puternică tradiție în 
handbal. „Prezenta multor elevi cu gaba
rit m-a ajutat la depistarea unor jucă
tori de perspectivă", ne mărturisea prof. 
Liviu Gugleș, antrenor la Clubul sportiv 
școlar din localitate. De aici, de la „Ko
gălniceanu', au fost modelați, printre alții, 
elevii Mihai Ioncscu și Alin Mocanu, titu
lari în echipa C.S.Ș. Vaslui, care va fi 
prezentă, chiar în această lună, la turneul 
final al Campionatului Republican de ju
niori II de la Zalău. Desigur, cu ambiția 
de a ocupa o poziție onorabilă. „Oricum, 
pe podium!“, ne asigură prof. C. Ciulei, 
directorul clubului. Ceea ce ar stimula 
interesul pentru handbal și în celelalte 
licee vasluiene, în rîndul băieților, dar și 
al fetelor...
• Șl la Giurgiu, gimnastica artistică 

face noi pași spre... inimile tineretului 
școlar. De pildă, printre elevele Liceului 
„Ion Maiorescu". De la timide concursuri 
Inițiate de prof. Paraschiva Zimnicaru, 
iată că s-a ajuns ca echipa liceului să 
domine toate întrecerile pe municipiu și 
județ. Pînă mai ieri, adversară îi era for
mația prof. Cornelia Todan, din comuna 
Dragomirești ; acum o... talonează echipele 
liceelor industriale de chimie și construc
ții. Se înțelege că dintr-o asemenea con
curență vor apărea — și la Giurgiu — 
semne și nume de performanță.
• Judoul îl practică și fetele. Pare 

ciudată afirmația, dar realitatea arată că 
acest sport, pînă mai ieri doar al băieți

lor, este îndrăgit și de fete. Și încă în 
perspectiva obținerii unor rezultate cu re
zonanță. Cazul elevei Gabriela Aldea, din 
clasa a XH-a a Liceului industrial „A- 
vram Iancu“ din Aiud. campioană a țării 
la junioare, categoria 66 kg. Un detaliu 
interesant: Gabriela a fost descoperită și 
modelată inițial de o tînără judoka, Ana 
Scrobotă, profesoară de educație fizică la 
Clubul sportiv școlar din Aiud. Prima 
profesoară de „sport" din țară, cu spe
cializarea judo ! „Cu astfel de cadre teh
nice — ne mărturisea prof. Dionisie Moga, 
președintele Consiliului orășenesc Aiud 
pentru educație fizică și sport — putem 
ținti spre rezultate deosebite !“.
• La Salonta, echipa locală de fotbal 

Recolta a ținut în șah (1—1) pe lidera 
seriei a 9-a a Diviziei C. Sticla Turda. 
„Cel mai bun din 22 a fost un elev care 
activează în echipa locală : Laios Sipos", 
ne spunea fostul arbitru internațional Va- 
sile Dumitrescu, observator federal la 
acest meci. Descoperit de antrenorul 
Cornel Barota, foarte tînărul fotbalist din 
Salonta Bihorului (1,79 m — 69 kg — 16 
ani) se impune prin plasament, detentă, 
marcaj și dîrzenie, calități cu care speră

Foto:
Gabriel MIRON

Voleiul, sport practi
cat cu precădere in 
sezonul cald, atrage 
tot mai mult intere
sul elevilor și stu

denților

să treacă „examenul" de promovare în 
lotul de juniori, ca un viitor fundaș de 
marcaj. Motiv pentru care a și venit la 
București. Și mai are o dorință tînărul 
fotbalist : aceea de a urma cursurile liceu
lui de horticultură pentru care se pregă
tește, horticultura fiind prima mare pa
siune a elevului din Salonta
• „Cum se explică reușitele în serie ale 

sportivilor dvs ?“ în răspunsul său, prof. 
Laurențiu Stilea, directorul Clubului spor
tiv școlar din Rm. Vîlcea, a vizat, prin
tre altele, și condițiile materiale de care 
dispun elevii acestui club: „Beneficiem de 
aproape toate bazele sportive din localita
te, de la Sala polivalentă la terenurile 
liceelor energetic 3, de construcții, de 
cooperație și „Nicolae Bălcescu". Toată 
lumea îi prețuiește pe elevii sportivi din 
club, pentru muncă, seriozitate, disciplină. 
Condiții obligatorii, alături de talent, pen
tru a face parte din club“. Am dori ca 
toți directorii unităților sportive școlare 
să „trateze" în acest fel prezența elevilor 
lor în arene. Pentru afirmarea lor pe 
toate planurile !

Rubrică redactată de
Tiberiu STAMA

îneepînd de azi,

FINALELE PENLRIJ I
FRUNTAȘELOR U

După încheierea celor 18 etape 
ale Campionatului Diviziei A de 
popice — jocurile preliminare — 
se cunosc formațiile (locurile 1—4 
în serii) care vor participa la tur
neul final pentru desemnarea 
campioanelor și a echipelor care 
retrogradează (locurile 9—10). Tur
neele finale vor avea loc, îneepînd 
de azi, în Capitală. Primele vor 
intra in concurs cele opt formații 
feminine, care vor juca pe cele 
șase piste ale arenei Olimpia 
<10—11 iunie), apoi echipele mas
culine își vor disputa întîietatea 
pe arena Voința, în zilele de 
16—17 iunie. în această perioadă 
se vor desfășura și turneele fina
le ale echipelor de juniori. Fetele 
vor evolua pe arena Olimpia 
(13—14 iunie), iar băieții în sala 
Voința (19—20 iunie). întrecerile 
seniorilor, mai ales, se anunță in
teresante, avînd în vedere valoa
rea ridicată a unora dintre echi
pe, printre care se află și cele 
două campioane continentale, E- 
lectromureș Tg. Mureș (f) și Aurul 
Baia Mare (m), câștigătoare anul 
trecut ale C.C.E. Atît La seniori 
cît și la juniori se vor acorda 
titlurile de campioni pe 1987.

Iată clasamentele finale ale Di
viziei A după jocurile preliminare:

FEMININ — Seria SUD: i, Vo
ința București 30 p (22177 popice 
doborîte în jocurile din deplasa
re), 2. Gloria București 22 p
(21708), 3. Rap’d București 20 p
(21747), 4. Voința Galați 20 p
(21572), 5. Voința Ploiești 20 p
(21349), 6. Mucava Molid-Vama 18 
p (20747), 7. Laromet București 16 
p (21697), 8. Petrolul Băicoi 14 p 
(21293), 9. Metrom Brașov 12 p 
(21442), 10. Dacia Ploiești 8 p 
(20782).

Seria NORD: 1. Electromureș Tg. 
Mureș 30 p (22081), 2. Voința Tg. 
Mureș 26 p (21770), 3. C.S.M. Reși
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DEBUT PROMIȚĂTOR ACTUALITATEA COMPUI JIONALĂ ÎN GIMNASTICĂ
LA ÎNCHEIEREA CAMPIONATULUI

fUriruire din pag I)

l’N CONCURSUL DE MOTOCICLISM - VITEZĂ
Prima etapă a Campionatului 

Republican de motociclism-vi- 
teză pe șosea, desfășurată la 
Reșița pe un traseu (3367 m) 
pregătit excelent în vederea a- 
propiatei competiții internațio
nale dotată cu „Cupa Priete
nia", a reunit la start aproape 
100 de alergători din 18 cluburi 
și asociații sportive. Vremea a 
fost splendidă, iar cei peste 
15 000 de spectatori au urmărit 
curse spectaculoase. In mod 
deosebit s-au remarcat S. San
du (I.M.G. Buc.) și B. Gabor 
(IRA Tg. Mureș) care au dez
voltat cea mai mare viteză la 
clasa 250 cmc.

Rezultate : 50 cmc începători 
— 1. C. Băjan (I.T. Buc.), 2. 
B. Mandea (CSM Reșița), 3. C.

DE MlINE, ÎNTRECERILE PENTRU TITLURI LA ÎNOT
(Urmare din pag. 1)

minița Dobrescu. în fine, șta
feta de 4X100 liber este aștep
tată mai ales cu gîndui ia for
marea unui cvartet — feminin, 
desigur — capabil de podiu
mul... C.E.

Vineri, programul începe cel 
puțin la fel de promițător, 
pentru Noemî Lung, devenită 
cea maj bună specialistă a mix
tului mondial, principalul „ad
versar" fiind, desigur, cronome
tru]. Dar la băieți, tot pe 400 
m, se va apropia cineva de un 
4:30 ? Și 100 m spate reprezintă 
o probă ce stîrnește efectiv In

CURSURI DE INIȚIERE
CLUBUL SPORTIV OLIMPIA 

bucurești anunță deschide
rea cursurilor de inițiere la 
înot pentru copii. Aceste 
cursuri vor avea loc în perioa
da 10 iunie — 20 septembrie, 
la bazinul de înot din cadrul 
complexului sportiv din Șo
seaua Tancului nr. 128 A (te

DE LA I.D.M.S.
I.D.M.S. București aduce la cunoștința celor interesați că, In- i' 

cepînd cu data de 11 iunie 1987, în municipiul Brăila, Șos. de 1 
Centură nr 2, va fi deschis un nou magazin pentru desfacerea ! i 
autoturismelor.. • . ,

Acest magazin va onora cumpărătorii din județele Brăila, i 
Galați. Călărași, Ialomița, Buzău, Tulcea, Constanța și Prahova. | 
preluați de la magazinul auto I.D.M.S. București, avînd numere ,i 
de programare între poz. 460171985 și 3000/1986 și cumpărătorii din i[ 

' județele Galați șl Buzău preluați de la magazinul auto I.D.M.S. J i 
i Bacău avînd numere de programare între poz. 294/1985 și 300/1986. ■'
> îneepînd cu aceeași dată, cumpărătorii de autoturisme Dacia 
1 1300 cu plata In rate din județele menționate mal sus se pot ] 
! prezenta pentru înscriere numai la magazinul auto I.D.M.S. 
i Brăila. i j
| Informații suplimentare la telefon 11.39.50 — int. 121 sau 179.

Botu (Energia Cîmpina) ; 50
cmc sport (f) — 1. Carmen Du- 
mitrașcu (Calculatorul Buc.),
2. Elena Rauca (IMASA Sf. 
Gheorghe), 3. Niculița Frîncu 
(Energia Cîmpina) ; (b) — 1. O. 
Vrăjitoru, 2. M. Mezincescu 
(ambii IMGB), 3. V. Cucu (E- 
nergia Cîmpina) ; 125 cmc — 1. 
D. Arșin (Progr .Timișoara), 2. 
S. Stancovici (CSM Reșița), 3. 
J. Nemes (IRA Tg. Mureș) ; 
250 cmc — 1. S. Sandu (IMGB), 
2. B. Gabor (Electromureș Tg. 
Mureș), 3. M. CrețuJCSM' Re
șița) ; ataș pină la 500 cmc — 
1. I. Și A. Toth (IRA Tg. Mu
reș), 2. P. Popescu — A. Popa 
(Torpedo Zărnești), 3. M. Ben- 
csizik — Gh. Tipei (Vagonul 
Arad).
Doru Dinu GLAVAN — coresp.

teresul : Anca Pătrășcoiu este, 
doar, medaliată olimpică și reali
zatoarea primei performanțe 
din ’87 ia 200 m și celei de a 
doua pe „sută". Iar la 400 liber, 
disputa pentru întîietate pare 
a rămîne o... specialitate a ma
ramureșenilor (Pura, Lung, Ra
mona Terșanschi, Eniko Pa- 
lencsar, Pinter). Să vedem cum 
vor replica Dobrescu, ceilalți.

Sîmbătă... ce să mai spunem 
în plus despre programul de 
sîmbătă cînd ja 50 liber concu
rează însăși campioana și re
cordmana iumii, Tamara Costa
che ? Plus Dobrescu sau Livia 
Copariu, în vreme ce dintre

lefon 53.40.31), sub conduce
rea unor experimentați spe
cialiști. Sînt invitați să parti
cipe copiii din grădinițele și 
școlile aflate în sectoarele 2 și 
3, precum și cei din alte sec
toare ale Capitalei. Cursurile 
se vor desfășura în serii, di
mineața și după-amiază.

în Sala Sporturilor din Con
stanța s-a desfășurat, ia finele 
săptămînii trecute, Campiona
tul Național al junioarelor, ca
tegoriile a IV-a, a IlI-a și a 
Il-a, individual și pe echipe. 
Potrivit părerii unanime, între
cerile au fost de bun nivel 
tehnic și au evidențiat buna 
pregătire a multora dintre 
concurente. Iată rezultatele teh
nice înregistrate : cat. a IV-a, 
echipe : C.S.Ș, Triumf 182,45 p, 
C.S. Petrolul 182,35 p, C.S.M. 
Cluj-Napoca 182,15 p; indivi
dual compus : Livia Moldovea- 
nu (C.S.Ș. Focșani) 37,95 p. 
Georgiana Aron (C.S.Ș. 7 Di
namo) 37,80 p, Luminița Dum
bravă (C.S.Ș. 2-Steaua) 37,65 p; 
cat. a IlI-a echipe : C.S.M. 
Baia Mare 186,40 p, C.S.Ș. Tri
umf 185,05 p, C.S. Petrolul 
184,85 p ; individual compus : 
Nicoleta Toma (C.S.Ș. Triumf) 
37,80 p, Iuliana Precup (C.S.M. 
B. Mare) 37,65 p, Mihaela loji- 

băieți Ionuț Mușat privește 
spre limita celor 23 de secun
de. Brasiștii se întrec pe 200 m, 
la fluture (100 m) Timea Toth 
e o _ mai nouă favorită, iar 
Flavius Vișan speră la un alt 
titlu, 200 m spate oferă promi
siuni indiscutabile — Pă
trășcoiu, Andreea Sighiarto sau 
poate un înotător luptînd cu 
recordul vechi de șapte ani —, 
pentru ca ștafeta de 4X200 li
ber să fie g’îndită tot prin pris
ma europenelor.

Ultima zi, duminică, cînd fi
nalele încep Ia ora 17, are, ia 
rîndu-i, puncte de mare atrac
ție. Alegeți dumneavoastră : 
100 liber, 200 mixt, 800 liber 
feminin, plus 1500 liber mascu
lin și 4X100 mixt.

Afirmația din capul acestor 
rînduri are deplină acoperire : 
competiția din „Bazinul 23 Au
gust" promite cu adevărat l

EXCELENT RECORD
Trudin, unul dintre cei mai va

loroși trăpași ai turfulul româ
nesc, A obținut duminică un nou 
și excepțional record al carierei 
(1:21,2/km) și, dacă ținem seama 
de modul cum l-a realizat, nu 
exagerăm afirmind că el putea și 
mai bun. Antrenorul său G. Tă- 
nase, merită felicitări pentru mo
dul cum prezintă caii din antre
namentul său. De altfel, el a mai 
obținut o victorie cu Saturn II, 
un mînz ce promite. Eternul său 
adversar, M. ștefânescu, a luat 
insă partea leului, reușind trei 
victorii: cu Vulturaș, în real pro
gres, Jalin, cu prețul a 4 secunde, 
șl Salmia. T. Marinescu, un alt 
antrenor de valoare, a realizat 

"două victorii: cu Grozav, condus 
de această dată cu tact, și Ralu- 
ca. M. Dumitru, care în acest an

ban (C.S.M. B. Mare) și Monica 
Condet (C.S.Ș. 1 Farul Con
stanța) 37,55 p ; cat. a II-a, e- 
chipe : C.S.Ș. Onești 149,325 p, 
C.S.Ș. 7 Dinamo 147,575 p, 
C.S.Ș Sibiu 146,055 p; indivi
dual compus : Gabriela Gheor
ghe (C.S. Petrolul) 38,20 p, Iu
liana Filip (C.S.Ș. Onești) 38,175 
p, Cecilia Martiinaș (S.C. Bacău) 
37,85 p. (Cornel Popa — coresp.)- 

în ultimele zile gimnaste și 
gimnaștj fruntași din țara 
noastră au fost prezenți în nu
meroase întreceri cu caracter 
internațional. Iată cîteva detalii 
de la competițiile la care au 
participat.
• La Roma, în turneul dotat 

cu Trofeul „Grand Prix", Aure
lia Dobre a produs o excelentă 
impresie prin evoluțiile sale 
deosebite la toate aparatele. 
Exercițiile la sol și paralele 
ale gimnastei noastre au fost 
notate cu 9,900. Ea s-a situat 
pe primul loc la individual 
compus și la trei din cele pa
tru probe ale competiției (pa
ralele, bîrnă, sol). în același 
concurs Marius Gherman — 
locul 3 la individual compus),- 
locul 2 la bară și 3 la paralele.
• Turneul Internațional „Ni

sipurile de aur", disputat în zi
lele de 5—7 iunie la Varna, cu 
exerciții impuse și liber alese, 
a fost dominat de sportivii 
țării gazdă, clasați pe primele 
trej locuri la individual com
pus, atît la feminin, cit și la 
masculin. La băieți, Emilian 
Nicula a avut exerciții apre
ciate, situîndu-se în finalele pe 
aparate, pe locul 2 la paralele, 
4 la bară, 6 la cal cu minere 
și 7 ]a inele. ■ La individual 
compus e] a ocupat locul 7.

• Concurs internațional bi
lateral. S<C. Empor Rostock 
(R.D.G.) — Triumf București. 
La individual compus primele 
trei au fost gimnaste românce: 
Luminița Zăvod, Liliana Stan- 
ciu. Elena Nuță. Zăvod (sări
turi și paralele) și Stanciu 
(bîrnă și sol) au cîștigat cîte 
două finale.

AL LUI TRUDIN
pare a fi pus pe fapte mari, a 
cîștigat cu Socola, care prin va
loarea realizată a intrat în rîndul 
derbyștilor, și cu Stretean, în 
mare salt de valoare. Lista învin
gătorilor a fost completată de 
Corin, într-o cursă cu mulți apa
tici, și Landou, fiul lui Perjar.

REZULTATE TEHNICE: Cursa Iî 
1. Salmia (M. ștefânescu) 1:44,4. 
Cota: cîșt. 5. Cursa a il-a; 1. Co
rint (Moise) 1:31,0. Cota: cîșt. 1,60 
ev. 11. Cursa a ITI-a: 1. Vulturaș 
(Sandu) 1:29,8; 2. Kavala; 3. As
tru. Co-ta: cîșt. 8, ev. 8, ord. tri
plă închisă. Cursa a IV-a: 1. Gro
zav (Marinescu) 1:28,8; 2. Briza;
3. Sugiuc. Cota: cîșt. 6, ev. 19, ord. 
triplă 82, triplu II—III—TV 163. 
Cursa a V-a: 1. Trudin (Solcan) 
1:21,2. Cota: cîșt. 2,80, ev. 11. 
Cursa a Vl-a: 1. Socola (M. Du- 

față de acest sport îndră
git de public. Un campionat 
care a confirmat, deci, conclu
zia celui trecut, anume că vo
leiul feminin dispune de sufi
ciente elemente dotate pentru 
a se afirma în mari competiții 
internaționale, atît cu echipele 
de club, cît și cu reprezenta
tivele. Că maț sînt multe de 
făcut în privința calității pre
gătirii la cluburi, a armoni
zării acesteia cu activitatea pro
fesională sau învățătura, a reali
zării și menținerii formei spor
tive este la fel de adevărat. 
Să consemnăm, însă, faptul că 
generația matură (dar nu vîrst- 
nică !) cuprinde jucătoare va
loroase, în frunte cu Mirela 
Popoviciu-Bojescu (care, prin 
voința ei și a celor ce o pre
gătesc, poate deveni „nr. 1“ în 
Europa și una dintre cele mai 
bune din lume), Speranța Gă- 
man, Monica Șușman, Eugenia 
Cotescu, Ioana Cotoranu, Tanța 
Drăgoi, Daniela Dinică, Carmen 
Cuejdeanu, Georgeta Ene, Ni- 
culina Bujor, Camelia Ilies
cu, Mirela Pavel, Ahca 
Ștefan-Nistor, Violeta Dinu, 
Monica Pătrașcu etc., dar 
mai ales că din urmă vin mai 
multe tinere talente cum sînt 
Gabriela Dumitrescu, Carmen 
Titiliuc, Cristina Buzilă, Dana 
Sîngeorgean, Corina Holban, 
Felicia Popescu, Mihaela Ma
rian, Cristina Buznosu, Ottilia 
Szentkovics, Dana Coșoveanu, 
Alina Praiea, Cristina Pîrv, Any 
Ene-Tudor, Tatiana Popa, Anca 
Beșta-Mocanu, Mădălina Cior- 
baru, Corina Olteanu, Camelia 
Colda, Nicole Bădițescu, Mirela 
Neculiță șl altele. Sub acest 
aspect putem spune că voleiul 
feminin traversează o perioa
dă înfloritoare...

Dacă ne întrebăm însă acum, 
la încheierea campionatului, 
cum se desfășoară valorifica
rea acestui forid, răspunsul nu 
va fi pe deplin satisfăcător. 
Vom reține ca pozitivă promo
varea cu curaj în sextetele de 
bază a unor sportive foarte ti-

HI P I S M
mitru) 1:27,1; 2. Vital; 3. Respect. 
Cota: cîșt. 4, ev. 11, ord. triplă 123. 
Cursa a Vil-a: 1. Raluca (Mari
nescu) 1:29,0; 2. Hemin; 3. Sică. 
Cota: cîșt. 7, ev. 55, ord. triplă 
1820, triplu V—VI—VII 247. Cursa 
a VIII-a: 1. Stretean (M. Dumi
tru) 1:29,7: 2. Carpen; 3. Stăncu- 
ța. Cota: cîșt. 24 ev. 54, ord. tri
plă 395. Cursa a IX-a: 1. Landou 
(R.I. Nicolae) 1:42,3; 2. Veria; 3. 
Rișnița. Cota: cîșt. 15, ev. 224, ord. 
triplă 241. Cursa a X-a: 1. Saturn 
n (Tănase) 1:38,3; 2. Ribița; 3. 
Savol. Cota: cîșt. 1,20, ev. 10, ord. 
triplă 84. Cursa a Xl-a: 1. Jalin 
(M. ștefânescu) 1:31,7; 2. Bagdad. 
Cota: cîșt. 3, ev. 10. ord. 70.

A. MOSCU
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DANEMARCA ROMÂNIA

Campionatul Diviziei A se apropie de un final care devine tot 
mai fierbinte, mai ales pentru zona „nisipurilor mișcătoare'*, dar 
și pentru ocuparea pozițiilor ce dau dreptul la participarea în 
Cupa U.E.F.A. Iată de ce considerăm că este interesant să vedem 
programul fiecărei echipe pînă 
ediție a campionatului :

la căderea cortinei peste actuala

(Urmare din pag 1)
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desfășurat la ora meciului pe 
terenul central) participînd 
toți jucătorii, inclusiv Bălan, 
care acuză un traumatism la 
tibie, astfel că participarea șa 
la joc este încă incertă. Ar fi 
păcat dacă la absențele anun
țate — Bumbescu, Majaru și 
Balint — s-ar adăuga și cea a 
lui Bălan, pentru că, meciul 
se anunță foarte greu. O spu
nem cu toată convingerea, de
oarece de luni am început să-l 
cunoaștem mai bine pe olim
picii danezi. Dar avem încre
dere în jucătorii noștri, în 
frunte cu Lilia®, Beiodedici, 
Varga, Cristea, în toți ceilalți, 
care trebuie să ridice cota evo
luției echipei noastre olimpice 
față de ultimele prestații, clnd 
faza de atac, finalizarea, au 
suferit cel mai mult. Acum to
tul depinde de el, de spiritul 
•ie mobilizare, chiar dacă sînt 
în final de sezon. Din cei 17 
jucători, antrenorii Em. Jenei 
(coordonator) și Gh. Staîcu 
(antrenorul lotului olimpic) 
caută formula cea mai bună. 
De aici și multele paranteze 
din formația care va fi defi
nitivată miercuri la prînz : Li
liac — Zare (M. Marian), D. 
Ștefan, Beiodedici, Weissen
baches — Varga, Cristea, Mo
vilă (Rada), Mujnai (Biro I) 
— Va»scovîci. Eram— rr>„„4„ 
va fi totuși apt și. Bălan). Se 
mai au în vedere, fată de con
dițiile de joc, forța lui Movilă 
și, eventual, puterea de pă
trundere mai mare a iui Biro. 
Rezerve — portarul Speriatu 
și vîrful hunedorean I. Cojoca
rii. Rămîne să vedem ce vor 
alege antrenorii.

Jucătorii danezi au sosit la 
Aalborg luni după-amiază, un-

încheiat etapa înce- 
trecută. la antrena- 
luni (ținut pe un teren 
și Ia cel de marți

au făcut două antrenamen- 
Duminică a avut loc o eta- 
de campionat. In

de 
te. 
pă 
ment conduce A.G.F. 
Duminică, însă, meciul 
goliu a fost cel dintre 
toarea titlului (Brondby) 
Vejle. fosta campioană, adver
sara Stelei din C.C.E. A în
vins Brondby, cu 2—1, prin go
lurile lui Kent Nielsen (fun
daș) și Claus Nielsen, ambii 
titulari în echipa olimpică. De 
altfel, din lotul anunțat pen
tru parida ou România fac 
parte șapte jucători de la 
Brondby. în lot — și se pare 
că vor juca toți — sînt și trei 
fotbaliști care activează peste 
hotare,: Lauridsen (28 ani. 24 
selecții în prima reprezentati
vă) de la Espanol Barcelona, P. 
Larsen (28 ani, 12 sel. A) de la 
Grasshoppers Ziirich și Povlsen 
(21 ani, 2 sel. A) de la Castil
ia — Spania, acesta din ur
mă evoluînd chiar săptămîna 
trecută în prima reprezentati
vă, în partida cu Cehoslovacia, 
din preliminariile C.E. (1—1) 
în acest lot anunțat de antre
norii S. Piontek și R.M. Nielsen 
sînt cuprinși toți cei 13 fot
baliști care au evoluat 
partida cu Grecia. Deci, 
toate că la conferința de pre
să care a avut loc marți, lâ 
hotelul Slot, antrenorii danezi 
au spus că nu au definitivat 
formația, ea ar putea fi urmă
toarea : Schmeichei — Kristen
sen, L. Olsen, Larsen, K. 
Nielsen — Moseby, Bartram, 
Jensen — Povlsen, Lauridsen, 
Cl. Nielsen. Rezerve : Kjael, 
Hansen, Vilfort, Steffensen, 
Bordinggaard. Dintre toți, doar 
portarul Kjael și Steffensen de 
la Brondby nu au jucat în 
ma reprezentativă.

Partida va începe la 
20, ora României, și va fi 
dusă de o brigadă de arbitri 
din Bulgaria, avîndu-1 Ia cen
tru pe D. Șarlațki.
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STEAUA : Chimia (d). Victo
ria (a), Petrolul (d), Univ. Cra
iova (d și a) ;

DINAMO: Flacăra (a), Spor
tul Studențesc (d). Jiul (a). Ra
pid (d) ;

VICTORIA : Petrolul 
Steaua (d), F.C. Argeș 
vinul (d) ;

F.C. ARGEȘ: „U“ 
poca (d), Chimia (a), 
(d). Petrolul (a) ;

PETROLUL : Victoria (d),
Univ. Craiova (a), Steaua (a), 
F.C. Argeș (d);

F.C. OLT: oțelul (a), Flacă
ra (d), Sportul Studențesc (a). 
Jiul (d) ;

UNIV. CRAIOVA: Rapid 
Petrolul (d), F.C.M. Brașov 
Steaua (a și d);

S.C. BACAU: Corvinul (a), 
Oțelul (d). Flacăra (a), Sportul 
Studențesc (d) ;

„U“ CLUJ-NAPOCA : F.C. 
Argeș (a), Corvinul (d), Oțelul 
(a), Flacăra (d) ;

CORVINUL: S.C. Bacău (d), 
„U“ Cluj-Napoca (a). Chimia 
(d), Victoria (a) ;

SPORTUL STUDENȚESC:
Gloria (d), Dinamo ' ' ~
(d), S.C. Bacău (â)

OȚELUL : F.C.
Bacău (a), „U“
(d), Chimia (a) ;

F.C.M. BRAȘOV
Rapid (d), Univ.
Gloria (a) ;

RAPID : Univ
F.C.M. Brașov (a), Gloria 
Dinamo (a) ;

JIUL: F.C.M. Brașov
Gloria (a), Dinamo (d), 
Olt (a) ;

FLACARA : Dinamo (d),
Olt (a), S.C. Bacău (d), 
Cluj-Napoca (a);

GLORIA: Sportul Studențesc 
(a), Jiul (d), Rapid (a), F.C.M. 
Brașov (d) ;

CHIMIA : Steaua (a), F.C. Ar
geș (d). Corvinul (a). Oțelul (d).

Locul 3 la turneul „Marele Zid“ din R. P

(a),
(a), Cor-

Cluj-Na- 
Victoria

(d),
(a),

(a), F.C. Olt

Olt (d), S.C. 
Cluj-Napoca

: Jiul
Craiova

Craiova

(a),
(d).

(a),
(d),

(d),
F.C.

Chineză

I
I

Steaua, 
pe care 
prezent, 
(nici 

titlul de campioană, de- 
are un avans de 10 
față de a doua clasată.

Deci, 
puncte 
pină in 
pierde 
practic) 
oarece 
puncte

Dinamo, avînd un program a- 
vantajos, jucînd numai 
București, are toate 
să-și păstreze poziția 
să evolueze în toamnă 
U.E.F.A. (sau în Cupa 
deoarece echipa are posibilita
tea să se califice în finala Cu-

cu cele 52 de 
le-a acumulat 
nu mai poate 

teoretic și nici

în 
șansele 

și astfel 
în Cupa 
Cupelor,

pe, României). De asemenea, 
Victoria — prin frumoasa sa 
evoluție din această primăvară 
— se poate număra printre re
prezentantele fotbalului nostru 
intr-o competiție europeană. 
Pentru cel de-al treilea locsînt 
ma; multe pretendente ..

în disputa pentru evitarea 
retrogradării sînt angrenate 
mai multe formații ; acum, fie
care punct pierdut acasă poate 
fi decisiv in stabilirea cele: de 
a treia echipe care va părăsi 
Divizia A. In avantaj pare să 
fie Rapid, cu trei partide pe 
propriul teren, dar, trebuie ți
nut seama de faptul că în Giu- 
lești vor juca Universitatea 
Craiova și Dinamo 1 Celelalte 
două echipe care luptă să pă
răsească zona fierbinte, Jiul șl 
Flacăra, au un program asemă
nător, cite două jocuri acasă 
și două în deplasare. Desigur,, 
disputa este deosebit de intere
santă și mai poate produce des
tule surprize.

In meciurile viitoa
re va întîlni echipe 
care „nu iartă aca
să". • Ionel Sze- 
kely, administrato
rul frumoasei baze 
sportive sighetene 
care are și un ga
zon „masă de bi
liard", a anticipat 
rezultatul final de 
2—0 pentru C.I.L. 
Pronostic eare s-a 
și... adeverit.

• EXCELENTA 
EVOLUȚIE A „BA- 
TR1NILOR" Roșu și 
Ionescu (ambii în 
virstă de 32 de ani) 
de la Autobuzul 
București, ar trebui 
să-i pună pe gln- 
duri pe mai tinerii 
lor coechipieri, ca
re, duminică, au a- 
vut o comportare 
sub așteptări în fa
ța propriilor supor
teri. Intr-adevăr, a- 
cești doi jucători au 
avut intervenții sa
lutare pe toată du
rata partidei, 
n-are bătrini.

cumpere ! .
întâmplător, 
troputere 
treapta a treia 
clasamentul seriei a 
n-a a Diviziei B. 
După frumoasa evo
luție din preceden
ta partidă jucată ia 
București, cu Pro
gresul Vulcan, echi
pa craioveană a 
făcut un alt meci 
bun în Capitală. Din 
jocul acestei echipe 
am remarcat subti
litatea și precizia 
paselor lui Sorin 
Cîrțu, travaliul lui 
Crețu, sobrietatea 
în apărare a lui 
Drinceanu, viteza și 
demarările lui Ghiță 
șl „șarjele" ofensi
ve ale acestui neas- 
timpărat fundaș la
teral dreapta. Băr- 
buceanu.

Cine 
să-i 
Nu 

Elec- 
ocupă 

în

partidei cu Automa
tica. că jucătorii 
săi au atins forma 
maximă. Evoluția 
lor în teren a de
monstrat din plin 
posibilitățile de ex
primare ale tuturor 
jucătorilor, ei fâcind 
un joc de bună fac
tură tehnică și spec
taculară, mulțumind 
pe deplin pe nu
meroșii spectatori 
prezenți la stadionul 
I.C.S.I.M. • Mo
mentul psihologic al 
partidei l-a repre
zentat acela (din 
min. 15) cînd Stoi
ca a egalat, reușind 
să înscrie dintr-o 
lovitură liberă de 
la 18 m, cu con
cursul... plasamen-

DIVIZIA B

• UN MECI CU 
DESTULE REMI
NISCENȚE DE „A", 
duminică, la Arad, 
unde s-au intîlnit 
U.T.A. și Politehni
ca Timișoara, repre
zentantele (in ,,B“ I) 
a două orașe-lea- 
găn ale fotbalului 
românesc. Victoria 
de duminică a timi
șorenilor este cea 
de-a 14-a din tota
lul de 48 de meciuri 
directe susținute în 
aproape 40 de ani 
(primele, în ediția 
1948—49 a campio
natului Diviziei A), 
U.T.A. a cîștigat 18, 
Iar 18 s-au încheiat 
la egalitate. • Cu 
golul marcat dumi
nică, Bolba („Poli") 
s-a distanțat in cla
samentul golgeteri- 
lor seriei a HI-a: 21 
goluri marcate, față 
de 16 reușite de 
Florea (Gloria Bis
trița). • Duminică, 
printre spectatorii 
partidei de la Arad, 
se afla și arbitrul 
Ion Crăciunescu din 
Rm. Vllcea. Asta 
ne-a amintit că pe 
proaspătul „referee 
FIFA" nu l-am 
mai văzut de multă 
vreme conducînd un 
meci în Divizia A. 
Cercetând însemnă
rile noastre a reie
șit că, intr-adevăr, 
exceptînd partida 
de Cupa României 
dintre S.C. Bacău șl 
F.C.M. Brașov. I. 
Crăciunescu nu a 
mai fluierat un joc 
de „A“ de trei e- 
tape, iar unul de 
„B" de două etape! 
• De citeva zile, 
clubul sportiv UTA 
are un nou pre
ședinte, Traian In- 
drieș ; vicepreședin
te cu probleme de 
fotbal este Gheor
ghe Vaczl, jucăto
rul care cu cîțiva 
ani în urmă a mar
cat golul cu nr. 
25 000 în campiona
tul nostru. • U.T.A. 
a fost mai activă 
în atac decît „Poli": 
a expediat 20 de 
șuturi. față de 13, 
precizia șuturilor 
fiind de partea ti
mișorenilor : 8 șu
turi pe poartă, față 
de 5.

tulul greșit al por
tarului Doncilă. Din 
acest moment, in 
teren nu a existat 
practic decît o sin
gură echipă, Progre- 
sul-Vulcan, gazdele 
revenindu-și în ulti
mele 10 minute, 
cînd de fapt au în
scris cel de-al doi
lea gol prin Grosu 
(min. 81) • Cu toa
te că povara retro
gradării și-a pus 
amprenta pe evolu
ția jucătorilor echi
pei Automatica, 
partida a fost de 
un ridicat nivel teh
nic și spectacular. 
O mențiune In 
plus pentru brigada 
bucureșteană M. Nl- 
culescu, T. Badea 
și Gh. Oflțeru, care, 
prin deciziile ei, 
corecte și autoriza
te, a menținut în 
teren un continuu 
fair-play.

COMPORTARE ONORABILĂ 
A TINERILOR NOȘTRI■>

experiență competițională a ju
cătorilor noștri, să nu primim 
multe goluri. Dar, pînă la ur
mă, printr-o mobilizare gene
rală exemplară, am reușit, me
ritat zic eu, o performanță fru
moasă, la capătul unor jocuri 
apreciate".

Să trecem în revistă rezul
tatele obținute de selecționata 
României: 1—I cu Mitsubishi 
(a marcat D. Sava), 0—0 cu 
Liao Ning și 1—0 cu R.P. Chi
neză B (a Înscris Craiu). în 
urma acestor rezultate, selecțio
nata română a obținut primul 
loc In serie. în semifinală, e- 
chipa noastră a fost întrecută 
de R.P. Chineză A, cu 1—0, 
iar în ultimul meci, pentru 
locurile 3—4, a dispus de Liao 
Ning cu 2—0 (autorii golurilor: 
Petre Lucian și Motroc). Tur
neul a fost cîștigat de echipa 
engleză Watford, care a între
cut, în finală, după prelungiri, 
pe R.P. Chineză A, cu 2—0.

Antrenorii Gh. Ola și R. Chi- 
haia au avut la dispoziție ur
mătorul iot de jucători: Pru
nca (Dinamo), a jucat toate 
cele 5 meciuri. Ciucur (Corvi- 
nul) — n-a jucat — portari; 
Bollea (Steaua) — 4 jocuri,

După cum se știe, în ultima 
decadă a lunii mai, o selecțio
nată de tineret a țării noastre, 
în componența căreia s-au a- 
flat, în general, jucători eare 
activează la echipele de spe
ranțe ale divizionarelor A, a 
participat ia turneu] „Marele 
Zid“, desfășurat în R.P. Chi
neză. Cele opt echipe prezente 
la turneu au fost împărțite în 
două serii. Seria A (de la 
Shanghai) a avut în componen
ță selecționata României, se
lecționata B a R.P. Chine
ze (de fapt, echipa olimpică a 
acestei țări), echipa Liao Ning 
(campioana R.P. Chineze și o- 
cupanta locului trei în Cupa 
Campionilor Asiei) și formația 
japoneză Mitsubishi,' aflată pe 
locul doi în campionatul națio
nal. Seria B (de la Nanjing) a 
cuprins puternica echipă en
gleză Watford, primele repre
zentative ale R.P. Chineze și 
R.P.D. Coreene și selecționata 
provinciei Hoube'din R.P. Chi- 

Ineză.
După 

țlr» tll.TM

Inerii noștri fotbaliști i-au făcut 
față onorabil, cîș’tigînd finala 
mică și ocupînd un merituos

I

I 
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

i cum se poate observa, 
un turneu puternic, căruia ti-

loc 3. Antrenorul Gheorghe Ola 
făcea următoarea remarcă : 
„Sincer vorbind, m-am temut 
ca. ținînd seama de lipsa de

t

JUCĂTORI
Bunaciu, (U.T. Arad) — 4 j, 
Lupescu (Dinamo) — 5 j, Zam
fir (Electroputere Craiova) — 
5 j, Petre Lucian (F.C.M. Bra
șov) — 4 j, Dumitrașcu (Uni
versitatea Craiova) — 5 j, Ur
sea (Petrolul Ploiești) — 5 1, 
Moromete (F.C. Argeș) — 2 1, 
Răducioiu (Dinamo) — 5 J,
Craiu (Steaua) — 3 j, Cr. Sava 
(Dinamo) — 5 j, Motroc (Spor
tul Stud.) — 2 j, Gh. Gigei 
(Sportul Stud.) — 3 j, Ion Gigi 
(Oțelul -........................... - —
(Rapid) 
(Steaua) 
cîmp.

„îmbucurător este faptu] — 
spunea Gh. Ola — că foarte 
mulți dintre acești jucători ti
neri, toți sub 20 de ani, au 
avut o prestație peste așteptări 
în fața unor adversari puter
nici. O mențiune specială pen
tru Prunca, Ursea, Zamfir, Bu
naciu, Craiu, Lupescu, Cr. 
Sava, și I. Gigi, talente auten
tice, care, urmărite în conti
nuare, sînt reale promisiuni 
pentru întregirea în perspectivă 
a loturilor reprezentative".

Galați) —— 4 j, Oanțâ
— 1 j, și Alexandru
— 3 j, — jucători de

Gheorghe NERTEA

• CU CÎTEVA 
MINUTE înainte de 
Începerea meciului 
Aripile Victoria Ba
cău — Olimpia Rm. 
Sărat, cel ma! emo
ționat era președin
tele clubului băcă
uan, I. Pravăț, ca
re ne declara : 
„Este un meci greu 
și noi nu ne putem 
permite să mal 
pierdem nici un 
punct pe teren pro
priu, acum in a- 
eeastă bătălie pen
tru evitarea retro
gradării, in care 
sînt angrenate mai 
multe echipe". Și a 
avut dreptate, pen
tru că oaspeții au 
lăsat o bună impre
sie, fiind adversari 
incomozi, care s-au 
opus ou multă dîr- 
zenie dorinței de 
victorie a gazdelor. 
• In formația bă
căuană evoluează 
doi Jucători, Ursică 
și Urzică ; între S 
și Z — nici o legă
tură de rudenie. De 
altfel, primul a ju
cat și în Divizia A. 
la S.C. Bacău.

• EMOȚII MARI 
în ambele tabere 
înaintea partidei 
C.I.L. Sighet — Au
rul Brad (scor 2—0). 
Pe de o parte, Ion 
Sauliuc, președinte
le lui C.I.L., se des
tăinuia : „Avem e- 
moții, intrucit, deși, 
jucăm acasă Încă 
două meciuri, 
intilni echipe 
ternice, ea de . 
liderul seriei, «Poli» 
Timișoara, și C.S. 
U.T.A.". La rândul 
său, Al. Jurcă, se
cretarul asociației 
Aurul Brad, avea 
motivele sale de În
grijorare, tntrucîi

vom 
pu- 

pildă

W'HMSII'UIA DE STAI IDTO PRONOSPORT INEORMEAZA

• MARIN MO
RARII, antrenorul 
secund al echipei 
Progresul Vulcan, 
ne declara, Înaintea

• BILETELE pentru 
meciul Rapid — Univer
sitatea Craiova, care va 
avea loc sîmbătă, pe sta
dionul Giulești, se vor 
pune în vînzare astăzi, 
începînd de la ora 13, la 
casele obișnuite.

• CIȘT1GURILE CONCURSULUI PRONOSPORT DIN 7 IUNIE

Categoria 1 (12 rezultate) : 37 variante 25% a 16.711 lei;
Categoria 2 (11 rezultate) : 20 

variante 25% a 717 lei;
Categoria 3 (10 rezultate) : 195 

variante 25% a 133 lei.

variante 100%

variante 100%

a 2.868 lei' și 595

a 532 lei și 5.281

nda lunii iunie ’
1

\TATE IN STAȚIUNI MONTANE
Poiana Brașov, Bușteni. Sinaia, Pre- 

)șu, Păltiniș, Borșa, Tușnad, Borsec,

de la agențiile oficiilor iudețene <le 
București și veți afla drumul cel nul 
organismului.

vTATE IN STAȚIUNEA ÎNDRĂGIȚI!

• De astăzi, tragerile obișnuite 
PRONOEXPRES se prezintă cu 
noutăți în ceea ce privește crite
riile de atribuire a câștigurilor. 
Vă reamintim că, în esență, este 
vorba de creșterea plafonului mi
nim de cîștiguri, astfel că cele cu 
valoare fixă nu pot fi mai mici 
de 100 de lei. Tragerea de astăzi 
va avea loc în Bucureștii, în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
începînd de la ora 15,50. Transmi
sia radio a desfășurării tragerii 
se va face la ora 1<>,15, pe pro
gramul I. Numerele extrase vor fi 
transmise și în reluare, în aceeași 
zi, la ora 18,55, pe programul n, 
și la ora 23,10. pe programul I, 
precum și joi, H iunie, la ora 
8,55, tot pe programul I.

• Săptămîna ___
precis duminică, 14 iunie — este 
programată o nouă TRAGERE 
EXCEPȚIONALA LOTO, CU toată 
suita de cîștiguri proprie acestei 
acțiuni: autoturisme Dacia 1300, 
excursii în R.S. Cehoslovacă și 
importante cîștiguri în numerar. 
Formula tehnică se distinge, la 
rîndul ei, prin elemente care o 
fac deosebit de atractivă și de in
teresantă. între altele, menționăm 
cele 66 de numere extrase, în ca
drul 
două 
două 
faza 
a se 
mere 
trase.

aceasta mal

a 7 extrageri, cuprinse în 
faze. Tragerile „legate" (cite 
la faza i și toate 3 de la 

a Il-a), dau posibilitate de 
obțină cîștiguri și cu 3 nu- 
din 24 și, respectiv, 18 ex-

Centrul olimpic de fotbal Viitorul Hunedoara organizează 
în perioada 22—24 iunie a.c. o selecție pentru următoarele 
categorii de virstă:

SELECȚIE LA CENTRUL OLIMPIC 
VIITORUL HUNEDOARA

• în zilele de 22 și 23 iunie, între orele 9 și 14, pentru 
sportivii născuți în anii 1971, 1972 și 1973 (după 1 august).
• în ziua de 24 Iunie, între orele 9 și 14. pentru sportivii 

născuți în anii 1969 și 1970 (după 1 august).
Selecția va avea loc pe stadionul C“ - 

doara
Elevii admiși beneficiază de cazare • - =-*

școlarizare în municipiul Hunedoara.
Relații suplimentare la telefon 957/1 4! Mi •>

dfc» E-



UN SUCCES
(Urmare din pag. 1)

CARE OBLIGA
partidul și statui nostru, hand- 
balistii români au făcut — ca 
în ătîtea rînduri — ca tricolo
rul scump al patriei să se înal
țe pe cel mai înalt catarg, pri
nos de fierbinte recunoștință.

In sfîrșit, dar nu în ultimul 
rînd, școala românescă de 
handbal se afirmă din _ nou 
prin tehnicieni de marcă — 
antrenorii emeriți Nicolae Ne- 
def și Eugen Trofîn, cu suc
cese mondiale atît la universi
tari, cit și ia cele de seniori, 
cărora, lată, li se alătură Ro
land Gunesch, un antrenor tî- 
năr, dar al, cărui nume în lu
mea handbalului este bine cu
noscut, el fiind de două ori 
campion mondial, cu echipa 
României (1970 și 1974).

Frumoasa victorie din finala 
ediției jubiliare a Campionatu
lui Mondial a consemnat toto
dată un nou succes organizato
ric, că totdeauna de altfel cînd 
România a fost gazda unor 
competiții sportive de anvergu
ră, motiv pentru care forurile 
studențești și sportive, a căror 
colaborare . și-a arătat roadele, 
merită cele mai calde felicitări.

Handbaliștii români au cuce
rit al șaselea titlu mondial uni
versitar consecutiv. încă de pe 
acum trebuie să-l pregătească 
pe al șaptelea... Și așa în con
tinuare. Aplauzele s-au stins, 
încet. Le vor lua locul, curînd 
stridențele obișnuite ale fluie
rului antrenorului și sudoarea 
va apărea din nou pe frunțile 
care poartă astăzi cu mîndrie 
laurii victoriei.

Revenind la evoluția selec
ționatei universitare de hand
bal, opinăm că ea a marcat o 
creștere de la meci la meci. 
Partenerele întîlnite în grupa 
preliminară de la Timișoara, 
în ordine Bulgaria, Elveția și 
Nigeria, au pus probleme di
ferite, cărora handbaliștii noș
tri le-au găsit cele mai bune 
soluții. O caracteristică esen
țială a fost aceea a apărării 
avansate, mobile și agresive, 
adică așa cum joacă la ora ac
tuală cele mai bune echipe din 
lume. Creșterea valorii parte
nerilor, în semifinale — Po
lonia și Iugoslavia — a însem-

nat adaptarea din mers a ex
primării în teren, păstrîndu-se 
elementele de fond : apărarea 
de care am amintit, plus creș
terea vitezei de circulație a 
mingii în atac, cea mai bună 
soluție pentru crearea breșelor 
în apărarea adversă, a rapor
tului supranumeric favorabil 
pentru finalizare. Un aport 
deosebit l-au avut extremele, 
în principal Dumitru Berbece 
si Constantin Petre. Semnifica
tiv în acest sens este faptul 
că Berbece este golgeterul e- 
chipel, cu 42 de puncte înscri
se. O creștere a eficacității în 
joc, cu rezolvări din ce în ce 
mai bune, a marcat Adrian 
Ghimeș în importantul post de 
conducător de joc, cu multe 
goluri înscrise în momente- 
cheie ale jocurilor, așa cum a 
fost în partida cu echipa Iugo
slaviei sau în cea cu selecțio
nata U.R.S.S.
' Fingja, cîștigată net și dato

rită prestației de excepție a 
portarului Alexandru Buligan, 
a însemnat și revenirea la pa
rametrii cunoscuți a altor doi 
jucători de bază — Marian Du
mitru și Măricel Voinea, ace
iași jucători puternici, cerebrali, 
al căror aport a fost deosebit 
de util în stabilirea ordinii fi
nale pe podiumul de premiere. 
Am lăsat la urmă pivoții — 
Ion Mocanu și Doru Porumb 
— a căror evoluție a fost fluc
tuantă, dar care, sigur, au avut 
partea lor — și nu de negli
jat — în obținerea victoriei. 
Dacă randamentul lui Tudor 
Roșea, George Dogărescu și a 
celorlalți jucători de rezervă 
ar fi fost superior, randamen
tul general 
fost și mai 
s-a probat 
că se poate
greul drum
începe, cel al readucerii hand
balului românesc la cotele 
mondiale. Cum s-a muncit 
cum. atmosfera, în general, 
cadrul echipei sînt semne 
bun augur. Sîntem convinși
jucătorii și antrenorii nu vor 
uita că munca fără preget este 
cheia succesului, că pregătirea 
atentă, responsabilă nu poate 
fi înlocuită cu nimic.

a] echipei ar fi 
crescut. Oricum, 

că resurse există, 
ataca cu încredere 
care abia acum

a- 
în 
dc 
că

„CUPA DAVIS"
(Urmare din pag. 1)

refacere, în urma unei întin
deri la piciorul drept. Sperăm 
ca, pină la ora începerii parti
dei, cl să fie complet refăcut**, 
ne-a lămurit medicul echipei. 
George Panaitescu. „Centralul** 
brașovean pare să „spună" mul
te jucătorilor noștri, dar cele 
mai multe — ați ghicit, desi
gur —, tot lui Florin. Aici, el 
a cîștigat primul său titlu de 
campion al țării la seniori pe 
vremea cînd încă mai era ju
nior (1979). „Cine poate să ui
te..." începe campionul nostru 
o amintire, dar antrenorul Ște
fan Georgescu nu acceptă vor
bărie. „Ne așteaptă un meci 
greu. Sigur, prima șansă o a- 
vem noi, dar tenisul se joacă 
mereu pină la ultima minge.**

Ceilalți componenți ai lotu
lui? Adrian Marcu. Andrei Dir- 
zu, Mihai Vanță, George Cosac 
și, bineînțeles. Dumitru Hără- 
dău, ca de obicei prezent să 
dea o mînă de ajutor „băieți
lor**. începe să se contureze 
echipa pentru „simpluri**: Se- 
gărceanu și Marcu. primul — 
om de bază, de obicei. în echi
pa de Cupa Davis, al doilea — 
recomandat de forma bună din 
ultimul timp. Pentru dublu, 
variantele se numesc Segăr- 
ceanu — Dîrzu. Segărceanu — 
Marcu și Vanță — Comănescu.

Atmosfera bună din cadrul 
echipei, umbrită doar de acci
dentarea primului nostru ju
cător (sperăm, recuperabilă 
pînă vineri, pentru că știm cîl 
înseamnă acest tenismen pen
tru echipă), încrederea cu ca
re ai noștri privesc apropiatul 
examen, dar și hotărîrea lor 
de a obține calificarea — toa
te ne determină să fim opti
miști. Tragerea ia sorți a or
dinii de disputare a partidelor 
va avea loc joi la prînz, Vre
mea este frumoasă la ora con
vorbirii noastre, oaspeții so
sesc în această noapte (n.n. 
ieri noapte) la Brașov — iată 
cîteva dintre ultimele amănun
te ale zilei.

DE PE PISTELE DE ATLETISM
• Paula Ivan a evoluat
în cadrul „Memorialului fra

ților Znamenski" de la Mos
cova, competiție prestigioasă 
care contează și ca al doilea 
concurs, 
cadrul 
Mobil, 
seamă 
loare. 
purtat 
tantă Paula Ivan care a termi
nat învingătoare în cursa de 
1500 m. Ea a fost cronometrată 
cu timpul de 4:04,72, care re
prezintă una dintre cele mai 
bune performanțe mondiale ale 
actualului sezon și care-i aduce 
9 puncte în clasamentul Mare
lui Premiu IAAF-Mobil. Paula 
Ivan a avut o evoluție bună, 
impunîndu-se cu autoritate în 
fața sovieticei Olga Parliuk — 
4:08,12 si britanicei Liz Linch 
— 4:09,00.

La 400 mg, probă cîștigată de 
sovietica Anna Ambrazene 
(55,44), Nicoleta Căruțașu s-a 
clasat a patra în 56,15. Reamin
tim că la 800 m Mitica Jun
ghiata a fost a treia, cu 1:58,52.

MILANO. Cîteva rezultate 
obținute de atleți italieni : lun
gime : ' ”
8,19 m. înălțime : 
2,24 m, greutate : 
Andrei 20,40 m.

BATON ROUGE.
ma zi a concursului din loca-

primul european, din 
Marelui Premiu IAAF- 
au fost înregistrate o 

de rezultate de bună va- 
Un frumos succes a re- 
tînăra noastră reprezen-

Giovanni Evangelist! 
Luca Tozo 
Allessandro

în ulti-

CUPA MONDIALĂ LA RUGBY
SYDNEY. Sferturile de finală 

ale Cupei Mondiale la rugby 
s-au încheiat cu următoarele 
rezultate: Noua Zeelandă — 
Scoția 30—3, Franța — Insulele 
Fidji 31—16, Australia — Irlan
da 33—15, Țara Galilor — An
glia 16—3. în semifinalele com
petiției se vor întâlni Australia 
cu Franța și Noua Zeelandă cu 
Țara Galilor.

TURUL CICLIST AL ITALIEI
Cea de a 16-a etapă a Turu

lui Italiei, desfășurată pe dis
tanța de 210 km, între locali
tățile Sappada șl Canazei s-a 
încheiat cu succesul rutierului 
olandez Johan van der Velde, 
cronometrat în 6.16:28. După 
2:19 a trecut linia de sosire 
italianul Moreno Argentin. în 
același timp a maj sosit și un 
pluton de nouă cicliști, între 
care se afla și liderul cursei, 
irlandezul Stephen Roche și 
fostul lider, italianul Roberto 
Visentini.

Etapa a 17-a a măsurat și ea.

CONCURS DE TIR

tot peste 200 km, fiind una din
tre etapele lung; ale Turului 
(204 km), între Canazei și Riva 
del Garda. în această etapă a 
fost înregistrată o spectaculoa
să evadare a unui trio italian 
(Marco Vitali, Alessandro Pa- 
ganessi și Marco Giovanetti) 
care a cîștigat detașat această 
etapa, cu timpul de 5.42:52. 
Ceilalți concurenți au terminat 
parcursul la diferențe aprecia
bile : Benny van Brabant (Bel
gia), după 4:41, Christian Jour
dan (Franța), după 7:05, Urs 
Freuler (Elveția), după 8:37. Cu 
aceeași întirziere a fost înre
gistrat șl Roche, care se men
ține însă lider al clasamentului 
general.

LA ZURICH
Concurs de tir pe poligonul 

din Zurich. Proba de pistol li
ber s-a încheiat cu victoria 
sportivului sovietic Igor Ba- 
sinski, înregistrat cu 661 p. Ală
turi de el, pe podiumul de pre
miere au mai urcat Gernot 
Eder (R.D. Germană), cu 660 p 
și Sakari Paasonen (Finlanda), 
cu 657 p.

CAMPIONATELE ASIEI
LA VOLEI FEMININ
In R.P. Chineză se desfășoa

ră Campionatul Asiei ia volei 
feminin. Cîteva rezultate : R.P. 
Chineză — Hong Kong 3—0 (3, 
1, 2), Japonia — Australia 3—0 
(1, 1, 1).

remarcabil la Moscova
litate sprinterul Floyd Herad 
a terminat învingător în cursa 
de 200 m, cu timpul de 20,03, 
iar nigerianul Paul Emordi s-a 
situat pe primul loc la săritu
ra în lungime, cu 8,25 m. Spor
tiva americană Sheila Hudson 
a . stabilit un nou record mon
dial în proba feminină de tri
plusalt cu performanța de 13,78 
m. Vechiul record era de 13,73 
m și aparținea atletei Flora 
Hyacinth' din Insulele Virgine, 
în același concurs, Harry Rey
nolds (19 ani) a înregistrat re

cordul mondial la 400 m (la 
nivelul mării) cu un rezultat 
de 44,10 s (recordul mondial 
absolut, realizat la Ciudad de 
Mexico, în 1968, este de 43,86 s 
— Lee Evans).

NEW YORK, — în concursul 
de la Eugene (Oregon), ameri
canul Kirk Baptiste a cîștigat 
proba de 200 m, cu timpul de 
20,45, iar brazilianul Jose Luis 
Barbosa s-a situat pe primul 
loc în cursa de 800 m cu 1:46,08.

Alte rezultate : 5 000 m : Doug 
Padilla (S.U.A.) -
10 000 m : Douglas 
(Kenya) — 28:06 ;
Willie Banks (S.U.A.) — 16,92 m.

iS**.**.v.v«v.,.',.’.'*.-.*.,.’«v

Carnet extern

ATLEȚI INVINCIBILI!?

13:30,20 ; 
Wakliburi 
triplusalt:

Activitatea sportivă cea de toate zilele se desfășoară între 
cele două extreme: victoria și înfringerea. Evident, și, desigur, 
înțelegeți de ce, nu este un adevărat sportiv acela care nu-și face 
din victorie un crez, care nu se pregătește în consecință și care 
nu se străduiește din răsputeri s-o obțină. Sînt unii sportivi care 
au rămas în istorie doar prin una sau două victorii prestigioase, 
dar sînt și destule cazuri de sportivi dintr-o altă categorie, deo
sebită, care ișl au palmaresul ornat cu zeci și zeci de victorii și 
care au avut, la un moment dat, o anume aureolă de... invinci
bilitate. Exemplul cel mai tipic pe care-l avem este cel al marii 
noastre atlete Iolanda Balaș-Soter care, după Jocurile Olimpice 
de la Melbourne, din 1956 și pînă ce a abandonat activitatea com- 
petițională atletică, 10 ani mai tirziu, n-a știut ce este aceea in- 
frîngere l Și în acest interval de timp ea a întilnit întreaga elită 
mondială a săriturii în înălțime. Superioritatea ei era atît de ca
tegorică incit, spre exempiu, in 1961 cînd a realizat cel de al 
14-lea record mondial al său, in topul mondial al săriturii în 
înălțime primele 64 de performanțe, (pină la 1.80 m), ii aparți
neau în exclusivitate, următoarea clasată fiind înregistrată doar 
cu rezultatul de 1,78 m !

Tot o astfel de aureolă de invincibilitate a arborat și alergă
torul american Edwin Moses care, la fel, în decurs de 10 ani a 
repurtat 122 de victorii in proba de 400 mg. Iată însă că zilele 
trecute, Moses a fost învins intr-un concurs la Madrid de com
patriotul său Danny Harris, ambii înreglstrînd, cu acest prlle), 
rezultate excelente: 47,56 . (Harris) și 47,69 Moses). Dar cine este 
acest Harris care a întrerupt seria, cu adevărat spectaculoasă, a 
cestul „monstru sacru" care se numește Edwin Moses. El este 
un tinăr alergător de culoare, ca șl Moses, născut la 7 septem
brie 1965 (este deci cu 10 ani mal tinăr decît marele său rival). 
Are 183 cm înălțime și 77 kg greutate. A început să alerge 400 mg 
în 1934, de la 24 martie, după ce cu un an mal înainte concurase, 
ce este drept, la 300 mg. Foarte înzestrat pentru această probă, 
chiar la a treia cursă din carieră, a îmbunătățit recordul mondial 
de juniori, cum mai . avea s-o facă de alte cîteva ori, la a 4-a, 
a 6-a a 9-a și la a 11-a cursă. Astfel, el a preluat recordul 
mondial de juniori, duclndu-l de la 49,55 s la 48,02 s. Evoluția 
sa in timp este pe deplin elocventă :1984 — 48,02 s. 1985 — 47,63 
șl 1986 — 47,82. (Anul trecut a fost al doilea in Marele Premiu 
IAAF-Mobil, la 400 mg cu 57 p. după un alt american Andre 
Phillips — 61 p.) Alte rezultate ale lui Harris: 100 m — 9,9 (cu 
vtnt !) în 1985, 200 m — 20,91 
tn anul debutului său a fost 
Angeles, clasîndu-se al doilea, 
pic Edwin Moses — 47,75.

Și acum, ce va mai urma ?

în 1984 și 400 m — 45,3 în 1984. 
selecționat pentru J.O. de la Los 
cu 43,13 s, după campionul olim-

Romeo VILARA J

FINALE DE CUPĂ
ITALIA. Napoli, după ce a 

gat campionatul, a învins în 
tur al finalei Cupei Italiei, 
3—0 (0—0) pe Atalanta din 
gamo. La meci au asistat 
de spectatori.

BELGIA. Trofeul a fost cîștigat 
de F.C. Malines, care în returul 
finalei a întrecut pe Wințerslag

cîști- 
meci

cu 
Ber-

60 000

cu 3—0 (în tur î—O). ultima a 
promovat anul acesta în prima 
divizie,

ALBANIA. Prima manșă a fina
lei. Vlaznia Skodra — Flamurtarî 
Vlora 3—0.

ELVEȚIA. In finală ,1a Berna: 
Young Boys — Servette 4—2, du
pă prelungiri.

SE CONTUREAZĂ CAMPIOANELE
in majoritatea țărilor, campio

natele naționale ale sezonului 
1986—87 se apropie de sfîrșit.
. * In Cehoslovacia, Sparta Pla
ga este virtuală oampioană avlnd 
(după 28 de etape) 39 p. Ea este 
urmată de Vitkovlce cu 33 p și 
Dunajska Streda 32 p. Rezultate 
(■et. 28): Sparta Praga — Trnava 
3—0, Vitkovice — Banska Bystri
ca 1—1, Cheb — Dukla Praga 1—1,

Preșov — Olomouc 2—0, Ceske 
Budejovice — Bohemians 1—2, Zl- 
lina — Nitra 2—0. Dunajska Stre- 
da — Plsen ,2—1 Slavia Praga — 
Ostrava 5—3.
• Echipa Guadalajara a cîștigat 

campionatul Mexicului, învingînd 
in meciul decisiv, cu 3—0, forma
ția Cruz Azul din Ciudad de 
Mexico. Noua campioană a cu
cerit pentru a 9-a oară titlul (ul
tima dată in 1970).

o ultimele știri o ultimele /-exultate q ultimele știri o ultimele rezultate o
BASCHET • In penultima zl a 

turneului feminin de la Budapes
ta echipa Bulgariei a întrecut cu 
83—81 (49—40) reprezentativa țării 
gazdă. Intr-un alt joc. canada a 
dispus de Cuba cu 78—69 (44—38).

BOX • La Turneul internațio
nal „Cardln ’87“, desfășurat la 
Santa Clara, toate cele 12 cate
gorii de greutate au fost cîștigale 
de pugiliști cubanezi. Intr-unu! 
dintre cele mai spectaculoase me
ciuri ale galei finale, la catego
ria mijlocie, Angel Espinosa l-a 
învins prin k.o. tehnic pe Julio 
Quintana. Tot înainte de limită, 
la categoria supergrea, Jorge Luis 
Gonzalez l-a întrecut pe Isaac 
Barrientos. La categoria ușoară. 
Candeiario Duvergel a cîștigat la 
puncte, decizie 5—0. tn fața lui 
Antonio Carrera.

MOTOCICLISM » tn cadrul u- 
nei etape a c.M. desfășurate la 
Salzburg, pe primele locuri s-au

clasat următorii: izo cmc: Fausto 
Gransini (Italia) — 33:57,20 (pe 
93,340 km); 250 cmc: Anton Mang 
(R.F.G.) 35:01,18 (101.16 km); 500
cmc: Wayne Gardner (Australia) 
39:57,89 (123,047 km); ataș: Biland- 
Waltisberg (Elveția) 32:15,43 (93.34 
km).

SCRIMA • Concursul de spadă 
desfășurat în oapitala Franței a 
propulsat în prim-planul mondial 
al acestei probe pe tînârul trăgă
tor vest-german Arndt Schmidt 
(21 ani; 190 cm înălțime) care l-a 
întrecut pe campionul mondial, 
francezul Philippe Riboud, cu 5—2 
și 5—1. In finală el a dispus de 
italianul Stefano Petano. cu 5—4 
și 5—1. Locul al treilea a fost o- 
cupat tot de un trăgător vest- 
german. Volker Fischer.

TENIS • tn finala turneului in
ternațional feminin de la Becken
ham (Anglia), jucătoarea ameri
cană Barbara Potter a învlns-o

cu 1—6, 7—5 pe coechipiera sa A- 
lycia Noulton. • Turneul de la 
Dortmund a luat sfîrșit cu suc
cesul lui Ronald Agenor (Haiti) 
care a dispus de iugoslavul Bru
no Oresar, cu 4—6, 7—5, 6—3. La 
dublu, cuplul Bruce Derlin, Men
no Osting (Noua Zeelandă. Olan
da) a întrecut perechea vest-ger- 
mană Udo Riglenski, Wolfgang 
Popp, cu 7—6, 6—7, 6—2 • La
Manchester, în finală, Julie Ri
chardson (Noua Zeelandă) a în
vins cu 4—6, 6—2, 6—2 pe ameri
canca Kim Steinmetz • S-a în
cheiat și turneul de la Gara am 
Kamp (în Austria) care a pro
gramat finalele: simplu bărbați: 
Tomas Smid (Cehoslovacia) — 
Horst Skoff (Austria) 6—0, 7—6, 
simplu femei: Marion Maruschka 
— Karin Oberleitner (ambele Aus
tria) 6—1, 7—5, dublu bărbați: 
Smidt, Stanislav Blrner (Cehoslo
vacia) — Chris Lewis. Skoff (Noua 
Zeelandă, Austria) 6—2. 6—4.

• Gornik Zabrze este virtuala 
campioană a Poloniei. în etapa a 
28-a s-a disputat derbyul dintre 
Gornik Zabrze șl Pogon Szczecin 
(2—1). înaintea ultimelor două e- 
tape, în clasament conduce Gor
nik cu 47 p, urmată de Sczecin 
— 39 p, G.K.S. Katowice — 38 p.
• M.T.K. a terminat la egalitate 

(0—0) cu Ujpesti Dozsa, în etapa 
a 29-a din Ungaria și totalizează 
42 p. Este urmată de Ujpesti 
Dozsa 38 P, Tatabanya 35 p. Hon- 
ved 33 p, Ferencvaros 32 p. Alte 
rezultate din penultima rundă: 
Honved — Videoton. 5—0, Vasas — 
Tatabanya 3—2, Ferencvaros — 
Siofok 3—2, Gyor — Pecs 4—1.

U.R.S.S. (et. 12). Echipa Spartak 
Moscova a învins eu 2—1 forma
ția Kairat Alma Ata, Iar Dina
mo Kiev a dispus cu 1—0 de Ze
nit Leningrad. Alte rezultate: Me
tallist Harkov — Jalghiris Vilnius 
1—0; Dinamo Tbilisi — Șahtior 
Donețk 2—1; Ararat Erevan — 
T.S.K.A. Moscova 3—0; Neftci 
Baku — Dinamo Moscova 2—1. 
Lideră a clasamentului se menți
ne formația Spartak Moscova cu 
19 p.


