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ELENA CEAUȘESCU,
IN JUDEȚUL BIHOR

portul
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATE FIZICA Șl SPORT

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a continuat, joi 
dimineața, vizita de lucru în 
județul Bihor.

Ca și în ziua precedentă, 
vizita a prilejuit o analiză cu
prinzătoare a modului în care 
colectivele acestor întreprinderi 
acționează pentru îndeplinirea 
în cele mai bune condiții a 
sarcinilor de plan pe anul în 
curs, pe întregul cincinal, sta- 
bilindu-sc, în spiritul hotărî- 
rilor celui de-al XIII-lea Con
gres al partidului, al indica
țiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu diferite prilejuri, 
măsuri concrete, eficiente, me
nite să asigure prosperitatea 
continuă a acestui județ, creș
terea contribuției sale la înflo
rirea României socialiste.

La vizita de lucru au parti
cipat tovarășii Emil Bobu, 
Vasile Bărbuleseu, Silviu 
Curticeanu.

In drum spre obiectivele vi
zitate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au străbătut, într-o 
mașină deschisă, străzile muni
cipiului, care, încă din primele 
ore ale dimineții, au fost mar
tore ale unor emoționante ma
nifestări ale entuziasmului și 
bucuriei orădenilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu căldură manifestări
lor de dragoste exprimate de toți 
cei aflați pe întregul traseu 
străbătut de coloana de mașini.

Cu aceleași sentimente de 
aleasă stimă și 
fost intimpinați 
Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu 
PRINDEREA DE 
NELTE „ÎNFRĂȚIREA", 
mul obiectiv inscris în progra
mul vizitei de lucru.

Intreținîndu-se în repetate 
rînduri, pe parcursul vizitei în 
sectoarele de fabricație, eu 
grupuri de muncitori si mun
citoare, secretarul general a! 
partidului le-a cerut acestora să 
muncească cu aceeași 
tie și in viitor pentru

a

prețuire au 
tovarășul 

și tovarășa 
la ÎNTRE- 
MAȘINI-U- 

pri-

abnega- 
sporirea 
produc-producției, îndeosebi 

ției pentru export.
Cu prilejul vizitei 

unitate, secretarului 
partidului i-au fost . ___
în cadrul unei expoziții, o se
rie de produse noi ale între
prinderii orădene „METALICA", 
profilată pe fabricația de pro
duse de uz gospodăresc, de 
larg consum si a unor dispo
zitive speciale pentru industri
ile electronică si microelectronica.

In continuare, a fost vizitata 
ÎNTREPRINDEREA DE ALU
MINA ORADEA, unitate re
prezentativă a industriei noas
tre chimice.

in această 
general al 
prezentate,

★
Vizita de lucru pe care 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a efectuat-o în ju
dețul Bihor s-a încheiat cu o 
mare adunare populară, des
fășurată în Piața Victoriei, din 
municipiul Oradea,

Peste 100 000 de cetățeni 
orașul de pe Criș și din loca
litățile învecinate — mineri și 
petroliști, constructori de ma
șini, metalurgiști, chimiști, 
lucrători ai ogoarelor, oameni 
ai muncii din alte sectoare de 
activitate — au ținut să fie pre- 
zenți la această nouă întâlnire 
cu secretarul generai al parti
dului pentru a exprima, direct 
și cald, simțămintele de ne
țărmurită dragoste și profundă 
prețuire ale bihorenilor față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
cel mai iubit și stimat fiu al 
națiunii, care a făcut din slu
jirea Cu totală dăruire și ab
negație revoluționară a intere
selor patriei și poporului țelul 
suprem al întregii sale vieți 
și activități.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu la tribuna adunării 
populare a fost întâmpinată cu 
îndelungi și puternice urale și 
ovații.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Andrei Sorcoiu, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Bihor al P.C.R.

In continuare, au luat cuvîn- 
tul tovarășa Leontina Mihuța, 
secretar al comitetului de partid 
de la întreprinderea „Miorița*  
Oradea, Czege Alexandru, pre
ședintele Cooperativei agricole 
de producție Salonta, și Emil 
Mărginean, directorul între
prinderii de mașini-unelte „In 
frățirea" Oradea.

întâmpinat cu însuflețite urale 
ți ovații, a luat cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Cuvîntarea a fost urniăriîă 
cu cel mai viu interes, cu de
plină satisfacție și unanimă 
aprobare, fiind subliniată, în 
repetate rînduri, cu puternice 
urale și aclamații.

Marca adunare populară din 
municipiul Oradea s-a înche
iat într-o atmosferă de puter
nică vibrație patriotică.

In 
ale 
la adunare, _____  T.._
Ceaușescu și tovarășa 
Ceaușescu au luat loc ___
mașină deschisă. îndreptîndu-se 
spre aeroport. Cu aceleași calde 
sentimente, numeroși oameni 
ai muncii i-au salutat de-a lun
gul traseului. Pc aeroport, o 
gardă alcătuită din osta i, 
membri ai gărzilor patriotice 
și ai detașamentelor de pregă
tire a tineretului pentru apă
rarea patriei, a prezentat onorul.

Primul secretar al Comitetu
lui județean de partid a 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu vii mulțumiri pentru 
vizita efectuată, exprimînd an
gajamentul comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii biho- 
reni de a acționa cu abnegație 
și dăruire, în spiritul revoluțio
nar, pentru transpunerea 
neabătută în viață a orientări
lor și indicațiilor primite, pen
tru înfăptuirea în cele mai 
bune condiții a planului pe 
acest an și pe întregul cinci
nal, pentru a-și aduce astfel 
o tot mai mare contribuție la 
progresul general al patriei 
noastre socialiste.
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Azi, la arena de tenis Dinamo din Brașov

MECIUL ROMÂNIA - POLONIA ÎN
• Primul va intra in concurs Adrian Marcu • Au fost defini

tivate ți perechile de dublu : Florin Segărceanu — Andrei Dirzu 
și, respectiv, Lech Bienkowski - Wojciech Kowalski

BRAȘOV, 11 (prin telefon). 
Joi a fost o zi dedicată an
trenamentelor, atât pentru re
prezentanții noștri, cît și pen
tru oaspeți, antrenorii ambelor 
formații făcînd ultimele retu
șuri în vederea stabilirii echi
pierilor în proba de simplu a 
meciului de tenis din cadrul 
„Cupei Davis", zona europeană 
B, care începe mîine (n.r. azi) 
la arena Dinamo, între repre
zentantele României și Poloniei. 
Premiera brașoveană în dispu
ta „salatiere; de argint" este 
așteptată cu un deosebit inte
res, localnicii fiind posesorii u- 
nei mari tradiții în tenis.

La ora prînzului, într-unul 
din saloanele hotelului „Capitol" 
a avut loc tradiționala ceremo
nie de tragere la sorți a ordi
nii meciurilor de simplu. A- 
ceasta a fost efectuată in pre
zența 
tru) 
Peter

locale. Cei doi căpitani nejucă
tori nu au mai așteptat ziua

CUPA DAVIS“7»
meciului de dublu (sîmbătă) 
pentru a anunța, cu o oră îna
inte, conform tradiției, pere
chile ce le vor trimite pe te
ren, ci au făcut-o tot joi.

Iată 
sorți.

VINERI (de la ara 
Adrian Marcu — Wojciech Kowalski 
Florin Segărceanu - Lech Bienkowski 

SIMBATA (de la ora 15) 
Florin Segărceanu, Andrei Dirzu - 
Lech Bienkowski, Wojciech Kowalski 

DUMINICA (de la ara 13) 
Florin Segărceanu — Wojciech Kowalski ■ 
Adrian Marcu - Lech Bienkowski

rezultatul tragerii

arbitrului principal (neu- 
al întâlnirii, austriacul 

Madl, a oficialităților

La cîtcva minute după efec
tuarea tragerii la sorți am so
licitat scurte, declarații căpita
nilor nejucători ai celor două 
formații. Ștefan Georgescu, că
pitanul nejucător al echipei 
României : „Toate . tragerile la 
sorți, și deci și aceasta, sînt' 
bune. Important este să jucăm 
bine și totul să se termine cu...

bine". Witold Meres, căpitanul 
nejucător al echipei Poloniei, 
ne-a declarat telegrafic : „To
tul este O.K.“.

Să așteptăm primele schim
buri de mingi șl, pînă atunci,' 
să le urăm succes reprezentan
ților noștri.

Doina STÂNESCU

FINALE ALE DACIADEI SI CAMPIONATELOR NAȚIONALE LA NATATIE
■ ' 77
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IERI, LA BUCUREȘTI, CEA MAI RAPIDA

DIN SEZONUL INTERNATIONAL LA

CURSA FEMININA

200 m LIBER!

aclamațiile entuziaste 
tuturor participanților 

tovarășul Nicolae 
Elena 
într-o

Debut sub cele mai bune 
auspicii pentru finalele Dacia
dei și Campionatelor Naționale 
de înot ale seniorilor și junio
rilor! Ieri, în prima zi a com
petiției de la frumosul bazin 
bucureștean „23 August", am 
consemnat o seamă de rezulta
te ce atestă, o dată mai mult, 
-lașa atinsă la ora actuală de 
'runtașelc noastre în această 
'carte importantă disciplină 
olimpică.

Proba inaugurală a întrece
rilor, 200 m fluture feminin, a 
împlinit așteptările. Lidera 
topului mondial pe acest an 
(2:10,70), băimăreanca Stela 
Pura, a condus de la cap la 
cap, spre a obține în final un 
rezultat de ridicată valoare — 
2:11,25, ai treilea în 
cronometrulu; ’87, 
2:10.70 
2:11,21, 
Weigang (R.D.G.). 
timpi din această 
cursă sînt „de top". Anca Pă- 
trășcoiu a fost cel mai aproa
pe de Stela, 2:12,96 avînd o 
certă competitivitate interna
țională (rezultatul dinamovis- 
tei e cu atât mai remarcabil, 
cu cît ea se accidentase ușor 
la picior în timpul încălzirii)

ierarhiile 
după acel 

care-i aparține și 
înregistrat de Birte 

' Dar și alți
frumoasă

lin concurs bun au mai' făcu: 
tînăra brașoveancă Corina 
Dumitru și altă băimăreancă, 
Andreea Sighiarto. Disputa si
milară a băieților a oferit c 
strînsă luptă pentru întâieta
te, între doi foști campioni 
europeni de junior; — Robert 
Pinter și Cristian Ponta — și 
experimentatul sportiv Fla
vius Vișan. Primul a avut cîștig 
de cauză; noul titlu al băimă- 
reanului fiind dublat de îmbu
nătățirea propriului record na
țional, adus acum la 2:02,59.

La bras, proba mai șctirtă a 
avut-o în prim-plan pe Nocmi 
Lung. Deși, nu e prin exce
lență o specialistă a stilului, 
Noem, și-a impus „punctul de 
vedere", în' ciuda eforturilor 
Viorieăi Marin si Marinei Mi- 
clea. Cursa masculină a reve
nit. conform anticipărilor, ste-

SĂIIITUIIII SIBItM, PT
IA TRAMBULINĂ

JUCĂTOARELE DE LA ELECTROMURES TG. MURES> >

A TREIA OARA CONSECUTIV CAMPIOANE LA POPICE
Ambianță de întreceri cu 

miză mare, joi, pe arena cu 6 
piste Olimpia, din Capitală, 
unde s-a desfășurat returul 
turneului final feminin al Di
viziei A de popice. Cum rela
tam în prima cronică, căldura 
excesivă (temperatura în sală 
a oscilat 
grade) și 
ridicarea 
funcționat 
aceasta și

(Continuare in pao
Mureșenceie, ta clteva minute 

după ce au îmbrăcat tricourile de 
campioane (de la stingă): in rin-, 
dul de sus — Lenuța Togănel, Au
relia Șerdean, antrenorul Șandor 
Sercș, Ilona Bartha. Aurora Borca; 
jos — Doina Țăgean, Rodica Ba
ciu, Melinda Demeter șl Marla 

•■ean. Foto : Aurel D. NEAGU

de 
pentru 

care au 
de data 
unor ar-

între 30 și 35 
automatele 
popicelor,
anevoios,

din cauza

Pârtie: panții la finalele Daciadei 
și ale Campionatelor Naționale 
de sărituri, găzduite de bazinul 
special de la Ștrandul Tineretu
lui din Capitală, au inaugurat 
ieri întrecerile prin proba de 
trambulină 1 m. mai puțin spec
taculoasă decît cele de La tram
bulină 3 m și platformă, dar nu 
mai puțin pretențioasă în ceea ce 
privește solicitările tehnice. De
butul a fost făcut de juniori, din
tre care sibienii. mai precis cinci 
de la CSS (antrenori: D. popoaie 
si A. Găvozdea) și unui de la 
CSM, au ocupat prime’e șase 
locuri! Un succes remarcabil, 
pentru care sportivii. și antreno
rii respectivi merită laude. Dar., 
ce se întîmplă cu reprezentanții 
secțiilor bueureșt-eno? Este drent 
o generație destul de valoroasă a 
depășit anul acesta vîrsta 
rafukli. însă unde s:nt cei 
t-ebuiau să le ia locul?

La lunloare s-a dat o 
foarte strînsă 
titlului de, campioană.

junio-
eare

■1 *

luntă - 
pentru cucerirea 

aT'sța re
venind în mod surnrt-ț-ător. dar 
pe ’deplin m-ritat Gabri.'-’-'i Stol-a 
(antrenoare: - Angela • Von-rcuL 
care a întrecut-o ta ultima sări
tură pe Ioana Voicu. lide-ă a cla
samentului după nouă salturi.

Tn disputa seniorilor. Cornel 
Pop (antrenoare: Melania Treista
ru) a repurtat un succes firesc, 
talentatul sportiv lmpunîndu-se

tistului Dan Drăgulcț, urmat 
de constănțeanul de 15 ani 
Daniel Boncea si de Oclavian 
Budiu (de notat că înaintea 
reuniunii Laszlo Bay a reușit 
într-o. tentativă de record' de 
juniori — 1:08,61).

Un alt cap de afiș , l-a con
stituit întrecerea fetelor la 
200 liber. Ea reunea, doar, 18 
start un grup foarte select nu 
numai al înotului românesc,’ 
dar și al celui mondial. Spe
ranțele s-au dovedit întru totul 
îndreptățite. A fost o disputa 
pasionantă realmente. Cu un 
start furtunos al Tamarei Cos- 
tache, ploieșteanca întoreînd 
prima la 50 m, menținînd u- 
șer avans la „sută". dar cu

Geo RAEȚCHI

(Continuare in nao i 1-a)

PRIMELE SASE LOCURI
(1 m) JUNIORI!

prin acuratețea execuțiilor și prin 
constanța de metronom manifes
tată la flecare salt; ceea ce nu au 
făcut principalii săi rivali Lajc- 
sak șl I. Petrache, nesiguri la 
unele sărituri.

La senioare. Ileana Gheorghe 
(antrenoare: Melania Treistaru) 
a obținut și ea o victorie aștep
tată. Iar Cristina Timar și-a fă
cut o reintrare promițătoare după 
o absență destul de îndelungată 
de la concursurile oficiale. Sur
priza probei a furnizat-o junioara 
Luana Ciufuligă clasată pe un 
onorabil loc 3 datorită unei evo
luții care îi confirmă incontesta- 
b'lu-i talent. De menționat că 
dintre juniorii care au luat parte 
si la întrecerea seniorilor. Ciufu
liră a obținut -el mai bun re
zultat.

Clasamente — SENIORI : 
(Progresul) 464 p. 2. 
(Steaua) 452.70 p. 3. 
(Lie. lnd. 37 Buc.) 436.15 
Avaslloaie (Lie. ind- 37)
5.

6.

1.
J. 

I. I.

Sibiu) 
Sibiu) 
Ile: na
P. z.

C. Hila (CSM
S. Fredel (CSȘ 

SENIOARE : 1. 
{Progresul! 394 
Timar (CSS Triumf)
Luana Ciufulleă (Pro- 

Adriana Răs-

C. Pop
Lajcsak 
Petrache 
d. 4. Fi. 
421.20 P. 
420.10 p.
41« 20 p : 
Gheorghe 
Cristina 
373.55 p. 3. .
greșul) 343.10 p. 4.

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare in vag a <-a)
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PRODUCȚIE,CREAȚIE,SPORT... 1

BUNI GOSPODARI, BUNI ORGANIZATORI
• Am primit o invitație de 

la asociația sportivă Felix a 
întreprinderii de calculatoarr 
electronice din Capitală. I. Be- 
dreagă, responsabilul bazei 
sportive, ținea cu tot dinadin
sul să mergem pe malul La
cului Tei, unde cei din între
prinderea amintită „își durase
ră" un ioc de recreare de „toa 
tă frumusețea". Ne-am dus. Pe 
o suprafață de teren primită 
în gospodărire tn 1982 — loc 
viran, părăsit —, oamenii mun
cii de la cunoscuta Întreprin
dere bucureșteană, adică cei 
care produc calculatoarele „Co
ral", „Independent". .,Felix" 
ș.a., au amenajat : un ‘ teren de 
fotbal; o suprafață de beton, 
în curs de bituminizare, pe 
care se poate juca volei, bas
chet, handbal; un sector de 
joacă pentru copii, cu diverse 
aparate ; plajă...

O bază pe care tineri și a- 
dulți din întreprindere vin cu 
plăcere, se destind, fac sport. 
La umbra copacilor de aici 
am discutat cu inginerii D. Co- 
sașu — vicepreședinte al comi
tetului sindicatului, și I. Tu- 
dose — președintele asociației. 
Făuritorii de „calculatoare e- 
lectronice" iubesc sportul. Par
ticipă la competiții sportive de 
masă : fotbal, handbal, șah, te
nis de masă, ba chiar și schi. 
Interesant, asociația dispune de 
o bună secție de turism-alpi- 
nism.

Ne-a făcut plăcere vizita la 
baza sportivă amintită, bază 
a unor oameni harnici, plini de 
pasiune pentru sport. Ne-au 
îneîntat, totodată, aleile curate, 
cu frumoși arbori ornamentali 
și multe flori...

nizate de către C.J.E.F.S., Con
siliul județean al sindicatelor 
și Comitetul județean U.T.C. 
— s-au aflat participanți din 
județele : Buzău, Botoșani, Har
ghita, Vaslui și, firește. Bacău. 
De fapt, oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții ca 
Proletarul Bacău, IUC Borzești, 
ICEIL — Gh. Gheorghiu-Dej, 
întreprinderea minieră Bălan, 
Petrolul Moinești, Metalurgica 
Botoșani, Electro Botoșani, 
I.P.L. Buzău ș.a.

In program : întreceri de volei, 
handbal, popice, tenis, fotbal și 
orientare turistică — desfășu
rate, în majoritatea lor, pe 
frumoasa bază sportivă situată 
in centrul stațiunii —, urmărite 
de foarte mulți oameni ai mun
cii veniți la odihnă în această 
stațiune balneoclimaterică nu
mită Perla Moldovei. Un cuvînt 
bun și pentru sprijinul acordat 
reușitei Festivalului de către 
întreprinderea balneară Slănic.

*

****

UN SPRINT CIȘTIGAT PRIN... K.O. i
Recent, pe circuitul din Bd. 

Metalurgiei din Capitală, s-a 
desfășurat un concurs de ci
clism. Avînd în vedere ampla
sarea acestui circuit tn marele 
cartier Berceni, a venit lume 
multă să asiste atît la Întrece
rile celor mai mici cicliști, cît 
și la disputele celor angajați 
pe drumul performanței, 
niori și seniori.

Totul a fost frumos 
In penultimul tur al 
întrecerii seniorilor, 1
cînd un gest necu
getat a umbrit... t«- ,
tul. Marian Mărgi- 1
nean, supărat că ju
niorul Sorin Stoica, 
club, unul dintre fruntașii gene
rației, a îndrăznit să-i „prindă" 
plasa la un sprint, după tre
cerea prin fața corpului de o- 
flolali, nervos, l-a lovit cu 
pumnul. Dar, nemulțumit cu 
„po-rția" pe care l-o adminis
trase, după parcurgerea altor 
cîtorva zed de metri a repe
tat gestul, de data aceasta lo
viturile determinînd căderea 
lui Stoica și avarierea bici
cletei I

întrucît asemenea gesturi nu 
sînt chiar izolate în lumea ci

Timp de două zile, la București

jU-

pînă

clismului (vezi „Cupa F.R.c." 
de la Constanța, unde victimă 
a fost Ovidiu Mitran, de 
Metalul Plopeni, precum 
alte curse), iar Mărginean, 
se află la prima abatere 

ca 
adopte

Un minut 
de ETICA

coleg de

la 
Și 

nu 
de 
fe-acest gen, este timpul 

derația și clubul să 
măsuri ferme.

Ne întrebăm: ce au înțeles 
copiii, precum Dragoș Drăgan, 
Cezar Cornea sau Ion Hu(anu, 

care, la prima lor 
participare la o com
petiție de 
bucuroși de 
clasat pe 
martori la

ciclism, 
a se fi 
podium, 
aseme-au fost

nea gesturi reprobabile 7 Pen
tru el, să precizăm că minu
nata lume a sportului a clădit 
întotdeauna caractere tari, oa
meni de nădejde al societății. 
Iar cei certați cu morala, dis
ciplina sau cu racile In edu
cație s-au autoexclus; pentru 
că în Întrecerile de acest gen 
trebuie să învingă cel mai bun 
In discipline 
cel mai tare 
fara ringului

respectivă. nu 
In pumni, în a- 
de box...

Horațiu SIMA

„CUPA ORAȘELOR" LA CICLISM
Concursul Republican de mare 

fond la ciclism pentru juniori, 
dotat cu „Cupa orașelor*,  pro
gramează la București noi între
ceri. Astfel, astăzi, cu începere 
de la ora 10,30, pe Șos. Olteniței 
(km. 13,500) se va desfășura eta
pa a 5-a, ccxntratimp-echipe, 50 
km. Startul se va da în ordinea 
inversă a clasamentului general, 
pe echipe, iar miine, sîmbătă 13 
iunie, este programată etapa a 
6-a, fond 120 km, pe traseul Șos. 
Olteniței — Greaca și retur.

La întreceri participă selepțîo- 
nate din toate orașele cu secții 
de ciclism.
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• Din nou, o. sărbătoare a 
sportului de masă în județul 
Bacău: la sfîrșitul săptămînii 
trecute s-a desfășurat cea de 
a 14-a ediție a Festivalului 
sportiv al Slăniculuj Moldovei. 
La startul întrecerilor — orga-

• Există în Capitală, pe ca
lea Dudești, o frumoasă bază 
sportivă a întreprinderii Tim
puri Noi, Am vizitat-o zilele 
trecute și... n-am mai găsit-o 
cum o știam. Spiritul gospodă
resc care făcea din această 
bază o mică bijuterie sportivă, 
s-a cam tocit. Este drept, s-a 
făcut ceva în materie de vop- 
sitorie, s-a aranjat bazinul de 
înot, suprafața cu arbori orna
mentali și flori este frumoasă, 
dar maj sînt multe de rezol
vat : scaunele balansoarelor 
pentru copii sînt rupte sau dis
părute, parcul este murdar, 
chioșcul are geamuri sparte, 
pe nisipul bazinului de înot a 
crescut iarba, între băncile 
teatrului în aer liber au năpă
dit buruienile.

Și atunci ? Ce satisfacție pot 
avea cei ce, după orele de 
muncă, vin să se destindă aici?

0 întrecere tradițională: „MARȘUL FACTORILOR POȘTALI44
Pe Stadionul Tineretului din 

Capitală s-a derulat recent în
trecerea pe municipiu a tradi
ționalei competiții „Marșul fac
torilor poștali", aflată la cea 
de-a 11-a ediție. De remarcat 
faptul că de mulți ani încoace 
nu se mai consemnează nici 
un abandon în concursurile 
poștașilor bucureșteni, atît fe
meile (pe un traseu de 2 km) 
cit și bărbații (un traseu de 5 
km) terminînd proba în bune 
condiții, chiar dacă unii din
tre concurenți sînt trecuți de 
cea de-a doua tinerețe. Nu-i 
de mirare, întrucît ei au o bună 
pregătire, fiind obișnuiți să 
parcurgă zj de zi, pe jos, zeci

de kilometri. Firește, emoțiile 
concursului nu i-au ocolit nici 
la start, dar nici la festivita
tea de premiere, ia fel de miș
cătoare ca in cazul celor ale 
performerilor.

Iată și cîțiva dintre c’știgă- 
tori: femei — Nicolcta Dinu 
(Atelierele Centrale din Direc
ția de Poștă), Cornelia Lehă- 
dus (PTTR 74), Mariana Stan 
(PTTR 6) ; bărbați — Ion Erciu 
(PTTR 24), Ion Dincă (PTTR 
20), Ștefan Olteanu (PTTR 32).

Să mai amintim, în final, ca 
la întrecere au participat peste 
160 de concurenți de la toate 
oficiile poștale din București, 

lori PANA — coresp.

ȘTIRI DIN ȘAH
• La inițiativa asociației spor

tive Caraimanul Bușteni, pasio
nați aj șahului din localitate au 
urmărit cu interes, în sala clu
bului întreprinderii de Hîrtie, în
trecerea dotată cu „Cupa Primă
verii*,  la care au luat parte 14 
concurenți. Cîștigătorul cupei a 
fost Victor Zbarcea, cu 10 puncte, 
urmat de Virgil Andrei, Viorel Sa- 
vu și Cristian Rîșnoveanu, fiecare 
cu 7,5 puncte. (Aurel MANELA — 
coresp.)
• între 15—26 iunie, asociația 

sportivă i.T. București organi
zează un festival șahlst care va 
cuprinde turnee pentru toate ca
tegoriile. înscrierile se fac la sala 
de șah din strada Lipscani nr. 21; 
tel. 13.76.35.
• între 2 și 12 august va avea 

loc tradiționalul „Festival șahlst 
vîlcean*,  ediția a IX-a, de vară. 
Festivalul are în program trei 
turnee: unul principal, masculin, 
altul tot principal, feminin, șl un 
turneu open. Organizatorii anun
ță un număr limitat, de locuri în 
open, participarea fiind asigurată 
prin confirmarea la termenul pre
văzut în invitațiile care se găsesc 
la toate consiliile județene.

pune
7.Ne 
moa

Grupaj realizat de
Modesto FERRARINI

UN MINIFESTIVAL AL SPORTULUI SĂTESC

„Cupa C.U.A.S.C. Bistrița

Se știe, că in satul ro
mânesc contemporan sportul 
nu mai este de mult... o ra
ritate, numai că el era ți 
este incă o realitate parcă 
insuficient comentată. Un bun 
prilej in acest sens ni l-a oferit 
însă recent „Cupa Consiliilor u- 
nice agroindustriale de stat ți 
cooperatiste" (CUASC) a județu
lui Bistrița-Năsăud. Această 
inițiativă de mare efect a reu
șit (chiar daci in preziua în
trecerilor a plouat „cu găleata" 
in întregul județ), să stringă 
laolaltă, in orașul de reședință, 
reprezentanții a peste 30 de lo
calități rurale ți asociații spor
tive sătești. In complexul „Pro
gresul" s-au desfășurat concur
surile de atletism, handbal, 
oină și volei, la baza sporti
vă „Metalul", cele de popice 
Ji șah, iar in sala C.S.Ș., teni
sul de masă. Evident, un ade
vărat „stat major" a asigurat 
bunul mers al competiției. în
trecerile au fost aprige mai 
peste tot, doar cîștigătorii pri
mind dreptul de a reprezenta 
județul in tradiționala compe
tiție de masă interjudețeană 
„Cupa sportului sătesc" ce va 
avea loc la Prundu Bîrgăului, 
in perioada 26—28 iunie. Dar 
parcă mai dirze și mai pline de 
spectacol au fost disputele la 
volei, iar dintre acestea, cea 
care a adus față in față elevii

(eu mulfi ani in urmă) a doi 
reputați animatori ai vieții 
sportive (și culturale) bistrițe- 
ne. Este vorba de profesorul 
Virgil Mureșan din comuna 
Mărișelu și profesorul (pensio
nar) Gheorghe Sava din Re- 
bra. Ambii își trimiseseră in 
teren și cite un fecior. Pină la 
urmă, locul I l-au obținut cei 
din Rebra, mai bine așezați in 
teren, mai tehnici. Și handba
lul a oferit meciuri de... gală. 
Intilnirea dintre Minerul Rod- 
na și Voința Cetate a fost 
chiar pasionantă, cu unele faze 
de... „A", prima reușind des
prinderea decisivă în repriza a 
doua. S-au întocmit clasamen
te, ș-au acordat nenumărate 
premii celor situați pe primele 
trei locuri. Energii, rivalități și 
aspirații s-au consumat. Vor 
rămine in schimb pasiunea și 
dragostea pentru mișcare, pen
tru sport.

loan NOVAC

S-a dat startul în întrecerea poștașilor Foto : Aurel D. NEAGU
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ACTUALITĂȚI
• Săptămîna trecută, în Capi

tală, s-au desfășurat turneele fi
nale ale campionatelor republica
ne (masculin 
ficare pentru

La turneul 
au participat 
ții, cea de-a 
Napoca, fiind exclusă, 
lotul acesteia nu a trecut normele 
de control. După dispute, echili
brate și, unele, de reală specta-' 
culozitate, au reușit să promove
ze în eșalonul secund Penicilina 
II Iași (7 p), Voința București 
(6 p) Combinatul Poligrafic Bucu
rești (6 p) și Hidrotehnica Foc
șani (6 p) A ratat calificarea Nl- 
vea Brașov (5 p).

DIN VOLEI

ANUNȚ
La bazinele de înot și sa

la de atletism din cadrul 
Complexului sportiv .23 
August" din Capitală se 
organizează permanent ur
mătoarele activități:
• înot pentru copii șl ti

neret (inițiere și perfecțio
nare), in cicluri de 12—13 
lecții lunar (zilnic — di
mineață și după-amlază);
• Înot pentru adulți, In 

cicluri de 12—13 ședințe cu 
abonament lunar (zilnic In
tre orele 18,30—20 și 
20—2,1,30) ;
• gimnastică de întreți

nere, în cicluri de 12—13 
ședințe cu abonament lu
nar (zilnic între orele 
19,30—21).

Informații la telefon 
21.01.15.

AU FOST DESEMNATE SEMIFINA
A început turneul final al 

Campionatului de rugby pentru 
juniori. în prima zi s-au dis
putat partidele CSȘ Locomoti
va București — CSȘ Suceava 
25—6 (14—3), victorie așteptată 
a campioanei, și CSȘ 2 Con
stanța — CSȘ „Poli" Unirea Iași 
25—4 (21—4), un succes clar al 
constănțenilor. Al treilea joc 
a opus echipele CSȘ Steaua 
Buc. — CSȘ Șoimii Sibiu. La 
scorul de 16—10 pentru Steaua, 
în min. 58, condițiile atmosfe
rice au devenit total nefavora
bile. astfel ineît partida a con
tinuat joi, încheindu-se cu sco
rul de 26—10 (12—10) în favoa
rea bucureștenilor. Tot joi a 
avut loc și meciul CSȘ Loco
motiva Cluj-Napoca — CSȘ 
Triumf-Rapid Buc. 13—6 (3—3).

învi 
locuril 
na lele;

CJ
a

și feminin) de cali- 
Divizia B de tineret, 
echipelor feminine 
numai cinci forma- 
șasea, Record Cluj- 

deoarece

Întrecerea masculină a reunit 
opt echipe, repartizate in două 
serii in urma tragerii la sorți.. Au 
obținut calificarea în Divizia B: 
Electra București șl A.S.A. Elec- 
Iromureș n Tg. Mureș din seria 
A (Clasament final: 1. Electra 6 p, 
2. A.S.A. Elcctromureș îl 5 p, 3. 
Progresul Oradea 4 p, 4. COMPREF 
Constanța 3 p), I.O.R. București și 
Silvania Șimleu Silvaniei (Clasa
ment final: 1 ” 
vanla 5 p. 3. .
p, 4. Hidrotehnica Buzău 
(Iulian COSTINIU)

0 Echipele de juniori II 
desemnat campioanele în 
disputării turneelor finale

I.O.R. 6 p. 2. sii- 
„U“ Cluj-Napoca 4 

' ~ ” 3 p).

și-au 
urma 

__ r_____ ___  _ de la 
Piteșt: (fetele) și Baia Mare (bă-

Noile promovate în Divizia A de Baschet AZI, ECHIPELE MASCULINE
Continuăm succinta prezenta

re a echipelor promovate în 
Divizia A. Azi, despre echipele 
masculine de baschet.

C.S.U. T.A.G.C. IND. BRAȘOV

După trei ani de activitate 
în Divizia B de tineret, tradi
ționala reprezentantă a basche
tului masculin brașovean a iz
butit să revină în „A“, la ca
pătul unor întreceri echilibrate, 
desfășurate in cele două tururi, 
precum și în turneul final. De
sigur, buna prestație a jucăto
rilor (dintre care „veteranii" 
L. Kriszbaj și L. Hegyesj au 
fost exemple de disciplină și 
dăruire pentru mai tinerii lor 
echipieri) a fost decisivă în 
realizarea performanței, dar 
nu trebuie omis nici sprijinul 
acordat de conducerile Clubu
lui Sporfiv Universitatea și 
Trustului de Antrepriză Gene
rală Construcții Industriale 
(în special prin D. Ștefan, Gh. 
Razi și F. Dragne), care au 
creat con3ițil bune de antre
nament și de susținere a me
ciurilor.

întrebat ce obiective are a-

cum, la revenirea în Divizia A, 
antrenorul Gh. Marcu ne-a 
răspuns : „Dorim, în primul 
rînd, să ne menținem jn pri
ma divizie a țării. Dar țelul 
nostru ceva mai îndepărtat (dar 
nu foarte) îl constituie reedi
tarea performanțelor din anul 
1982, cînd echipa s-a clasat pe 
locul 3 in campionatul țării".

Iată si lotul care a reprezen
tat C.S.U. T.A.G.C. Ind. Bra
șov : L. Kriszbaj (1,85 m), L. 
ilegyesi (2,01 m), G. Calancea 
(1,83 m), D. Calancea (1.81 m), 
S. Smeu (2,04 m), M. Mătăsaru 
(l,95_m), W. Zoppellt (2,02 m), 

Szabo 
m), C 

Tace

M. Dolhan (1,96 m), M. 
(1,95 m), A. Florea (1,84 
Baloșescu (1,82 m), V. 
(1,96 m).

ELBA TIMIȘOARA
A fost necesară o perioadă 

de șase ani pentru ca basche
tul masculin timișorean să re
vină în Divizia A. Performan
ța aparține echipei ELBA (E- 
l'ectrobanat) Timișoara, sub în
drumarea antrenorului M. Bol- 
cu. ajutat de fostul arbitru D. 
Oprea. Cu opt jucători prove-

niți de la C.S.Ș. (un rezultat 
remarcabil al catedrei de bas
chet, conduse de prof. M. Bol- 
cu), beneficiind și de aportul 
unor baschetbaliști maj experi
mentați, dar și de ajutorul 
conducerii întreprinderii ELBA 
și al asociației sportive cu a- 
celași nume (îndeosebi din 
partea luj N. Mărgan, I. Ma
rines, S. Martinov șl M. Pop), 
baschetul bănățean se află din 
nou în Divizia A și, după 
cum ne declara antrenorul 
principal ai echipei, „ELBA 
nu se va mulțumi doar cu men
ținerea în Divizia A, cj va tin
de spre Iocurj jn partea supe
rioară a clasamentului ; bine
înțeles, după jntărirea lotului 
șj rodarea actualilor jucători 
foarte tineri".

In Divizia B, ELBA a utili
zat următorii baschetbalisti: 
C. Ilie (1,91 m), O. Isaicu (2,08 
m), T. Becea (2,09 m), V. Sca- 
lețchj (2,00 m), Z. Bobroszki 
(2,18 m), O. Banisav (1,94 m), 
“ Duțu (1,82 m), D. Biro (1,96 

Cr. Bota (1,93 m), I. So
ției m), I. Jumanca (1,85 m).

Dumitru STANCUL~SCU

leții). La turneul fetelor au luat 
parte opt formații, care s-au în
trecut, mai intîi, in cadrul a două 
serii, după aceea ocupantele locu
rilor 1, 2, 3 șl 4 dintr-o serie ju- 
cînd cu echipele clasate pe ace
leași locuri dm cealaltă serie, 
pentru a stabili ierarhia finală: 
1. C.S.Ș. Bacău, 2. C.S.Ș. Viitorul 
Pitești 3. C.S.Ș. Sibiu, 4. C.S.Ș. 
Toplița, 5. C.S.Ș. Ploiești, 6. C.S.Ș. 
Constanța, 7. C.S.Ș. Cluj-Napoca, 
8. C.S.Ș. 2 București. Turneul bă
ieților a reunit șase echipe, care 
s-au întîlnit fiecare cu fiecare, 
iată ordinea finală a acestui mi- 
ni-maraton voleibalistle: 1. C.S.Ș. 
î Baia Mare io P, 2. C.S.Ș. Plo
iești 9 p. 3. C.S.Ș. Constanța 8 p. 
4. C.S.Ș. Timișoara 7 p. 5. C.S„Ș. 
Piatra Neamț 6 p. 6. Lie. nr. 12 
București 5 p.
• în aceste zile, echipa națio

nală feminină participă la un 
turneu internațional ce se desfă
șoară la Simferopol (U.R.S.S.). 
Voleibalistele noastre vor juca in 
compania reprezentativelor stu
dențești ale U.R.S.S. și Bulgariei 
precum și a selecționatei de ti
neret a țării gazdă.
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LOTO PR0N0SP0R1 INFORMEAZĂ
• CIȘTIGURILE TRAGERII LO

TO DIN 5 IUNIE. Cat. 1: 1 varian
tă 100% = Autoturism Dacia 1300 
(70.000 lei) și 4 variante 25% a 
17.500 lei; cat. 2: 7.25 variante a 
11.332 lei; cat. 3 : 27,00 a 3.043 lei: 
cat. 4: 57,75 a 1.423 lei; cat 5: 
188.75 a 435 lei; cat. 6 : 353,00 a 
233 lei; cat. X: 1.838.50 a 100 lei. 
Report la cat. 1: 148.177 lei. Auto
turismul Dacia 1300 (70.000 lei) de 
la cat. 1. a fost obținut de parti
cipantul Drăgan Ioan-Eugen din 
Piatra Neamț
• Acum, cînd după capriciile 

primăverii sezonul de vară a in
trat pe deplin în drepturile sale, 
excursiile, plimbările în aer liber 
și alte asemenea acțiuni de agre
ment specifice sezonului devin o 
realiteJe obișnuită. Nimic mai 
potrivit, pentru particîpanțll la 
sistemele noastre, decît de a le 
da posibilitatea să-și valorifice 
șansele in orice Împrejurare, in
diferent dacă-și petrec concediul 
într-o stațiune montană, pe lito
ralul însorit, In excursii sau pur 
și simplu in localitatea de domi
ciliu. O astfel de posibilitate este
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ducătorul negrelor (care, după J 
alte cîteva mutări, a și cedat). /

Noua filă deschisă a caiete- J 
lor noastre de însemnări este f 
inspirată tot din actualitatea / 
competițională. In meciul pen- \ 
tru primul tur al „C.C.E.44, >
care califică echipa Politehni- / 
ca București în rîndul prime- \ 
lor 16 formații continentale, o 
prestație excelentă a avut tînă- / 
rui maestru internațional Mi- i, 
hail Marin, autorul a două *i  
puncte din tot atîtea partide 
cu partenerul său lslandez. 
marele maestru Margren Pe- 1, 
tursson. iată, pe diagramă,
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Putem muta l.g4 ?
momentul-cheie al disputei, în 
care acesta din urmă, cu al
bele, se află în dilemă: l.g4 
duce la cîștig sau la pierdere ?

Rezolvarea în rubrica vi
itoare.

Radu VOIA
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OȘTA ȘAHISTA
u, Balș T:d8 5.T:b2, ci mal tatii 2...C:c3 
rsă in- și apoi b3—b2. Aceasta este 
hort — „ord:nea de mutări44 justă. Fe
re nu licitări !
egrului.
'e, cu • D. Bulgaru, iași. Aceeași 
4.D:f8 j- încercare ca mai sus, dar nu
Ma Ra- 2.h:g74-, ci 3,Df2 duce imediat

’evăr, la cîștig așa cum s-a arătat.
2,..b2 Mulțumim pentru frumoasele

4,T:d8i- cuvinte de apreciere.

MATULUI RUGBYȘTILOR JUNIORI
disputa pentru pozițiile 5—8 in clasa- 
semifi- mentul final. (Al. PINTEA, 
a juca coresp.).
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— 384), elevele antrenoarei
Crista Szocs au dob'ndit numai 
satisfacția locului secund în 
clasamentul final. Trecerea ini
țiativei jin ultimele schimburi 
de partea formației Electromu- 
reș s-a făcut prin contribuția 
adusă cu precădere de către 
junioara Lenuța Togănel — 421 
și a Doinei_ Țăgean — 412, care 
a reușit să mărească avansul 
luat de mai tînăra ei coechi
pieră. Dar pentru a vă face o 
imagine maj clară asupra ra
porturilor de forțe de pe arenă 
vă redăm evoluția clasamentu
lui general în partea a doua a 
confruntărilor : după patru 
schimburi — 1. Voința Bucu
rești 3985, 2. Electromureș Tg. 
Mureș 3982, 3. Rapid Bucu
rești 3976 ; după cinci schim
buri — 1. Electromureș 4403, 2. 
Voința 4359, 3. Rapid 4353 ;
după șase schimburi —1. Elec
tromureș 4815 (în ultimul meci — 
2443), 2. Voința 4743 (2362), 3. 
Rapid 4720 (2360), 4. Voința Ga- 
lăți 4702 (2380), 5. Voința Tg. 
Mureș 4678 (2363), 6. Gloria
București 4649 (2329), 7. Hidro
mecanica Brasov 4605 (2265), 8.
C.S.M.  Reșița 4594 (2323).

Prin urmare, mureșencele, 
care cîștigă pentru a treia oară 
consecutiv titlul de campioane 
ale țării, s-au impus datorită 
unui plus de putere de luptă, 
ele venind la București cu 
scopul clar de a obține’ victo
ria, pe care au și realizat-o 
după o întrecere în care în
vingătoarele au evoluat la un 
nivel maj apropiat de valoarea 
lor în partida de ieri, ceea ce 
nu se petrecuse în turul com
petiției. Antrenorul Șandor Se- 
reș a aliniat în meciul decisiv 
următoarea formație: Ilona 
Bartha — 421, Aurelia Șerdean
— 408, Rodica Bacin — 394, 
Melinda Demeter — 387, Lenu
ța Togăne] — 421, Doina Ță- 
gean — 412. Rezerve : Maria 
Șopterean și Aurora Borca. 
Media de vîrstă a echipei — 
26 de ani.

In încheiere, se cuvine să 
subliniem saltul spectaculos în
registrat de rapidiste (antre- 
noare și jucătoare Vasilica 
Pințea). Ele au reușit să urce 
de pe locul 8 în campionatul 
trecut, pe podiumul laureate
lor, demonstrînd că au în în- 
tîlnirile hotărîtoare capacitatea 
de a-și valorifica potențialul 
tehnic și fizic, în special prin 
Ioana Popescu — 412 și 410, 
Elisabeta Ciobanu — 410 și
Elena Găman — 410, care au 
fost principalele realizatoare.

Troian fOANIȚESCU

Pe marginea evoluției foarte slabe a echipei olimpice la Aalhorg

GREȘELI NEPERMISE SI 0 GRAVĂ
CĂDERE PSIHICĂ - LA ORIGINEA SEVEREI ÎNFRÎNGERI Azi, in ’ Capitala

AALBORG, 11 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). La Aal
borg nu începuse să se întu
nece la ora 23. Apoi, încă nu 
era ora 3 din noapte și a înce
put să se lumineze. După o a- 
semenea înfringere, nici că se 
putea dormi. Repetăm ceea ce 
am transmis jn cronica din 
noaptea trecută : incredibil ! Da, 
incredibil, ca reprezentativa 
olimpică de fotbal a țării noas
tre să fie învinsă cu 8—0 ! în 
fotbal există asemenea „că
deri", dar — vai I — nu ne-am 
gîndit că așa ceva se poate în- 
tîmpla cu formația noastră o- 
limpică aici, la Aalborg Scu
ze, cel puțin pentru omul din 
tribună, nu există. Deciziile lui
D. Șarlațkj (Bulgaria) au a- 
vantajat, uneori, echipa gazdă, 
dar ar însemna „să ne furăm 
căciula" dacă am arunca vreo 
vină asupra arbitrajului. Ne 
stau în spate ani buni de ac
tivitate, dar trebuie să spunem 
că nu am văzut o evoluție mai 
penibilă ca aceea de miercuri. 
Sigur, antrenorii Emerich Jenei 
și Gheorghe Staicu pot invoca 
absența lui Bumbescu (un stîlp 
al apărării), „subitele" acciden
tări ale lui Majaru (în primul 
rind) și Balint. Dar cei aliniați 
pe gazonul iuj Aalborg-Stadion 
sînt divizionari A, fiecare cu 
pretenții de jucător fruntaș. 
Numai că nu au onorat această 
clasificare. Antrenorii au gre
șit că l-au preferat pe Zare 
lui M. Marian. Zare a fost to
tal depășit pe postul de fundaș 
lateral, mereu în contratimp. 
Au maj greșit antrenorii și cu 
titularizarea lui Bălan, deși 
Bălan a spus că se simte bine ; 
dar e] a fost ca și inexistent 
în teren ! ? Dar ce să ma; spu
nem despre ceilalți ? Doar Cris- 
tea a fost util ; Mujnai, apre
ciem noi, aproape de ce tre
buia, deși antrenorii ji imputau 
că n-a făcut marcaj la „vir- 
ful“ Claus Nielsen, la primul 
gol, inscris cu latul din 5 m 
— specifieîndu-ne că fundașii 
centrali aveau altă misiune. Și

PRIMELE JOCURI ALE SEMIFINALELOR 

CAMPIONATULUI DE JUNIORI
Ieri, la Craiova și Oradea au avut loc primele meciuri din 

cadrul grupelor semifinale ale Campionatului Republican de ju
niori. Iată relatări de la aceste partide :

GRUPA A
PETROLUL PLOIEȘTI- 
C.S.Ș. BIHOR 2-1 (1-1)

CRAIOVA, 11 (prin telefon). 
Bine au început juniorii Petro
lului, atacînd continuu, dar bi- 
horenii au scăpat de cîteva ori 
pe contraatac si la o acțiune de 
acest fel. în min. 15, portarul 
Preda l-a agățat. în careu, pe 
atacantul central Pop iar ar
bitrul a indicat decis punctul 
de la 11 m. A executat penal- 
tyul... portarul Cimpean, tare, 
pe mijlocul porții si 1—0 pentru 
C.S.S. Bihor. In urma unui alt 
contraatac tăios (min. 21) pu
tea fi 2—0, dar centrarea lui 
Vida a fost reluată, din 6 m 
de către Pop, în „transversală". 
Treptat, juniorii ploieșteni au 
avansat tot mai mult spre ca
reul advers, au ratat o mare 
ocazie. în min. 24, prin Cîm- 
peanu (cu poarta goală), iar în 
min. 36 au reușit să egaleze : a 
fost un atac prelungit, cu cen
trare de pe dreapta pe stingă, 
apoi o recentrare pe care fun
dașul central Stan, venit în 
marginea careului, a reluat-o 
cu capul, sus. la colț.

în partea a doua a meciului 
tot Petrolul a atacat mai mult, 
Răchită a expediat balonul în 
stîlpul din stingă porții lui 
Cimpean (min. 48), apoi, în 
min. 53, din nou lovitură de la 
11 m pentru bihorenl. A ratat 
însă Tesan. Din acest moment, 
juniorii Petrolului au trecut 
deciși la cîrma jocului, au do
minat cu insistență si în min. 
79 Zafiris a ratat singur cu 
portarul. Un minut mai tîrziu. 
însă, tot el a reușit să înscrie 
golul victoriei (din centrări a 
lui Dîrvăreanu), în min. 83 a 
ratat Dîrvăreanu, iar în min. 84 
Răchită a ratat si el o lovitură 
de la 11 m.

A arbitrat bine M. Florea 
(Craiova).

PETROLUL (antrenor — C. 
Oprisan) : Preda — Bucur. 
STAN. PANAIT, Dima — D1R- 

mai declarau antrenorii că Mo
vilă, cu forța lui fizică, va fi 
un „stîlp" în fața apărării, dar 
n-a fost nimic, rătăcind prin 
„zona neutră"...

Pînă aici, incluzînd și pregă
tirea propriu-zisă dinaintea a- 
cestui meci, ar fi treaba antre
norilor. Dar mai încolo 1 Ei, 
jucătorii, ce au făcut ? Poziție 
jenantă. După meci nimeni nu 
a vorbit, nimeni nu încearcă 
să explice, intr-un fel, rușinoa
sa înfrîngere pe care nici unul 
din cei 22 000 de spectatori nu 
o bănuiau la o asemenea pro
porție, inclusiv conducătorii fe
derației daneze și selecționerul 
S. Piontek, care, marți seara, 
ne declarau că se tem de echi
pa României, deși ne lăsau să 
înțelegem că vor cîștiga fără 
dubii partida... Dar, de la ce 
anticipau gazdele noastre și 
pină ]a acest scor de 8—0 e 
un drum lung și inexplicabil. 
Inexplicabil pentru noi, pentru 
că aici, la Aalborg, au evo
luat opt dintre jucătorii care 
au început în februarie, ia Pa
lermo, pregătirile olimpice. 
Deci, nu poate fi vorba de 
lipsă de omogenizare. Dar e- 
chipa a evoluat miercuri seara 
ca o formație cu 11 jucători 
care parcă se intilneau pentru 
prima oară. Fără nici o con
cepție unitară, fără nici un fel 
de idee clară de joc. Cel mai 
mult au contat greșelile indi
viduale, de începători, comise 
de Ștefan, Varga, Weissenba- 
cher și, iată, chiar de Belode- 
dici Și de toți ceilalți. Am a- 
mintit demult de scăderea for
mei și randamentului echipei 
olimpice. încercînd să dăm 
cîteva note generale estimative 
pentru partidele jucate de ea 
în acest sezon ajunsesem la 
+8 cu Italia și Monaco, cobo- 
rînd la +6 cu selecționata 
R.F.G., apoi la un submediocru 
5 cu Polonia, pentru ca să a- 
jungem la un 2 cu Danemarca. 
Meciul de verificare susținut 
sîmbăta trecută, la Tg. Mureș, 
cu divizionara B locală, A.S.A.

VĂREANU (min. 87 Stancu). 
Răchită. Nica. Matache — Cîm- 
peanu (min. 64 NEAGU) ZA
FIRIS.

C.S.S. BIHOR (antrenor — 
I. Lucaci) : Cîmpean — Chilba 
(min. 30 Darozi), Vancea. Fui- 
nuiaș, CERVINSCHI — Sălă- 
jan, Tesan (min. 85 Miclăuș). 
Purza — Vida, POP. Costea.

Vineri se dispută partida Di
namo București — C.S.Ș. Bi
hor, iar simbătă Dinamo Bucu
rești — Petrolul Ploiești.

Laurențiu DUMITRESCU

GRUPA B
F.CM. BRAȘOV- 
„U" CLUJ-NAPOCA 

5-1 (3-0)
ORADEA. 11 (prin telefon). 

Uvertura acestei grupe semifi
nale a fost spectaculoasă, plă
cută de urmărit, ambele echioe 
acționind deschis, cursiv, creind 
frecvente faze de poartă. Pri
ma ocazie este a lui Petrus 
(min. 5). In replică (min. 9), 
Alb șutează spre poarta pără
sită de Toderici. însă Hogea 
scoate in extremis, cu capul, 
în min. 21. Petrus are o ac
țiune individuală de efect. însă 
centrarea lui lasă de dorit. 
Peste un minut, același Petrus 
centrează de data aceasta per
fect si Pîrvu reia din apropie
re. cu capul. în plasă, deschi- 
zînd scorul. Nu trec decît 60 
de secunde si brașovenii își mă
resc avantajul : Zold șutează 
plasat, Jos. la colț, sancționînd 
o degajare defectuoasă a defen
sivei clujene. ,.U“ nu renunță 
la luptă, devine mai insistentă 
în atac, are cîteva mari ocazii 
de gol. prin Popescu (min. 31 
și 32) și Blaga (min. 33). Vor 
înscrie insă tot brașovenii după 
o fază trasă la indigo ca la 
golul al doilea: centrare Petruș 
și Pîrvu reia, tot cu capul. în 
plasă. Cluienii își mai trec în 
cont alte trei ratări: Borz (min. 

(scor: 1—3), după o evoluție 
slabă a olimpicilor, trebuia să 
se constituie într-un semnal de 
alarmă. Dar „clopoțelul" a su
nat în zadar, pe fondul unei 
liniști păgubitoare.

Și dacă la Aalborg nu a 
„mers" ansamblul, cum spu
neam, nu puteau să dea satis
facție nici individualitățile, 
inregistrîndu-se gafe nepermise 
in apărare: Ștefan i-a pasat 
lui Povlsen, o minge de gol i 
Varga s-a angajat într-o cursă 
spre propriul careu și a pier
dut mingea din care a marcat 
Jensen, în timp ce în zona lui 
Zare era mereu vid; fundașii 
centrali au uitat ce este mar
cajul alternativ, iar în față a- 
celeași metehne, ineficacitatea 
în prim-plan datorită figurației 
lui Kramer și Vaișcovici. Ș‘ 
cum jucătorii noștri (inclușii. 
Liliac, care a scos încă vreo 
trei-patru goluri, dar care poa
te fi acuzat de două din cele 
opt primite) dispăreau din joc. 
observam cum o echipă vigu
roasă, rezistentă, cea a Dane
marcei, începea o. cursă con- 
tracronometru spre a realiza 
un scor de proporții și care, 
ir, min. 89, la 8—0, alerga în 
disperare după golul nr. 9. Cîtă 
îndîrjire, dar și ce prospețime 
fizică și potențial tehnico-tac- 
tic I Gazdele ne-au arătat că 
nu întîmplător fotbalul danez 
se află pe una din treptele de 
sus ale ierarhiei europene. Ol
sen, Lerby, Laudrup, Elkjaer 
au urmași de seamă în această 
garnitură olimpică. Dar, ara 
mai menționa, fără intenția de 
a împărți dreptatea, că la suc
cesul acesta de proporții •• 
danezilor a contribuit compor
tarea sub orice critică a 
formației noastre, căreia nu j 
se pot găsj nici un fel de scu
ze. Fotbalul românesc a făcut 
atitea progrese in ultima peri
oadă de timp, a obținut rezul
tate excelente, asupra cărora 
eșecul echipei olimpice aruncă 
o pată nemeritată !

Constantin ALEXE

38), Blaga (min. 40) și Răcean 
(min. 45).

Și repriza secundă a păstrat 
aceleași coordonate ofensive, cu 
ritm alert de joc. în min. 63, 
brașovenii își măresc din nou 
avantajul : Pîrvu este mai 
prompt decît Chiorean. șutează 
în „transversală", mingea revine 
la Curta, care îndeplinește o 
simplă formalitate. Clujenii au 
și neșansă. în min. 66 Popescu 
ratînd un penalty (henț comis 
de Curigan). Dar vor „sparge 
gheața" în min. 68. cînd Man 
șutează plasat, jos. Ia colț, re- 
ducînd din handicap. Deși ră
mași în 10 oameni, din min 70 
(Drăgănoiu fiind eliminat pentru 
lovirea adversarului fără min
ge). brașovenii mai înscriu încă 
un gol, în min. 83, cînd o fru
moasă acțiune individuală a lui 
Curta este fructificată de Pe
truș.

Arbitrul O. Streng (Oradea) a 
condus foarte bine formațiile :

F.C.M. BRAȘOV (antrenor —
E. Borgovan) : Toderici — An- 
drași, Drăgănoiu, HOGEA. 
PÎRVU — Teleptean Mihart 
(min. 58 Stancu ; min. 73 Ti- 
kosi), CURTA, Curigan — 
ZOLD, PETRUS.

„U“ CLUJ-NAPOCA (antre
nor — P. Emil) : Chiorean — 
RACEAN. Dunca. Șutea. Alb — 
Banciu, Sălăjan. Blaga (min. 
64 Pop). BORZ— Giurgiu (min. 
64 Man), Popescu.

Astăzi este programat iocul.
F. C.M. Brașov — Sportul Stu
dențesc. iar mîine partida ,.U“ 
Cluj-Napoca — Sportul Stu
dențesc.

Adrian VASILESCU

«e MriDuie cițtlauri Ir»
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VICTORIA - 
PETROLUL PLOIEȘTI
O interesantă partidă din ca

drul etapei a 31-a a Diviziei A 
va avea loc astăzi ta Capitală: 
Victoria (locul 3) va tatilni echi
pa Petrolul Ploiești (locul 5). 
Bucureștenil au susținut, zilele 
trecute, un meci amical, la Cîm- 
pulung, unde au dispus cu 1—2 
de formația locală Muscelul.

Meciul de astăzi se va disputa 
pe stadionul Victoria din Com
plexul sportiv Dtaamo din capi
tală, cu începere de la ora 18.

ARBITRII MECIURILOR
DIN ETAPA A 31-a

A DIVIZIEI A
VINERI

Victoria București — Petrolul 
Ploiești: C. Corocan (Reșița); Cr. 
Teodorescu (Buzău) șl M. Bădicl 
(Caracal); stadionul Victoria din 
Complexul sportiv Dtaamo;

SIMBĂTĂ
Dinamo — Flacăra Moreni: V. 

Curt (Medgidia); M. Stănescu 
(Iași) șl A. Gheorghe (P. Neamț);

Chimia Rm. Vîlcea — Steaua: 
C. Gheorghe (Suceava); M. Axen- 
te (Arad) șl S. Rotărăscu (lași);

„U*  Cluj-Napoca — F.C. Argeș: 
Gr. Macavei (Deva); D. Vătran 
(Arad) și J. Grama (București);

F.C.M. Brașov — Jiul Petroșani: 
M. Constanttaescu (București); I. 
Velea (Craiova) șl Fl. Popescu 
(Ploiești);

S.C. Bacău — Corvinul Hune
doara: D. Petrescu; D.P. Maiwle 
și V. Angheloîu (toți din Bucu
rești) ;

Gloria Buzău — Sportul Studen
țesc: O. ștreng; M. Neșu (ambii 
din Oradea) și I. Tărcan (Tg. 
Mureș);

Rapid — Univ. Craiova: I. Cră- 
ciunescu (Rm. Vilcea); A. porum- 
boiu (Vaslui) șl S. Necșuleseu 
(Tîrgoviște);

F.C. Olt — Oțelul Galați: V. An- 
tohl (Iași); V. Titorov (Drobeta- 
Tr. Severin) și N. Dinescu (Rm. 
Vîlcea).

Ieri, in meci restant din
Divina D A.s.A. TG. HIRE.Ș 
- CADPAfl NlDȘA 5-1 (3-0)

Partida restantă din etapa a 
30-a a Diviziei B (seria a n-a) 
disputată ieri, la Tg. Mureș. In
tre formația locală A.S.A. și Car- 
pațl Mîrșa a revenit primei echi
pe cu scorul de 5—1 (3—0). Golu
rile au fost marcate de Botezan 
(min. 9) Soare (min. 12), Mun
tean (min 17 și 55) și L. popa 
(min. 63) de la învingători, res
pectiv Veleanu (min. 54). (C. Al- 
bu-coresp>

Pentru meciul Steaua 
— Rapid, din cadrul „Cu
pei României" la fotbal, 
care se va disputa în 
ziua de 16 iunie, orele 
17, pe stadionul „23 Au
gust", biletele se pun în 
vînzare începînd din di
mineața zilei de simbătă, 
13 iunie, ia casele stadi
oanelor „23 August", 
Steaua, Rapid, Dinamo, 
precum și ia patinoarul 
„23 August" și agențiile 
din Gara de nord șl Lo- 
to-Prono din Piața Uni
rii. Sînt valabile toate 
legitimațiile-abonarhent 

eliberate de C.N.E.F.S.

MARE OCAZIE 
LA ÎNCEPUT 
DE VARA I

• 7 extrageri, in 2 faze, 
cu un total de 66 de numere ;

• Trageri „legate", cu po
sibilitatea de a se ciștiga ți 
cu 3 numere din 24 și, res
pectiv, 18 extrase ;

lei t
13 4

• Biletele de 25 de 
au acces la toate cele 
categorii de cîștiguri ;

• Termenul limită pentru 
numerele favorite - simbătă, 
13 iunie.



El
ÎS

SUCCESE ALE LUPTĂTORILOR ROMÂNI

ÎN TURNEUL
La stirșitul sâptâminii trecute, 

in localitatea poloneză Zelena 
Gora s-au desfășurat întrecerile 
unul turneu internațional de lup
te greco-romane rezervat tinere
tului, la care au fost prezență 
sportivi din Bulgaria, Cehoslova
cia, R.D. Germană, România, Un
garia șl polonia (cu mal mulțl 
oonourenți la fiecare categorie). 
Tinerii noștri reprezentanți s-au 
comportat remarcabil, șase din
tre el terminînd învingători la 
categoriile lor: Iile Minciună (50 
kg), Petrică Onciu (58 kg), Me-

DIN POLONIA
met Ender (63 kg), David Sire- 
zariu (68 kg). Alexe Bacanov (81 
kg), Laurențiu Iacob (88 kg). Flo
rin lacob (115 kg) s-a clasat pe 
locul secund. Antrenorul V. Do- 
lipschi ne-a declarat că sportivii 
respectivi se află pe un drum as
cendent și este satisfăcut de fap
tul că succesele elevilor săi au 
Cost realizate în urma unor vic
torii prin tuș sau la scoruri ca
tegorice.

In clasamentul pe echipe, for
mația tării noastre a ocupat lo- 
etd 1.

C. E. DE BASCHET
ATENA, Celelalte două partide 

din sferturile de finala ale Cam
pionatului European masculin de 
baschet s-au încheiat cu rezulta
tele: Grecia — Italia 90—78 (49—35), 
mare surpriză. Gallis, cu 38 p, 
fiind un redutabil realizator. și 
Iugoslavia — Polonia 128—81 
(58—33). Pentru semifinale s-au 
calificat U.R.S.S., Spania, Grecia 
și Iugoslavia. în grupa pentru 
locurile 9—12: Olanda — România 
88—87 (55—35).

: Ai Întins, continuă I Ai picriluf, continuă!

ii STRĂDANIILE UNUI „VETERAN"

I
I>in punct de vedere al performanței, sportul rămîne, puține 
sînt părerile contrare, o activitate limitată în timp. Fără a ape
la la statistici, e evident că majoritatea zdrobitoare a recordu
rilor și a medaliilor se realizează între 20 și 30 de ani, excep
țiile de. coborîre a graniței de virstă (în gimnastică, înot, pati
naj artistic) sau de urcare a ei (în atletism, scrimă, tir, popice) 
nefăcînd decît să confirme regula. Provenind mai ales din aria 
acestor ultime discipline, exemplele de longevitate au înnobilat 
sportul și - au luminat demersurile lui, numai și cîteva nume 
(dintre atîtea) putînd susține ideea: Măriei ca Puică — record
mană a lumii (pe 2000 m) la 36 de ani, Aleksandr Romankov —

't cvintuplu campion mondial de floretă șî, la 34 de ani, încă în
|» activitate, Nikola Dragas — campion mondial de popice la 35 de
i' ani, Alfred Swan — aur la tir la J.O. în preajma vîrstei
'' de 72 (!) de ani, ca să nu mai apelăm la „clasicii" genului.

Stanley Matthews, Reiner Klimke și așa mal departe.
/ Am recurs la această introducere pentru a ne referi, pe scurt, 
'[ la un eveniment care reține în prezent atenția opiniei publice 
'» sportive, avîndu-1 ca „erou" pe ciclistul olandez Hennie Kuiper, 
i1 2 * 4 5 6 * fost (între altele) campion olimpic în 1972, în cursa de 200 km 
<! (4hl4:37) și cîștigător al Turului Angliei (1974). Numărind 38 de

loagă (Steaua) 346,95 p. 5. Elisa- 
beta Kopatz (CSS Sibiu) 346,50 p,
6. Luana Pătao (Steaua) 341,05 p; 
JUNIORI : 1. S. Fredel 402,90 p,
2. B. Cibu 372.40 p. 3. I. Badiu
359,15 p — toti de la CSS Sibiu.
4. C. Biehiș (CSM Sibiu) 350,40 p,
5. S. Baca (CSS Sibiu) 348,45 p.
6. A. Felea (CSȘ Sibiu) 314.25 p ;
JUNIOARE : 1. Gabriela Stoica
(CSM Sibiu) 330,85 p, 2. Ioana 
Void (Progresul) 330.20 p. 3. 
Luana Ciufuligă (Progresul) 319.60 
p. 4. Ionica Tudor (Lie. 37) 
315.65 o. 5. Daniela Popa (Crl- 
șul) 312,15 p. 6 Monica Mate
(Crișul) 311.60 p.
Programul de azi — Ștrandul 

Tineretului, de la ora 9 î tram
bulină 3 m juniori. platformă 
junioare : de la ora 16 : tram
bulină 3 m seniori. platformă 
senioare.

dominare argentiniahă, dâr ega- 
larea nu s-a produs. Dimpo'.rivă, 
în urma unui splendid -contraatac, 
Vialli a reușit să stabilească sco
rul final (min. 87). Arbitrul fran
cez Quiniou a condus acest 
ITALIA; Zenga (Tacconi) — Fer
rara, Tricella, Francini, De Agos
tini — Bagni, De Napoli, Gianini, 
Donadoni (Matteoli) — Altobelli 
(Serena), Vialli. ARGENTINA : 
Coycoechea — Cucciuffo, Brown, 
Ruggeri, Garre — Olarticoechea 
(Diaz), Alvaro (Dertycia), siviski 
(Caniggia), Batista — Funes (Pas- 
culli), Maradona.

BORDEAUX A REUȘIT EVENTUL
Finala Cupei Franței s-a desfă

șurat miercuri seara pe stadionul 
„Parc des Princes" din Paris, în
tre echipele Bordeaux (prima cla
sată în actualul campionat) și 
Marseille (locul secund). Victoria 
a revenit formației Bordeaux (cîș- 
tigătoare a Cupei și anul trecut) 
cu 2—0 (1—0), prin golurile mar
cate de Fargeon (min. 14) și Zlat- 
ko Vujovici (min. 89).

ALTE REZULTATE, ȘTIRI
• S-au consumat și meciurile 

retur ale semifinalelor Cupei Un
gariei. Echipa M.T.K. — campioa
na țării — a fost eliminată, în 
mod surprinzător, de formația 
Pecs ! în prima manșă, partida 
s-a terminat la egalitate.: 2—2. în 
retur, Pecs a reușit să cîștige la 
Bu'dapesta, ou 2-^1. în cealaltă 
semifinală. Ujpesti Dozsa a eli
minat pe Vasas (0—1 în tur și 
2—0 după prelungiri, în retur). 
Așadar, în finala programată 
miercurea viitoare se vor întîlni 
Ujpesti Dozsa și Pecs.
• In preliminariile olimpice 

(gr. A), la Helsinki: Finlanda — 
Cehoslovacia o—2 (0—1). în clasa
ment: Cehoslovacia 4 p (3 j), Aus
tria 4 p (4 j), Iugoslavia 2 p (1 j), 
Belgia 2 p (3 j), Finlanda 2 p (3 j). 
Următorul meci; iugoslavia — 
Austria, la 26 august.
• Revista „Guerin Sportivo* 

din Bo’ogna a alcătuit un clasa
ment al celor mai buni jucători 
în cupele europene (ediția 1986— 
87): 1. Marco van Hasten (Ajax 
Amsterdam). 2. Emilio Butrague- 
no (Real MadridV 3. Paulo Futre 
’”.C. Por^n).

‘ • ani (n. 3 februarie 1919) și aflîndu-se, după opinia lui și a spe- 
i1 cicliștilor, în plină formă, Kuiper nu intenționează să renunțe 

la competiții, pregătindu-se cu asiduitate („merg și 6 ore pe , zi 
i» și mă simt mai bine decît la 20 de ani“) pentru „încă 3—4 ediții 
i* ale Campionatelor Mondiale". Numai că Uniunea Ciclis-tă Inter- 
|| națională, cu sediul în Elveția, la Geneva, are în regulamentele 
'i sale o clauză care interzice participarea la C.M. a sportivilor 
i1 care an împlinit vîrsta de 40 de ani ! Socotind (și pe bună drep- 
i [ tate, nn-i așa ?> că respectiva restricție, fără precedent și fără 
11 egal în altă disciplină, este discriminatorie și injustă, Kuiper a 
■ ' adresat mai întîi un memoriu U.CJ., după care, neprimind nici 
1, un rășpuns, a recurs la... Tribunalul Internațional de la Haga. 
ICare, după dezbateri furtunoase, i-a dat dreptate !

Sigur că de la verdictul acela la modificarea regulamentului, 
treabă exclusivă a U.C.I., mai rămîn cîțiva pași de făcut. Să 
reținem îrisă, dincolo de anacronismul prevederilor Federației 
Mondiale de Ciclism, strădaniile „veteranului", menite să con
fere, dacă nu greșim, o nuanță în plus ideii de sport fără pre
judecăți și fără bariere.

I; Ovidiu IOANIȚOAIA

FINALE ALE DACIADEI

PE TEPENLPILE DI IIMS
LONDRA. întrecerile turneului 

de tenis „Queen’s Club" au con
tinuat cu partide din turul al doi
lea: Becker — Fleming 6—1, 6—2, 
Connors — Shaw 6—4, 3—6, 6—3, 
Mayotte — McNamee 6—2, 7—3, 
Curren — Knatzmann 7—6. 6—1,
Odizor — Forget 7—6. 1—6,
...22—20 ! !, Scanlon — Bourne 
7—6, 6—1, Maurer — Goldie 6—4,
6— 3. Pate — Bates 7—8, 7—5.

BIRMINGHAM. Competiție fe
minină: Pam Sliriver — Bine 
Kelmach e—4. 6—2, Svetlana Par
homenko — Bettlna Bunge 4—8,
7— 5, 6—2, Anne White — Cateri
na Lindqvlst 6—3, 6—4.

BOLOGNA. în primul tur al 
turneului internațional din acest 
oraș, italianu! Paolo Cane l-a 
învins cu 6—4, 1—6, 6—2 pe sue
dezul Henrik Sundștrom, argen
tinianul Franco Davin l-a elimi
nat cu 6—3, 7—5 pe spaniolul Juan 
Aven-daiio, iar Diego Perez (Uru
guay) a ciștigat cu 6—3, 6—8 par
tida cu Simone Colombo (Italia).

TURUL CICLIST AL ITALIEI
MADES1MO. Cea de a 19-a etapă 

a Turului delist al Italiei, desfă- 
șunaAă de la Tresoove la Madesi- 
mo (100 km), s-a încheiat cu suc
cesul rutierului francez jean- 
Francois Bernard, cronometrat în 
4.58:20. După 1:13 a trecut linia 
de sosire englezul Robert Millar. 
Irlandezul Stephen Roche, purtă
torul „tricoului roz", a încheiat 
etapa pe locul 7, la 1:32 de învin
gător. în acest fel, clasamentul 
general al competiției nu a su
ferit modificări, în partea sa su
perioară. Roche are 93:48,49, fi
ind urmat de olandezul Breuki-nk, 
La 38 s. și de englezul Miliar, la 
1:35.

RAPiDA...
Pentru a ajunge sus, pe creas
tă, ei a.u avut nevoie de mul
te ore de lucru intens. Dar 
coborîrea n-au mai făcut-o, în 
mod tradițional, pe drumul pe 
care au urcat, ci pur și sim
plu... s-au lansat la vale 
ajutorul unor parașute. în 
cest fel. în loc să fi făcut 
teva ore. ei au ajuns la 
bara de bază (situată la 4000 
m) în numai... nouă minute !

100 ANI DE CANOTAJ ÎN DANEMARCA
tele Europene. Atunci, a obți
nut o spectaculoasă victorie e- 
cliipajul feminin român de 
4+1 vîsle. Ne amintim că a 
dus la victorie culorile româ
nești echipajul format din 
Ioana Tudoran, Milana Botez, 
Elisabeta I.azăr, Doina Bărdaș 
șl Ștefania Borisov. Sperăm ca 
în august alte victorii să se a- 
dauge la salba de succese pen
tru canotajul românesc.

PRACTICANȚI Al BASCHETULUI 
la această oră, de peste 130 da 
milioane de tineri, din nume
roase țări. „Recordul” îl de
ține însă R.P. Chineză, țară 
în oare baschetul este practi
cat de paste 70 de milioane de 
bărbați și de peste 30 de mi
lioane de femei. Sînt cifre cu 
adevărat impresionante.

BEDUINILOR
kilometri, prin 
din regiune șl 
tmbrăcați în 
burnusuri. cd 
doresc să prezinte lumii obi
ceiuri și tradiții ale beduinilor.

PREGĂTIRI ASIDUjE PENTRU OLIMPIADA ALBĂ
Deși ne aflăm ta plină vară, 

la Calgary se lucrează din 
plin pentru reușita întrecerilor 
Olimpiadei Albe, programată 
aici, ta Canada, In luna fe
bruarie a anului 
.competiția olimpică și-au a- 
nunțat participarea sportivi 
din 52 de țări (număr record, 
precedentul fiind de 49. i;:rc- 

. gistraț la , ultimă Olim
piadă, In 1984), printre care

CO3OR1RE
Vîrfurile munților au consti

tuit și vor mai constitui, desi
gur, o puternică atracție pen
tru alpinișli, care caută să le 
cucerească prin intermediul 
unei suite de ascensiuni. Until 
dintre vtrfurile foarte căutate 
de acești temerari sportivi este 
și piscul „Lenin” (7134 m), din 
masivul Famir. Anul acesta el 
a fost cucerit și de doi tineri 
studenți francezi, Emanuel 
Combeau șl Christoph Refere,

Se împlinesc, în 1987, o sută 
de ani de existență a federa
ției de canotaj din Danemar
ca. în acest an aniversar vor 
avea loc în această țară o se
rie întreagă de manifestări și 
regate nautice. Cele mai im
portante șe vor desfășura în 
luna august, cînd sînt progra
mate, la Copenhaga, Campio- 
nătele Mondiale de canotaj.

Capitala daneză a mai găz
duit, în anul 1971, Campiona-
PESTE 100 DE MILIOANE DE
în secolul care a trecut de 

la „descoperirea” baschetului 
de către profesorul american 
James Naismith, la colegiul 
Springfield, acest sport a că
pătat o largă circulație mon
dială. Potrivit unor statistici 
ale forului internațional de re
sort, baschetul este practicat,

PERIPLUL
Din Iordania a luat startul, 

intr-un periplu care va dura 
circa cinci luni, o „expediție” 
inedită. Ea este formată din 
cinci tineri beduini care și-au 
propus să parcurgă, pe că
mile, un traseu de peste 7508

viitor. La

Argentina, Australia, Austria, 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.P.

Șl CAMPIONATELOR NAȚIONALE LA NATAȚIE

cu 
a- 

cî- 
ta-

mai multe țări
13 din Europa, 

tradiționalele 
cinci iordanieni

Chineză, Elveția, Finlanda, 
Franța, Grecia, italia, Iugo
slavia, Japonia, Suedia și U- 
niunea Sovietică. Se așteaptă, 
însă, noi confirmări. ~ 
prima oară în istoria J.O., 
trecerile de patinaj viteză 
vor desfășura la Calgary, 

! un patinoar acoperit, ferit 
intemperii atmosferice și 
diferiți curenți de aer. De 
ceea, se așteaptă noi recor
duri olimpice și mondiale în 
majoritatea probelor, la femei 
și la bărbați. -

Pentru 
in
se 
pe' 
de 
de 
a-

SCHUMACHER IA LOCUL LUI... SCHUMACHER I
Știți, desigur, că după apari

ția cărții sale» în care demas
ca; faptul că fotbaliștii vest- 

’germand utilizează substanțe 
.. dopants, fostul portar al re
prezentativei R.F. Germania, 
Harald Schumacher, a fost 
exclus din echipa națională și 
licențiat de formația sa de 
club, F.C. Koln. Cum actualul 
portar al lui F.C. Koln, Bodo 
Illgner, a semnat, între timp, 
un contract cu F.C. Nurnberg, 
s-ar putea' ca, în sezonul ur-

R.F.

dinmător, în poarta echipei
Koln să apără... tot Schuma
cher, iar federația de fotbal 
vest-germană să revină asupra 
hotărîrii de suspendare a ex
celentului portar. Doar Schu
macher nu va mai reveni a- 
supra faptelor descrise de el ! 
Chiar dacă ar face-o, tot nu 
l-ar crede nimeni...

Rubrică realizată de
Romeo VILARA' ........................ ...
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CURSA FEMININĂ
(Urmare din oaq. I)

Luminița Dobrescu in imediata 
apropiere; pentru, ca după 
trei bazine să atace puternic 
Noemi Lung si Stela Pura. So
sirea a ridicat spectatorii în pi
cioare. Băimăreanca a ciștigat 
al doilea său titlu în ziua de 
debut grație, a 15 sutimi de 
secundă in fata reșițencci Do
brescu (2:00,50, respectiv 
2:00.65), iar Pura a atins și ea 
placa aproape simultan — 
2:00,81. Trej înotătoare sub 
două minute și o secundă, 
iată performanțe de cea mai 
înaltă valoare, cum numai 
România are acum în topurile 
anului ! Topuri în care se mai 
înscriu rezultatele înregistrate 
de Anca Pătrășcolu — 2:03,09. 
Tamara Costache 2:03,19, Li- 
via Copariu 2:05,50, Ramona

SĂRITORII SIBIENI
/Urmare din pag l)

Terșanschi — 2:05,70, în timp 
ce Eniko Palcncsar a obținut 
2:07,20 (iar Timeea Toih 2:06,6 
în finala a doua). La băieți, al 
doilea succes și pentru Robert 
Pinter, învingător clar pe ulti
ma lungime, după ce Romeo 
Macovei luase un start, cum 
se spune, lansat. —

Ștafetele (4X100 liber) au 
prilejuit un nou record natio
nal cvartetului băimărean Si- 
ghiarto — Lung — Palcncsar 
— Pura, cu 3:56,79. mai bine 
cu două... sutimi decît înota- 
seră dinamovistelc anul trecut !

Astăzi (ora 10 serii, ora 17,30 
finale): 400 mixt, 100 spate, 400 
liber, masculin și feminin.

REZULTATE TEHNICE. Femi
nin, 200 fluture : 1. STELA PURA 
(CSMS Baia Mare) 2:11,25 ; 2.
Anca Pătrășcoiu (Dinamo) 2:12,96;
3. Corina Dumitru (CI Steagul 
Roșu Brașov) 2:17,08 : junioare : 
Pura, Dumitru, Andreea Sighiarto 
(CSMȘ) 2:19,05 : 100 m bras :
NOEMI LUNG (CSMȘ) 1:14,56. 
Viorica Marin (CSȘ Dobrogeanu

ATLETISM • tntr-un concurs 
la Linz, rezultate bune ale sporti
vilor austrieci: 200 m — Berger 

.20,52, greutate — Bodenmuller 20,33 
m, ciocan — Lindner 77,78 m, 
înălțime F — Sigrid Kirchmann 
1,94 m • O performanță remarca
bilă a înregistrat, la Neubranden
burg, campioana mondială de sa
lă, Cornelia Oschkenat (R.D.G.) în 
proba de i0o mg — 12,45 • La 
Vancouver, americanul Tom Pe- 
tranoff a aruncat sulița la 79,63 m. 
Alte rezultate: 200 m: Baptiste 
(S.U.A.) 20.56, 800 m F: Claudette 
Groenendahl 2:02,66. s La Dtissel- 
dorf: Peter Bouschen (R.F.G.) 
17.20 m la triplu.

BOX a Pugilistul american Vin- 
nie Pazienzia este noul ca.mTy’dn 
al lumii la cat. ușoară (IBFL El 
l-a întrecut la puncte. în 15 re
prize, pe compatriotul său Greg 
Haugen, într-o * gală la Providen
ce. • La Pusan, într-un meci 
pentru titlul la cat. semiusoa^ă 
(WBC). sud-coreeanul Yu Myung

Gherea — Petrolul Ploiești) 
1:15,44, Marina Miclea (Dinamo) 
1:16,70; junioare: Marin, Liana 
Coman (CSȘ Sibiu) 1:17.20, Mioa
ra Constantin (CSȘ Brăila) 1:17.48; 
200 liber : LUNG 2:00,50, Lumini
ța Dobrescu (CSȘ Reșița) 2:00,65, 
Pura 2:00,81, Pătrășcoiu 2:03,08, 
Tamara Costache (CSȘ-Petrolul) 
2:03,19, Livia Copariu (CSȘ Sibiu) 
2 :OȘ,50, Ramona Tersanschi (CSMȘ) 
2:05,70, Eniko Palencsar (CSMȘ) 
2:07,20 ; junioare : Dobrescu,
Pura, Copariu.

Masculin, 200 fluture : 'ROBERT 
PINTER (CSMȘ) 2:02,59 — rec. 
sen., Fl. Vișan (Dinamo) -2:03,02. 
Cr, Ponta (Dinamo) 2:03,70; jun.: 
L. Nicolaescu (Ploiești) 2:09.23. 
C. Bărbulescu (Lie. 37 Buc.) 
2:16,84, G. Mosor (Ploiești) 2:17,39; 
100 bras î DAN DRAGULET 
(Steaua) 1:10,02. D. Boncea (Pio
nierul Constanța) 1:11.05, O. Bu- 
diu (Steaua) 1:12,31; jun.: Bon
cea, D. Lăpău (Lie. 37) 1:12,89, 
C. Sterfl (CSȘ Arad) 1:14,40 : 
200 liber : PINTER 1:54,82, Al 
Moldoveanu (Ploiești) 1:56,04, B. 
Nan (Steaua) 1:56.42 : jun. : Mol
doveanu, D. Stănciulescu (CSȘ 
Brăila) 2:01,27. T. Irimia (Brăi
la) 2:02,10.

• PE SCURT •
Wod l-a învins, prin abandon, pe 
Benedicto Muvillo.

HANDBAL • Meci amical, mas
culin, la Tokio: Japonia — R.F.G. 
16—22 (9—11) • în R.D.G., la Hal
le, în meci feminin, Chemie — 
Pogon Szczecin (Polonia) 22—20.

LUPTE a Desfășurat la Sofia 
cel de-al 7-lea Campionat Euro
pean de lupte sambo a evidențiat 
buna pregătire a sportivilor so
vietici, învingători la opt țiin 
cele zece categorii de greutate. 
Printre, cîștigători s-au numărat 
Igor Alehin (categoria 62 kg), ser-' 
ghei Vorobiov (74 kg) și Viktor 
Serediukov (peste 100 kg). La ca
tegoria 90 kg. pe primul loc s-a 
situat luptătorul bulgar Ghior- 
ghi Petrov.

MOTO «f Concursul internațio
nal de dirt-track desfășurat în lo

ÎN MECI AMICAL : ITALIA -
ARGENTINA 3-1 (2-0)

La Ziirich, sub egida F.IJF.A., 
s-a desfășurat meciul amical din
tre ultimele două campioane mon
diale: Italia (19*82)  și Argentina 
(H986). Ambele formații au evoluat 
cu actualii internaționali (în cea 
a italiei a jucat doar Altobelli, 
prezent în 1982, iar în oea a sud- 
a meri cânilor, învingătoare în 
Mexic, au fost șase titulari, prin
tre care și Maradona).

în fața celor 30 000 de spectatori, 
Italia a cîștigat, în mod meritat, 
eu 3—1 (2—0). Scorul a fost des
chis de Fernando de Napoli (ca
re evoluează la Napolîj, în min. 
26, care a trimis balonul în col
țul sting al porții. în continuare, 
tot italienii au fost în atac și, la 
un șut expediat de Vialli, Garre a 
deviat mingea în propria-i poar
tă (min. 33). După pauză, Argen
tina a redus din handicap: un 
șut trimis la întîmplare de un 
fundaș italian a fost interceptat 
de Diaz, care a reluat în gol 
(min. 62). A urmat o perioadă de 

calitatea iugoslavă Krasko a fost 
cîștigat de cehoslovacul Pâvel Je- 
dek, cu 15 p, urmat de Tihâniy 
(Ungaria) — 13 p și Vandirek 
(Cehoslovacia) — 12 p.

SCRIMA > Proba feminină de 
floretă din cadrul Campionatului 
internațional de la Sâncti-Spdritus 
(Cuba) a fost cîștigată de sporti
va sovietică Marina Soboleva, ur
mată de coechipierele sale Elena 
Grișina și Tatiana Cemițkaia. La 
masculin, pe locul întîi s-a clasat 
floretistul sovietic Ilgar Mamelov, 
care l-a întrecut în finală. cu 
10——5, pe cubanezul Oscar Garcia.

TENIS DE MASA • Campio
nul polonez Andrzej Grubb a a 
terminat învingător în concuT'sul 
de la Simmern (R.F. Germania', 
în finala căruia l-a întrecut cu 
2—0 (17. 14) pe Liang Geliang 
(R.P. Chineză). în semifinale. . 
Grubba l-a eliminat pe suedezul 
Jiirgen Persson, iar Liang Ge- 
liang l-a învins pe englezul Des
mond Douglas.


