
Proletari din toate țările, uniți-vă l

Miercuri, 17 iunie, la Palatul 
Consiliului de Stat s-au în
cheiat convorbirile oficiale din
tre tovarășul 
Ceaușescu, 
Partidului 
președintele 
România, $■ 
Siad Barre, . ___ ___
Partidului Socialist Revoluționar 
Somalez, președintele Republicii 
Democratice Somalia.

Cei doi conducători de partid 
și de stat au subliniat cu sa
tisfacție rezultatele convorbiri
lor purtate, in aceste zile, la 
București, care au relevat, 
încă o dată, rolul determinant 
al dialogului la nivel înalt în 
întărirea continuă a relațiilor 
româno-somaleze. A fost expri
mată convingerea că înțelege
rile stabilite vor contribui Ia 
extinderea pe mai departe a 
bunelor raporturi de prietenie 
și colaborare dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Socialist Revoluționar Somalez, 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Demo
cratică Somalia. S-a apreciat 
că, în spiritul celor convenite, 
se va asigura o dezvoltare și 

"a colaborării dintre 
țări pe plan politic, 

tehnico-științific.

Nicolae 
secretar general al 
Comunist Rumân, 
Republicii Socialiste 
tovarășul Mohamed 
secretar general >1

acest

apre- 
a a- 
deo- 

re-

8

I
3

ZIAR AL

portul
CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAflE FIZICA Șl SPORT

| ANUL XLIII - Nr. 11 659 I 4 PAGINI - 50 BANI I Joi 18 iunie 1987 J

Astăzi, in Divizia A la fotbal, etapa a 32-a

STEAUA - VICTORIA, LOCURILE 1 CU 3

mai largă 
cele două 
economic, 
cultural și in alte domenii, în 
folosul și spre- binele ambelor 
popoare, a! progresului și pros
perității lor, al cauzei păcii și 
cooperării internaționale.

Rezultatele vizitei sînt con
semnate Intr-un Comunicat co
mun, care se dă publicității,

★
După încheierea convorbirilor 

oficiale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Mohamed 
Siad Barre, secretar general «I 
Partidului Socialist Revoluționar 
Somalez, președintele Republicii 
Democratice Somalia, au sem
nat, ta cadrul unei ceremonii 
desfășurate miercuri după- 
•miază, la Palatul Consiliului 
de Stat, Comunicatul comun ia 
•are sint consemnate rezultatele 
vizitei.

După semnare. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Mohamed Siad Barre s-au fe
licitat călduros pentru rezulta
tele noii intîlniri la nivel înalt, 
care, prin Înțelegerile conveni
te, deschide largi perspective 
Conlucrării dintre cele două 
partide și țări, atit pe plan bi
lateral, cit și pe arena mon
dială, tn interesul ambelor 
popoare, ai înțelegerii, colabo
rării și păcii in lume.

La ceremonia semnării •*, 
participat membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv «1 C.C. a! P.C.R., 
membri al Consiliului de Stat 
și ni guvernului, alte persoane 
Oficiale.

Au luat parte, de asemenea, 
persoanele " ‘ 
Însoțit pe

nar Somalez, președintele Repu
blicii Democratice Somalia, 
celelalte oficialități somaleze 
au continuat, miercuri dimi
neață, vizita în Capitală.

Oaspeții au fost însoțiți de 
tovarășul Ion Ceaușescu, minis
tru secretar de stat, prini-vice- 
președinte al Comitetului de 
Stat al Planificării.

A fost vizitat complexul co- 
mercial-agroindustrial „Unirea", 
cea mat mare unitate de 
gen din țară.

Șeful statului somalez a 
ciat arhitectura modernă 
cestui complex, realizare
sebită pe linia dezvoltării 
(elei comerciale a Capitalei.

Au fost vizitate, de aseme
nea, noi ansambluri de locu
ințe și edificii social-culturale, 
care au oferit oaspeților ima
ginea unui oraș aflat într-o 
continuă dezvoltare și moder
nizare, amploarea și complexi
tatea proiectelor a căror ma
terializare va da capitalei 
României socialiste o tot mai 
puternică strălucire și măreție.

★
La 17 iunie s-a încheiat vizi

ta oficială de prietenie efec
tuată în țara noastră, la invi
tația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, de tovarășul Mohamed 
Siad Barre, secretar general al 
Partidului Socialist Revoluționar
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9 Țiul nu are decît varianta victoriei in întîlnirea cu Gloria © La Moreni, Fla
căra, cu un moral robust, primește pe F.C. Olt @ La Hunedoara, „fciță în față" 
două echipe cu —2 la „adevăr"® Un favorit la Pitești : F.C. Argeș ® Rapid — 
încă un obstacol dificil ® '
U.E.F.A. ® O partidă sub 
semnul echilibrului la Ga
lați ® Pe stadionul din 
Ghencea, un meci între 
două semifinaliste ale Cu
pei României ® Va reuși 
Dinamo, în „Regie", re
vanșa după infrîngerea 
din tur?

La Ploiești, puncte în joc pentru un loc in Cupa 

-PROGRAMUL Șl ARBITRII JOCURILOR—

- „U" CLUJ-NAPOCA 
(Timișoara) și M. Axente

- CHIMIA

CLASAMENTUL

.    I 

Somalez, președintele Republicii 
Democratice Somalia. §

Ceremonia plecării oficiale a g 
avut loc pe platoul din fața 
Palatului Consiliului de Stat.

Erau prezenți membri și 
membri supleanți ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. ai 
P.C.R., membri ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, ge
nerali, alte persoane oficiale.

O gardă militară a prezentat 
anorul. Au fost intonate Imnul § 
de stat al Republicii Democra- g 

flee Somalia și Imnul de stat 
al Republicii Socialisto România.

Cel doi conducători de partid 
șl de stat au trecut în revistă 
garda de onoare.

In continuare, înaltul oaspete 
somalez a fost salutat de per
soanele oficiale române parti
cipante Ia ceremonia plecării 
oficiale.

Un grup dc pionieri a oferit 
tovarășului Nicolae C 
șl tovarășului Mohamed ____
Barre buchete de flori.

La despărțire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a luat un 
eălduros rămas bun dc la to
varășul Mohamed Siad Barre.

Noul dialog la nivel înalt 
româno-somalcz se înscrie, prin 
rezultatele sale, cn un moment 
de mare însemnătate în dez
voltarea, In continuare, a prie
teniei șl colaborării dintre cele 
două partide, țări și popoare, 
în interesul reciproc, al cauzei 
generale a păcii, înțelegerii și 
cooperării internaționale.

Ă
După ceremonie, 

Mohamed Siad Barre 
pe litoralul românesc 
Negre, într-o vizită cu caracter 
neoficiaL
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Petroșani : JIUL - GLORIA
V. Titorov — C. Olteanu (ambii din Drobeta Tr. Severin) șl 
V. Alexandru (Buc.)
Moreni : FLACARA - F.C. OLT
Gh. Constantin — I. Crăciunescu (ambii din Rm. Vîlcea) și M. 
Constantmescu (București)
Hunedoara : CORVINUL
V. Antohi (Iași) — O. Buciumau
(Arad)
Pitești : F.C. ARGEȘ
I. Tărcan (Tg. Mureș) — G. Ionescu (București) și Gr. Macavei 
(Deva)
București : RAPID - F.C.M. BRAȘOV
ș. Necșulescu (Ttrgoviște) — șt. Rol firesc u (Iași) și Al. Mustățea 
(Pitești)
Ploiești : PETROLUL
M. Niculescu (București) — M. Neșu
(Vaslui)
Galați :
M. Stoenescu —
(Craiova)
București :
N. Dinescu (Rm.
(CluJ-Napoca)
București :
R. Petrescu (Brașov)
(P. Neamț)

Toate partidele vor (ncepe la ora 18.

OȚELUL
O. Petrescu (ambii

- UNIV. CRAIOVA 
(Oradea) și Ad. Porumboiu

- S.C. BACAU
din București) șl I. Velea

- VICTORIASTEAUA
Vîlcea) — C. Teodorasou (Buzău) șl M. salomlr

SP. STUD. - DINAMO
Coț (Ploiești) șl A. GheorgheI.

Pe arena Voința din Capitală s-a încheiat Divizia A de popice (m)
•w

BĂ1MĂRENII, PENTRU 4 OPTA OARĂ CAMPIONI!
stalat în fruntea clasamentului 
după turul 1, în mare măsură 
grație siguranței cu care a 
acționat experimentatul popicar 
Alexandru Cătineanu (880 p.d.), 
ultimul schimb al bucureșteni- 
lor : 1. Gloria București 5071 
(10), 2. Electromureș Tg. Mu
res 5049 (13), 3. Aurul Baia 
Mare 5023 (17), 4. Olimpia

București 4848 (25), 5. Unio Sa- 
tu Mare 4778 (21), 6. Rulmen
tul Brașov 4754 (40), 7. Carpați 
Sinaia 4705 (25), 8. Olimpia Re
șița 4679 (44). In paranteze, bi
lele lansate în gol.

In ultima zi a turneului fi
nal al Diviziei A de 
(m) vremea a ținut cu 
echipe rămase în cursa 
titlu. Ieri, temperatura 
cinta primitoarei arene 
din Capitală a scăzut simțitor 
(spre deosebire de reuniunea 
inaugurală, cînd căldura cani
culară nu a favorizat 
de calitate) popicarii 
rezultate superioare.

Ce s-a întîmplat în 
competiției, încheiat marți sea
ra tîrziu ? După cum am con 
semnat în prima cronică, băi
mărenii s-au desprins după 
două schimburi de principalii 
lor adversari. în continuare, 
formațiile angajate în lupta 
pentru un loc pe podium (Aurul 
Bala Mare, Electromureș Tg. 
Mureș și Gloria București) au 
schimbat locurile la... trenă, ca 
într-o cursă ciclistă Mni omo
genă și cu mai multă putere 
de concentrare în momentele di
ficile, echipa Gloria s-a in-

popice 
cele 8 
pentru 

din In-
Voința

prestații 
obținînd

tura)

persoanele oficiale care l-au 
Însoțit pe conducătorul parti
dului șl statului somalez în vi
zita efectuată în țara noastră.

★
Tovarășul Mohamed Sfad 

Barre, secretar general ai 
Partidului Socialist Rcvoluțio-
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tovarășul 
a plecat 
al Mării

Troian lOANIȚESCU
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O realitate
: In înotul nostru RITM SPORIT, LOT MĂRIT

(Continuare în pag 2-3)

■ patru ztte afli <f« pline in întrecerile
■ /J fruntașilor înotului românesc, ar exista, de
■ bună seamă, un larg evantai de subiecte 
i demne de a fi puse In discuție acum, la ora con-
■ cluzUloTe Iar orice comentariu pleacă, firește, da
■ la înaltul nivel internațional ai acestei compete-
■ ții naționale, un nivel remarcat de întreaga lume
■ a notației: seară de seară — ca să dăm doar un
■ exemplu — confrații de la marele cotidian spor-’

I
tiv „ISEquipe" din Paris au așteptat — și au 
primit — rezultatele Daciadei, apelînd tnstan- 
tanau, cînd aflau cite o performantă deosebită, 
la superlative...

S-ar putea scrie mult (și bine ?) despre „vîr- 
furin, paragrafe întregi cuvenindu-se, spre pildă., 
fetelor noastre aflate in postură de lidere într-o 
probă sau alta din topurile mondiale (în paran
teză fie spus, doar suta bras, din 17 Ierarhii, la 
feminin, e fără nume românești). Și nu am ști eu 
cine să începem, pentru că Tamara Costache a 
înotat ceva mai... încet decît recordul mondial — 
cu nouă sutimi de secundă — insă timpul, 25,37, 
e oricum excelent, numai ploieștencei, pînă acum, 
accesibil și, oricum, cel mal bun al anului inter
național ta 50 liber. Dar nu ar merita, cumva, 
intîietate Noemi Lung, ce a depășit o limită tn 
preajma căreia s-a tot aflat, acel 1:39,01 fă- 
cind-o a doua specialistă la 400 mixt din toate 

'■ timpurile ? Mai ales că bălmăreanca este prima 
* și în topul de 200 mixt, Iar la recenta ediție a 
■ Izbutit să colecționeze nu mai puțin de sece trl- 
■ court de campioană a țării. Sau am putea vorbi 
■ pe larg de forma generatoare (iar !) de - mari 
■ speranțe demonstrată de Anca Pătrășcoiu, după 
■ cum disponibilitățile de excepție ale Stelei Pur* 
m necesită mult... spațiu

Dincolo însă de această dificilă alegere — to
tuși, o situație fericiți, nu-i așa 1 — merită să 
zăbovim asupra unui aspect nu mai puțin spec
taculos. Anume, mărirea „plutonului" de elită al 
înotului nostru, ceea ce a dus, Intre altele, la 
modificări de esență in topuri. O singură finală, 
remarcabilă, cursa de 200 liber feminin, a bul
versat ierarhiile cronometrului ’87, celor patru 
sportive amintite adăugîndu-U-se Luminița Do- 
brescu, Ramona Terșanschl, Livia Copariu, Eniko 
Palencsar. O ștafetă românească, mai exact băi- 
măreană (Pura, Lung, Terșanschl, Palencsar) e 
cea mat bună, pînă acum, Intre echipele de club 
'■a 4X200 liber, tar daci acestea sint nume dintre 
cele ce circulă, de mai mult sau mai puțin timp, 
ascensiunea unor Carmen Roșioru, Alexandrina 
Croitoru — și Brăila e tn prlm-plan ! — sau Vio
rica Marin, plnă în... topuri, oferă nu numai ele
mentul surprizei, pentru că, tată, emulația crea
tă de un an încoace este indubitabilă. Și să nu 
uităm că mal există uiți înotători ai noștri intre 
performerii sezonului (Andreea Sighiarto, Flavius 
Vișan, Timeea Toth, Corina Dumitru, Robert 
Pinter, Cristian Ponta), că mal sint talente aflate 
încă la primii pași pe lungul drum al marii per
formanțe.

Să vedem replica puternicei școli de înot din 
tt.D. Germană, ta campionatele acestei țări, oare 
su și început (prima știre: campioana lumii la 
too Uber, Kristin Otto, a fost cronometrată in 
>5,82, in timp ce Tamara a reușit 
55,04 I). Iar despre altă problemă de 
fulul de formă, cu un prilej viitor.

Ia Bucure.' 
fond, a oîr-

Geo RAETCHi

Băimărenii, la citeva minute după victorie (de la stingă) . sus — 
A. Naszodi, S. Szekely. antrenorul-jucător S. Boariu. E. Gergely, 
M. Sinculici ; jos — D. Slesinger. I. Ruge, V Szilagyi și S. Rakoș 

Foto: Aurel NEAGU

Ieri, in turneul final la rugby

STEAUA A CiȘTIGAT SCONTAT,

GRIVIȚA - MAI PUȚIN AȘTEPTAT
Cele mai bune patru echipe de 

rugby — așa cum au fost de
semnate ele de întrecerea din se
riile campionatului Diviziei A — 
au început ieri șirul partidelor 
decisive pentru titlul de campi
oană a țării (viitoarea etapă are 
loc duminică, cînd tradiționalul 
derby Dinamo — Steaua se dis
pută pe terenul centrai al par
cului sportiv din Șos. ștefan cei 
Mare, iar la Baia Mare, știința 
CEMIN Joacă cu R.C. Grivlța Ro
șie). în urma meciurilor de ieri, 
ținînd seama ș! de rezultatele 
directe din grupe. STEAUA are 
8 puncte, Grivița Roșie G p Ști
ința CEMIN șl Dinamo cite 5 p.

STEAUA — ȘTIINȚA CEMIN 
BAIA MARE 18—9 (12—3). După 
cum începuse partida, se părea 
că bucureștenli vor face și scor, 
și spectacol. Pentru că în chiar 
minutul inițial experimentatul In
ternațional ALEXANDRU a pri
mit balonul de la T. Cuman ta 
35 metri de țintă și a reușit cu 
dezlnvolbura-i cunoscută un 
drop, iar în momentele următoa
re publicul a avut ce aplauda : 
o fază mult prelungită, la nivelul 
ambelor compartimente cum rar.

(Continuare în pag. a 4-a)
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SPERANȚE OLIMPICE LA ViRSTA... PANTALONILOR SCURȚI!
Cînd, cu ani în urmă. un 

' coleg de redacție prezenta, în
tr-un reportaj ce s-a vrut a fi 
inedit, portretul unor campioni 
aflați încă Ia vîrsta pantaloni
lor scurți, căutînd să demon
streze că marile performanțe 
se pot obține și de copii, foarte 
mulți au zîmbit. Au considerat 
că nu trebuie generalizat un 
caz (sau cazuri) de excepție.

Viața a demonstrat, însă, că 
înaltele performanțe sînt acce
sibile și micilor sportivi, în 
gimnastică, la înot și sărituri, 
cu precgdere. Iar reușitele unor 
așa-ziși copii minune (în fond, 
dintre aceia care, dotati fiind 
cu calități fizice deosebite, au 
acceptat rigorile unei pregătiri 
tenace, perseverente) au sti
mulat interesul pentru perfor
manță al multor copii din țara 
noastră, fiindu-le îndemn pen
tru a repeta experiența și a 
trăi și ei bucuria împlinirilor. 
Nu puțini au izbîndit. Aminti- 
ți-vă de Nadia, o stea între 
stelele gimnasticii europene și, 
apoi, mondiale, cînd mai era 
la vîrsta codițelor cu fundițe...

Pornind de la anonime între
ceri în cadrul organizațiilor de 
copii, tot mai mulți purtători 
ai cravatei roșii cu tricolor au 
ajuns, prin talent și muncă (și, 
de bună seamă, printr-o îndru
mare adecvată), la rezultate 
care, treptat, i-au făcut cunos- 
cuți cu mult peste hotarele șco
lii sau localității în care tră
iesc și învață. „Cupa Pionie
rul". celelalte competiții de ni
vel republican, inițiate și orga
nizate de Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor, în co
laborare cu Ministerul Educa
ției și învățămîntului șl Con
siliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport. au constituit 
tot atîtea modalități de a pro
pulsa în performanță copiii cei 
mai talentați. în același timp

competiția sportivă națională 
Daciada, aflată acum la a V-a 
ediție, a stimulat interesul co
piilor pentry sportul de per
formanță, trezindu-le aspirații 
spre cele mai înaripate visuri, 
tot așa cum Olimpiadele șco
lare sau Festivalul național 
„Cîntarea României" le-au ca-

în vacanța de iarnă, de tabăra 
de la Voineasa-Vîlcea,

Iată inițiative demne de 
toată lauda, care atestă grija 
statului și partidului nostru 
față de generațiile în plină 
formare. Este, totodată, uR bi
nevenit prilej de a asigura con
tinuitate în pregătirea copiilor

n

Nu rareori, prin intermediul unor asemenea ansambluri de gim
nastică se realizează prima selecție în performantă a copiilor...

Foto : Gabriel MIRON

nalizat drumul spre mult do
rite limanuri pe tărîmul cul
turii, artei și științei.

în sprijinul performanței la 
nivelul copiilor s-a mai făcut 
un pas : purtătorii cravatei ro
șii cu tricolor, care s-au afir
mat de-a lungul unui sezon au 
fost stimulați să-și continue 
pregătirea în cadrul unor ta
bere, în perioada vacanței. Co
piii care, de pildă, s-au evi
dențiat în competițiile iernii, 
schiori, biatloniști, patinatori 
etc., vor fi prezenți în apro
piata recreație mare a anului 
școlar, în tabăra din stațiunea 

2 Mai — Mangalia, a „speran
țelor olimpice", in tinip ce micii 
sportivi angajați în întrecerile 
din această vară vor beneficia,

cu reale calități fizice, în pers
pectiva modelării lor, a apro
pierii treptate de pragul per
formanței.

Cu alte cuvinte, astăzi, cînd 
preocuparea față de copii, de 
creșterea lor armonioasă este o 
dominantă a societății noastre 
socialiste, de la etapa pantalo
nilor scurți sau a codițelor cu 
fundițe la cea a „speranțelor 
olimpice", distanța se 
rează vertiginos, spre 
sportului românesc, care — prin 
copiii de astăzi — își asigură 
o necesară și permanentă vita
litate, noi și noi potențe. în 
tot mai multe ramuri și disci
pline sportive.

micșo- 
folosul

Tiberiu STĂM A

DISPUTE ECHILIBRATE
IN CAMPIONATUL CĂLĂREȚILOR JUNIORI

La baza hipică a C.S.M. lași 
ânitr-o organizare foarte bună 
eigurată de clubul gazdă — ! 
desfășurat cea 2___
a Campionatului Național de că
lărie, juniori și fete, în program 
ligurînd probe de dresaj și ob
stacole. La competiție au parti
cipat sportivi de la Agricola P. 
Neamț, A.S.A. Cluj-Napoca, Ti
miș Izvin, C.S.M. Iași, C.S.M. 
Lugoj, Petrolul Ploiești, Steaua, 
Dumbrava Neamț, Olimpia, Dra
go? Vodă Roman. La capătul u- 
nor întreceri echilibrate a fost 
evidentă forma bună a sportivi
lor de la Agricola P. Neamț 
(antrenor V. Bărbuceanu), care 
au cîștigat și „Cupa Moldovei", 
lor alăturîndu-li-se cei de la Ti
miș, izvin, Dumbrava și, în spe
cial, C.S.M. lași, la acest ultim

a- 
s-a 

de a doua etapă

s), 6. D. Neamțu cu Fanion 9 p; 
echipe (18 formații — 2 in ba
raj) : 1. Timiș Izvin 4 p, 2. A.S.A. 
Cluj-Napoca 12 p, 3. C.S.M. Lu
goj 0 p (la parcurs); fete (17 in 
concurs) : 1—2. Gioconda Pînzaru 
(C.S.M. Iași) cu Neagu și Iezer 
0 p (102.9 s), 3. Lavinia Ilies
cu (Timiș) cu Jeanne d’Arc 4 p, 
4. Dana Negriu (Timiș) cu Arle
chin 7 p. 5. Eugenia Șoldan (A- 
gricola) cu Rubin n 7*/4 p, 6. Ma
riana Moisei (Steaua) cu Dec->r 
8 p; dresaj: 1. Irina Marian (O- 
limpia) cu Muscat 477 p. 2. Ioana 
To-locică (Steaua) cu Bujor 478 
p, 3. s. Stoica (Steaua) cu Ge- 
niar 475 p.

în urma cumulării rezultatelor 
pe probe. „Cupa Moldovei- a re
venit formației Agricola P. 
Neamț 195 p, urmată de A.S.A. 
Cluj-Napoca 177 p. Timiș 
158 p. C.S.M. Iași 148 p.

club înregistrîndu-se un real pro
gres față 'de anul trecut.

REZULTATE TEHNICE — ju
niori 16 ani (29 concurenți, 16 în 
baraj); 1. N. . Paraschiv (Dum
brava) cu Spartak 0 p (26,5 s),
2. Nona Soneriu (A.S.A.) cu Pă
cală 0 p (27,8 s), 3. M. Silves
tru (Petrolul) cu Ocult 0 p 
(28,1 s), 4. ,V. Lazăr (Petrolul) 
cu Heracles o p (2'8,4 s), 5. R. Be- 
jan (C.S.M. iași) cu Post O p 
(31,0 s), 6. V. Toma (C.S.M. Iași) 
cu Joc 0 p (31,9 sj; juniori 18 
ani (30 concurenți, 8 în baraj): 
1 Gh. Băluț (Agricola) cu Rubin II Lugoj 136 p și Petrolul 

0 p (42,5 s), 2. A. Cojocaru (A- 
gri co la) cu Memet o p (43,3 s).
3. Dana Negriu (Timiș) cu Dra
cula 0 p (45.2 s), 4. A. Cojocaru 
cu Ararat 4 p (39.6 s), 5. D. Neam
țu (C.S.M. Iași) cu iezer 4 p (45,1

Izvin
C.S.M. 

Ploiești
128 p.

întrecerile călăreților în 
Campionatelor Naționale vor con
tinua cu etapa a n-a a compe- 
t’țiel seniorilor, programată între 
24 și 28 iunie, la Lugoj.

cadrul

POST-SCHIPTUM
BASCHET. VIUL INTERES pentru Criteriul 

Național de Minibaschet dotat cu Cupa Pionierul 
(care va avea loc la Ploiești, între 1—14 iulie) 
se face simțit din plin prin numeroase compe
tiții premergătoare, cum a fost, de pildă, cea 
disputată chiar în viitorul oraș gazdă, în orga
nizarea (exemplară) asigurată de Școala genera
lă nr. 17, prin inimosul ei director Ion Vrabie. 
Au avut loc meciuri (între echipele Școlii gene
rale nr. 10 Tîrgoviște, Școlii generale nr. 17 și 
C.S.Ș. Ploiești), au fost proiectate filme avînd 
drept subiect (bineînțeles) minibaschetul, toate 
acestea în fața a peste 600 de elevi, «i ACTIVI
TATE INTENSA ÎN CAPITALA. Campionatul 
Municipal a dat cîștig de cauză echipei Sănă
tatea, iar zilele trecute a început o competiție 
organizată de A.S. Mine-Energie, ultima echipă 
pregătită de regretatul antrenor emerit Con
stantin Herold. Locul de discutare: tradiționa
lul teren de la „Drept", reamenajat în mare 
măsură datorită preocupării Comisiei Munici
pale (președinte: I. Nicolaev). Pe cînd și com
petiții cu participarea divizionarelor A ? (D. ȘT.)

CICLISM, prompta reacția organizatori
lor „Turului Municipiului București" la apelul 
lansat în coloanele ziarului nostru de a mări 
numărul de kilometri în probele de circuit, ei 
programînd în cadrul primei etape 75 km. față 
de numai 30 la precedentul concurs; dacă acest 
semnal a fost receptat prompt, un altul, cel 
privitor la corectitudine și fair-play în curse, a 
răsunat în van, deoarece, în cadrul aceleiași e- 
tape, am fost martorii unui alt act de nesporti- 
vitate: după ce s-a lăsat în plină cursă cu umă
rul pe sportivul P. Mitu, la eschiva acestuia — 
care se putea so-lda cu o ambuscadă serioasă în 
plutonul de 65 cicliști — Vasile Apostol a ripos
tat, în văzut tuturor oficialilor și al spectatori
lor, cu un pumn în umărul adversarului. Pînă 
cînd vor fi tratate cu duhul blîndeții asemenea 
grave abateri ? (H. S.).

NATAȚIE. rN pal
maresul recentelor 
finale ale Daciadeî, po
ziția de onoare în cla
samentul pe cluburi l-a

ocupat, cu mare auto
ritate, CSMȘ Baia Mare, 
care a totalizat 610 
puncte (sportivii ma
ramureșeni au cîștlgat

SESIUNEA DE COMUNICĂRI Și REFERATE
A CLUBULUI STEAUA

• Cabinetul metodic — implicat in marea performanță
• Metodițtii, In pas cu noutățile științifice ale dome
niului # Problematica programării ți calitățile fizice 
complexe — noțiuni care se cer aplicate in procesul de 
antrenament -..........  •-----------------------

La Clubul Sportiv al Armatei 
Steaua, a avut loc recent o se
siune de comunicări și referate 
științifice.

în cuvînml de deschidere, to
varășul genenal-maior Ilie Petre 
a făcut o succintă prezentare a 
realizărilor clubu.ui, rod al con
dițiilor tot mai bune create de 
partid și ae stat, precum și al 
preocupărilor permanente ale 
Ministerului Apărării Naționale 
pentru sportivii acestui club- 
fanion al armatei. Steaua, care 
au luptat cu abnegație, cu dărui
re în arena sportivă, nu numai 
pentru palmaresul clubului, con
tribuind decisiv Ia dinamizarea și 
afirmarea internațională a spor
tului românesc. „Acum, în ceas 
de bilanț — spunea vorbitorul — 
gîndurile noastre se îndreaptă cu 
profund respect și aleasă cinstire 
către secretarul general al parti
dului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care U solemnita
tea de la Consiliul de Stat, de 
anul trecut a înmînat înalte 
distincții echipei de fotbal Steaua, 
jucătorilor, antrenorilor, unor 
tehnicieni și cadre din conducerea 
clubului pentru strălucitul suc
ces, de rezonanță mondială, cu
cerirea „Cupei Campionilor Eu
ropeni**. Aceasta a fost CEA MAI 
FRUMOASA ZI, de neuitat, din 
viața și activitatea îndelungată a 
clubului nostru**. Cuvinte fru
moase și adevărate.

S-a subliniat, în continuare, 
că bogatul palmares sportiv .al 
Clubului Sportiv al Armatei, 
Steaua, poartă amprenta nova
toare a cercetării științifice, a 
comandamentelor și exigențelor 
la care trebuie să răspundă 
procesul de antrenament sportiv.

,,... Știința constituie factorul 
primordial al progresului contem
poran...**, arăta tovarășa acade
mician doctor inginer ELENA 
CEAUȘESCU, la Plenara Consiliu
lui Național al Științei și Învă
țămîntului, din octombrie 
trecut. După 
se orientări 
cercetarea științifică în domeniul 
educației fizice și sportului.

De-a lungul 
militari au obținut 
mare de medalii în 
prestigioase 
Din bogatul lor palmares' 
cuim : la J.O. (1952—1984) 61 
dalii ; la C.M. (1956—1986) 212 
dalii ; la J.M.U. (1949—1986) 
medalii ; la C.E. (1953—1986) 
medalii. „La impresionanta carte 

de vizită cu care se prezintă as
tăzi sportivii clubului Steaua 
și-au adus contribuția atît cer
cetarea, cît și pregătirea politico- 
ideologică. și cultural-educativă, 
spunea colonelul Vasile Popa, 
secretarul Comitetului de partid 
al clubului. Devotamentul față de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
comandantul suprem al forțelor 
armate, dragostea față de patrie 
sînt trăsături definitorii în edu
carea tinerilor sportivi, uteciști șl 
membri de partid. Tinerii spor
tivi ai clubului sînt pregătiți și e- 
ducați prin muncă pentru mun-

că. cît șl pentru apărarea pa
triei. Dezvoltarea conștiinței so
cialiste înaintate la sportivi, la 
antrenori și metodiști, la toți 
cei ce contribuie la obținerea de 
noi performanțe, este o preocu
pare constantă a Comitetului de 
partid, a organizațiilor de bază, 
a organizației U.T.C.**.

Sportivii militari sînt benefi
ciarii unor condiții superioare de 
pregătire, asistență tehnică, me
todică, științifică, medicală, iar 
într-u.n viitor foarte apropiat 
Complexul sDortiv Ghencea va fi 
modernizat într-un grad si ni ai 
mare.

Cabinetul metodic al clubului a 
avut frumoasa inițiativă ca să 
aducă în atenția marelui public 
sportiv, a specialiștilor din acest 
domeniu, o parte din activitatea 
sa, de elaborare a metodologiei 
de vîrf în abordarea științifică a 
antrenamentului sportiv, ceea ce 
a dus — firesc — la mari per
formanțe. Grupul de metodiști și 
tehnicieni al cabinetului — sub 
îndrumarea și conducerea maes
trului emerit 
Aurel Drăgan 
tea tot mai 
cientă și mai 
bului și a sportivilor săi, care se 
pregătesc continuu pentru marea 
performanță pe plan intern gl 
internațional.

Sesiunea de la clubul Steaua

al sportului col. 
— își duce activita- 
susținută, mai eîi- 
simțită în viața du
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A XV-a ediție a Festiva

0 COMPETIȚIE> IN S
anul 

aceste prețioa
se conduce și

anilor, sportivii 
un număr 

cele mai 
competiții sportive, 

spi- 
me- 
me- 

100 
346

națională, medaliată la 
C.E. de juniori, s-a de
dicat în exclusivitate 
stud ilor. • O EVO
LUȚIE REMARCABILA 
— astfel este apreciată 
participarea tinerei 
noastre selecționate la 
turneul de polo de la 
Budapesta de către ar
bitrul V. Median, care 
a oficiat în capitala 
Ungariei la două întâl
niri dintre primele re
prezentative ale țări! 
gazdă și Iugoslaviei • 
CINE au fost oef 
țnfocați suporteri 
naliști’lor C.N. de 
Părinții tinerilor 
formeri Tamara Costa
che, Noemi Lung. Ro
meo Ma co vei, Eniko 
Palencsar, Ramona Ter- 
șanschi. Luminița Do- 
brescu, Robert Pinter. 
Livia Copariu, Car
men Georgescu și alții. 
9 APROPO de prezen
ța în tribune, să re
marcăm, pe lingă bucu- 
reșteni, activul grup al 
micilor înotători din 
Pitești, veniți să vadă, 
să învețe. Și au avut 
ce !

la seniori 13 probe in
dividuale, plus toate 
ștafetele feminine). Au 
urmat CSȘ Brăila — 
cele 268 p acumulate 
reflectă o muncă te
meinică, mai cu sea
mă la nivelul „schim
bului de mîine" —, Di
namo București, cu 259 
p (opt victorii la indi
vidual, plus în șta*e‘e 
masculine), CSȘ Da- 
brogeanu Gherea — Pe
trolul Ploiești 239 p, 
CSȘ Sibiu 91 p, CSȘ 
Lie. 37 Buc. 83 p. Stea
ua 64 p, C.I. Steagul 
Roșu Brașov 42 etc. H 
„PARCA nu-mi vine să 
cred că nu am acum 
măcar două-trei star
turi și tot așteot să mă 
îndemne spre locul de 
întrecere antrenorul 
Dimeca, la fel ca pînă 
mai ieri", mărturisea 
Teodora Hauptricht. a- 
flată la Bazinul ..23 Au
gust" doar în tribună : 
fosta multiplă cam
pioană și recordmană

SĂRITURI IN APĂ.
MOALE*
cepe să-și arate roadele, săriturile ou ________s_
ridicați (3,0, 3,1, 3,2 și chiar 3,3) executate de unii 
reprezentanți ai C.S.Ș. (la finalele Daciadeî și 
Campionatelor Naționale) fiind edificatoare în 
acest sens. Antrenorul Dumitru Popoaie și-a 
manifestat mulțumirea pentru reușita instalației 
(realizată de secția sibiană a ICEMENERG, prin 
inginerul Mihai Negus și tehnicianul NicoJae 
Roșea) și vizează construirea unui scaun rota
tiv, care ar fi un real sprijin în pregătirea spe
cifică pe uscat a săritorilor. Snerăm că țelul va 
fi realizat, tot așa cum sperăm că spiritul no
vator al lui Dumitru Popoaie va fi un exemplu 
și un stimulent pentru alți antrenori. (D. ST.).

(G.R.)

INSTALAȚIA
de Ia bazinul - Olimpia din

mai 
ai fl- 
înot ?

per-

DE „APA 
Sibiu în

ec eficienți

TIR. DE SEMNALAT corn- 
portarea trăgătorilor clubului or
ganizator în recenta „Cupă Olim
pia". Petru Iile. Anișoara Matei 
și Aurora Ștefan au obținut trei 
(din cinci) recorduri personale 
și două (din trei) recorduri na
ționale, onorînd și în acest fel 
„atașamentul și dragostea pentru 
culorile clubului din care fac, de 
multă vreme, parte", cum re
marca și antrenorul Paul Goreti 
© DINCOLO de recordurile reali
zate la această întrecere, un as
pect merită a fi semnalat: proba 
de pistol viteză 60 f. (m) continuă 
să fie una la... mina steliștilor. 
primele cinci locuri fiind ocu
pate de reprezentanții clubului 
din Ghencea. Ba mai mult, com
petiția a evidențiat un tînăr co
leg de-al lor. Iulian Raicea, ele 
16 ani. căruia specialiștii îi pre
văd un mare viitor ® DIN PER
SPECTIVA viitoarelor întreceri 
(Campionatele Internaționale ale 
României, 25—28 iunie) „Cupa O- 
limpia" a ..nunctat" și unele de
ficiente în organizare: număr in
suficient de arbitri (mai ales la 
finale), o calitate slabă a arbi
trajului (în special la pistol 
sport), o serie de improvizații. 
Toate însă not fi (și trebuie) re
mediate. (I. N.)

VOLEI. ULTIMUL TURNEU 
al campionatului masculin desfă
șurat la Baia Mare s-a bucurat 
de o excelentă organizare, asigu
rată de Asociația sportivă Ex
plorări Motorul. Trebuie relevat 
meritul unor mari susținători și 
Iubitori ai voleiului băimărcan, 
cum sînt : ing. Cornel Gr .ma, 
președintele de onoare al Aso
ciației-, director al I.P.E.G., eco
nomistul Alexandru Lazăr (pre
ședinte). precum și ing. Gavril 
Ghirolteanu (vicepreședinte), di
rector al I.T.A, Maramureș. în 
cadrul asociației mai activează o 
echipă în Divizia B. Explorări 
Motorul (Gh. D.).

■Z

Cu fiecare prilej, sucevenii 
demonstrează marea lor dra
goste pentru sport, fructificind 
din plin — 
și vara — 
de Daciadă,

Duminica 
la Suceava 
lui Areni 
spectatorii dornici să asiste 
„drumul spre înalta societate' 
(spre,.. Divizia A} al C.S,M.-ului 
complexul sportiv „Olimp" din

nu numai iarna, ci 
posibilitățile oferite

trecută, în timp ce 
tribunele stadionu- 
erau asaltate de 

la

lanșă d 
rul cel 
în acei 
valul, 
prize 
în uni. 
relor c 
gătirea 
rarea 1 
steagur 
lufia lo 
tiv șco

Acest

■> 'W ;{..

■g,

ti

Fe.ele sucevene aleargă într-un spleni 
decor

parcul dendrologic aflat pe ma
lul Moldovei, la 
rului. primea in 
din tot județul, 
XV-a ediție 
sportiv al fetelor 
orașele și comunele bucovinene 
— Rădăuți, Cîmpulung Moldo
venesc. Vama, Șiret, Frasin, 
Suceava. Gura Humorului și 
altele — soseau finalistele din 
fazele anterioare (pe întreprin
deri, asociații și localități) pen
tru a-și disputa întiietatea la 
handbal, volei, tenis de cimp, 
popice și cros.

Sute de pioniere, ca o ava-

Gura Humo- 
ospetie tineri 

la cea de-a 
a Festivalului 
sucevene. Din

La c 
tlurile 
cros, c 
tigat h 
Ofelia 
și Otil 
Liliana 
ceava), 
doxiu 
și Ms.' 
lung), 
Doina 
lung), 
ghian 
Iuliana 
morulu 
rii au

DE LA I.D.]
I.D.M.S. BUCUREȘTI aduce la cuno 

că pînă la 30 iunie 1987. prin maj 
Pitești, se livrează la prezentare au 
(cu caroserie metalică), echipate cu i 
1397 cmc la prețuri variind între 88. 
funcție de dotările autoturismelor.

Pentr-’ ridicare, cumpărătorii se vor 
de 70.000 lei pentru DACIA 1300, ind 
punerii, declarație de la notariat că 
au dobîndit un alt autoturism, actul 
ferenta de preț în numerar.

Informații suplimentare în legătură 
coloristică a autoturismelor se pot 
976/36998.
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TREI NOI
RECORDURI

NAȚIONALE
La Poligonul Tunari din Capi

tală, sportivi din șapte cluburi 
(Steaua, Olimpia, Dinamo, CSU 
Brașov, CFR Arad, IEFS. CSȘ 
Triumf — într-o ordine care res
pectă clasamentul final) au par
ticipat la repetiția generală îna
intea finalelor Daciadei și Cam
pionatelor internaționale de tir 
ale României: „Cupa Olimpia" 
(la probele de glonț. 50 și 25 m). 
După două zile de pasionante 
întreceri, foile de arbitraj au 
consemnat realizarea a 3 recor
duri republicane și a 5 recorduri 
personale. Dintre acestea, la loc 
de frunte se situează recordul 
obținut de Petru Ilie (Olimpia) 
la pistol liber 60 f — 666 p — re
zultat care întrece cu 9 p totalul 
cu care sovieticul Serghel Pizia- 
nov a cîștigat titlul mondial. 
Cel de al doilea record republi
can, la pușeă 3X40 f, a fost de 
altfel „bătut” de doi trăgători — 
C. Stan (Steaua) și I. Joldea (Di- 
namo), numai că ultimul a reu
șit să obțină 1060,4 p, față de 
1260,1 p. A fost cea mai echi
librată probă a concursului, cu 
o finală electrizantă, cîștigată de 
dinamovist la o diferență de 
numai 1,3 p (101,4—100,1). La pis
tol sport 30+30 f, după întrece
rea Clasică, trei sportive în frun
te: Anișoara Matei (Olimpia) 586 
p, Silvia Kapostal (Steaua) 581 p 
și, reintrată după o mai lungă ab- 
sență, ~
Finala 
șoara 

țional 
postai 
ria Ma-covei (Dinamo) 
(Bne nu a mai participat).

Ioan NOVAC

Elena Bne (Dinamo) 577 p. 
a situat în frunte pe Ani- 
Matei, cu un nou record na- 
(684 p), pe locul doi Ka- 
(680 p) și pe locul trei Ma- 
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Ionel (G. Humorului), pe locu
rile următoare plaslndu-se An
ca Niculăeasa și Tatiana Va- 
silovici. La volei au ciștigat 
tinerele fete de la Confecția 
Suceava (antrenor, Macedon 
Gheorghiță), urmate, merituos, 
de cele de la „Avîntul" Fra
sin. iar la handbal (după 6 
ore de dispute !), cele mai bu
ne s-au dovedit sucevencele 
antrenorului Ilie Pîțu (A. S. 
Confecția). La popice, Adriana 
Antonesei, din Vama, campioa
nă mondială in acest an la pe
rechi (campionate desfășurate 
la Ingelheim, R.F. Germania) a 
cîștigat detașat.

— Ca mine sînt multe fete 
bucovinene, ne spune Adriana 
Antonesei. Pe toate ne-au în
dreptat spre performanță între
cerile de masă, ca acestea, de 
la Gura Humorului, primii pași 
făcîndu-i în cadrul Daciadei.

Cite din tinerele participante 
la actuala ediție vor spune 
cîndva la fel ?

Sever NORAN

in prima divizie

| AsEăzi, „runda" nr. 32

I IN AȘTEPTAREA 
I

»
Am ajuns la etapa a 32-a din prima 

divizie și întrecerea de pe prima scenă 
continuă în mijlocul interesului privind 
lupta pentru locurile din Cupa U.E.F.A. și 
cea pentru evitarea căderii în divizia se
cundă. Multe opinii socotesc că runda de 
astăzi poate veni cu decizii care să lămu
rească, încă înaintea ultimelor două apa
riții ale divizionarelor A. situațiile din 
toate zonele încă incerte ale clasamentu
lui. înainte de a face obișnuitul tur de 
orizont al programului, să amintim despre 
examenul de mare solicitare la care vor 

Ifi supuse cele opt formații care au evo
luat marți. în „Cupă", cu precădere cele 
care au disputat și prelungiri : Victoria. 
Universitatea Craiova, F.C. Argeș și 

I F.C.M. Brașov.
| Capitala găzduiește două meciuri Inter- 

bucureștene. Pe stadionul din „Regie", 
gazdele primesc vizita dinamoviștilor bucu-
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I
I
I
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I
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I

F.C.

reșteni, dornici să se revanșeze după în- 
frîngerea suferită în tur pe teren propriu. 
Iar pe stadionul Steaua, liderul va primi 
replica Victoriei. Două meciuri ațractive, 
care vor trezi, sîntem siguri, interesul cu
venit.

Să continuăm scurta noastră trecere în 
revistă. Jiul, care nu-și poate permite nici 
un pas greșit, va evolua în compania Glo
riei Buzău, formație care a dovedit în 
etapa trecută că înțelege să-și joace cu 
toată seriozitatea șl combativitatea șanse
le, indiferent de poziția pe care o ocupă 
în clasament. După victoria de la Bucu
rești, care i-a adus puncte atît de pre
țioase, Flacăra va avea în față o echipă 
în ascensiune de formă și randament, 
F.C. Olt, astfel că la Moreni se anunță 
un meci interesant. La fel ca Ia Hune
doara, unde Corvinul, după o perioadă de 
strălucire, a marcat o scădere și vrea

să o atenueze și în jocul cu studenți 
clujeni. Să vedem dacă va reuși, pentru 
ei resimte considerabil absența lui Ga
bor. Angajată total în cursa pentru Cupa 
U.E.F.A., F.C. Argeș speră într-un succes 
în fața Chimiei, echipă cu care a realizat 
mereu întîlniri spectaculoase.

Să poposim si în Giulești, unde Rapi
dul, după prețioasa victorie din fața 
Universității Craiova, are ca oaspeți p< 
fotbaliștii din Brașov. Aceștia din urmă 
au reușit o spectaculoasă calificare în 
semifinalele „Cupei", semnal-avertismeni 
pentru giuleșteni, care au nevoie de un 
parcurs de regularitate fără greșeală pînă 
la linia de sosire. După ce a jucat marți 
la Tîrgoviște, Universitatea Craiova va 
face un mic salt, doar pînă la Ploiești 
unde va întîlni formația,gazdă Prevedem 
o partidă echilibrată între două echipa 
aspirante și ele la „locuri europene". lat 
la Galați, Oțelul și S. C. Bacău promit 
un bun spectacol, mai cu seamă că nu 
mai sînt chiar atît de apăsate de grijile 
clasamentului.

REUȘITELE UNEI POPULARE COMPETIȚII
Sferturile de finală ale „Cupei României", 

populara competiție desfășurată sub genericul 
Daciadei, care au atras în tribune un număr 
record de spectatori, au demonstrat, dacă mai 
era nevoie, frumusețea competițiilor gen Cupă. 
Caracterul lor decisiv obligă echipele să 
joace deschis, să mizeze pe cartea ofensivei 
și astfel spectacolul are numai de cîștigat. 
Faptul că in etapele avansate ale ediției ac-

tuale s-au calificat numai divizionare A a 
accentuat echilibrul întrecerilor, dovadă fiind 
și rezultatele partidelor de marți, încheiate cu 
scoruri foarte strînse, toate la un gol diferen
ță (două dintre ele chiar în prelungiri).

Mîine, vom cunoaște programul semifinale
lor, care vor avea 
ca ele să continue 
lor de pînă acum

loc la 23 iunie, și sperăm 
frumoasa reușită a etape- 
ale competiției k.o.

BRAȘOVENII, ÎN SEMIFINALĂ!
La Sibiu, F.C. Argeș era fa

vorită, fie și pentru faptul 
că e una din candidatele 
„U.E.F.A." F.C.M. Brașov, abia 
scăpată de emoțiile luptei pen
tru evitarea retrogradării, deși 
cu șansa a doua, era tentată de 
perspectiva unui loc în semi
finalele Cupei, ceea ce ar fiI însemnat mult în bilanțul anu
lui competițlonal.

A învins — în cele din urmă
— F.C.M. Brașov, o echipă mai 
robustă și cu cîteva persona
lități distincte — C. Ștefănes- 

cu, Avădanei, Sorin Răducanu, 
în 
se

I
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I
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tu, xx v aucuiti, ouhh xvauivik
— jucători care SE VAD, 
timp ce F.C. Argeș, care 
înnoiește mereu, nu are aseme
nea jucători, mai ales într-o zi 
fără Stancu și Radu II.

Dacă i-am amintit pe cei 
trei de la brașoveni, este mo
mentul să spunem cîteva cuvin
te despre Drăgan — literele 
mari au lipsit din cronică în 
urma unei erori de transmisie
— un jucător care a urcat mult 
pe scara valorii, fiind un mij
locaș complet, dispus la efort,

_____________ tehnice 
__________ ...... i lui 

F.C.M. spuneau după meci —

Sorin Răducanu — un virf 
percutant — și Drăgan — în 
primul rînd Drăgan — repre
zintă mult mai mult — îm
preună — decît jucătorul trans
ferat.

în tabăra lui F.C. Argeș, 
prea puține elemente noi. Bă- 
nuță e cel care reușește uneori 
să anime linia de mijloc. în 
atac, singurul care nu stă lo
cului e Dorel Zamfir, despre 
care am putea spune că nu e 
cu nimic mai prejos decît un 
Vaișcovicl sau Biro. în rest, o 
echipă cu prea multe nume noi 
— iar de aici o anume lipsă 
de omogenitate firească (Să 
mai menționăm eforturile izo
late ale lui Ștefan).

în meciul de la Sibiu a în-

1

vins stilul mai direct al bra
șovenilor, sub impulsul repere
lor mai sus amintite. Piteștenii 
au combinat mulț — renunțînd 
la schema simplistă a contra
atacului — au și avut ocazii 
destule, care ar fi putut întoar
ce soarta meciului, dar lipsa 
omului de gol este limpede, 
fiind subliniată și mai mult de 
absența lui Radu II și de for
ma slabă a lui Jurcă.

Cu plus 1 la „adevăr" și cu. 
perspectiva prezenței într-o cu
pă europeană, F.C. Argeș tre
buie să strîngă rîndurile și, 
mai ales, să ajungă la o for
mulă stabilă, din care să se 
nască omogenitatea.

loan CHIRILÂ
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CÎTEVA RINDUR1
(și o îmbărbătare),..

PENTRU „ANONIMII"
RAPIDULUI

Icu anumite subtilități te 
surprinzătoare. Suporterii

Icu satisfacție — că Brașovul a 
ieșit foarte bine din schimbul 
pentru Kramer, dat fiind că

• TRAGEREA LA SORȚI A 
SEMIFINALELOR „CUPEI ROMÂ
NIEI", ampla noastră competiție 
desfășurată sub genericul Dacia
dei, va ave? loc mîine, 19 Iunie, 
ora 11, La sediul Federației Ro
mâne de Fotbal.

• FINALA JUNIORILOR IN 
CUPLAJ CU FINALA CUPEI. 
Sînt cunoscute de-acum echipe
le finaliste ale celei de a 42-a

S-A ÎNCHEIAT DIVIZIA A DE POPICE (m)
(Urmare din pag I)
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Așa cum se anticipa, aspectul 
confruntărilor dintre protago
niști avea să se păstreze și în 
returul turneului final, meciu
rile decisive ridieîndu-se la ni
velul pretențiilor, îndreptățite, 
pe care Ie avem. Privite mai 
ales prin prisma evoluției cla
samentului după fiecare schimb, 
disputele dintre popicarii de la 
Aurul Baia Mare, Electromureș 
Tg. Mures si Gloria București 
aveau să devină, spre finalul 
reuniunii, dramatice, atunci cînd 
sportivii băimăreni și mure
șeni s-au desprins într-un pa
sionant duel pentru întîietaie. 
Iată ordinea după a patra serie 
de jucători din partida decisivă 
și al zecelea schimb de la în
ceputul turneului: 1. Electro- 
murej 8 478 n d. 2. Aurul 8 404, 
3. Gloria 8 372.

După cum se poate vedea, 
înaintea penultimului schimb 
mureșenii îi conduceau cu 74 pd 
pe băimăreni. Intrînd hotărît să 
recupereze handicapul Erno 
Gergely își ordonează „tirul", 
acționează cu precizie la „ulița" 
preferată din lăcașul popicelor 
Si cîștigă nas cu pas teren. Tî- 
nărui său adversar Marton 
Farkas simte pericolul ..sparge" 
exasperant si după 100 de lo
vituri antrenorul mureșenilor. 
Ludovic Martina, consideră că 
elevul său si-a terminat... com
bustibilul și îl înlocuiește cu 
juniorul Istvan Szoverfi.
toate că joacă bine, acesta nu

va putea împiedica prea mult 
„strîngerea" rezultatului, men- 
ținînd din avans doar 16 p d. 
Așteptat cu justificat interes, 
duelul dintre ultimii jucători 
ai celor două echipe. Stelian 
Boariu (A) si Gheorghe Silves
tru (E). se menține multă vreme 
la un echilibru perfect: după 
150 de lovituri (și 2 350 de bile 
de la start), Boariu reduce han
dicapul la 13 p d. după urmă
toarele 25 de aruncări la „pli
ne". la 7 p d. iar la ultimele 25 
de bile la „izolate", controlînd 
mai bine pista, aduce echipei 
un avans de numai 9 p d. sufi
cient pentru ca băimărenii să-și 
mențină titlul si astfel să îm
brace pentru a opta oară tri
courile de campioni în decurs 
de 11 ani. Rezultatul dintre cei 
doi apreciati popicari, compo
nent! de bază ai echipei repre
zentative: 863—839 pentru Boa- 
îiu. în turneul final, antrenorul- 
jucător. Stelian Boariu a folosit 
pe următorii sportivi: Alexan
dru Naszodt, Erno Gergely, 
loan Ruge. Vasile Szilagvi. Ște
fan Rakoc si Sandor Szekely. 
Rezerve: Marcel Sineulici si 
Daniel Slesinger.

celentă individual, deoarece o- 
mul de pe arenă nu poate fi 
ajutat nici un moment de către 
coechipieri. Ca atare se cuvine 
să subliniem excelenta compor
tare din turul competiției a 
mureșeanului Gheorghe Silves
tru. singurul care a reușit să 
depășească granița celor 900 p d 
în turneul final, doborînd din 
200 bile mixte 910 popice,

Sportivii și antrenorii au a- 
preciat unanim eforturile de
puse de conducerea clubului 
sportiv Voința București în 
buna organizare a acestui ultim 
act al competiției divizionare, 
începînd cu asistența tehnică a 
automatelor pentru ridicarea 
popicelor si terminînd cu unele 
servicii bine venite pentru 
sportivi. De asemenea, arbitra
jele au marcat un salt calitativ.

ediții a Campionatului Republi
can de juniori I. Din grupa se
mifinală de la Craiova s-a cali
ficat — la golaveraj — Dinamo 
București (antrenor Constantin 
Frățilă), iar în grupa de la Ora
dea. învingătoare a ieșit Sportul 
Studențesc (antrenor Dan Apol- 
zan). Prin urmare, în ultimul act 
al acestei ediții se vor tntîlni a- 
celeași echipe care și-au disputat 
titlul și în vara trecută. Atunci 
a cîștigat Sportul studențesc, în 
urma executării loviturilor de la 
11 m, scorul, după 90 de minute, 
fiind egal, 2—2. Și finala din 
acest an se va disputa tot în 
deschidere la finala „Cupei Româ
niei", în 28 iunie. Dimineața, ge 
unul din terenurile Complexului 
de la „23 August", se va desfă
șura finala mică. Petrolul — 
F.C.M. Brașov.

De o parte, Hagi, Boloni. lo- 
van. Belodedici, Lăcătuș, Balini 
(ca să ne oprim doar la cîteva 
din numeroasele nume de mare 
rezonanță din team-ul cam
pionilor noștri, deținători și ai 
„Supercupei" europene) ; de 
cealaltă parte, Țîră, Oanță. 
Goanță, Drăghici. Matei, Tăna- 
se, Țîrban, nume cu care zeci 
de mii dintre spectatorii de 
marți, de pe „23 August", erau 
mai puțin familiarizați sau pe 
care, unii, le auzeau, poate 
pentru prima oară...

Evident, deci, că meciul 
Steaua — Rapid nu putea avea 
(chiar după o superficială ana
liză a „arsenalului" fiecărei 
tabere) decît un favorit, cel 
care de altfel s-a și impus.

Cu toate acestea, tînăra echi
pă feroviară n-a fost deloc 
surclasată.

Ea a fost dominată (în an
samblu), întrecută (pe drept), 
dar nu îngenunchiată!

Ceea ce este principalul be
neficiu cu care giuleștenii pă
răsesc actuala ediție a „Cupei 
României". Ei au arătat, mai 
ales în primele 20 de minute, 
că pot deveni o echipă de 
prim-plan a fotbalului nostru : 
că masiva infuzie de tineri 
cvasianonimi. ridicați de la 
echipe de Divizia B (dar ta- 
lentați șl îndrăzneți) poate 
readuce Rapidul pe O poziție 
mult superioară celei actuale.

Tinerii din 
dut în fața 
0—1. Cu ei. 
ca în unele 
pionat, nici 4—0, nici 8—0, nici 
7—0...

Ceea ce ne face să credem 
că, din acest final de sezon. 
Rapid e pe un drum bun.

Radu URZICEANU

Ciulești au pier- 
campionilor eu 

Steaua n-a făcut, 
meciuri de cam-

Cu

CLASAMENTUL FINAL: 1. 
Aurul Baia Mare 10136 P d 
(campioană națională). 2. Elec- 
Iromures Tg. Mures 10127, 3. 
Gloria București 10 058, 4. Olim
pia București 9 747. 5. UNIO 
Satu Mare 9 648. 6. Carpați Si
naia 9 616, 7. Olimpia Reșița 
9 164. 8. Rulmentul Brașov 9 427.

Deși s-a jucat pe echipe, 
sportul popicelor este prin ex-

ADMINISTRAȚIA DE
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA I’RONOEXPRES 
DIN 17 IUNIE 1987

Extragerea I: 22 39 45 38 43 16 
Extragerea a

36 20 5
Fond total

779 217 lei, din 
report la categoria 1.

II-a

de 
care

30 3 41

cîstiguri ;
89.642 lei,

• 'Astăzi (dar numai astăzi !) 
mai puteți încă să vă jueați nu
merele favorite la tragerea obiș
nuită LOTO de mîine, vineri, 19 
iunie. Vă reamintim că, în ulti-

!
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SIMPLU, OPERATIV Șl EFICACE !
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• Autoturisme 
„Dacia 1300“ și 
importante cîști
guri in numerar:
• Periodic, e- 

misiuni speciale li
mitate. la care se 
atribuie cîștiguri 
suplimentare:
• Punctele de 

vînzare de pretu
tindeni vă stau la 
dispoziție:
• SINGURA 

CONDIȚIE a reu
șitei : PARTICI
PAREA I

1

I
I

\
\ 
\ 
\
\

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ma perioadă, și acest gen de tra
geri s-a soldat cu importante cîș- 
tigurl, de natură să aducă tot a- 
tîtea bucurii participanților.
• Săptămina în curs progra

mează și o altă importantă ac
țiune, anume TRAGEREA LOTO
2 de duminică, 21 iunie. Fără în
doială că, avînd în vedere cele
3 extrageri succesive, a eîte 4 
numere, se creează premise deo
sebit de bune pentru atribuirea 
unui mare număr de cîștiguri. 
mai ales dacă se ține seama șl 
de posibilitatea de a se cîștlga 
șl cu 2 numere.

• Revenim prin a reaminti, 
pentru iubitorii sistemului PRO
NOSPORT alcătuirea concursu
lui din 21 iunie, unul dintre ul
timele ale acestui sezon fotbalis
tic: 1. F.C. Olt — Sportul Studen
țesc; 2. Victoria — F.C. Argeș; 3. 
Petrolul — Steaua; 4. Bairi — 
Sambenedettese; 5. Cagliari — 
Lecce; 6. Cesena — Catania; 7. 
Cremonese — Pisa; 8. Lazio — 
Lanerossi; 9. Messina — Campo- 
basso; 10. Modena — Bologna; 11. 
Pescara — Parma; 12. Taranto — 
Genoa; 13. Triestlna — Arezzo.



SUCCES ÎN „MARELE 
PREMIU AL EUROPEI'* 

LA TALERE
Autor: loan TOMAN, la skeet

La tradiționalul concurs „Ma
rele premiu al Europei4* La talere 
la trap-skeet, care a avut Loc la 
Istanbul, sportivul nostru loan 
Toman a reușit frumoasa per
formanța de a se clasa pe locul 
întîi ia skeet, La egalitate de 
puncte cu sovieticul Valeri Ti- 
mohin. După seriile clasice — la 
care au participat cei mai buni 
trăgători (32) din Cehoslovacia, 
Franța, Polonia, România. U.R.S.S. 
și țara gazdă — pe primele șase 
locuri s-au aflat I. Toman 
și V. Timonin, cu 196 t. 
urmați de B Bechinski și L. A- 
damec (Cehoslovacia). T. Imaiș- 
vili (U.R.S.S.) A. Sochorski (Po
lonia) — toți cu cite 1$>5 t. In fi
nală. primii patru au obținut 
maximum de puncte (25): pentru 
departajare primii doi au tras 
un baraj, unde au reeditat, per
formanța maximă — 25 t.

SPORTIVI ROMÂNI
VARȘOVIA, 17 (Agcrpres). — 

tn runda a 6-a a turneului in
ternațional feminin de șah de 
la Piotrkow Tribunalski (Polo
nia) maestra română Cristina 
Bădulescu, jucînd cu piesele 
negre, a cîștigat la poloneza 
Lechner, Hofmann la Lelciuk, 
'laloveț a învins-o pe Nestero 
va. în timp ce partidele Mal- 
gorjata Wiese — Marina Po- 
gorevici-Makropoulos și Lidia 
Semenova — Eva Kazmarek 
s-au încheiat remiză

în clasament conduce Seme
nova (U.R.S.S.) — cu 5,5 p. ur
mată de Cristina Bădulescu 
(România) și Wiese (Polonia) 
— cîte 4,5 p. Marina Pogore-

PE TERENURILE DE TENIS
Londra. Un nou mare turneu 

își începe întrecerile. Este vor
ba de clasicul turneu de la 
Wimbledon. considerat multă 
vreme ca un adevărat campio
nat mondial de tenis pe gazon. 
Organizatorii competiției, care au 
luat din timp toate măsurile le
gate de buna desfășurare. au 
stabilit listele favorițllor: bărbați: 
t. Becker, 2. Lendl. 3. Wilander. 
4. Edberg. 5. Meclr. 6. Noah, 7. 
Connors, 8. Gomez 9. Leconte 
10. Mayotte etc.; femei: 1. Mar
tina Navratilova 2. Steffi Graf. 
3. Chris Evert, 4. Hana Mandli- 
kova, 5. Helena Sukova 6. Pam 
Shriver. 7 Gabriela Sabatini. 8.

PESTE HOTARE
vici-Makropoulos (România), 
Kazmarek (Polonia) — cîte 4 
p Hofmann (R.D.G.) — 3,5 p, 
Liu Silan (R.P. Chineză) — 3 
p etc. La turneu participă 14 
concurente din 7 țări.

HAVANA, 17 (Agerpres) — 
Organizatorii celei de-a 4-a 
ediții a Campionatului Mondial 
de box pentru tineret, ce va 
începe la 24 iunie la Havana, 
au anunțat că, pînă în prezent, 
și-au confirmat participarea la 
competiție pugiliști din 30 de 
țări, între care România. 
U.R.S.S., Bulgaria, Peru, An
glia, Canada. S.U.A.. Venezuela, 
Iugoslavia, Guatemala. Nicara
gua. Filipine. Franța, Italia.

Manuela Maleeva, 9. Claudia 
Kohde-Kilsch, 10. Bettina Bunge, 
etc. Fiind suferind John McEnroe 
nu participă la concurs.

Atena. Turneu de anvergură tn 
capitala Greciei: Vajda — Brown
7-5. 6—1. Navratil — Osterthun
«—3, 6-3. Rebolledo — Arraya
3—6, 6—4, 6—0, Meinecke — Pimek
6—1, 6-0, Vojtisek — Agenor 7—6,
4—6, 7—6, Cam cele Ui — Aguillera
6—4. 2—6. 6—3, Benhabiles — Pa-
natta 7—5. 6—0.

PE AGENDA 

A FEDERAJHLOR
în afara Universiadei de vară 

de la Zagreb, oricum cea mai 
importantă competiție polispor
tivă a anului, alte două com
petiții regionale se vor bucura 
de o deosebită atenție Este 
vorba de Jocurile Paname ica- 
ne, care se vor desfășura la 
Indianapolis, in S.U.A., Intre 
7—16 august, precum și cea de-a 
10-a ediție a Jocurilor Medite
raneene, a cărei gazdă va fi. 
intre 11 și 26 septembrie, ora
șul sirian Latakia. Apropo de 
această din urmă competiție : 
organizatorii așteaptă participa
rea a peste 3 500 sportivi, re- 
prezentînd țările riverane Mă
rii Mediterane. Ei se vor între
ce în cadru! a 18 ramuri 
sportive.

CANOTAJ. Președintele
F.I.S.A., Thomas Keller, a fă
cut recent o vizită de lucru 
Federației de canotai din Gi
braltar. Deși aceasta din urmă 
ființează abia de trei ani, to
tuși cel mai vechi club de 
canotaj din acest stat există 
încă din anul... 1876 Activita
tea competițională din Gibral
tar se desfășoară în chiar rada 
faimosului port. într-un .ba
zin" lung de 2.5 km.

TIR. începînd cu acest an 
recorduri mondiale nu vor mai 
fi realizate doar în cadrul Jocu
rilor Olimpice, al Campionatelor 
Mondiale și continentale, ci și 
în concursurile speciale pentru 
Cupa Mondială, contînd drept 
calificative pentru J.O

TIR CU ARCUL. începînd 
cu ■’diția din acest an a Cam-

DE LUCRU

INTERNAȚIONALE
pionatelor Mondiale, desfășura
te la Adelaide, în Australia, 
s-au aplicat. în premieră, noi 
reguli pentru „Marele F.I.T.A.", 
care urmăresc sporirea intere
sului în jurul acestui sport, 
al lui... Robin Hood Pentru a 
cointeresa spectatorii care, să 
fim cinstiți, nu se prea înghe
suie la competițiile de tir. la 
Campionatele Europene de sa
lă, care au avut Ioc anul aces
ta la Bercy, tn Paris organi
zatorii au utilizat, cu succes, 
un ecran video de mari pro
porții (54 m* 2), pe care a pu
tut fi urmărit concursul ca-n 
palmă, ceea ce a și făcut ca 
tn tribune să ia loc mai mult 
de... 6000 privitori record în 
materie I

fost cîștigată de rutierul polonez 
Darius Zakrewski, in 4.53 afl, ur
mat cu același timp de Ludwig 
(R.D.G.) șl Tores (Cuba). în cla
samentul general individual con
duce Dan Radtke (R.D.G.) —
8.25:40, urmat de cubanezul Ro- 
driguez la t ș. Pe echipe, locul 
tntl! este ocupat de formația 
R.D. Germane, urmată de Olan
da — la 30 s, U.R.S.S — la 54, 
Cuba — la 3:41, Iugoslavia — la 
4:35

ȘAH • In runda a 3-a a Tur
neului la Zugojno (Iugoslavia) 
Ilincici a cîștigat la Popov, Si- 
barevicl a pierdut la Bukark. iar 
partidele Ozarktvlcl — Tringov, 
Blagojevici — Rodovlcl și Zelici 
— Vukici s-au încheiat remiză, tn 
clasament conduce Hlncicl — cu 
2,5 p, urmat de Blagojevici —
2 P.

VOLEI • Rezultate înregistrata 
tn competiția dt la Havana: mas
culin: Canada — Insulele Virgi
na 8—0; S.U.A. — Panama 3—OS 
Porto Rico — Guatemala 3—Os 
Cuba — Republica Dominicană 
3—0; feminin: Mexic — Insulela 
Virgine 3—0; Canada — Nicara
gua 3—0; S.U.A. — Porto Rtoo 
3—0

BASEBALL. Este o Federație 
Internațională care depune 
eforturi serioase pentru lărgi
rea ariei de practicare a aces
tui sport, stimulînd fel de fel 
de inițiative. Astfel, la Beijing 
a fost construit un complex da 
baseball, la inaugurarea căruia 
a luaț parte și Robert E. 
Smith, actualul președinte al 
f.B.A., tar o selecționată japo
neză va efectua zilele următoa
re un turneu de antrenamente 
și jocuri în U.R.S.S., urmînd 
să evolueze în marele oraș de 
pe fluviul Amur. Habarovsk, în 
compania unor echipe sovietice. 
Intre care și cea a Institutului 
de Cultură Fizică din acest 
oraș, care va pregăti specia
liști și pentru această discipli
nă sportivă

Vineri, siuibâtâ $i duminici, in sala Dinamo:

TREI ATRACTIVE REUNIUNI DE GIMNASTICA
O La întrecerile Dinamoviadei '87 participă sportive și 
sportivi din Bulgaria, R.D. Germana, România, Ungaria 

ți Uniunea Sovietică

In plin sezon estival, lată că 
iubitorilor gimnasticii buoureșteni 
14 se oferă prilejul de a fi mar
torii unei întreceri de recunoscut 
prestigiu: sala Dinamo din Ca
pitală va găzdui vineri, simbătă 
și duminică Dinamoviada de gim
nastică, la care șl-au anunțat 
prezența reprezentanți de frunte 
al gimnasticii feminine șl mascu
line de pe bătrinul continent, tn 
organizarea clubului Dinamo 
București, ediția 1987 a Dlnamo- 
viadel reunește fn întrecere 

sportive și sportivi de la clubu
rile similare din Bulgaria (Lev- 
ski-Spartak), R.D. Germană (Dy
namo), Ungaria (Ujpestl oozsa) 
și U.R.S.S. (Dinamo). în prim- 
plan se situează, fără îndoială 
echipele pe care le va alinia clu
bul organizator printre cel care 
vor evolua tn cede trei reuniuni 
afltadu-se unii dintre cel mai 
valoroși glmnaștl al țării.

Din prima formație a clubului 
Dinamo București vor face parte 
următorii glmnaștl: Marius Gher
man, multiplu campion al tării 
ctștigător al Campionatelor in
ternaționale ale României parti

TURNEUL FINAL AL DIVIZIEI
(Urmare din oag. I)

se vede pe terenurile noastre. 
Bâimărenii au rezistat, insă și. 
in locul unei desprinderi a ste- 
liștilor, a venit... egalarea in min. 
12. atunci cînd oaspeții treceau 
prima oară centrul — execuție 
sigura a lui V. ION din lovitură 
de pedeapsă. Tot ALEXANDRU 
și-a dus echipa la 6—3 (min. 18). 
apoi jocul s-a mai echilibrat, 
ritmul scăzind. Maramureșenii au 
avut două încercări de atac vi
guros, cea dinții stopată de acti
vul Da /id în min. 20, la cealaltă 
impetuosul Pascale prelungin- 
du-și prea mult balonul. Ultima 
parte a reprize! I o găsește pe 
Steaua în ofensivă, cu Rădulescu 
rldicîndu-se din grămadă in min. 
40. pasînd lui T. COMAN. care 
a culcat în eseu, transformat de 
CODOI (12—3).

După pauză, același CODOI a 
mărit diferența la 15—3. din l.p.. 
(min. 41) șl militarii au părut 
in continuare, timp bun, cu gîn- 
dul mal degrabă la derbyul de 
duminică. Bălmărenil nu au aș
teptat prea mult... ffivitația, V. 
ION a atacat foarte periculos ta 
min. 47 dar a marcat abia după 
cinei minute, din l.p. Steaua a 
mal punctat prin ALEXANDRU 
— l.p. min. 83, oaspeții au „re
plicat" prin V. ION — l.p. min. 73.

Brigada bucureșteană Gh. Huș- 
iiu — Fl. Duda, M. Galanda a 
arbitrat, într-un meci fără pro

cipant ia recentele Campionate 
Europene de la Moscova (locul 7 
ta individual compus și * la bară 
fixă). Marian Colăcel, un gim
nast cu calități deosebite la bară 
fixă și sol, Adrian Sandu, Claa- 
diu Vinereanu, Nicolae Bejenaru 
și Adrian Căt&noiu, Clubul orga
nizator va mai fl prezent tn con
curs șl cu o a doua formație, 
alcătuită din sportivi tineri, de 
real talent, care bat acum la 
porțile consacrării. Nu mal pu
țin atractivă este și componența 
echipei feminine pe care o ali
niază Dinamo București. Spunem 
aceasta pentru că te vom vedea 
la lucru, de pildă, pe campioa
na olimpică de la Los Angeles. 
Laura Cutlna. pe dubla campioa
nă europeană de junioare din 
1986 Aurelia Dobre, alături de 
care vor mal evolua Mădălina 
Tănase. Dana Dumitru, Marinei» 
Clmpoieru șl Liliana Ungureann.

Dinamoviada de gimnastică pro
gramează trei reuniuni. astfel : 
vineri, de la ora 17 concursul 
băieților, simbătă. de la aceeași 
oră. întrecerea fetelor, iar du
minică dimineața (ora ti) se vor 
desfășura Analele pe aparate 

bleme deosebite. formațiile : 
STEAUA : D. Popescu (Codoi) — 
Vărzaru, David, Ignat, Hodorcă
— Alexandru, T. Coman — C. 
Florea, Rădulescu, Murariu — L. 
Constantin, Moțoc — Dumitrescu. 
Moț (Avram), Leonte ; ȘTIINȚA 
CEMIN : Ciolpan — V. Ion, Fu- 
lina, 1st rate. Pascale — Cantea. 
Seceleanu — Nistor, Pujină, Șugar
— Pogăceaș (Ebu), Ștefiuc — Io- 
nlță. N Gheorghe. Csoma.

Geo RAEȚCH’

GRIV1ȚA ROȘIE — DINAMO 
15—12 (3—0). Gri vița clștigă me
ritat, un meci în care a fost mal 
decisă declt adversara sa. La rîn- 
du-1, echipa învinsă, care pleca 
favorită, nu poate... reproșa ni
mic învingătoarei, pentru că a 
abordat într-un mod bizar parti
da fără a-și valorifica potenția
lul recunoscut al liniei da trel- 
sferturi și mai ales fără a forța 
ritmul, după pauză cînd grăma
da grivlțeană. mai ușoară, a dat 
semne vizibile de oboseală... Plu
sul de ambiție al XV-lui pregă
tit de Viorel Moraru a contat 
enorm tn fixarea rezultatului. în 
ansamblu. însă partida n-a fost 
ceea ce așteptau spectatorii — 
peste 2 000 : fără șarje (doar 3 
ia tot meciul) care fac deliciul 
acestui sport ci doar cu aștep
tări... tactice și cu o angajare 
totală a pachetelor de înaintași.

Scorul l-a deschis Gr. Roșie, 
nrlv T. RADU, din l.p. (min. 12).

ECHIPA FRANȚEI 
ÎNVINSĂ LA OSLO !

In preliminariile C.E. (gr. 3). 
echipa Franței, campioană a Eu
ropei în 1984, a fost învinsă la 
Oslo, de către reprezentativa Nor
vegiei cu 2—0 (0—0). Norvegienii 
au obținut, cu acest prilej, pri
ma victorie tu preliminariile ac
tualei ediții i C.E. 1 Golurile au 
fost marcate de Mordt (min. T2) 
și Andersen (min. 80). tată cla
samentul. după această partidă:

t. U.R.S.S. 1 4 t 0 1®— l 9
2. R.D. Germană 6 8 2 1 8— 1 6
3. Franța 6 1 2 2 2— 1 4
4. Norvegia 4 1 1 2 2- 5 3
5. Islanda 5 0 2 3 1—11 t

• tn aceeași grupă a C.E. de 
tineret, la Lillestrom: Norvegia — 
Franța 1—2 (0—0). tn clasament : 
U.R.S.S. « p (4 j). Franța * p 
(3 J), R.D. Germană 3 p (1 j), 
Norvegia 1 p (4 j).

RAPID VIENA A CÎȘTIGAT 
CUPA AUSTRIEI

tn meciul retur al finalei Cu
pei Austriei. F.C. Tirol și Rapid 
Viena au terminat la egalitate: 
2—2. Au marcat Messlender (min. 
39, din lovitură liberă). Pacult 
(min. 75), respectiv Kranjcar 
(min. 33) șl Brauneder (min. 80). 
învingătoare în primul joc cu 
2—0. Rapid Viena a Intrat ta po
sesia trofeului.

A DE RUGBY
Tot el are o tentativă de drop (min. 
18). O șarjă a dinamoviștilor 
(min. 27) rămtne fără rezultat. 
După pauză. Dinamo egalează 
prin PODARESCU tot din l.p. 
(min. 42) Același jucător, din 
drop (min. 46), aduce echipa sa 
în avantaj. Dar numai pentru 

,4 minute pentru că T. RADU 
înscrie și ei un drop, apoi ra
tează un altul (min. 61). Din 
mia. 83. Gr. Roșie preia din nou 
conducerea î T. RADU, l.p., care, 
apoi din droo (min. 69). mărește 
avantajul echipei sale. PODA
RESCU m reduce din handicap 
(min. 71), din l.p., apoi va egala 
prin același Drocedeu (min. 80). 
în prelungiri consemnăm Iarăși 
o tentativă de drop a lui T. 
RADU (min. 81). apoi o l.p. (min. 
32t, a acestuia, care fixează re
zultatul meciului : 15—12...

Arbitru. I. Davidoiu (Bucu
rești) a condus bine, ajutat la 
margine de V. Chirondojan șl c. 
Stanca (ambii din Constanta), 
formațiile: GR. ROȘIE : Tudose— 
Calafeteanu, I. Nicolae, C. Petre, 
Chirigiu — T. Radu, Neaga — O. 
Moraru, Gurămare, Cîrcei — 
Stroe, Dinescu — Bălan (min. 48 
G. Vlad) Pasache, I. Aurel : DI
NAMO : Toader — C. Popescu, 
Lungu, Totan. A Idea — Podăres- 
cu, Paraschiv — Doja, Răducanu, 
Zafiescu II — Caragea, Vereș — 
Bucan. Gh. Ion. Pașcu (min. 68 
C. Gheorghe).

Tiberiu STAMA

ALTE REZULTATE
• Finala C.E. feminin, desfâșu- 

,-ată la Oslo, a fost cîștigată de 
echipa Norvegiei, care a învins 
formația Suediei cu 2—1 (1—0). 
• tn cadrul Cupei Libertadores 
•-au tnttlnlt echipele argentinle- 
ne independlente și Boca Juniors, 
tndependlente a cîștigat cu 2—1 
(2—1). • în Cupa Americil Cen-

„Aproape 200 000 de spectatori adunați pe -Maracana- au ova
ționat jocul celor două echipe, ffluturînd steagurile cluburilor 
și tntrectndu-se ta ctatece șt dansuri. Bucuria părea să nu mai 
aibă margini".., Citatul acesta, extras din ziarul „O Globo", se 
referă la meciul Flamengo — Fluminense disputat în prezența 
a exact 174 599 de plătitori ta... 1963 1 tn epoca de aur a fot
balului carioca, timp tn care virtuozitatea lui Garrlnoha. zizin- 
ho, Nllton Santos sau Ademir tăcea ca unul dintre cele mai 
mari stadioane din lume (cel mal mare) să devină lumlnlcă 
de duminică, neîncăpător. Asta a fost, insă, odată...

O statistică, întocmită recent de cotidianul „Jornal do Brasil" 
a demonstrat fără putință de tăgadă că „Maracana” e o arenă 
tot mai pustie: media spectatorilor la meciurile de campionat 
n-a depășit. în sezonul încheiat, 10 000, Iar la eternul derby 
Fia — Fiu. evenimentul primăverii la Rio de Janeiro, numărul 
amatorilor a fost de 4 ori mal mic decît ta 1983 I Fotbalul bra
zilian traversează, scria cu aceeași ocazie „Jornal", ,o criză 
puternică", fără precedent, pe care o resimt dureros cluburile, 
pînă și cele mal vestite. înglodate ta necazuri și In datorii. Ve
detele Iau, mal grăbite oa orlcînd. drumul tentant al Europei 
Iar unde nu stat vedete, căci și Careca și-a văzut de drum, 
opttnd (se zice) pentru Napoli, nu stat nici spectatori.

Criza aceasta pare să albă opinează comentatorii de ia fața 
locului, rădăcini mal adinei, ea exprlmtnd. de fapt, situația tot 
mal îngrijorătoare a economiei braziliene, cu salarii din ce în 
ce mai mici, cu șomeri din ce tn ce mai mulți Comparațiile 
stat, o dată tn plus grăitoare: dacă tn urmă cu 20 de an 
salariul mediu echivala cu plata a 141 de bilete pe .Maracana". 
azi, din aceiași bani se pot procura abia 13 bilete ! De unde ș! 
concluzia, pe cit de nostalgică, pe attt de realistă la care a 
ajuns ziarul Invocat: „foarte curînd, se va vorbi despre stră
lucirea fotbalului brazilian numai la timpul trecut" 1 Să nu 
ne repezim Insă cu verdictele: tn eluda crizei, evidentă fot
balul brazilian rămîne o forță de temut. S3 mai vedem.

o ultimele știri o ultimele

ATLETISM • Proba de 3 000 ir 
din cadrul concursului de la 
Gateshead (Anglia) a revenii 
sportivului englez Steve Ovett 
înregistrat cu timpul de 7:51,22. 
Sprinterul canadian Ben Johnson 
a cîștigat cursa de .00 m, cu 10,42 
Iar recordmana mondială Fatima 
Whitbread (Anglia) a terminai 
învingătoare ta proba de arun
carea suliței, cu 71,36 m.

BOX • tn gala desfășurată le 
Atlantic City fostul campion 
mondial la categoria grea 
Michael Spinks. t-a învins 
prin k.o. în repriza a 5-a pe 
Gerry Cooney.

CAIAC-CANOE • tn concursul 
de la Brandenburg, sportivul so
vietic Ivan Klementiev a cîștigat 
proba de canoe simplu — 1000 m 
în 4:01,35. Iar Andreas staehle 
(R.D. Germană) a ocupat primul 
loc la caiac simplu cu timpul de 
3:44,91. Proba feminină de caiac 
— 500 m a revenit concurentei 
din R.D. Germană Anke Nothna- 
gel — 1:57,15

CICLISM o Cea de-a 2-a etapă 
a Turului Iugoslaviei. încheiată 
la Banja Luka după 210 km a 

trale, rezervată echipelor de club. 
Beal Espana (Honduras) a dispus 
cu 2—1 (1—0) de formația Alianza 
(Salvador) • Cîteva rezultate ale 
.Cupe! de aur" care are loc ta 
Los Angeles: Rosario Central (Ar
gentina) — Guadalajara (Mexic) 
l—0, Vasco da Gama (Brazilia) 
— F.C. America (Mexic) 5—0. 
Guadalajara — Dundee United 
1—0. A.S. Roma — F.C. America 
l—1. • La Toulon, în cadrul u- 
aui turneu pentru echipe de ti
neret: U.R.S.S. — Maroc 1—0.
Franța — Anglia 2—0. • tn neci 
imtoal de Juniori n. la Zwettl: 
tustrla — Bulgaria 3—0 (1—0).

DECLINUL „aMARACANEI

Ovidiu IOANIȚOAIA
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