
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
PE ȘANTIERUL DE AMENAJARE A RIULUI
ARGEȘ PENTRU NAVIGAȚIE, IRIGAȚII

Proletari din toate țtrite, unifi-ol I

ortul
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, vineri, 12 iunie, o 
vizită de lucru pe șantierul de 
amenajare a rîului Argeș pen
tru navigație, irigații și alte 
folosințe.

Noul dialog cu proiectanții și 
constructorii acestui obiectiv de 
deosebită importanță economică 
și socială a fost axat pe analiza 
stadiului de înfăptuire a măsu
rilor stabilite în vederea în
deplinirii în cele mai bune 
diții a sarcinilor prevăzute 
tru acest an, realizării Ia 
men a lucrărilor complexe 
nite să asigure folosirea
maximă eficiență a resurselor 
întregului bazin hidrografic al 
Argeșului pentru navigație, iri
gații, producerea de energie 
electrică, alimentarea cu apă a 
unor localități și unități eco
nomice, combaterea eroziunii 
solului.

După cum este cunoscut, 
această lucrare inițiată _ de 
secretarul general al partidu
lui, prezintă o mare importan
ță și prin aceea că va lega 
Bucureștiul de Dunăre prîntr-o 
cale navigabilă, fapt care va 
contribui în mod hotărîtor la 
îmbunătățirea transporturilor, 
la dezvoltarea economico-socială 
a întregii zone adiacente.

La analiza care a avut Ioc în 
cadrul vizitei au participat to
varășii Constantin Olteanu, 
Nicu Ceaușescu, Vasile Milea, 
Silviu Curticeanu, loan Petre, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, membri ai conducerii unor 
ministere, specialiști din uni
tăți de construcții, cercetare și 
proiectare.

tntîlnirea secretarului general 
al partidului cu oamenii muncii 
de pe marele șantier a început 
în zona lacului de acumulare 
Mihăilești-Cornetu. Aici sînt în 
plină desfășurare lucrările 
amenajare a unui 
dimensiuni.

Se vizitează în 
șantierul nodului 
din raza comunei 
timp ce în imediata apropiere 
se efectuează săpături și lucrări 
de terasare, la barajul proprîu- 
zis sudorii realizează plasele 
metalice pentru armături.

Vizita a continuat în sectorul 
încredințat Antreprizei naționa
le a tineretului, care participă 
la realizarea unei părți impor
tante a acestei magistrale — 
respectiv a tronsonului cuprins 
între kilometrii 61 și 83 — cu 
toate lucrările aferente, 
lucrează circa 3 000 de _____
brigadieri și muncitori de di
ferite profesii.

Sosirea secretarului general 
al partidului este salutată cu 
puternice aplauze de tinerii 
adunați în careu.

_______j de 
dig de mari

continuare 
hidrotehnic 

Cornetu. în

Aici 
tineri

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat brigadierilor calde 
felicitări pentru activitatea des
fășurată pînă acum, pentru re
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. . g
zultatele obținute și le-a urat g 
succes în continuare, exprimînd g 
convingerea că, prin munca lor, g 
vor aduce o contribuție îm- g 
portantă la înfăptuirea proiec- g 
tului complex de amenajare a g 
Argeșului. Cuvintele secretaru- g 
lui general al partidului au fost g 
primite cu deosebită bucurie g 
de cei prezenți, care au aplau- g 
dat cu putere, au scandat în- g 
delung „Ceaușescu — P.C.R.!“, g 
„Ceaușescu — brigadierii !“ g 

Au fost examinate, apoi, so- g 
luțiile de amplasare a unor g 
obiective aferente, situate în g 
perimetrul comunei Mihăilcști. g 
Cu acest prilej, au fost anali- g 
zate și o serie de aspecte care g 
privesc sistematizarea localită- g 
ții, continua ei modernizare. g 

Au fost analizate, în conți- g 
nuare, probleme referitoare Ia g 
amenajarea cursului Argeșului g 
în aval de Mihăilești. g

Portul „București — 30 De- g 
cembrîe", prevăzut a fi finali- g 
zat pînă la sfirșitul anului g
viitor, este următorul punct pe g 
traseul vizitei de lucru. g
Secretarul general al partidului 0 
este informat că, prin transpu- g 
nerea în practică a indicațiilor g 
date cu prilejul precedentei vi- g 
zite pe acest șantier, noul g 
obiectiv a început să prindă g 
contur. g

S-a vizitat apoi nodul hidro- g 
tehnic numărul 4, unde se g 
realizează una din ecluzele g 
pentru tranzitarea navelor și o g 
hidrocentrală — lucrări la g 
efectuarea cărora participă și g 
tinerii. g

UrmătorulUrmătorul obiectiv vizitat g 
este șantierul de la nodul hi- g 
drotehnic nr. 3. Mașinile lu- g 

din plin. g
în continuare g

drotehnic nr. 
crează și aici

S-au vizitat 
obiective din sectorul încredin- g 
țat execuției militarilor, cu o g 
lungime de peste 35 km. g

Tovarășul Nicolae Ceaușescu g 
a analizat, împreună cu specia- g 
liștii prezenți, soluțiile adop- g 
tate în construcția obiectivelor g 
prevăzute în această zonă. g 
’ A fost vizitat apoi șantierul g 

nodului hidrotehnic nr. 1, si- g 
tuat în apropierea orașului Ol- g 
tenița, nu departe de viitorul g 
port la Dunăre.

Constructorii, specialiștii, Iac- g 
torii de răspundere prezenți Ia 
noul dialog de lucru al secre- g 
tarului general al partidului, g 
președintele Republicii, au g 
mulțumit tovarășului Nicolae g 
Ceaușescu pentru indicațiile și g 
orientările date și l-au asigurat g 
că la toate obiectivele șantieru- g 
lui de pe Argeș se va munci g 
cu abnegație, la nivelul exi- g 
gențelor, pentru a se finaliza g 
intr-un timp cit mai scurt lu- g 
crările. la acest important obiec- g 
tiv economic și social. S?

în „Cupa Davis“, la arena Dinamo din Brașov

BRAȘOV, 12 (prin telefon). 
In turul secund al zonei eu
ropene B a „Cupei Davis“, pe 
frumoasa și moderna arenă a 
clubului brașovean Dinamo — 
într-o bună organizare asigu
rată de gazde, C.J.E.F.S. și fe
derația de resort — a început 
vineri meciul dintre reprezen
tativele de tenis ale Români
ei și Poloniei. Jucînd bine în 
primele două partide de sim
plu, tenismenij noștri Adrian 
Marcu și Florin Segărceanu 
i-au învins pe sportivii oaspeți.

Sîmbătă, după 
de prezentare a 
formații (de la ora 
disputa întâlnirea 
după toate probabilitățile ur
mi nd
Florin
Dirzu șî Lech Bienkowskj

festivitatea 
celor două 
15), se va 
de dublu,

să evolueze perechile
Segărceanu — Andrei

Wojciech Kowalski. Duminică, 
de la ora 13, sînt programate 
ultimele două meciuri de sim
plu : Florin Segărceanu — 
Wojciech Kowalski și Adrian 
Marcu — Lech Bienkowski.

ADRIAN MARCU — WOJ
CIECH KOWALSKI 6—1, 6—2, 

6—2
La capătul a 95 de minute 

de ]oc, pe o vreme frumoasă, 
Adriăn Marcu i-a lăsat adver
sarului său doar cinci ghe
muri. Nu este nici un paradox 
dacă vom spune că, deși în
cheiat cu 6—1 în favoarea te- 
nismanului nostru, primul set 
a fost destul de disputat, A- 
drian Marcu și Wojciech Ko
walski tatonîndu-se reciproc. 
Marcu a găsit primul drumul 
spre victorie, nepermițîndu-i 
partenerului să-și facă jocul

ofensiv. Ori de cite ori tenis- 
manul polonez a încercat in
cursiuni la fileu, Marcu a 
punctat prin passing-shot-uri. 
întărind afirmația că primul 
set a fost mai dificil, vom a- 
duce în sprijin faptul că, deși 
Marcu 
moment 
șl două

se distanțase la un 
dat cu 5—0 (realizînd 

__ break-uri), fiecare 
ghem s-a încheiat doar după 
prelungiri. în setul al doilea 
și al treilea Marcu și-a adju
decat destul de repede cite 4 
ghemuri la zero, prin servicii 
puternice și bine plasate, prin 
retururi exacte, finalizînd a- 
proape cu regularitate prin

Doina STÂNESCU •

(Continuare in t>ag. a <-a)

a

in ziua a doua

finalelor de înot
CURSE FRUMOASE,

A continuat, în Bazinul „23 
August“ din Capitală, întrece
rea înotătorilor noștri de 
frunte. Și ieri, în ziua a doua 
a finalelor Daciadei și Campio
natului Național, spectatorii au 
avut ocazia de a urmări curse 
pasionante, iar specialiștii să 
consemneze noi rezultate de 
înaltă valoare. încă înainte de 
finalele reuniunii, tabela 
recordurilor republicane a fost 
modificată în două locuri. Mai 
întâi, foarte tânăra (14 ani) 
Livia Copariu a smuls opt ze
cimi recordului de junioare la

50 m fluture, adus acum la 
28,33. Apoi, Tamara Costaehe 
a corectat cu peste o secundă 
performanța anterioară de vtTf 
a senioarelor la 50 m bras — 
33,20, promițînd astfel și... Ia 
concret un rezultat deosebit, 
simbătă, pe lungimea de bazin, 
dar în stilul său forte, craul.

Dar cea mai frumoasă sa
tisfacție a oferit-o în această 
reuniune Noemi Lung, la 400 
m mixt. Băimăreanca a pornit 
vijelios și și-a asumat o cursă

TIMPI EXCELENȚI
adversar : 
admirabil 
întrecere 

fluture, 
3:36 după

solitară, cu un unic 
timpul. Și a izbîndit 
într-o asemenea 
defel simplă. 1:04 la 
2:14 procedeul spate, 
bras (titlul de campioană cu
cerit în premieră, în proba de 
1W m a fost de bun augur), 
tar în final, deasemenea cu un 
cîștig la liber, 4:39,01 la 400 m 
mixt ! O nouă limită depășită 
— după ce a fost în repetate 
rînduri „lîngă" 4 minute șl 40 
de secunde — un timp cu care

Geo RAEȚCHI

(Continuare in oaa 2-3)

SURPRIZĂ LA PLATFORMA principalele

ÎN ÎNTRECERILE SĂRITOARELOR
Cea mai frumoasă probă 

desfășurată pînă acum în ca
drul finalelor Daciadei și ale 
Campionatelor Naționale de 
sărituri, găzduite de Ștrandul 
Tineretului din Capitală, a fost 
cea de platformă-senioare, la 
sfirșitul căreia s-a înregistrat 
și prima surpriză a întreceri
lor, prin victoria — pe deplin

a sibiencei Elisabcia 
(antrenor : D. Po-
Datorită faptului că 
două sărituri au avut

Azi, etapa nr. 31 a Diviziei A de fotbal

meritată 
Kopatz 
poaie).
ultimele 
coeficient de dificultate supe
rior principalelor ei adversare 
(3,0 și 3,3, față de 2,8 și 2,7 
— Daniela Popa, 2,4 și 2.8 
—Ileana Gheorghe), curajoasa 
săritoare și-a adjudecat titlul, 
la capătul unei dispute echi
librate, reușită din punct de 
vedere tehnic și spectacular, la 
care și-au adus contribuția și 
următoarele două clasate (care

porneau, de fapt, 
favorite).

La trambulină 3 ... 
reprezentanții Liceului 
trial nr. 37 — 
trache și 
(antrenor : 
s-au clasat _ ________ ______
în întrecerea seniorilor. Dacă 
performanta lui Petrache era 
previzibilă, el contând printre 
candidații la locul I, în schimb 
rezultatul lui Avasiloaie a fost 
neașteptat și el este meritoriu 
pentru talentul sportiv, aflat 
— după cum s-a văzut — în
tr-o remarcabilă revenire.

Dumitru STĂNCULESCU

m seniori, 
indus- 

București, Ion Pe- 
Florin Avasiloaie 
Constantin Totan), 
în această ordine

(Continuare in pag. 2-3)

NUMEROASE MECIURI CU MIZĂ
# Pe stadionul Dinamo, „locul doi" al campionatului primește replica revelației 
sezonului : Flacăra Moreni • Cea mai slabă apărare din Divizia A (Chimia) față 
in față cu cel mai productiv atac al campionatului (Steaua) in Zăvoiul vilcean • 
F. C. Argeș încearcă să-și mărească șansele pentru UEFA, pe Someș • La Brașov, 
un meci cu implicații pentru partea de jos a clasamentului 0 Meci de orgoliu la 
Buzău: Gloria — Sportul Studențesc 0 Judecind prin prisma rezultatelor de la 

Petroșani, Rapid apare favorită în fața Universității Craiova

PROGRAMUL INTÎLNIRILOR
București :

Slatina :
Toate partidele

Ieri la București : Victoria - Petrolul 2-1 (1-0)
(Citiți cronica în pag. a 3-a)

Rm. Vilcea : 
Cluj-Napoca : 
Brașov : 
Bacău : 
Buzău : 
București :

DINAMO - FLACĂRA
(Stadionul Dinamo)

CHIMIA
„U“
F.C.M.
SPORT CLUB 
GLORIA
RAPID

(Stadionul Ciulești)
F.C. OLT - OȚELUL

vor începe ia ora 18

- STEAUA
- F.C. ARGEȘ
- JIUL
- CORVINUL
- SPORTUL STUD.
- UNIV, CRAIOVA

Faza care a decis rezultatul întâlnirii Victoria — Pe
trolul : Liliac n-a putut retine mingea expediată, cu 

capul, de Nica
Foto : Aurel D. NEAGU

Un interesant concurs atletic

„INTERNAȚIONALELE** ROMÂNIEI
Stadionul 23 August va fi, 

astăzi șl mîine, din nou o gaz
dă primitoare, ca de fiecare 
dată în ultimii ani. pentru în
trecerile celei de a 32-a edi-

ții a Campionatelor Interna
ționale de Atletism ale Româ
niei, competiție care va fi ono
rată anul acesta de participa
rea unor atleți valoroși din 
Bulgaria R.P. Chineză, Cu
ba și Uniunea Sovietică, în 
afara, bineînțeles, a celor mai 
de seamă dintre atleții români.

Tocmai pentru a se crea 
condiții de concurs mai bune, 
organizatorii au hotărît ca pro
gramul zilnic să fie decalat, 
astfel că astăzi după amiază 
el va începe Ia ora 17.15, iar 
mîine de la ora 17,00.

în cursul acestei săptămîni 
unii dintre atleții noștri - au 
luat parte, la concursuri peste 
hotare. Astfel, în Franța, la
St Denis. Doina Melinte a
cî'știgat cursa de 800 m în
2:00,17. fiind urmată de Miti
ca’ Junghiatu, cu 2:01,13. Ma
riana Ioneseu-Lengyej s-a cla
sat prima la disc, cu 67,14 m.

La Zagreb, la „Memorialul 
Hapzekovici". la 800 m. cam
pionul țării. Victor lacoban a 
fost al doilea (1:47.4). iar Ma
rian Rădos, ai patrulea (1:48.4).



S ‘Tj7( DIVIZIEI A LA RUGBY TURNEUL FINAL - IN CONI

INVITAȚIE... POLISPORTIVA

Vom avea, ca de obicei, două zile bogate și pe marele 
teren al sportului pentru toți. în cîteva localități din 
țară sînt programate finale ale Daciadei. La Bistrița 

se desfășoară Concursul de ștafete al elevilor și pentatlonul 
atletic școlar la cat. 14—19 ani, la Pitești are loc etapa ul
timă a Concursului republican pe echipe al școlilor gene
rale la atletism, iar municipiul de pe Bega este gazda Di- 
namoviadei la atletism. în faza finală au ajuns alte trei 
competiții de tradiție : Cupa U.T.C. la deltaplan (Izvorul 
Mureș), Cupa învățămînt-cultură la șah, tenis, tenis de 
masă și volei (Rm. Vilcea), precum și Cupa Sănătății la 
volei (Tg. Mureș).

Dar, astăzi si mîine, sînt înscrise și alte numeroase ma
nifestări sportive, dintre care reținem : pe meleagurile că- 
lărășene îsi va derula traseul turul ciclist al județului, 
pentru iubitorii crosului fiind programată întrecerea al 
cărei scop îl demonstrează însăși denumirea — „Aleargă 
pentru sănătatea ta" ; la Zalău și Alexandria au loc două 
concursuri sub semnul selecției, ambele destinate celor 
care au făcut primii pași în arena atletismului, într-o co
mună din Vrancea localnicii vor asista la a XII-a ediție a 
Cupei Păunestl la handbal. Capitala, la rîndul ei, anunță 
un Festival de minibaschet, care va reuni, la sala Progre
sul, băieți și fete din școlile bucureștene, acțiune cu carac
ter de inițiere și testare. Merită apoi amintite duminicile 
cultural-sportive : Ia baza din Șos. Olteniței nr. 13, Ia baza 
sportivă a T.C.I.Az și pe terenurile Combinatului Poligra
fic. Dar să ne oprim aici, nu înainte de a spune că și 

dumneavoastră sînteți invitați la aceste două zile... poli
sportive.

'aflA^^^V^/VWVS^VWV^ArW%A/WVWWVW%J

Astăzi și mîine se dispută ulti
mele partide din cadrul întrecerii 
din cele două serii ale Cam
pionatului Diviziei A la rugby. 
După această etapă, disputa va 
continua pentru locurile 1—4 
în clasamentul final, cu parti
ciparea primelor clasate î.i 
serii. Trei dintre acestea sînt 
de pe acum cunoscute : Steaua 
și R.C. Grivița Roșie, respec
tiv Dinamo. Pentru desemna
rea celeilalte participante la 
întrecerea pentru podium, din 
seria a doua, decisiv va fi me
ciul de la Baia Mare, în care 
echipa locală Știința CEMIN 
primește replica rugbyștilor de 
la Farul. Maramureșenii au la 
această oră avantajul unui 
punct față de constănțeni — 
deci și șansa unui rezultat de 
egalitate. Desigur, și celelalt: 
partide prezintă doza iar de 
interes în perspectiva ocupării 
unui loc cît mai bun. Dar iată 
programul complet al întîlni- 
rilor :

Simbătă — seria I, la Sibiu : 
CSM — STEAUA (Stadion 
Dumbrava, ora 10 ; arbitru : O. 
Ionescu — Constanța) ; Petro
șani : ȘTIINȚA - GRIVIȚA 
ROȘIE (Stadion Știința, o-ra 10; 
S. Marin — Buc.) ; seria a 
II-a la Iași: POLITEHNICA

— DINAMO (Stadionul Tinere
tului, ora 10; I. Davidolu — 
Buc.).

Duminică — seria I, la Bucu
rești : CSU SPORTUL STU
DENȚESC — T.C. Ind. CON
STANȚA (Stadion Tei, ora 10 ; 
M. Vătui — Buc.) ; Oradea: 
UAMT-CSU - RULMENTUL 
BIRLAD (Teren Institutul Pe
dagogic, ora 10 ; Al. Pavlovici
— Buc.) ; Suceava : CSM — „U“ 
16 FEBRUARIE CLUJ-NAPO- 
CA (Teren Unirea, ora 9,30; 
C. Udrea — Buc.); Seria a II-a, 
la Baia Mare ; ȘTIINȚA CEMIN
— FARUL CONSTANȚA (Sta
dion 23 August, ora 11 ; I. Va- 
silică — Buc.) ; București: 
GLORIA — MAȘINI GRELE 
(Teren Gloria, ora 10 ; D. Cos- 
tea — Brasov) ; Timișoara: 
UNIVERSITATEA — RAPID 
(Stadion 1 Mai H, ora 10 ;_M. 
Voina — Brașov) ; Buzău : 
CONTACTOARE-GLORIA — 
OLIMPIA ARAD (Stadion Chi
mia, ora 13,30; I. Vasile 
Buc.).

Să rearnintim că turneul 
nai 1—4 începe miercuri,
iunie, cu meciurile Grivița Ro
șie — Dinamo și Steaua — Ști
ința CEMIN sau Farul.

® Azi. intră in concurs form

fi-
17

FINALELE JUNIORILOR

„ȘCOALA il PORTARILOR TREBUIE SĂ ÎNCEAPĂ CU SELECȚIA !
9 Handbalista Viorica ionică, intre prezent și viitor

Viorica Ionică, redutabila 
noastră portăriță de handbal, 
este pe punctul de a renunța 
la activitatea competițională. 
Nu virsta (32 de ani) a invin- 
s-o, ci o antipatică întindere 
de ligament, o accidentare re
belă care n-o mai lasă să fie 
ea însăși, dezinvoltă și cura
joasă, intre barele porții. După 
16 ani de activitate competi
țională (4 la Șc. Sp. P. Neamț, 
4 la I.E.F.S., pe timpul studen
ției, 8 la Hidrotehnica Constan
ța), după mai bine de 200 de 
meciuri sub culorile 
naționale, găsește că a venit 
vremea să transmită ștafeta. 
O discuție profesională nu pane 
s-o incomodeze. Primește senin 
mica avalanșă de întrebări, de
clanșată de curiozitatea repor
terului.

— De ce în handbal și de ce 
neapărat portar?

— într-un fel, rodul întâm
plării. Eram o puștoaică vioaie, 
dinamică, cu mari resurse de 
energie. Intr-o zi, un grup de 
fete din clasa noastră, ne-am 
dus să ne înscriem la Școala 
sportivă din Piatra 
Am... căzut peste 
handbal. Primele 
au coincis cu ___ ___ _  _..
asidui. Recunosc, nu mi-au plă
cut. Eu eram cu ' . ..........
după minge. Mi-am zis că in 
poartă, e, totuși, pare a fi mai 
ușor, din moment ce stai pe 

timpul a început

echipel

ștafeta.

Neamț, 
orele de 

antrenamente 
niște alergări

ochii numai

s-asă-mi placă, capriciul 
transformat in pasiune.

— în poartă e, totuși, mai 
ușor ?

— Nici 
greu dar 
greu. Dar 
tr-adevăr, 
este o 
vață ca oricare alta. M-a fă
cut să pricep acest lucru pri
mul meu antrenor, Ovidiu Țoc, 
care mi-a explicat că fără o 
pregătire fizică multilaterală, 
fără ca să suport sute de a- 
runcări la antrenamente, din 
toate unghiurile și de la toate 
distanțele, nu pot ajunge decît 
o portăriță oarecare, improvi
zată, din acelea cărora le vijiie 
toate mingile pe la ureche, fă
ră să le poată opri.

— Ești cea mai în măsură 
să apreciezi valoarea atacante
lor divizionare A.

— Cele mai bune trăgătoare 
la pogrtă sint Mariana Oacă- 
Țircă, Maria Verigeanu și Ro- 
dica Grigoraș. întotdeauna 
mi-au dat de furcă, tn schimb, 
este o criză de 
că plătim incă 
tații după care, 
nu se descurcă 
treacă în poartă. Complet fals. 
Repet, postul este pretențios, 
trebuie șlefuit cu grijă, in ani 
buni de ucenicie. Trebuie cău
tate fete cu perspectiva unei 
talii adecvate, 1,73—1,78 m, ca
re să inceapă deprinderea

vorbă, am fugit de 
am dat peste alt 
in poartă este, in- 

altceva. A fi portar 
.meserie", care se in-

portari, pentru 
tribut mentali- 
la selecție, cine 

in cimp, să

postului la 13—14 ani, dispuse 
să se antreneze chiar și patru 
ore pe zi. La ora actuală nu 
există decît o portăriță de va
loare: vîlceanca Doina Rodea- 
nu, dar mă întreb cit o să mai 
„țină" și ea?

— A avut portarul Viorica 
Ionică vreun „călcîi al lui 
Achile"? Acum, la sfîrșit, el se 
poate desconspira.

— A avut. Primele mingi. 
Dacă nu le prindeam, eram 
pierdută, îmi mergea prost tot 
meciul. Dar și dacă le 
cam..

— „7 metri"? Se poate 
menta acest moment grav 
„Viața" unui portar de handbal?

— Intr-un singur fel. Ca și 
penaltyul de la fotbal, „7 m“ 
se ratează, nu se apără.

— Proiecte de viitor ?
— Intenționez să mă dedic 

profesiei de antrenor. Am do
uă obiective. Unul de moment, 
fortificarea fostelor mele re
zerve de la club, Elisabeta Ro
șu și Carmen Frangu. Ambele 
sint talentate, dar incă imper
fecte. Prima trebuie să-și îm
bunătățească tehnicitatea, cea 
de a doua, mobilitatea. Celălalt 
obiectiv, cu bătaie mai lungă, 
să pun bazele unei veritabile 
școli de portărițe, în care să 
torn toată experiența mea. Da- 
ți-mi cinci ani de zile și vă 
promit o portăriță mare, de ta
lie internațională...

La lași au continuat să se dis
pute partidele din cadrul turneu
lui final al campionatului rugbyș
tilor juniori. Un meci echilibrat, 
foarte spectaculos, a fost acela 
dintre CSȘ Locomotiva București 
și CSȘ 2 Constanța, o veritabilă 
finală, între ultimele două campi
oane naționale. Au învins, în fi
nal, bucureștenii cu 11—8 (4—4).
Mult mai clar s-au impus tinerii 
rugbyști de la CSȘ Steaua, învin
gători cu 26—11 (6—0) în fața for
mației CSȘ Locomotiva Cluj-Na- 
poca. In acest fel, 
comotiva București și 
ua își vor disputa

Campionatul Diviziei A de 
popice, rezervat echipelor fe
minine, s-a încheiat joi după- 
amiază pe arena Olimpia din 
Capitală cu victoria (scontată) 
a formației Eiectromureș Tg. 
Mureș {antrenor — Șandor Se- 
reș, antrenor coordonator a) 
secției — Iuiiu Radovici), care 
cucerește astfel pentru a treia 
oară consecutiv titlul pus ir, 
joc.

Aproape că ne-am obișnuit 
cu afirmația că, obținînd cali
ficarea pentru C.C.E., unde, de 
fiecare dată, s-au situat prin
tre principalele animatoare 
(mureșencele au dobîndit la e- 
diția trecută supremația eonii 
nentală), jucătoarele din Tg. 
Mureș au depășit, prm pres
tații și rezultate, nivelul cam
pionatului, în care, din păcate, 
an de an lupta pentru întâie
tate se dă, de regulă, între a- 
celeași trei, patru echipe. Dacă 
analizăm mai atent, constatăm 
că, din cele 20 de fo-rmații ali
niate la startul celei mai im
portante competiții interne, 
cam aceleași opt echipe capătă 
dreptul de participare la tur
neul final. Și încă ceva : există 
o diferență de valoare evidentă 
chiar și între participantele la 
ultimui act al campionatului, 
primele trei, patru echipe des-

CURSE FRUMOASE,
(Urmare din pap D

blo-

co- 
din

CSȘ Lo- 
CSȘ Stea- 
(duminică, 

de la ora 9,30, pe Stadionul Tine
retului din iași), finala competi
ției. avind în deschidere IntiHnirea 
pentru locurile 3—4: Locomotiva 
Cluj-Napoca — CSS 2 Constanța. 

Celelalte rezultate de ieri: CSȘ 
Suceava — CSS „Poli" Unirea lași 
9—16 (6—4), OSS Șoimii Sibiu — 
CSS Triumf Rapid Buc. 22—16 
(8—12).

autoritar șirul rezul- 
consemnate de doi ani 
(în ’87, a doua, so- 

Dendeberova, cu 4:45,97, 
din 

Grăitor...).

Programul pentru clasele

Ion CUPEN

*• >

ELEVI, PRACTICAȚI ZILNIC GIMNASTICA !

1. Din poziția stînd cu bra
țele îndoite la piept... 1—2: Ar
cuirea coaielor înapoi; 3—4: 
întinderea brațelor lateral cu 
arcuire. (Exercițiul tonifică 
musculatura spatelui, corec
tează umerii aduși și atitudi
nea cifotîcă). Se execută 2X* 
timpi.

3. Din poziția stînd cu 
țele oblic înainte... 1—2: 
carea piciorului sting la 
țul dirept șl revenire; 3—4: Ri
dicarea picdorului drept la bra
țul sting si revenire. (Exerci
țiul mobilizează articulația 
coxo-femurală și tonifică mus
culatura abdominală.) Se exe
cută 2X8 timpi.

bra- 
Ridi- 
bra-

5. Din poziția stînd... 1—4: 
Sărituri ca mingea pe vîrfuiri; 
5—8: Aceeași mișcare cu du
cerea brațelor lateral. (Exer
cițiul stimulează circulația san
guină, mobilizează articulați
ile și tonifică musculatura 
membrelor inferioare.) Se exe
cută 2X8 timni.

l

poziția
tndoirea genunchilor cu du
cerea brațelor lateral și reve
nire; 3—4: îndoirea genunchi
lor cu ducerea brațelor înain
te și revenire. (Exercițiul sti
mulează circulația sanguină, 
antrenează musculatura și mo
bilizează articulațiile membre
lor inferioare). Se execută 
2X8 timpi.

4. Din poziția stînd depărtat 
cu mînile pe șolduri... 1. în
doirea trunchiului lateral spre 
stingă, cu brațul drept dea
supra capului; 2: Revenire; 3: 
tndoirea trunchiului lateral 
spre dreapta, cu brațul sting 
deasupra capului; 4: Reveni
re. (Exercițiul tonifică muscu
latura trunchiului și a centurii 
abdominale. întreține totodată 
mobilitatea coloanei vertebra
le dorso-lombare.) Se execută 
2X8 timpi.

6. Din poziția stind... 
lateral spre stingă, cu duce
rea brațelor prin lateral oblic 
sus — inspirație; 2: Revenire 
în stînd, cu „împletirea" bra
țelor la piept — expirație. 
(Exercițiul contribuie la creș
terea amplitudinii mișcărilor 
respiratorii.) Se execută 2X8 
timpi.

desene de prof. 
Alexandrina OVEZEA

J
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rător. 
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portat 
la C.S 
Noemi 
surse 
nu ar 
de mi 
aplaud 
mixt ! 
tașat, 
Pura i 
4:15,04 
în 4:1: 
tate p

domină 
țațelor 
încoace 
vietioa 
a treia, Daniela Hunger 
R.D.G., cu 4:50,11 ! “
Băimăreanca a devenit astfel, 
a doua performeră din toate 
timpurile în procedeul-proce- 
deelor, eleva lui Gheorghe Di- 
meoa apropiindu-se amenință- 

recordul 'mondial 
deținut de Petra 

(R.D.G.) din ’82.

tor de
(4:36,10)
Schneider 
Felicitările se cuvin din plin. 
Ca și urarea de succes pe mai

ÎNTRECERILE SĂRITOARELOR

Al. P1NTEA, coresp.

(Urmare din pag 1)

după un accident suferit cu 
cîtăva vreme în urmă. Nesa
tisfăcătoare a fost, în schimb, 
evoluția fostului campion, Cor
nel Pop, nervos, nesigur, ori
cum departe de ceea ce se 
aștepta de la el.

La juniori, sibienii au ocupat 
fără drept de apel primele 
cinci locuri ale clasamentului 
la trambulină 3 m, a] șaselea 
revenind 
singurul 
pitalei la 
sfîrșit, la 
Popa 
Keiemen), s-a impus net 
pe lingă cucerirea titlului, ea 
a avut și satisfacția de a ob
ține 61,50 puncte pentru o 
săritură pe cît de dificilă, pe 
atît de spectaculoasă : triplu 
salt și jumătate înainte în e- 
cher (coeficient : 3,0). Promi
țătoare și comportarea micuței 
Ioana Voicu, ocupanta locului 
secund.

Cîteva cuvinte despre arbi
tri. In general, ei au dovedit 
competență și obiectivitate, iar 
puținele neconcordante în a- 
cordarea notelor nu au afectat 
clasamentele. Sperăm, însă, că 
azi, în ultima zi a concursului, 
vor dispare și aceste „scame".

lui Ionuț Herlaș, 
reprezentant al Ca- 
această probă !? în 
platformă, Daniela 

(antrenoare : Viorica
și.

CLASAMENTE — PLATFORMA, 
SENIOARE: 1. Elisabeta Kopatz 
(CSȘ Sibiu) 349,50 p, 2. Daniela 
Popa (Crișul) 335,80 p, 3. Ileana 
Gheorghe (Progresul) 330,30 p, 4. 
VLadia Dicu (CSȘ Sibiu) 324,05 p,
5. Ioana voicu (Progresul) 290.50 
p, 6. Adriana Răsloagă (Steaua) 
280 p; JUNIOARE: 1. Daniela Po
pa 374,05 p, 2. Ioana Voicu 346,45 
p, 3. Vladia Dicu 325, 65 p, 4. Mo
nica Mate (Crișul) 310,15 p, 5. Ga
briela Stoica (CSM Sibiu) 287,25 p,
6. Cosmina Voinea (CSȘ Triumf) 
221,65 p; TRAMBULINA 3 m, SE
NIORI: 1. I. Petrache (Lie. ind, 37 
București) 500,20 p, 2. Fi. Avasi- 
loaie (Lie. ind. 37) 463,30 p, 3. 
Hila (CSM Sibiu) 452,40 p, 4. 
Freded (CSȘ Sibiu) 449,55 p, 5. 
Pop (Progresul) 449,35 p, 6.
Lajcsak (Steaua) 405,05 p; JUNI
ORI 1. S. Fredel 430,95 p, 2. B. 
Cibu 416,30 p. 3. I. Badiu 378,60 p, 
4. s. Baca 366.40 p, toți de la CSȘ 
Sibiu, 5. C. Bichiș (CSM Sibiu) 
360,25 p, 6. I. Herlaș (Lie. 
350,40 p.

C. 
S. 
c.
3.

Astăzi, fetele sar de la 
lină 3 m. iar băieții de la 
mă.

ind. 37)

trambu- 
platfor-

INTÎLNIRI INTERESANTE
ÎN C.N. DE BOX PE ECHIPE
Campionatul Național de box pe 

echipe programează, azi și mîine, 
cîteva partide interesante, în care 
vor evolua unii dintre 
buni pugi'liști ai țării.

cei mai

avea loc
17, la A-

Azi, in Capitală, vor 
două partide: de la ora 
rena „Timpuri Noi", STEAUA — 
SELECȚIONATA GALAȚI, iar de 
la ora 20, la terenul de handbal 
din Parcul Dinamo, DINAMO — 
SELECȚIONATA ARGEȘ + VÎL- 
CEA. tn Sala Sporturilor din Con
stanța, de la ora 17, se vor în- 
tîlnl, într-un Interesant derby al 
seriei I, FARUL și ........ ..........
BUCUREȘTI.

Duminică, în 
din Buzău, de 
BUZĂU — 
BRAILA.

METALUL

spoiturilor
9,30, A.S.A.

sala 
la ora

SELECȚIONATA

r)
Ji
f
jL

REGATA PITEȘTI
Astăzi și mîine, pe Lacul 

Bascov, se vor desfășura 
întrecerile din cadrul Rega
tei Pitești la caîac-canoe 
pentru seniori. La acest con
curs, alături de sportivii 
români mai iau startul ca- 
iaciști și canoiști din Belgia, 
Bulgaria și Polonia. Regata

ADMINISTRAȚIA DE
NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA LOTO DIN

IUNIE 1987
57 26 13 48

LA
12

56

II-a : 84 44 77

cîștigurî :de
care 148.177 lei

Extragerea I:
21 42 58 64 

Extragerea a
47 29 7 72 69 54 

Fond total
815.385 lei, din
report la categoria 1.
CIȘTIGURILE TRAGERII LO

TO 2 DIN 7 IUNIE 1987
Categoria 1 : 3 variante 25%

LAC
— caf 
prilej 
nostru 
J.M.U, 
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6.253 1 
lei; c: 
categ.
• M 

rești.
nr. 2.
LA LO 
cu mai 
ticipan: 
vea lo< 
difuzat.
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prezentative de senioare și ju
nioare. In plus, automatele 
pentru ridicarea popicelor, „îm- 
bătrînite" prematur din cauza 
lipsei de întreținere corespun
zătoare, au constituit un ade
vărat... adversar al tuturor 
concurentelor (au fost schim
buri care în loc de 40 au du
rat 50 și chiar 60 de minute) 
și al unor evoluții de calitate.

■ Normal ar fi fost ca F.R. Po
pice să fi luat din timp mă
suri în ceea ce privește asigu
rarea unei săli neutre (de ce 
s-a renunțat la arena de la 
Mangalia Nord ?), nu să impro
vizeze ceva, făcînd astfel posi
bile tot felul de discuții.

Și ar mai fi o problemă : 
competența arbitrajului. Și la 
actualul turneu final au fost 
prestații cotate ca slabe, cre- 
îndu-se justificate nemulțumiri 
în rindurile sportivilor și an
trenorilor, ceea ce impune o 
mai responsabilă pregătire a 
arbitrilor și, In paralel, o mai 
judicioasă delegare a oficiali
lor la competițiile importante.

Troian IOANIȚESCU

• Azi șl mîine, pe arena 
Olimpia din Capitală, are loc 
(de la ora 9) turneul final re
zervat echipelor de junioare.
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Diviziei

JOC VIU, SUCCES MERITAT

| INTRE U.E.F.A. Șl LUPTA PENTRU
I
Icei i 

această 
ziei A

EVITAREA RETROGRADĂRII
Cel puțin patru partide din 

i a 31-a etapă a Divi
ziei A sîhL confruntări-cheie 
pentru configurația finală a 
clasamentului.

F.C.M. Brașov — Jiui și Di
namo — Flacăra Moreni sînt I importante în lupta pentru evi
tarea retrogradării. Ambele e- 
chipe vizitatoare se vor bate I pentru un punct. In caz con
trar, perspectivele lor sînt mi
nime.

I într-o altă categorie sînt me
ciurile de la Cluj-Napoca („U“ 
— F.C. Argeș), Buzău (Gloria

I

.ntere- 
400 m 
pornit 
loment 
asigu- 
! Pen- 
a su
ite de 

decît 
îit re- 
parcă 

30—40 
delung 
de la 
it. de
liii,46. 
ă în 
anschi 
rezul- 
lui. al

învingătoarei chiar al cincilea. 
„Semifondul" se dovedește o... 
specialitate băimăreană, 
moment ce Robert Pinter și-a 
adjudecat clar proba,
3:58,13, al doilea fiind Bogdan 
Nan (Steaua), al treilea ploieș
teanul Alexandru Moldoveanu.

REZULTATE TEHNICE. Femi
nin. 400 mixt: 1. NOEMI LUNG 
(Clubul Sportiv Municipal Școlar 
Baia Mare) 4:39,01 — record na
țional; 2. viorica Marin (CSȘ Do
brogeana Gherea — Petrolul Plo
iești) 4:59,59 ; 3. Corina Dumitru 
(CI Steagul Roșu Brașov) 5:04,45; 
junioare: 
Mitrofan 
spate: 1. 
(Dinamo) 
ghiarto (CSMS) 1:04,95 ; 3. Alexan
drina Croitoru (CSȘ Brăila) 
1:05,16; junioare: Sighiarto, Croi
toru, Mălina Bădica (Brăila) 1:03, 
12; 400 liber: I. NOEMI LUNG 
4:11,46; 2. Stela Pura (CSMȘ) 
4:15,04; 3. Ramona Terșanschi 
(CSMȘ) 4:18,89; junioare: Pura, 
Terșanschi, Carmen Roșioru (Bră
ila) 4:25,56; 4X100 liber: 1. CSMȘ 
3:56,79 — rec. național; 2. Dinamo 
4:08,43 ; 3. CSMȘ li 4:09,25; juni
oare: CSMȘ H, 2. CSȘ Brăila 4: 
11.99 — rec. cat. 14 ani.

Masculin. 400 mixt: 1 
AN PONTA (Dinamo) 
M. Satnoianu (Brăila) 
E. Nan (Steaua) 4:45,92; 
noianu, M. Iliescu 
4:49,05, L. Bay (Crlșul 
4:50,94; 100 spate: 1. 
STAVRIU (Dinamo) 
L. Voiculeț (Brăila) 1:00,82 
Nicolescu (Ploiești) 1:01.52; 
Nicolescu, M. Crișan (CSȘ Hune
doara) 1:02,63, D. Bălașa (Ploiești) 
1:03,44 : 400 liber: 1. ROBERT 
PINTER (CSMȘ) 3:58,13; 2. B. Nan 
(Steaua) 4:03,85; 3. Al. Moldovea
nu (Ploiești) 4:06,68: jun.: Moldo
veanu, D 
4:14.88, A. Toader 
4:17.48; 4X100 I" 
3:37,54 ; 2. CSȘ 
CSȘ — Petrolul 
camp. jun.

Azi. serii ora 
50 m liber, 200 
200 spate, 4X200 
ora 10, finale ora 17: 100 liber, 200 
mixt, 800 liber f. 1*500 liber b, 4X100 
mixt.

Marin, Dumitru, ioana 
(Brașov) 5:18,49; 160
ANCA PATRAȘCOIU 
1:03,15; 2. Andreea Si-2.

1. CRIST1- 
4:35,46; 2, 
4:43,34; 3. 

; jun.: Sat- 
(Ploiești) 
Oradea) 

CRISTIAN 
1:00,24 ; 2.

S. L. 
juin:

Stănciulescu (Brăila) 
(Die. 37 Buc.) 

liber: 1. Dinamo 
Brăila 3:43.52 ; 3.

I Ploiești 3:46.15 —

10, finale ara 17.30: 
bras, 100 fluture, 
liber; mîlne, serii

F
lui 
tru 
de 

iză
m

Iu-

I
I 
î 
J
I

□

Luni, 15 iunie, de la ora 10,30, 
în Sala de festivități a Cămi
nului militar „Haiducul4* (sta
ția Favorit), se va desfășura 
Sesiunea de comunicări știin
țifice dedicată celei de a 40-a 
aniversări a Clubului sportiv al 
armatei „Steaua*.

Victoria a cîștigat la limită, 
deși a controlat jocul perioade 
indelungate si a ratat numeroa
se ocazii. Replica Petrolului 
a fost dîrză, oaspeții făcind 
un marcaj strict pe zone mari 
și, in același timp, apărîndu-se 
supranumeric. După pauză, au 
renunțat la maniera lor defen
sivă de joc, dar, imediat ce au 
restabilit egalitatea, au încer
cat. din nou, fără sorți de iz- 
bîndă, să se „agațe" de obți
nerea unui punct.

Bucureștenii au plecat puter
nic din start, și în primele 45 
de minute, au dominat cu au
toritate. Dar ploieștenii au 
reușit să destrame multe acți
uni ofensive aile 
preajma careului 
în minutul 12, 
creat prima mare 
nar, așa cum a 
de multe ori în această parti
dă, a centrat în careu, Augus
tin s-a înălțat, a lovit balonul 
cu capul, trimițindu-1 însă în... 
brațele lui Liliac! In min. 23, 
la o frumoasă acțiune pe par
tea stingă, Balaur I l-a servit 
excelent pe Nuță, acesta a in
trat în careu, fundașul I. Guț 
șă. din spate, l-a „cosit" și 
s-a dictat, logic, lovitură de 
la 11 m. ȚALNAR a transformat 
penaltyui și... 1—0. După opt 
minute am consemnat un con
traatac periculos al ploiește- 
nilor : Cr. Ene a intrat în ca
reu și Nițu, printr-un plonjon 
curajos, a rezolvat situația 
critică, pentru ca în faza ime
diat următoare Liliac să se re
marce din nou. degajînd din 
fața lui Augustin.

După pauză, aspectul jocu
lui s-a mai echilibrat, dar 
bucureștenii s-au menținut în 
ofensivă, creîndu-și multe oca
zii. pe care însă n-au izbutit, 
din cauza pripelii, să le trans
forme în goluri. Chiar în pri
mul minut, Caciureac, din po
ziție favorabilă, a irosit posi
bilitatea de a mări avantajul 
echipei sale, apoi Petrolul a în-

VICTORIA 
PETROLUL

2 (1)
1 (0)

teren foarteStadion Victoria;
bun; timp noros, dar cald; spec
tatori circa 6000. Șuturi: 17—10 
(pe poartă: 7—2). Comere: 8—4. 
Au marcat: Țălnar (min. 23, din 
11 m), Nica (min. 86), respectiv 
Mocanu (min. 56).

VICTORIA: Nițu — VLAD, Za
re, Mirea. Topolinschi — Comă- 
n-eseu (min. 64 P. Petre), BALAUR 
I, Caciureac — ȚALNAR, Augus
tin, Nuță (min. 72 NICA).

șov, ar dori să întoarcă „cu 
vîrf" pierderea, cîștigînd în 
fața Gloriei. Nu știm dacă a- 
ceastă victorie posibilă ar fi 
suficientă, dar studenții mai 
speră, în pofida corigentei din 
meciul cu Ștefănescu.

în restul etapei, meciuri 
fără miză. Steaua va umple 
stadionul din Zăvoi și — așa 
cum 
naja 
meci 
ti vă.

La
încerca să-și valorifice poziția 
bună ia intrarea țn linie dreap
tă. De partea cealaltă, Corvi- 
nul, care s-a aclimatizat cu te
renul Moldovei jucînd un ami
cal la Suceava, încearcă una 
din puținele șanse de remiză 
— echipa fiind tot mai mult 

totală de pe

obișnuiește — nu va me- 
deloc poarta vîlceană. Un 
spectaculos, în perspec-

Bacău, echipa locală va

gazdelor în 
Iu, Liliac. 

Victoria și-a 
ocazie : Țăl- 
mai făcut-o

PETROLUL: LILIAC — HînCU, 
O. Grigore, I. Gușă, P. Gușă — 
MOCANU, Bălan, URSEA, I. So
lomon ■— Cr. Ene (min. 60 Catin- 
ea), Manea.

A arbitrat foarte bine C. coro- 
can (Reșița); la linie Cr. Teodp- 
rescu (Buzău) și M. Bădici (Ca
racal) .

Cartonașe galbene: CATINCA, 
NIȚU.

La speranțe: o—0.

— Sportul Studențesc) și Bucu- 
' ~ 1 — Universitatea

i care lupta pemtru 
evitarea retrogradării se îmbi
nă cu cea pentru obținerea u- 
nui loc UEFA, așa cum e ca
zul cu F.C. Argeș, Universita- 

Sportul 
l de 

. , - - - - - -:. Argeș,
echipă de contraatac, se lovesc 

i „U“ de a nu 
.____  „l-ud:.- clasamentului.
Un meci greu, cu destule va
riante tactice, în care lipsa lui 
Septimiu Cîmpeanu și a lui 
Sabău pot fi compensate doar 

mobilizare specială.
. i, se va alege intre 

dorința de afirmare a tinerei 
’ ' craiovene și hotărîrea 

. '! a se menține în 
A, mai ales după remizele me
rituoase de la Hunedoara și 
Petroșani, ultima fiind — am 
putea spune — decisivă.

în sfîrșit, Îs Buzău, Sportul 
Studențesc, deși a pierdut, în 
mod cu totul ’ neașteptat, un 
punct în fața lui F.C.M. Bra-

Irești (Rapid 
Craiova), în

I
Ițea Craiova și chiar Sf 

Studențesc. In momentul 
față, eforturile lui F.C. A

I echipă de conți 
de dorința lui 
pierde „roata"

I
I

A ‘
printr-o mot

In Giulești,

I echipe craio
Rapidului de
A. mai ales c

I
I
i

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

CLASAMENTUL „LA ZI*
1. STEAUA 23 6 0 78-14 52
2. Dinamo 30 16 10 4 69-32 42
3. Victoria 31 15 7 9 40-33 37
4. F.C. Argeș 30 11 9 10 24-21 31
5. Petrolul 31 9 13 9 23-24 31
6. F.C. Olt :w 13 5 12 26-38 31
7. Univ. Cv. 29 10 10 9 32-28 30
8. S.C. Bacău 30 11 7 12 36-43 29
9. „U* Cj. Nap. 30 12 4 14 47-38 28

10. Corvinul 30 11 0 13 56-47 28
11. Sp. Stud. 30 11 O 13 42-37 28
12. Oțelul 30 9 10 11 29-30 28
13. FCM Brașov 30 12 4 14 29-39 28
14. Rapid 30 10 S 14 33-48 26
15. Jiul 30 9 7 14 33-37 25
IC. Flacăra 30 11 3 16 30-50 25
17. Gloria 30 9 4 17 24-59 22
18. Chimia 30 7 5 18 29-62 19

axată pe ofensiva 
terenul propriu.

La Slatina, un 
F.C. Olt are un 
„calculul hîrtiei". 
Eftimie este 
faptul că 
bine un retur 
Oțelul, însă, cu jocul său gru
pat și omogen, are o șansă 
reală.

In concluzie, o etapă cu des
tule meciuri cu miză, unele 
hotăritoare pentru desfășurarea 
ultimelor trei etape.

Să sperăm că apropierea fi
nalului va face oa toate jocu
rile să poarte amprenta com
bativității maxime.

meci în care 
mic plus la 

Echipa lui 
motivată și de 

dorește să încheie 
contradictoriu.

drăznit mai mult în atac. în 
min. 56, oaspeții au restabilit 
egalitatea: MOCANU a executat 
o lovitură liberă de la circa 
30 m, balonul a trecut prin zid 
și pe sub portarul Nițu, o- 
prindu-se în plasă : 1—1. în 
continuare, fazele au alternat 
de la o poartă ia alta, iar în 
ultimele 10 minute gazdele au 
asaltat poarta lui Liliac și au 
înscris golul unei victorii me
ritate. Aceasta s-a întimplat în 
min. 86, cînd Țălnar a execu
tat o lovitură liberă de la 18 
m, mingea a lovit stilpul din 
dreapta porții, a revenit in 
teren și proaspătul intrat NICA, 
pe fază, a reluat-o, cu capul, 
îh plasă : 2—1.

Pompiliu VINTILA

MECIURILE ZILEI
Acum, după ce a reușit vic

toria atît de prețioasă și 
aplaudată de la Iași, 
Suceava va intra în rolul 
nut duminica trecută de 
tehnica, acela de gazdă, 
mind vizita unei formații 
are merite incontestabile 
realizarea acestei frumoase 
lupte pentru promovare din 
prima serie, F.C.M. Progresul 
Brăila. Elevii lui V. Simionaș 
vor da replica brăilenilor, 
vreme 
renți, 
Mizil, 
locale.

de
C.S.M. 

deți- 
Poli- 
pri- 
care 

în

_____ .... . în 
ce principalii lor concu- 

ieșenii, vor evolua la 
în compania formației 
Steaua; un meci dificil

LA SUCEAVA, MIZIL Șl TIMIȘOARA
pentru ei dată fiind valoarea 
lotului antrenat de D. Dumi
trul. Sînt cele două meciuri de 
prim-plan ale 
a clasamentului

zonei fruntașe 
seriei I.

Miine, In Divizia B

Râminind tot la partidele în 
care sînt angajate fruntașele 
eșalonului secund, să semna
lăm, din seria a II-a, meciul 
formației din Tg. Mureș la Tîr- 
năveni. A.S.A., care și-a conso-

SEMIFINALELE CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE JUNIORI

CRAIOVA, 12 (prin telefon), pe 
cochetul stadion Constructorul (o 
bază foarte bine întreținută) s-a 
disputat ceti de al doilea meci al 
grupei semifinale din Bănie. Ra
portul șuturilor primei reprize 
(9—1) și cel al camerelor (6—0) a- 
testă superioritatea clară a jucă
torilor pregătiți de Constantin 
Frățilă. Juniorii dinamoviști au a- 
tacat continuu încă de la primul 
fluier al arbitrului și au combi
nat îndeosebi pe flancul stîng. Și, 
după o primă ocazie irosită de 
Iliescu (min. iii), bucureștenii au 
reușit să deschidă scorul, îsn min. 
20: Ia o ieșire în bloc a apărători
lor bihoreni, a urmat un contra
atac iute declanșat de 
centrarea acestuia fiind ___
în plasă cu ușurință de RADU-

Băniră, 
reluată

CRITERIUL CAILOR DE 4 ANI
Penultima confruntare, înaintea 

derbyuilui, a cailor de 4 ani o 
constituie tocmai Criteriul aces
tora, în care va concura tot ce
ea ce are mai bun generația, în 
frunte cu supercampionul turfu-

HIPISM

C.S.Ș. 5-1 (2-0)
CIOIU. Mitici (min. 25), Răduclo- 
iu (min. 34) și Marin (min. 39) au 
irosit apoi ocazii clare de ma
jorare a scorului, care însă s-a 
produs totuși în min. 41: la o 
nouă combinație pe stingă Grozea 
— Lupescu, a urmat o centrare 
pe partea opusă și fundașul L. 
SIMTON a reluat balonul cu capul 
în plasa porții lui Cîmpan.

Joc foarte frumos în repriza se
cundă. După numai patru minute 
de la reluare Dinamo și-a mărit 
avantajul prin BANTCA. în min. 
57, un contraatac bihorean „taxea
ză* cîteva ratări anterioare ale 
bucureștenilor, TEȘAN reușind și 
el un gol foarte frumos. Finalul a 
aparținut însă tot bucureștenilor:

GRUPA B: SPORTUL STUDF^ESC

în min. 70 RADUCIOIU reușește 
cel de al patrulea gol, șl in min. 
87 IORDACHE înscrie cu capul. 
In min. 75, Cervlnschi, de la oră- 
deni, a fost eliminat.

A arbitrat foarte bine I. Velea 
(Craiova).

DINAMO BUC.: Prunca — ște
fan, BUCUR, L. Șimion, GROZEA 
— Marin (min. 54 Alexandrescu), 
LUPESCU, Mitici (min. 54 Iorda- 
che), BANTCA — Iliescu (min. 
67 Pistalu), RADUCIOIU.

C.S.ș. BIHOR: Clmpan — Chil- 
ba (min. 35 Pop), Vancea, Cer- 
vinschi, Sălăjan — Furuiaș, Da- 
rozi (min. 55 Purza), TEȘAN 
(min. 73 Ulici) — VIDA, Sturz, 
Cos tea.

Astăzi, de la ora 11, partida de
cisivă : Dinamo Buc. — Petrolul.

lidat poziția de lider și prin 
cîștigarea partidei restanță de 
joi (5—1 cu Carpați Mirșa),are 
ca parteneră de întrecere pe 
Chimica. în vreme ce Progre
sul Vulcan, care a avut evolu
ții constant bune în ultimele 
etape, va juca la Moreni (!) în 
compania unei echipe aflată 
într-o poziție deloc comodă în 
clasament, Pandurii Tg, Jiu.

Seria a IlI-a — unde Poli
tehnica Timișoara pare liniști
tă în privința obținerii reve
nirii în „A“ — ne propune o 
tradițională partidă de..^ pri
ma divizie, „Poli" 
hor, o întrecere 
recomandări încă 
cînd se desfășura 
lui mai important 
țării. Să sperăm 
pierdut nimic din atractivitate 
și că va aduce pe marele sta
dion timișorean un important 
număr de spectatori.

— F.C. Bi- 
CU frumoase 
din edițiile 

pe scena ce- 
campionat al 
că ea nu a

PROGRAMUL 
Șl ARBITRII

Laurențiu DUMITRESCU

F.C.M. BRAȘOV 3-1 (1-0)

SERIA I: Ceahlăul P. Neamț — 
Poiana Cimpina : F. Brinzei 
(Buc.); Olimpia Rm. sărat — F.C, 
Constanța: R. Petrescu (Brașov); 
Delta Tulcea — C.S. Botoșani: I. 
Floricel (Brașov); C.F.R. Pașcani
— Aripile Bacău ; D. Pura 
(Dolj); steaua-Mizll — Politehnica 
Iași: AL Mustățea (Pitești) ; C.S.M. 
Suoeava — Progresul Brăila; Gh. 
Dărăban (Sibiu); Unirea Slobozia
— FEPA ’74: A. Cuzmanovici (Re
șița) ; Unirea Focșani — Dunărea

N. Milea (Buc.).c.s.u.

ORADEA, 12 (prin telefon). Par
tidă cu caracter hotărâtor pentru 
desemnarea câștigătoarei grupei, 
un adevărat derby. Începutul a 
fost precipitat de ambele părți, 

fiecare combatantă a 
să-și impună punc- 
vedere Brașovenii au 

varianta jocului 
deținînd o oarecare

ONOSPORT INFORMEAZĂ
vâri- mul I. Numerele extrase vor fi

4 25% retransmise la radio, în aceeași
50 a zi, la ora 20,1*5, la ora 22,20 (o dată,

a 1 232 cu rezultatele concursului Prono- 
Ipî • sPort), precum și luni, 15 iunie, ju ici , la ora 8,55, pe prOgpamu,i jt

• Lozul în Plic vă poate oferi 
Bucu- surprize deosebit de plăcute, cu 

o a m h ei singura condiție, aceea de a per-
?IONA- severa în a vă încerca șansele, 
deauna O dată cu venirea sezonului de
?a par- vară, a fost pus în vînzare și

va a- LOZUL VACANȚEI, emisiune 11- 
radio- mitată specială deosâbit de a- 

progra- vantajoasă.

Iul, Rarău, oare acordă mari a- 
vantaje celorlalți concuxenți, cum 
sînt Ghirlanda, Samir, Orac, So- 
netist, Curtiș. Handicapul fiind 
judicios alcătuit și, deci, șansele 
egal repartizate, va învinge pro
babil concurentul cel mal bine 
condus, alergarea avînd un par
curs de semifond (2200 m). în 
programul reuniunii de mîine sînt 
cuprinse 9 probe (deoarece joi 
este programată prima reuniune 
din mijlocul săptămînii), printre 
participant! figurînd cîțiva cai de 
certă valoare, ca Recrut, Coran, 
Hendorf, Satim. Tinăra generație 
va avea și ea o reprezentare se
lectă, în frunte cu Robert, Valo- 
nla și alți cîțiva cai de perspec
tivă.

A, MOSCU

Treptat, 
încercat 
tul de 
ales varianta jocului combi- 
nativ, dețlnlnd o oarecare su
perioritate teritorială, în timp ce 
bucureștenii au acționat mai sim
plu, cu rapide contraatacuri, ma
nieră care s-a dovedit mai efici
entă, ei obținmd o meritată vic
torie. Din duelul tactic a rezultat 
o întilnire plăcută, dîrz disputa
tă. In prima repriză, am reținut 
„transversala" lui Bondoc (min. 6), 
apoi pe aceea a Iul Curigan (min. 
23). Cei care au deschis scorul au 
fost bucureștenii: în min. 36, bine 
servit de Stănicl, la marginea ca
reului, BONDOC pătrunde decis 
și șutează plasat, jos' la colț.

Repriza secundă debutează cu o 
mare ocazie a lui Bondoc (min. 
47). Ratează și Petruș (min. 51), 
pentru ca, în min. 53, sportul 
Studențesc să-și majoreze avanta
jul prin FRONE. in urma unei 
pase primite de la Bondoc. Foar-

te aproape de gol este și Mihart 
(min. 66). La fel și Bondoc (mint 
72). Același BONDOC va ridica 
scorul la 3—0, in min. 75, după 
o suită de driblinguri, tn min. 83 
notăm o paradă a lui Lucescu la 
șutul iul Petruș. Brașovenii reduc 
din handicap in min. 89, cînd 
PETRUȘ transformă penaltyui a- 
cordat pentru faultul comis de 
Tătar asupra lui Pirvu. Meciul se 
încheie cu o frumoasă acțiune in
dividuală a lui Stănici, de departe 
cel mai bun jucător de pe teren.

A arbitrat foarte bine M. Neșu 
(Oradea).

SPORTUL STUD, (antrenor D. 
Apolzan): LUCESCU — Radu 
(min. 81 Kiss), Alecu (min. 24 
Paseu), NECULA, Tătar — Zam
fir, FRONE, Ciufu (min. 70 Flo- 
rea), STANICI — BONDOC, Miu- 
iescu (min. 55 Vișan).

--------BRASOV: Todericiu — 
DRĂGĂNOIU, Hogea, 

PETRUȘ, Tatu, Curta 
NASTASE), Curigan —

SERIA A U-a: IMASA Sf.
Gheorghe — Autobuzul Buc.: A. 
Moroianu (Ploiești); Sportul Mun
citoresc Caracal — ICIM Brașov:
C. Nistor (Vaslui); Eiectroputere 
Craiova — Automatica București:
D. Buciuman (Timișoara); Car
pați Mîrșa — Drobeta Tr. Seve
rin : I. Dogaru (Rm. vîlcea); Pro
gresul-Vulcan Buc. — Pandurii 
Tg. Jiu: I. Coț (Ploiești) — se 
dispută la Moreni; Mecanică Fi
nă — ROVA; M. Georgescu (Con
stanța) ; Tractorul — C.S. Tîrgo
viște: I. Șchiopu (Focșani); Gaz 
Metan — Inter Sibiu: I. Gheor
ghe (Brăila); Chimica — A.S.A. 
Tg. Mureș; I. Igna (Timișoara).

F.C.M.
Andrasi,
Pirvu —
(min. 06 ,, „
ZOLD. Tikosi (min. 40 Mihart).

Astăzi, de la ora 11, partida de
cisivă: Sportul Studențesc — „U“ 
Cluj-Napoca.

Adrian VASILESCU

SERIA A IlI-a: Mureșul Deva — 
C.S.M. Reșița: G. Andrei (Buc.); 
„Poli* Timișoara — F.C. Bihor: 
G. Ionescu (Buc.); Armătura Za
lău — C.I.L. Sighet: D. Avrigea- 
nu (Buc.); Strungul Arad — Unio 
S. Mare: A. Mițaru (Rm. vîlcea); 
Aurul Brad — Minerul Cavnic: M. 
Ionescu (Tîrgoviște); Gloria Bis
trița — Minerul Paroșeni: N. Go
goașă (Buzău): Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca — Metalul Bocșa: C. 
Bîtlan (Craiova): Olimpia S. Ma
re — U.T.A.: N. Tenea (Tr. Se
verin) ; Mecanica Orăștie — F.C. 
Maramureș Baia Mare: M. Ștefă- 
noiu (Tg. Jiu).



REZULTATE DE VALOARE MONDIALA
ÎN CONCURSURI DE ATLETISM

Numeroase rezultate de va- 
loare mondială în diferite con
cursuri atletice • OSTRAVA : 
100 m : Andreas Simon (Cuba) 
10,24, Robson da Silva (Brazi
lia) 10,25, Leandro Penalver 
(Cuba) 10,27 ; înălțime : Jan 
Zvara (Ceh.) 2,31 m, Javier 
Sotomayor (Cuba) 2,28 m 5

Remigius Machura 
Jan 
disc

SCURTE ȘTIRI
baschet • Turneu feminin la 

Gtomouc: Japonia — Polonia 
72—58, Cehoslovacia — Canada 
71—63.

TENIS • La Birmingham: Eli
sa Burgin — Sylvia Hanika 6—7, 
6—2, 6—3 • Londra: turneul
„Queen’s Club” : optimi : pate — 
Scanlon 7—6, 7—6, Jelen — Mans- 
dorf 6—4, 3—6, 6—3, Edberg — 
Masur 6—7, 7—6, 6—4, Cash — 
Curren 7—5, 6—3. Becker — Fle
ming 6—4, 6—4 • Edinburgh:
Lendl — Roche 7—6. 7—5.

greutate :
(Ceh.) 21,64 m ; suliță : 
Zelezny (Ceh.) 86,62 m ; 
f: Zdenka Silhava (Ceh.) 69,52 
m • 
femei :
10.93 ;
Wachtel
tra Muller 50,67 ; 200 m 
Gladisch 22.22 ; disc: 
Gansky 73,32. suliță:
Felke 74,32 m, bărbați: 800 m: 
Jens Herold 1:46,54 ; prăjină : 
Uwe Langhammer 5.60 m (re
cord); înălțime: Matthias Gre- 
bensteln 2.28 m ; disc: Jiirgen 
Schult 69,52 m; • VANCOUVER: 
femei: 
(S.U.A.) 
800 m :
1:45,50 ; 1500 m : Joaquin Cruz 
(Brazilia) 3:39,09, Mike Boit 
(Kenya) 3:39,41. » MOSCOVA : 
5 km mars : Elena Kuznețova 
(U.R.S.S.) 21:32.4 (rec. euro
pean ; v.r. 21:35,25, Giuliana 
Salce — Italia 19 iunie 1986).

NEUBRANDENBURG :
100 m : Marlies Gohr
800 m : Christine
1:56.89 ; 400 m: Pe- 

Silke
Diana 
Petra

100 m : Alice Brown
11,32 ; bărbați : 

John Gray (S.U.A.)

TENIS DE MASA « La Chong- 
quing (R.p. chineză), £n meciuri 
amicale: sel. provinciei Hubei — 
U.R.S.S. 4—5 la bărbați și 3—2 la 
femei • Turneu la Viena, în fi
nală: Andrzej Grubba (Polonia) — 
Tibor Klampai (Ungaria) 2—1 
(—16, 16, 13).

VOLEi • Campionatul Asiei, la 
femei, sferturi de finală: R.p. Chi
neză — Noua Zeelandă 3—0 (1, 1, 
1), la Wuxi. în R.P. Chineză

C.E. DE BASCHET
ATENA. In Campionatul Eu

ropean de baschet, R.F.G. a 
întrecut Cehoslovacia, cu 93—91 
(50—44), iar Italia a dispus de 
Polonia, Cu 93—75 (44—32). în
vingătoarele își vor disputa 
acum locurile 5—6. Pentru 
locurile 11—12: Israel — Româ
nia 97—87 (49—43).

Caleidoscop

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
TENIS. Timp de o lună, mai 

mulți tenismani români au par
ticipat la un circuit de turnee 
în Italia, la startul cărora s-au 
aliniat și sportivi din Argentina, 
Austria, Australia, Brazilia, Ceho
slovacia, Danemarca, Finlanda, 
Franța, Grecia, Italia, Iugoslavia, 
Japonia, R.F. Germania, S.U.A. 
și U.R.S.S. „Competiția — ne 
spunea antrenorul emerit Aurel 
Segărceanu, care i-a însoțit pe 
sportivii noștri — a fost deosebit 
ele puternică, atît Ia nivelul se- 

cît și al juniorilor, 
ultimă

, la
categorie fiind

niorilor, 
această _
prezenți primii zece” tenismani 
din clasamentul ___
Intr-un astfel de context, 
der foarte 
Răzvan Itu, __
neele de la Cremona și Parma, 
ca și a Dianei Samungi, care s-a 
situat pe primul loc la Parma. La 
Adria, într-o întrecere a seniori
lor, Florentina Curpene a jucat 
mai întîi pe tabloul de calificări, 
cu 32 de concurente pentru 4 
locuri, reușind să ajungă pe ta
bloul principal și în continuare 
pînă în finală1*.

în finala de la Cremona, Răz
van Itu a dispus cu 6—2, 6—2 de 
Pescasolido (Italia), iar în cea 
de la Parma l-a învins cu 6—3, 
6—0 pe Filipo Pietralunga (Ita
lia). Tot acolo, Diane Samungi, 
după ce le-a învins cu 6—3, 6—2

mondial la zi. 
t, consi- 

bună evoluția lui 
care a cîștigat tur-

pentru

TRIOURI SPORTIVE
Sportul mondial cunoaște numeroase cazuri 

de cîte doi frați sau surori care au practicat 
diferite discipline, atingînd o valoare care să-i 
recomande selecției în echipe fruntașe, chiar 
în reprezentative naționale. Dar trei frați spor
tivi? Ei bine, au fos^ și sînt încă și dintre a- 
ceștia. În rîndurile următoare vă prezentăm pe 
unii dintre ei:
• în tenisui interna

țional actual sînt bine
cunoscute surorile Ma
leeva (Manuela, Kate
rina și Magdalena), a 
căror evoluție este bire 
apreciată chiar și în 
turneele de anvergură.
• în rugbyul nostru 

au existat mai multe 
asemenea cazuri 
fost, mai întîi.

pe Giulia Atzorî, cu 6—0, 6—2 pe 
Barbara Carissino, cu 6—1, 6—1 
P3 Katia Piccolini, a cîștigat fi
nala cu 6—3, 6—1 în fața Susan ei 
Bertelioni (toate din Italia). 
Samungi a ajuns și la Verona în 
finală >,Acest deosebit de im
portant turneu — a conchis an
trenorul Aurel Segărceanu — a 
dezvăluit calitățile de care dis
pun Răzvan Itu și Diane Sa
mungi, ambii cu un bagaj destul 
de bogat de cunoștințe tehnice, 
ei aflindu-se într-un marcat pro
gres. Ciprian Porumb și Mădălina 
Voinea mai au de lucru în pri
vința îmbunătățirii loviturilor de 
serviciu și voleu. S-a desprins, 
de asemenea, și faptul că tenis- 
manii noștri, cu puține excepții, 
nu au pregătirea fizică necesară 
pe care o solicită cel puțin două 
meciuri pe zi, așa cum se joacă 
în cele mai multe dintre turneele 
mari din lume. A juca două par
tide zilnic echivalează cu a fi în 
stare să-ți menții proaspete for
țele pe durata a cel puțin șapte 
ore pe zi". (I. Gv.).

JUDO. Două dintre cele mal va
loroase formații din țara noastră, 
Steaua și Dinamo București, au 
avut frumoase comportări în com
petiții peste notare. STEAUA a 
participat la un turneu în capi
tala Italiei, alături de selecționa
te din Austria, Belgia, Bulgaria, 
R. F. Germania. Polonia, Spania, 
Ungaria, U.R.S.S. și italia 
cîte 9 sportivi la fiecare 
rie). Doi dintre steliști, 
Pătrașcu (cat. semiușoară) 
tre Anițo-aie (mijlocie) au 
primul loc. iar alți doi,

Ciuvăț (ușoară) și Iulian Rusu 
(semimijlocie), s-au situat pe lo
cul 3. DINAMO a concurat la 
Wroclaw, unde a avut loc un tur
neu (organizat de Gwardia din 
localitate) rezervat echipelor di- 
namoviste din România, R.D. Ger
mană, U.R.S.S. și, firește, din 
Polonia. Dinamoviștii bucureșteni 
au urcat pe podium la cinci ca
tegorii: ilie Șerban (semiușoară) 
și Gheorghe Diaconii (semigrea) 
au obținut locul I, iar Silviu La- 
zăr (superușoară), Stănică Oltea- 
nu (ușoară) și Valentin Bazon 
(grea) s-au clasat pe locu'l 3.

ȘAH. VARȘOVIA. 12 (Ager- 
preș). — In orima rundă a tur
neului internațional feminin de 
șah de la Piotrkow Tribunalski 
(Polonia), Marina Pogorevici-Ma- 
kropoulou a cîștigat la Lozanka 
Nesterova, Wiese la Chao Lan, 
Liu Silan a învins-o pe Szmacinska, 
Wagner a pierdut la Semenova, 
na Bădulescu și Jalowiec — Lei- 
na Bădulescu și Ialoveț — Lei- 
ciuk s-au încheiat remiză. La 
concurs participă 14 șahiste din 
România, U.R.S.S., R.P. Chineză, 
Bulgaria și Polonia.

Au 
_ __ (rati)

Iconomu. Mircea, mij
locaș la grămadă, 
fost chiar căpitanul e- 
chipei naționale în a- 
nul 1919 (polisportiv, 
a fost și campion na
tional la tenis). Ion a 
fost si el international 
în 1919. și. împreună cu 
frații lor George și 
Barbu, au făcut parte 
din formația bucu- 
reșteană Tenis Club

a

el

Român. Au urmat fra
ții Ioan. Virgil a ju
cat aripă, din 1927 pînă 
în 1938. A fost în re
petate rînduri interna
țional de prestigiu. A 
fost și campion și re
cordman la atletism, 
la decatlon, spre e- 
xemplu. A deținut func
ția de 
U.F.S.R., 
de atletism și pe cea 
de secretar al Federa
ției de rugby Tudor: 
fundaș cu o excepțio
nală lovitură de picior, 
a jucat cu succes și 
hochei pe gheață. Că
rnii a fost centru, ca 
și frații săi, în echipa 
Stadiul Român din Capd- 
nitală. Fiul lui Camil. 
Șerban, nu este altul 
decît fostul campion și

președinte al 
al Federației

recordman al tării la 
săritura in înălțime.
• Iată și două 

xemple din rugbyul in
ternațional. In Franța 
au fost frații Spanghe- 
ro, Claude (22 selecții) și

„Walter (51 selecții), care 
au jucat și în partide 
cu reprezentativa Ro
mâniei, iar Jean-Marie 
a fost și el de două 
ori în vederile selecțio
nerilor. în afara lor 
mai există încă Gilbert 
și Guy, descendenți ai 
acestei familii de rug
byști. La Brăila, în 
1981, la 12 aprilie. a 
avut loc meciul dintre 
echipele României și 
Italiei. Rugby știi noș
tri au obținut o victo
rie categorică (35—9). 
tn formația italiană, li
nia de trei sferturi a 
fost compusă din frații 
Francescato, Bruno, Ri
ne și Nello.
• în vechea echipă 

de fotbal Venus din 
București a existat un

e-
trio de frați, Vîlcov: 
Petea, Nicolae (Colea) și 
Volodea. Primul, inter 
stînga, în sistemul de 
joc al anilor 30, era un 
fotbalist clarvăzător, 
temut pentru loviturile 
sale cu capul, 
mai puternice, 
foarte precise, 
a funcționat și 
trenor la mai 
formații reputate __
fotbalului nostru: C.C.A. 
(Steaua). Dinamo Bucu
rești. Politehnica Timi
șoara etc.
• Tenisul l-a avut 

pe frații gemeni Ghe
orghe și Marin Viziru, 
multiplii campioni na
ționali și jucători de 
Cupă Davis, iar mezi
nul, Dumitru (astăzi 
antrenor la Steaua, așa 
cum au fost și frații 
săi) a fost component 
al echipei naționale de 
juniori la Cupa Galea.

nu nu
ci și 

Nicolae 
ca an- 

multe 
ale

Rubrică realizată de
Romeo VILARA

(cu 
catego- 
Stelian 
și re
cucerit 
George

PENTATLON MODERN. SOFIA, 
12 (Agerpres). Concursul de pen
tatlon modern de la Sofia a fost 
cîștigat de sportivul bulgar An
drei Kuzmanov, cu 5341 o. El a 
fost urmat de coechipierul său 
Vladimir Klinciarov, cu 5321 p, 
Andrei Molcianov (U.R.S.S.), cu 
5310 p, Lucian Țintea (România), 
cu 5274 p, Dragomir Trukev (Bul
garia), cu 5254 p.

IERI, IN „CUPA DAVIS“
(Urmare din vag. 1)

passing-shot-uri de dreapta și 
de stînga, fără a-și permite 
să risipească mingi.

FLORIN SEGĂRCEANU — 
LECII HIENKOWSKI 6—3. 

6—1, 6—3
Avînd în față un adversar 

mult mai dificil (Bienkowski 
este tenismanul nr. 1 al Polo
niei), cu o tehnică superioară, 
victoria lui Florin Segărceanu 
este cu atît 
Reprezentantul nostru a avut 
inițiativa de-a lungul întregu
lui meci, cel mai adesea pun- 
ctînd cu crossuri și lung de 
linie de dreapta. Segărceanu 
s-a remarcat printr-un foarte 
bun plasament la toate returu
rile adversarului, intuind exact 
locul unde acesta va returna.

mai meritorie.

După ce a preluat conducerea 
cu 2—1 în primul set, Segăr
ceanu a realizat 1 _ ;
break (3—1), apoi s-a distan
țat la 4—1. Cedează două 
ghemuri, revine și cîștigă cu 
6—3. Deplasările la fileu ale 
lui Segărceanu au fost totdea
una oportune, și acestea i-au 
adus puncte aplaudate, pre
cum și victoria cu 6—1 în se
tul secund. Foarte disputat a 
fost ultimul 
șaselea, cu 
mingi, este

imediat un

set. Ghemul al 
14 schimburi 
trecut în contul 

învingătorului, după care 
gărceanu, foarte inteligent 
tot ceea ce a întreprins, 
cîștigat cu 6—3.

de

Se
in
a

TURUL ITALIEI

La prima Cupă .Mondială din 
istoria rugbyului — compe- 
- tiție care se apropie de mo
mentul final — echipa noastră 

națională s-a numărat, se știe, 
printre cele 16 reprezentative care 
au primit, pe baza unor bune re
zultate anterioare, invitația de 
participare. O participare care 
s-a încheiat pentru ea cu două 
puncte și locul trei în „cea mai 
puternică grupă", după Franța și 
Scoția, înaintea selecționatei Zim
babwe. Rezultatele se cunosc, de 
asemenea, și în rîndurile urmă
toare vom zăbovi asupra lor. 
Deocamdată, să reținem că al doi
lea criteriu de departajare (cel 
dinții fiind, de bună seamă, tota
lul punctelor acumulate) l-a re
prezentat numărul eseurilor mar
cate, ceea ce a și decis clasarea 
rugbyșttilor francezi pe poziția de 
frunte în seria a patra, la egali
tate de puncte cu Scoția. „Aceas
ta ar însemna — ne spunea la 
reîntoarcere Mihai Naca, antreno
rul principal —- că tricolorii noștri, 
autori a șase eseuri, s-au situat 
pe locul 9—IC în ierarhia ediției 
inaugurale a Cupei Mondiale".

Vorbind despre competiție, se 
cuvine să pornim de la o imagine 
de ansamblu asupra ei: toți cei 
prezenți la Antipozi cad de acord, 
de pe acum asupra unei reușite 
de ansamblu, în ciuda temerilor 
și rezervelor de dinaintea startu
lui de la 22 mai, â unui mare pas 
inaihte în istoria sportului cu ba
lonul oval. Trei dintre componen- 
ții actualului lot reprezentativ, 
Mircea Paraschiv, Gheorghe Du
mitru și Dumitru Alexandru, au 
fost în Noua Zeelandă după 12 
ani 'de la turneul efectuat de tri
colori la Auckland și în celelalte 
orașe din țara faimoasei echipe 
All Blacks — favorită, pentru 
mulți, a finalei din 20 iunie. Iar 
ei vorbesc. în cunoștință de cau
ză, despre un indiscutabil progres 
al rugbyului, sub toate aspectele 
— pregătire fizic# concepție de 
joc,- mod de angajare a fiecărui 
component din cele mai puternice 
formații (Noua Zeelandă, Austra
lia, • Franța. Tar? Galilor; Scoția 
în primul „rînd).

Cum s-a prezentat naționala 
noastră în ac^t context general, 
în țara în care, ooniil intră pe te
renul cu haș tri încă de la patru 
ani .și unde au văzut o echipă, cu 
jucători de nouă ani. avînd fundaș

Pornind de la învățămintele primei Cupe Mondiale

vz

RUGBYUL NOSTRU ARE NEVOIE DE SCHIMBĂRI IN CONCEPȚIE
• intre tendința spre un joc mai decis și pierderea de forță a grămezii • 

Prea multe greșeli individuale • Un foarte tînăr jucător român comparat cu ex- 
celenții rugbyști neozeelandezi, favoriți ai finalei marii competiții

o... față ? Cum se explică, după 
victoria, 21—20 cu Zimbabwe, prea 
marea diferență din celelalte par
tide, 12—55 cu Franța și 23—55 cu 
Scoția ? Răspunde, mai întîi, an
trenorul Naca: „Scoruri mari au 
fost numeroase în întreaga com
petiție, pentru simplul motiv că 
timpul de joc efectiv a crescut 
prin oprirea cronometrului Ia fie
care întrerupere, ceea ce a făcut 
să vedem reprize de 60 de minu
te, în loc de 40... în ce ne pri
vește, să încep prin a spune eă 
nu putem să ne declarăm de fel 
mulțumiți. Dar am avut multe de 
învățat, am avut și satisfacția de 
a fi fost apreciați pentru un pro
nunțat spirit ofensiv. Ziariștii 
francezi, cei ce ne știu atît de 
bine, remarcau eliminarea ideii 
de a închide jocul, de a-1 reduce 
la zece oameni, pasînd mai mult 
ca altădată. Despre foarte tînărul 
Răducanu specialiștii au afirmat 
că are valoare chiar pentru... AII 
Blacks. îl mai remarc pe Mura- 
riu, mai menționez destulele mo
mente bune (dar și din... celelalte) 
ale Iui Paraschiv, Grigore, Tofan, 
Lungu pe aripă, V. ion ca fundaș. 
Cum am pierdut ? Pe greșeli in
dividuale: lipsa placajului, a aten
ției, a mobilizării pînă la înche
ierea fazei — intervin, Ia gramada 
ordonată, de pildă, nepermise 
momente de relaxare prematură, 
în meciul cu Franța, la circa zece 
minute din repriza a doua (după 
12—12 Ia pauză), am avut în față 
un vînt extrem de puternic; nouă 
ne-a fost refuzat un eseu valabil, 
partenerilor ii s-a acordat unul 
cînd balonul era culcat în afara 
terenului, după care a urmat că
derea psihică echipa fiind depă
șită net. Desp’e întâlnirea. cu Sco
tia, cînd am marcat totuși trei

eseuri, aș mai putea aminti amă
nuntul că ne-a arbitrat același ir
landez din partida cu Zimbabwe 
(și atunci ni s-a refuzat un eseu 
socotit valabil de presa interna
țională), dar scuzele sînt de pri
sos. Mai bine să recunoaștem des
chis și... rugbystic alte slăbiciuni 
de fond, cum ar fi obișnuința 
rugbyștilor români de a fi arbi
trați într-un fel in campionatul 
intern, într-o manieră ce nu co
respunde preceptelor jocului mo
dern (de exemplu: nu știu dacă 
s-au fluierat, cu totul, două tușe 
strîmbe, iar situația de jucat de 
la pămînt este altfel aplicată decît 
pe terenurile noastre. E limpede
— se cer multe de făcut în cam
pionatul intern !“).

Antrenorul federal Dumitru Mi- 
halache, conducătorul delegației, 
enumera, la pozitiv, evoluția si
gură pe ansamblu a marginii, mo
mentele de angajare viguroasă a 
grămezii spontane, tendința de a 
construi • 
reușitele lui L. Constantin, Mura- 
riu, Răducanu — excelent în pri
mele două partide, Dumitru sau 
V. Ion — cît au jucat, Paraschiv
— cu o medie mulțumitoare. Dar 
el a insistat îndeosebi asupra gre
șelilor asupra a ceea ce e de fă
cut mai departe de schimbat: „S-a 
vădit absența unui redutabil cap 
de grămadă. 'Apoi, jocul nostru 
e parcă rupt în două, iar ideea 
de susținere a purtătorului " de 
balon pare cumva uitată. Se joa
că prea mult eu încetinitorul, se 
comit greșeli de începători în a- 
numit'e situații. Așa am primit 
cel pu*in patru-cinci eseuri, ca 
în meciul m Scolia, cînd atacam 
în 22-ul advers spre a-i pasa lui... 
Hastings, care nu a scăpat oca
zia de a face u cursă de 80 m,

atacuri spectaculoase

pînă în but. (Aici, o completare 
făcută de Paraschiv, căpitanul e- 
chipei, arătând că am primit trei 
eseuri de la francezi după intro
ducerea noastră, faptul evidenți
ind o pierdere importantă ia ca
pitolul forță). E necesară, prin 
urmare, reconsiderarea completă 
a concepției despre modul de a 
evolua în ambele compartimente, 
eliminarea acelui joc depășit, 
rupt în două, acum construindu-se 
foarte rapid în rugbyul mare, cu 
balonul pus jos în grămada spon
tană și așa mai departe. Trebuie 
să pornim la a selecție amplă, 
pentru oameni cu gabarit, cu ca
lități fizice deosebite. Numai ast
fel vom putea tinde, la viitoarea 
ediție — unde avem motive te
meinice să sperăm că vom fi din 
nou prezenți — la acel 
modern cu grămadă 
cu margine impecabilă^ 
treia acoperind tot cîmpul, 
treisf erturi de 
zie — calități 
Noii Ze eland e 
nici utilitatea 
ment ce o altă 
rang, ca echipa Australiei, nu s-a 
sfiit chiar să abuzeze de el cînd 
împrejurările tactice, datele con
crete ale unei partide, cum a fost 
cea cu irlanda, au cerut-o. Dar 
despre învățămintele Cupei Mon
diale vom desfășura o cuprinză
toare acțiune, la toate nivelurile". 
O analiză amplă, desfășurată în 
spirit critic și autocritic de .către 
jucători și antrenori — în primul 
rînd de cei prezenți la Antipozi, 
dar nu numai — se impune cu 
adevărat. Urmată, firește, de mă
suri !

rugby 
puternică, 

, linia a 
_ . cu 

penetrație și fante-; 
reunite la echipa 
mai ales, neuitînd 
șutului, din mo- 

forță de prim

Geo RAEȚCHI

ROMA. — Disputată pe tra
seul Madesino — Como, 156 Ion, 
etapa a 20-a a Turului ciclist 
al Italiei a revenit, la sprint, 
rutierului italian Paolo Rosola 
— în 3.45:01. în clasamentul ge
neral continuă să conducă ir
landezul Stephen Roche, ur
mat la 33 s de olandezul 
Breukink.

SURPRIZE ÎN SEMIFINALELE 
CUPEI SPANIEI ! Atletico Madrid 
a eliminat pe 
tur 2—3), iar 
Sebastian pe 
tur 0—0, apoi 
Real cu 1—0 , _________ ,
Partida de la Madrid a fost în- 
dîrjită, în special în ultimele mi
nute, cînd Pardeza și Michel 
(Real) au fost eliminați, ca și 
Pena (Atletico). Golurile în acest 
joc au fost însorise de Uralde 
(min. 55) și Marina (min. 70). Ast
fel, în finală se vor întîlni Atle
tico Madrid și Real Sociedad 
(pentru prima oară într-o finală 
de Cupă).
• CAMPIONATUL TURCIEI a

fost cîștigat de Galatasaray cu 54 
p, urmată de Beșiktaș — 53 p, 
Samsun și Trabzon, cu cîte 49 p. 
Este ~ .......................“
ani, 
wall a condus formația pe pri
mul ’ ? ’ : ‘
a terminat la egalitate de puncte 
cu Beșiktaș, dar aceasta din ur
mă a avut un golaveraj mai bun).
• ÎN CAMPIONATUL U.R.S.S., 

după 13 etape conduce Spartak 
Moscova cu 10 p (din 12 jocuri). 
Cîteva rezultate: Harkov — Dina
mo Minsk 0—1, 
Moscova 2—0, 
Alma Ata 1—1

RECORD DE
în

Real Madrid 2—0 (în
Real Sociedad San 
Athletic Bilbao. In 
la Bilbao a cîștigat 

(a marcat Bekero) !

prima oară, în ultimii trei 
cînd antrenorul Jupp Der-

loc (anul trecut Galatasaray

Erevan — Dinamo 
Dinamo Kiev —

CARTONAȘE RO
ȘII... în campionatul Austriei. 
Fostul internațional vest-german 
Hansi Muller (Rapid Viena) a pri
mit recent al 4-lea cartonaș roșu ! 
A stat pe tușă 11 etape pentru 
primele trei, iar acum, pentru al 
4-lea, a mai fost suspendat 3 e- 
tape (pînă la sfîrsitul campiona
tului) !
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