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la Pitești
și București

O săptămînă bogată în eveni
mente pentru fotbalul nostru 
intern, care, pe parcursul a 6 
zile, programează meciuri în 
Campionatul Diviziei A (ultima 
etapă), precum si în „Cupa 
României", întrecere care se 
desfășoară sub egida marii 
noastre competiții naționale, Da- 
ciada.

Astăzi este ziua semifinalelor 
Cupei, penultima fază a popu
larei întreceri, 
și București, 
fată valoroase 
ale fotbalului

La Pitești 
meciul 
BRAȘOV, 
derul 
salon 
plica 
rasul 
care. 
Ștefănescu, 
tor pe parcursul ultimului an ; 
amenințată. în iunie ’86. cu re
trogradarea. formația brasovea- 
nă susține iată. acum, o semi
finală a „Cupei României". în 
concluzie, un meci atractiv, a- 
vînd ea favorită, firește, pe su- 
per-cămpioana Europei. dar 
prezentînd la startul lui și des
tui iucători cu nume sonore. în 
stare să atragă un public nu-

care, 11 pitești 
așează față-n 

reprezentante 
românesc
este

STEAUA 
un joc : 

autoritar al i 
fotbalistic va 

ambițioasei echipe din o- 
de la poalele Tîmpei și 
sub bagheta lui Coslică 

a progresat simți-

programat
— f.c.m. 

în care li- 
primului e- 

i primi re- MW*

interesan-

astăzi.

în perspectivă, deci, un joc 
interesant, pasionant, pe mă
sura pozițiilor fruntașe ocupa
te de 
mentul 
pentru 
Mircea 
pentru 
mitru Nicoîae Nicușor. Oricum 
între „duelurile" de prim-plan 
ale meciului se înscriu si ace-

„combatante" în clasa-
Diviziei A : locul 2 
formația pregătită 
Lucescu și locul 3 

echipa antrenată de Du-

Meciurile dintre Steaua și 
F.C.M. Brașov, de la. care 
vă prezentăm o imagine, au 
prilejuit intilniri 
te. Sperăm că la fel se vor 
petrece lucrurile și

Foto : Iorgu . BĂNICĂ

încă de la intrarea în sta
dion. atmosferă animată. Peste 
tot afișe, multe afișe. Ritmuri
le vioaie ale fanfarei ne anun
ță că aici, la baza sportivă Me
talul din București, este din 
nou sărbătoare. într-adevăr. în 
fiecare an. la începutul verii — 
e o adevărată tradiție — comi
tetul sindicatului din întreprin
derea „23 August" si clubul Me
talul organizează, un mare spec
tacol cultural-sportiv. la care 
iau parte oamenii muncii din 
această importantă citadelă 
muncitorească. împreună cu fa
miliile lor. Iau parte ca spec
tatori. dar, — unii dintre ei — 
și ca artiști amatori, și ca iu
bitori 
spune tovarășa profesoară Ro
sette Dumitrescu, șefa cabinetu
lui metodic al clpbului-gazdă: 
„în cadrul festivalului se des
fășoară și activități sportive 
masă ce marchează finalele 
ramuri de sport practicate 
lucrătorii întreprinderii. La 
velul fiecărei secții există < 
un cerc sportiv — în total ‘ 

din diferite

ai sportului. Cum ne

■ de 
pe 
de 
ili

cite 
sint

24 — constituit 
ramuri".

Cele cîteva mii 
niți la festivalul 
rit mai întîi. conform progra
mului, defilarea formațiilor ar
tistice și sportive. Apoi. în timp 
ce pe terenul central se des
fășura repriza de „sport și gra
ție", avîndu-i ca interpreți pe 
mai multi pasionați din renu
mita întreprindere bucureștea- 
nă, ca si elevi ai liceelor 29. 30 
și „23 August", pe terenurile 
alăturate începuseră si concur
surile propriu-zise. Desigur, 
fiecare si-a ales o „zonă" pre
ferată. Amatorii șahului au în
conjurat locul unde Bogdan 
Zamlirescu. membru al clubu
lui Metalul, campion național de

de oameni ve
lur au urmă-

juniori în 1987, susținea un 
simultan cu învingătorii fazei 
pe întreprindere. „Cei cu fot
balul" s-au dus să vadă finala 
inter-secții, cîștigată de echipa 
de la „Mecanică 1“ în fata „A- 
paratajului". Si la tenis erau 
destui spectatori, care l-au a- 
plaudat pe lăcătușul Ion Cris- 
tea de la „Locomotive-Uzinaj", 
învingător în meciul cu Gheor- 
ghe Mihalcea de la „Mașini 
Grele". Pe terenul de velei, 
mai buni s-au dovedit a fi pro- 
iectanții de la I.C.S.I.T. Faur 
în disputa cu cei de la „Meta- 
lurgul". Au fost oferite diplo
me și cupe. înmînate câștigăto
rilor de către tovarășul Nicoîae 
Nicolae, vicepreședinte al clu
bului. Cum aflăm, toate aces- 

. te finale sînt o urmare fireas
că si o încununare a unei ac
tivități continue, cu un calen
dar propriu, cuprinzînd cam
pionate cupe pe ramur de 
producție, manifestări dedicate 
unor zile festive, acțiuni prac
tice pentru trecerea normelor 
din Complexul „Sport și Sără- 
tate".

Secvența cea mai emoționan
tă din întregul festival a fost 
cea în care, în acordurile „O- 
dei Bucuriei", stoluri de porum
bei albi au zburat spre înalt. 
Tovarășul Ion Iancu. președin
tele sindicatului pe întreprin
dere, ne-a spus în acel mo
ment : „Mi-ați cerut cîteva exem
ple de fruntași în muncă si 
sport. Ar trebui să vă dau un 
întreg caiet cu nume. Priviți 
mai bine solia de pace a între
gului nostru colectiv către toti 
oamenii înfrățiți prin idealuri
le muncii, care. iată, vor să 
trăiască. în clipe de răgaz, si 
bucuriile sportului pentru toți".

■ Teodora OLARU

O reușita acțiune la Mamaia
Partidele semifinale ale Cupei României vor fi conduse de 

următoarele brigăzi de arbitri :
pitești : F.C.M. — STEAUA : I. Crăciunescu (Rm. Vîlcea) — 

Al. Mustețea (Pitești) și Gh. Aurel (P. Neamț)-.
București : VICTORIA — DINAMO : D. Petrescu — N. Voinea 

și V. Alexandru (toți din București).
. Meciurile vor Începe la ora 18. In caz de egalitate după 

SO de minute, jocurile se vor prelungi cu două reprize a 15 
minute fiecare. Dacă egalitatea persistă, pentru departajare, 
se va trece la executarea penaity-urilor.

CROS POPULAR ÎN CINSTEA ZILEI OLIMPICE

meros în tribunele stadionului 
din Trivale: Stoica. Bbloni, Io- 
vau, Belodedici. Hagi, Lăcătuș 
și Pițurcă la bucureșteni, C. 
Șlefănescu, Naghi, Avădanei și 
Cadar la brașoveni.

în Capitală, pe stadionul „23 
August", se întîinesc, cu înce
pere de la ora 18, VICTORIA 
și DINAMO. 

LA LUGOJ, UN CLIMAT FOARTE BUN PENTRU CA TRADIJIA

lea in care cei doi portari titu
lari. Nițu și Moraru, vor Jre- 
bui să fie atenți la... șuturile 
lui Cămălaru, lansat puternic în 
cucerirea „Ghetei de aur“. și 
Augustin, unul dintre oamenii 
de gol ai acestei „semifinale 
bucureștene".
• Copiii au acces gratuit Ia 

peluza I.

CONSTANȚA, .22 {prin tele
fon). Peste 1500 de concurenti 
și concurente, de diferite vîrste, 
din diferite localități, inclusiv 
turiști români si străini {ce
hoslovaci. suedezi, vest-germani 
etc,) au participat duminică la 
un cros popular, desfășurat sub 
egida Comitetului Olimpic Ro
mân, Federației Române de 
Atletism și CJEFS Constanța. în 
cinstea Zilei Olimpice.

Din capul locului trebuie sub
liniat faptul că această acțiune 
s-a bucurat de un deosebit" suc
ces. atît în ceea ce privește 

participarea cît si în privința 
marelui număr al spectatorilor 
prezenți de-a lungul traseului, 
de la Hotelul Caraiman la Com
plexul Perla.

între concurenti s-au aflat 
atleții constănțeni Ilie Floroiu 
și Stela Apetrei, veteranii Du
mitru Tilmaciu, Dumitru Buiac, 
Traian Petcu, dar și simpli iubi
tori ai alergării, ca de pildă: dr. 
Lucian Borcescu. din Ovidiu, și. 
in corpore. familia muncitoru
lui Ion Vlad, de la „Integrata 
de Lină" din Constanța (soția 
sa Ioana, de la Fabrica de Nu
trețuri Combinate 
Albă și fetița 
vîrstă de patru 
cea mai tînără 
pante). „Este o 

din Poarta 
lor Ozaua, în 
ani si 10 luni, 
dintre nartici- 
mare bucu ie

pentru noi că am luat parte la 
acest cros, ne-a declarat dr. 
Borcescu. Alergarea este pen
tru mine o obișnuință cotidiană 
și, trebuie să mărturisesc, de 
cind o practic mă simt mai bine 
din punct de vedere al sănătă
ții, am mai multă plăcere să 
lucrez. De aceea, nu doar ca 
medic, ci. acum, în primul rînd 
ca alergător, recomand tuturor 
cu insistentă să procedeze la 
fel. Este minunat!"

în încheierea competiției, or
ganizatorii au oferit participan- 
ților Diplome ale C.I.O.. cu 
semnătura lui Juan Antonio 
Samaranch, președintele aces
tui important for sportiv in
ternațional.

Cornel POPA, coresp.

IN SPORTUL LUPTELOR SĂ FIE
Neobișnuit de mare pasiunea 

pentru sportul luptelor în mu
nicipiul Lugoj ! De acest ade
văr ne-am convins cu ocazia 
finalelor Campionatelor Națio
nale de juniori la stilul greco- 
romane, unde am văzut tribune 
pline cum n-am înțîlnit în nici 
o altă localitate din țară, cu 
.Spectatori buni cunoscători ai 
"acestui sport, care „gustă" fru
musețea luptei. în rîndul aces
tora. mulți. foarte multi foști 
luptători, între 30 și 80 de ani 
(unii, chiar peste această vîrs
tă), oameni așezați, cunoscuți și 
apreciați în urbea de pe Timiș.

Festivitatea de deschidere a 
competiției amintite s-a trans
format într-o adevărată sărbă
toare a luptelor, prilej cu care 
au fost prezentați pionierii aces
tui sport al bărbăției din Lugoj,- 
ca si numeroși aîți sportivi de 
performantă care au pornit din 
Lugoj spre loturile naționale în 
ultimele 4—5 decenii, ca : D. 
Tîrziu, T. Dragomir, frații Hor
vath, I. Ciosa. T. Borlovan, Gh. 
Gioca. V. Crețu, I. Corneanu, 
L. Bujor, frații Popoviel. A. 
Șuii, frații Popescu. Gh. Luca, 
Fr. Horvath, A. Ciosa, M. Ci
vic etc.

Am făcut o vizită la C.S. 
Școlar Lugoj (director. Dorin 
Jitaru), respectiva secție de 
lupte fiind principala furnizoa
re de elemente talentate pentru 
sportul de performanță. în sa
la de antrenament am găsit 

mulți, foarte mulți copii, între 
10 și 15 ani, împărțiți pe nive
luri de pregătire, de care se 
ocupă cei doi antrenori al sec
ției. Aurel Ciosa și Mircea 
Civic.

Din discuția cu cei doi teh
nicieni am desprins una dintre 
explicațiile succeselor acestei 
discipline sportive din orașul 
Lugoj : de cele mai multe ori, 
părinții, bunicii (și ei foști 
luptători) îndrumă și însoțesc 
copiii spre sala de antrena
ment, antrenorilor rămînîndu-le 
numai sarcina de a-i selecționa 
și pregăti pe cei care dovedesc 
aptitudini. Prin sala de antre
nament trec anual multe sute 
de copii, din care cei doi teh-

După „TOP 12“ cadefi la tenis de masă

OBOSEALA TRECE, DEPRINDERILE RĂMÎN...
Cele două clasamente rezul

tate din întrecerea „TOP 12“ 
la tenis de masă pentru cădeți, 
desfășurată zilele trecute la Bu
zău. atestă preocuparea — mai 
veche sau mai nouă — ur.or 
secții pentru selecția, inițierea 
și pregătirea „schimbului de 
mîine", concretizată an de an în 
evoluțiile fructuoase la cam
pionatele europene ale celor mai 
tineri jucători. Atrage atentia,

CONTINUATĂ
nicieni își selecționează fiecare 
cite 25—30. „Este migăloasă 
munca de pregătire la acest ni
vel de vîrstă — ne spunea an
trenorul Aurel Ciosa —, dar 
copiii învață mull mai ușor 
procedeele tehnice cele mai 
complicate și în acest iei se 
îndrăgostesc și de sport, pe care 
nu-1 mai părăsesc, așa cum se 
niai întimplă cu cei care în
cep mai tîrziu să deprindă 
tainele luptelor. La vîrstă de 
15 ani, atunci cind participă in 
competiții oficiale, cei mai 
mulți dintre juniorii noștri au

Mihai TRANCÂ

(Continuare in duo 2-3)

fără să surprindă, desigur, cla
sarea cadeților craioveni în pri
mele 5 locuri (Universitatea 
ASA — locurile 1, 2 si 5), Pio
nierul — locul 3), spre cinstea 
antrenorilor V. Bălan. M. Bo- 
bocică și C. Cojocaru. ca si 
prezența, mai puțin scontată, 
deci cu atît mai îmbucurătoare, 
a unui cadet de la CSS Sticla 
Bistrița. Vasile Căluș, pe pozi
ția a 4-a. semn că Gh. Bozga

S-au încheiat campionatele de motocros

ALERGĂTORII DE LA STEAUA,
3 DIN CELE 4 TITLURI POSIBILE

Cimpinenii, animatorii etapei finale
Prieteni statornici ai sportu

lui cu motor, cîteva mii de 
cîmpineni, înarmați cu... um
brele au venit duminică pe 
Dealul Muscelului pentru a 
urmări etapa finală (a 5-a) a 
Campionatelor Naționale de 
motocros. Ploaia rece si deasă 
a sporit și ea dificultatea tia- 
seului.

nu se limitează la juniorul de 
excepție Călin Creangă. La fe
te. Juventus M1LMC București 
domină autoritar, ocupînd pri
mele două locuri, confirnînd 
priceperea lui V. Dumitrescu 
în găsirea si pregătirea unor fe
te talentate. Eternii Oradea

Mircea COSTEA

(Continuare in oag a 4-a)

în aceste condiții grele de 
concurs, se cuvin sublinieri spe
ciale reprezentanților Clubului 
sportiv al armatei. Steaua. Ca 
o confirmare a seriozități, cu 
care se pregătesc Ernest 
Miilner, Dorin Titilencu și Mar
celo Venturini (primii dot își 
încheiaseră conturile după pe
nultima etapă si practic nu mai 
puteau pierde titlurile la 250 
cmc seniori si. respectiv 125 
cmc tineret) si-au onorat cu o 
frumoasă comportare, pozițiile 
de lideri. Elevi ai apreciatului 
antrenor Gheorghe Ioniță. ste- 
liștii au reușit frumoasa per
formantă de a dobîndi trei din 
cele patru titluri puse în ioc. 
Dacă Dorin Titilencu (la 125 
cmc) si Marcelo Venturini (la 
80 cmc) au intrat în posesia 
primului lor tricou de campion, 
în schimb coechipierul lor mai 
experimentat este la 28 de ani 
autorul unul veritabil record : 
din 1976 cind la Vălenii de Mun
te a cucerit prima cunună da

Traian IOANITESCU

(Continuare In nao 2-3)



La Costînești, intr-un decor inedit

0 FRUMOASA

O spectaculoasă aterizare la punct fix.

Frumoasa stați
une Costinești de 
pe litoralul Mării 
Negre a găzduit, 
duminică, o unplă 
demonstrație aeria
nă. omagiu al spor
tivilor de Ziua A- 
viației. Republicii 
Socialiste România. 
Manifestarea, ine
dită organizată de 
către Aeroe ubul 
Central Român și 
Secția de pregătire 
a tineretului pentru 
apărarea patriei și 
sport din cadrul 
C.C. al U.T.G. s-a 
desfășurat în pre
zenta cîtorvâ mii 
de tineri aflați la 
odihnă De plajele 
stațiunii.

Primii s-au pre
zentat parasutistii. 
Maria lordănescu, 
Aurelia Tudorică. 
Eugenia Pop au a- 
terizat îh fa .a tri
bunei amenajată 
la marginea plajei, 
oferind flori. Le-au 
urmat Mihai Mă-
escu, Silviu Luțac, Marian Con- 

. stantincscu și Ilie Lăzărescu, 
care s-au lansat cu drapele și 
luminări fumigene. Al treilea 
grup de parașutiști, Ilie Nea
gu, Marin Neagu. Valentin Red
nic, lansat deasupra mării, s-a 
regrupat alcătuind o formație 
supraetajată, aterizînd în fața 
spectatorilor entuziasmat) Ur
mătorii în program. pilotii 
sportivi s-au prezentat la mică 
înălțime în formații succesive. 
Prima, compusă din Maria Ță- 
ranu, Maria Calcianu și Viorica 
Nuță. a efectuat treceri în plan 
orizontal, urcare și coborire, 
opturi si ruperi de formații. 
După fete s-au prezentat loan 
Trucme] si Gheorghe Uță cu 
zbor în oglindă, looping în for
mație. opturi în urcare și co- 
borîre. Două solo-uri de înaltă 
acrobație au fost prezentate 
aooi de Maria Țăranu și loan 
Trucmel. ambii executînd pro
grame de figuri de o deosebită 
dificultate si înaltă măiestrie, 
între ei. intercalat. Gheorghe 
Savastre. la manșa motonlano-

rului românesc I.S. 28M a c- 
ferit privitorilor un spectacol 
acrobatic de excelentă calitate. 
Ultima formație, alcătuită din 
loan Trucmel, Gheorghe Uță. 
Mihai Coman, Florin Preda a 
îneîntat publicul cu figuri in 
romb, opturi și ruperi în evan
tai. Demonstrația a fost în
cheiată de un grup de zece pa- 
rașutiști. Maria lordănescu, Au
relia Tudorică, Eugenia Pop. 
Mihai Mănescu, Silviu Lutac, 
Marian Constantinescu, Ilie Lă- 
zărescu, Ilie Neagu. Marin Nea- 
gu, Valentin Rednic. ale cărui 
voaluri tricolore au 
deasupra plajei.

în cadrul aceleiași 
țări, in holul hotelului 
fost organizată o expoziție de 
aeromodele de vitrină, la care 
au expus tinerii constructori 
aeromodeliști de la Casa pio
nierilor din Pucioasa-Dîmbcvița, 
elevi ai profesorului Dumitru 
Diaeonescu. si ale căror expo
nate au întrunit aprecierile vi
zitatorilor.

înflorit

manifes- 
Forum a

Text si foto
Gabriel MIRON

LA LUGOJ, UN CLIMAT FOARTE BUN
(Urmare din pag. I)

o activitate în sală de aproape 
cinci ani'.

La finalele competiției amin
tite. un reprezentant al CSS Lu
goj. Ștefan Nagy a d venit 
campion național la categoria 50 
kg. iar în rîndul concurențilot 
care s-au re at s-au numă
rat si lugoj Sorin Popescu
§i Nicolae B

Printre tinerii care așteaptă 
noi prilejuri de afirmare des
pre care cei doi tehnicieni 
ne-au vorbit în cuvinte elogioa
se, se află Nicolae Mihai, Bog
dan Bălăci, Sorin Rodea, Romeo 
Bibu, Gabriel Văduva, Marius 
Sava, Ion Ardeleanu, frații (ge
meni) Simion si Ion Suciu. Din
tre aceștia, iubitorii sportului 
luptelor din Lugoj așteaptă noi 
campioni de juniori, care Să-i

urmeze în lotul național pe 
ultimii doi sportivi plecați spre 
marile cluburi. Radu Strubert 
(Dinamo) — vicecampion mon
dial de iuniori în anul 1986. 
David Strezariu (Dinamo) — 
recent cîștigător al turneului 
internațional de juniori de la 
Brăila. Tot în ultimul an, din 
secția CSS Lugoj au plecat la 
ASA Clui-Napoca frații Adrian 
și Sorin Buîiga. Petru și Gheor- 
ghe Lazăr.

O dată cu depășirea vîrstei 
junioratului, luptătorii lugojeni 
sînt transferați la asociația 
sportivă Metalul IURT Lugoj. 
Secția respectivă are o echipă 
care activează cu rezultate bu
ne în Divizia A, de pregătirea 
sportivilor respectivi ocupîn- 
du-se, în continuare. A, Cîosa. 
Dintre componenții formației se

Turneele finale ale Campionatelor

Naționale la handbal (II)

C. 5. Ș. 1 DINAMO BUCUREȘTI
A CÎȘTIGAT TITLUL LA BĂIEȚI

Turneul final al Campionatu
lui Național de handbal rezer
vat juniorilor, desfășurat în Sa
la Sporturilor din Oradea, a 
avut — în linii mari — ace
leași caracteristici ca și între
cerea fetelor. Nici întrecerea 
băieților nu a avut un nivel 
tehnic ridicat, dar snectacolul 
nu a lipsit, el fiind datorat în 
special „virfurilor", evidențiate 
șl în acest caz. Ca și la . fete, 
se poate afirma că aceste „vîr- 
furi“ pot evolua în multe echi
pe divizionare A sau B și că, 
urmărite și îndrumate cu aten
ție, pot deveni certitudini, de
pășind actualul statut de spe
ranțe.

Titlul de campioni ai ediției 
1986/87 a revenit, pe merit, for
mației bucureștene C.S.Ș. 1 Di
namo, pregătită de maestrul e- 
mertt al sportului Valentin Sa- 
mungi și prof. Tudor Manola- 
ehe. Echipă echilibrată pe pos
turi, cu o concepție modernă de 
joc. C.S.Ș. 1 Dinamo București 
a întrunit aprecieri unanime ca 
fiind efectiv cea mai bună din
tre participantele turneului de 
la Oradea. între ..vîrfuri'*, pe 
primul loc s-a situat Robert 
Lieu (fiul fostului mare hand
balist), sportivul care a primit 
cupa atribuită celui mai tehnic 
jucător, realizator de temut, așa 
cum 
dele 
fost 
Din 
mai 
extremă 
Cristian Năstase 
Mircea Tudor Dudești, 
mația bine pusă la punct care 
a adus Capitalei titlul național 
la handbal-juniori au mai 
făcut parte : Florin Zaharia, 
Ionel Radu. Valeriu Nencu. A- 
drian Ghiță, Iulian Bucur, Ga-

a demonstrat-o $i în parti
de Divizie A. 
introdus pentru 
echipa bucureșteană 
evidențiat : Ionel 

percutantă, 
și

în care a 
rodare. 

s-au 
Ene, o 
interul 

portarul 
Din for-

disting Avrămut Teodorescu, 
Ștefan și Gheorghe Nagy. Vlad 
Stoichiță, învingători în majo
ritatea meciurilor susținute.

Si luptele libere au făcut mici 
pași spre marea performanță, 
dar ele nu pot egala, cel puțin 
deocamdată, realizările de la 
celălalt stil. La Metalul IURT 
Lugoj există si o secție de li
bere. antrenor C. Ardeleanu. E- 
chipa activează și ea în prima 
Divizie a tării. Rezultatele cu 
care au încheiat juniorii lugo
jeni Campionatele Naționale de 
la Timișoara nu sînt. însă, de 
natură să-i mulțumească 
iubitorii luptelor din Lugoj.

In comisia locală de speciali
tate există oameni pasionați, 
care sprijină substanțial activi
tatea acestui sport, cum sînt 
Florin Nicșa si Gheorghe 
Mihali. Există, deci, un climat 
bun. favorabil, pentru ca fru
moasa tradiție a sportului lupte
lor la Lugoj să fie continuată.

pe

ZGURA NEGLIJENȚEI

De la corespondenții noștri

E VREMEA SPORTURILOR PE APA
• PE LACUL HERĂSTRĂU 

■-au desfășurat Întreceri de 
yachting în cadrul „Cupei 
constructorilor". După fru
moase dispute, au fost desem
nați " " - ■ - ■
Ștefan 
Brînzei 
Mircea 
zărescu 
Răzvan w_____ t
clasa Final, FI. Boleu + I. Fo- 
tescu (Proiect) la clasa Cadet 
și A. Dumitrescu (Sportul Stu- 
dențesc-Construcțil). De notat 
buna pregătire a sportivilor 
de la Proiect București, care 
au obținut două tocuri I și 
două locuri H. (P. IONESCU). 
• LA BAIA MARE pe lacul 
de acumulare Firiza a avut 
loc un concurs de caiac-canoe 
la care au luat parte sportivi 
din cinci asociații : SIMARED 
Baia Mare, Constructorul Hu
nedoara, Voința Tg. Mureș, 
UNIO Satu Mare și Hidroteh
nica Tg. Mureș, clasate In a- 
ceastă ordine la „generai". 
Dintre cei situați pe primul 
toc la individual s-au remar
cat : Loredana Andreicuț — 
caiac 500 m f, A. Lupa — 
T, Hochman la caiac 500 m

următorii cîștigători : 
Amarande + Mihai 
(Proiect) la clasa 470, 

Mugescu + Mihai Lă- 
(Proiect) la clasa FD, 
Pîslaru (Electr.) la

2 b și M. Berce — C. Lupșe 
la caiac 1000 m 2 b, toți de la 
SIMARED. (I. DANUȚ). • E- 
DIȚIA I a concursului de pes
cuit sportiv cu muscă artifi
cială, dotat cu „Curoa Firiza", 
a pus la încercare 23 de par
ticipant din țară, reuniți pe 
malurile rîirtui care a dat de
numirea trofeului. Alexandru 
Mihatoa 288 p, Marius Cluper- 
ceanu 178 p și loan Pecsi 
125 p (toți din Baia Mare) 

pe primele trei 
tocuri la această Inedită com
petiție, pe echipe „trio“-ul 
fruntaș fiind : 1. Ignișul Baia 
Mare, 2. Gulii Baia Mare, 3. 
Mureșul Tg. Mureș. (A. CRI- 
ȘAN). « IN ORGANIZAREA 
Comitetului sindicatului Direc
ției Telecomunicații a muni
cipiului București și a Aso
ciației Sportive P.T.T., în Ca
pitală s-a desfășurat a 42-a 
ediție a Circuitului internațio
nal de marș P.T.T., la care au 
fost prezente echipe ale unor 
cluburi de Dește hotare : T.J. 
Sokol Borsky Mikul-as (R.S. 
Cehoslovacă). Konradia Gdansk 
(R.P, Polonă), Poștaș Buda
pesta (R.P. Ungară), precum 
și un mare număr de cluburi 
și asociații sportive din țară.

s-au clasat

Cursele, disputate pe mai 
multe categorii șl distanțe, au 
revenit următorilor concu- 
renți : Monica Arbore (C.S. 
Unirea Focșani) șl Florin Nis- 
tor (Olimpia Giurgiu) la copii, 
Valerlca Măcrescii (C.S. Uni
rea Focșani), Orlando “ 
(Metalul Ptopeni), Gh.
(C.S.A. Reșița), Mirela 
(Sectorul Agricol Ilfov) 
llcă Petrache (P.T.T.
rești), la juniori, Victoria 
Oprea (Voința Tg. Jiu) și Cos- 
tel Șofran (P.T.T. București) 
la seniori. (G. LAZAR) • o 
FRUMOASA ACȚIUNE a avut 
loc la mijlocul acestei luni 
intr-un centru muncitoresc 
din județul Brașov : „Festi
valul sportului făgărășan", 
care a programat întreceri la 
atletism, fotbal, handbal, judo 
și karting. Partlcipanți : copii, 
adolescenți și tineri din șco
lile și asociațiile sportive lo
cale. Bucurîndu-se de un real 
succes, festivalul — au pro
mis organizatorii — va fi re
editat și ...completat și cu 
alte sporturi (Val. LAZAR). 
© PRIMA EDIȚIE a „Culpei 
școlarului" la popice, un a- 
devărat campionat școlar al 
municipiului București, a fost 
găzduită de arena asociației 
sportive „Timpuri Noi". După 
patru zile de concurs, la fete 
a ieșit Învingătoare Mihaela 
Tat (Voința-Lic. ind. nr. 21) 
șl Costel Stoici u („Timpuri 
Nol"-Lic. ind. „23 August").
(P. IGNATENCU).

Oprea 
Percea 
Sfîrlea 
șl Mi- 
Bucu-

J

briei Picda, Cornel lonescu și 
Victor Stănia.

Pe treapta a doua a podiu
mului de premiere — din nou o 
surpriză plăcută — a urcat e- 
chipa C.S.S, Petrolul Moreni. 
Iată, așadar, că handbaliștii 
morenari, pregătiți de prof. 
Costel Gyorgy și prof. Doru Si
mion (alături de care se află 
inimosul profesor de... biologie 
Mihai Stănescu), reeditează per
formanta de anul trecut, cînd 
obțineau, de asemenea, medali
ile de argint. O frumoasă pildă 
de dăruire pentru handbaliștii 
și antrenorii de la C.S.S Mo
reni, răsplătiți pe măsura stră
daniilor depuse. Dintre compo- 
nenții echipei. Marian Smerea 
a fost declarat cel mai bun por
tar al turneului alături de el 
remarcindu-se Mihai Nită — o 
extremă abilă, interul Ion Po
pescu și pivotul Georgică Priam.

Locul trei a revenit juniorilor 
de la C.S.Ș. Sibiu (prof. Se
rafim — “ - — -..................
bieni 
că la 
radea 
reprezentat atît la fete, 
la băieți) au demonstrat 
nă pregătire, orientare în 
acoperirea tuturor comparti
mentelor. avînd în Adolf Kent- 
zel un conducător de joc și un 
realizator de excepție, lui reve- 
nindu-i cupa oferită golgeteru- 
lui turneului, cu 62 de puncte 
înscrise. Mai trebuie menționați 
pivotul Octavian Dobrotă. ex
trema Constantin Dinu și inte
rul Rudolf Wagner. Locul pa
tru a revenit elevilor prof. Ioan 
Negovan, de la C.S.Ș. Minaur 
Baia Mare, care în ediția an
terioară au fost pe podiumul de 
premiere. Dintre handbaliștii 
băimăreni s-au detașat portarul 
Mihai Varga, Adrian Daniel 
Popovici (cam multe ifose.

| insă) și Cristian Lazăr.
Pe locul cinci — C.S.Ș. Vi

itorul Ciuj-Napoca, urmată de 
C.S.Ș. Dinamo Brașov. Ultimele 
două locuri în clasamentul fi
nal au fost ocupate. în ordine, 
de C.S.Ș. „Dobrogeanu Gherea" 
Ploiești (și orașul petroliștilor 
a avut în turneele finale echipe 
de fete și de băieți) și C.S.Ș. 
Gheorghe Ghcorghiu-Dej.

Prezent la turneele finale ale 
juniorilor la handbal, delegatul 
federal, prof. Bogdan Macovei, 
sublinia : „S-au evidențiat cîți- 
va jucători și jucătoare de cer
tă valoare, ceea ce nu poate 
dccit să bucure pe toată lumea. 
Dar nu trebuie trecută cu 
derea valoarea, în general 
scăzută, a jocurilor, semn 
pregătirea la acest nivel 
incă lacune, că nu se depun 
toate eforturile pentru a se a- 
sigura loturilor naționale si clu
burilor de performantă cîi mai 
mulți juniori talentați, bine 
instruiți și pregătiți, capabili să 
facă față cerințelor tot mai 
mari ale handbalului nostru în 
arena mondială".

Mihail VESA

X S-a trecut in a doua parte 
a sezo-nului de tenis în aer 
liber, dar unele baze sportive 
care ar trebui sâ găzduiască 
pregătiri ale formațiilor divi
zionare A sint cu totul im
proprii...

Cu puțin timp în urmă am 
văzut — în cartierul Ciurel — 
arena de tenis a clubului Po
litehnica București. Secția a- 
cestei unități de performanță 
este nominalizată de NIVEL 
INTERNAȚIONAL, ceea ce ar 
presupune ca și condițiile de 
antrenament să fie corespun
zătoare. Despre așa ceva nu 
se poate vorbi, insă. Cei care 
conduc secția de tenis fac e- 
forturi, se zbat pentru a crea 
un cadru propice antrenamen
telor, DAR NU PRIMESC 
NICI UN FEL DE AJUTOR 
DIN PARTEA CONDUCERII 
CLUBULUI POLITEHNICA.

In ziua cînd am fost la te
renurile amintite, acestea a- 
rătau într-o stare Jalnică : 
suprafețele de joc nu „văzu
seră" zgură de mulți ani (ni 
s-a spus că din... ieși !). 
Dacă conducerea clubului 
(președinte Constantin Dru- 
ghean) ar vizita măcar o dată 
(la deschiderea sezonului) și 
încă o dată (poate pe la mij
locul acestuia) propria bază 
sportivă de tenis, s-ar con
vinge că aceasta și-a pierdut 
de mult Înfățișarea. Să adău
găm și faptul că patru imense 
panouri (inițial acestea ur
mau să fie înălțate pe verti
cală, pentru a deveni ziduri 
de antrenament, costul unuia 
Hind de pete 3 000 de lei)

stau ai 
ani, de 
trece. I 
un bogi 
cum an 
tele ace 
ciu — de 
fost pro 
Ca să i 
chete ! 
cumnăr. 
din pas 
schimb, 
bune și 
ce se îi 
vent — 
te de 
lui Poli 
cerea I 
de rest 
duca ți ei 
lauda d 
de clns 
președir 
tin Dru 
nu s-a 
tențclor 
a aprof 
vînd îr 
vind lip 
re pent 
tertocut 
țelegem 
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Ni se 
O asem 
mai mu 
Politehr 
veche i 
internaț 
direcția 
M.E.I. t 
spus...

Drăgan). Handbaliștii si- 
(se cuvine să menționăm 
turneele finale de 
orașul de pe Cibin

VERIGARIU SI SOREL

HI P I S M

la O- 
a fost 
cît si 
o bu- 
teren,

ve- 
mai 

că 
are

Ultimul Campionat Republi
can de popice pe echipe al a- 
nuiui a reunit, timp de două 
zile, pe arena Voința din Ca
pitală, cele mai bune șasb for
mații de juniori, calificate în 
turneul final al competiției.

S-a jucat contra scor. tu> - 
retur, la proba clasică de 200 
bile mixte bărbați. Cu un evi
dent plus de omogenitate, sex
tetul Electromureș Tg. Mureș 
s-a impus încă din prima run
dă. cînd s-a detașat considera
bil de principalul adversar. O- 
limpia București. Clasamentul 
după turul I arată astfel: 1. E- 
lectromures 4909 pd, 2. Olimpia 
București 4816 pd. 3. Voința 
București 4753 pd. 4. Aurul Baia 
Mare 4678 pd. 5. Voința Galați 
4646 pd. ‘ ‘ _
4616 pd.

Avînd

6. UNIO Satu Mare

în continuare o corn-

CAMPIONATELE DE MOTOCROS
(Urmare din pag. 1)

lauri la seniori, 
permanent, cu 
nulul din 1981, 
înaltă treaptă

portare 
lui St. 
campioi 
mures 
rești 9! 
9455. 4. 
5. UNI 
Voința

în ct 
șenii ai 
tori : 2 
Bor (8* 
din 100 
trișor ( 
800), L 
Butiulc 
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Miilner a urcat 
excepția sezo- 

pe cea mai 
a podiumului 

laureaților campionatelor indi
viduale, înscriiindu-și în pal
mares 11 titluri.

Spre satisfacția publicului, 
principalii animatori al etapei 
finale au fost motocrosiștii cîm- 
pinenî. Excelent conduși de 
maestrul emerit al sportului 
Stefan Chițu, localnicii s-au 
angajat din start în lupta pen
tru intîietate. în bună dispo
ziție de concurs. Laszlo Tomoș- 
vari a constituit. în cursa se
niorilor, un cuplu redutabil cu 
Ernest Miilner. Cătălin Dută 
l-a condus în ultima manșă le 
125 cmc pe Dorin Titileneu pină 
aproape de sosire el fiind în
vins de... arbitri, care au lungit 
cu cîteva ir.inute proba. De

IN FRUNTEA LISTEI ClȘTIGĂTORILOR

Cele două alergări importante 
ale reuniunii de duminică au re
venit lui Verigariu și, respectiv, 
Sorel care, prin valorile arătate, 
și-au dovedit clasa. Astfel, pri
mul dintre el, după un start gre
șit, a luat repede contact cu plu
tonul și, în finalul cursei, și-a 
dominat adversarii, realizînd un 
record (1:22,l/km) de bună va
loare. Cel de al doilea, condus 
cu tact de G. Suditu, a atacat 
pe a doua parte a liniei drepte, 
învingîndu-1 pe Hurduc, care pă
rea la tin moment dat scăpat, 
realizînd un nou șl valoros re
cord (1:26,2/km) ne distanța de 
2200 metri. De altfel, formația 
antrenată de Suditu a mai obți
nut încă două victorii : cu Osi
na, în cursa rezervată amatorilor 
(B. Manea făcîndu-șl cu brio 
reintrarea), și cu Cassian, care, 
spre a cîștiga, a trebuit să um
ble la rezerva de secunde (circa 
2 sec.). Cursele rezervate cailor 
tineri au revenit Iul Dinam, la 
cea de a doua victorie consecu
tivă, șl lui Cozma, care a început 
să confirme originea sa. După o 
suită de bune performanțe, Hen- 
ric a reușit victoria și surpriza

zilei, N. Nicolae aducîndu-1 cu 
precizie pe potou in câștigător. 
Revenit la valoarea sa cea bună, 
Laminor a clștigat ultima^ cursă 
a zilei la luptă cu Susai, iar 
Bucura, minată la cîștig, nu a 
dat nici o speranță adversarilor, 
V. Pătrașcu dovedind că a rămas 
Același excelent driver.

REZULTATE TEHNICE î _____
I : 1. Cozma (Sandu) 1:40,9. Cota: 
cîșt. 2,20. Cursa a n-a îl."' 
(B. Manea) 1:29,3. Cota
2,40, ev. 10. Cursa a IH-a 
Bucura (Pătrașcu) 1:32,6 ; 2. Gru
ia ; 3. Sică. Cota : cîșt. 1,40, ev.
14, ord. triplă 685. Cursa a IV-a : 
1. Cassian (Costică) 1:29,6 ; 2. Pe
ricol ; 3. Fina. Cota : cîșt. 4, ev.
15, ord. triplă 104, triplu II—HI— 
IV 242. Cursa a V-a : 1. Veriga
riu (Tănase) 1:22,1. Cota : cîșt. 
2,20, ev, 9. Cursa a Vl-a : 1. So
rel (Suditu) ' 1:26,2 ; 2. Hurduc ; 
3. Reușit. Cota : eișt. 8, ev. 18, 
ord. triplă 1315. Cursa a VH-a : 
1. Dinam (Popa) 1:36,0 ; 2. Ve
ri» ; 3. Rîșnița. Cota : cîșt. 14, 
ev. 35, ord. triplă 1690, triplu 
v—VI—vn 193. Cursa a VlH-a :
1. Henric (N. Nicolae) 1:28,3 ; 2. 
Severin ; 3. Haneș. Cota : cîșt. 10, 
ev. 230, ord. triplă 890. Cursa a 
ix-a : 1. Laminor (Popa) 1:27,8 ;
2. Susai. Cota : cîșt. 6, ev. 246, 
ord. 26.
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rut cmențărHIe Tmținuă,
Stop-cadru VACANȚA

Deseori, după consumarea unei etape, se 
trage semnalul : prea multe cartonașe gal
bene ! (Uneori sint și roșii...). Și semnalul 
este justificat, pentru că de cele mai mul
te ori se depășesc chiar limitele jocului 
dur și cele ale nesportivității.

S-ar părea că etapa care s-a încheiat e 
una mai aproape de ideal, deoarece in ce
le nouă prtîde s-au inminat doar... nouă 
cartonașe (11 în etapa anterioară, plus u- 
nul roșu). Bine ar fi să fie așa. Numai că 
de astă dată se poate vorbi mai curînd de 
O iptrare prematură in vacanță decit de 
o creștere a sportivității — atît de nece
sară progresului în fotbal.

In cinci din cele 9 meciuri ale etapei nu 
s-a arătat nici un cartonaș. (Doar la Cluj- 
Napoca s-a făcut excepție cu cele patru 
cartonașe intr-un joc In care statu-quo-ul, 
pentru ambele echipe, era previzibil.)

Din păcate, în fotbalul nostru, cele mai 
multe cartonașe se dau jucătorilor pentru 
proteste și comportări necuviincioase fată 
de arbitri. (Jocul tare, care însoțește une
ori un meci aprig, e mai cur.nd pe planul 
doi, iar cartonașele — in acest caz — sint

CARTONAȘELOR ?
consecința tehnicii primitive a apărători
lor).

Cel mai trist este faptul că unii arbitri 
urmează sfatul „celebru" al lui Lo Bello, 
care spunea că un arbitru inteligent îl eli
mină pe jucătorul care î însuti, dar că 
un arbitru foarte inteligent nu aude ce i 
se spune.

Și mai grav este faptul că unii jucători, 
care îl fac cu ou și cu oțet pe arbitru — 
ca să folosim doar un limbaj colorat — 
sint doar mingîiați părintește sau amenin
țați ' cu degetul, acumulind... ultime aver
tismente, rezolvîndu-și etapa de suspenda
re — eventual — intr-un meci lipsit de 
importanță sau chiar amînînd... suspenda
rea pentru o zi cind nici nu plouă, nici 
nu ninge.

Au fost 9 cartonașe. Am fi preferat să 
fi fost 12, dar jocurile să nu poarte am
prenta... caniculei !

loan CHIRILA
P.S. Jucătorii ar p tea spune că nu e 

chiar atît de simplu să joci patru meciuri 
in nouă zile. Și poate că au dreptate. Dar 
asta e o altă problemă.

Din nou Cămătaru ! Boitor, V. Popa și Sedecaru nu au avut 
replici la săritura lui Cămătaru. care a înscris, cu capiul, spec
taculos, acest al cincilea gol al echipei sale. (Fază din meciul 
Dinamo — Jiul, scor : 6—2), Foto : Aurel NEAGU

PLUSUL DE 
ÎN FAZELE

Un loc pentru Cupa U.E.F.A., 
aceasta a fost miza jocului de 
la Slatina pe care F.C. Olt l-a 
disputat în compania Sp irtului 
Studențesc. Formația antrenată 
de Gh, Constantin și N. Ivan a 
realizat unul dintre cele mai 
constante parcursuri de primă 
divizie din activitatea ei si țin
tea, pe bună dreptate la «n loc 
în cupa europeană. Probabil că 
ea nu ar fi ajuns la situația de 
a trebui să dispute această în- 
tîlnlre decisivă în penultima e- 
tapâ a campionatului dacă nu 
ar fi avut un start ezitant în 
această primăvară, un start care 
a costat-o multe puncte pre
țioase pierdute pe teren propriu 
(cu Gloria Buzău. Rapid), punc
te care acum s-a văzut cît de 
greu au cîntărit în lupta pen
tru intrarea în premieră pe o 
scenă europeană. Sportul Stu
dențesc a avut un sezon destul 
de modest marcînd însă în ul
tima vreme o revenire si pre- 
zentîndu-se. credem noi. dumi
nică — pe stadionul din Sla
tina — cel mai aproape de for
ma sa de virf.

DIVIZIA C - REZULTATELE ETAPEI A 29-a
SERIA I

Siretui Pașcani — Minerul Va
tra Dorn el 7—0 (4—0), Explo rări 
Cîmpulung Moldovenesc — Zim
brul Șiret 12—1 (2—0), Cetatea Tg- 
Neamț — Constructorul Iași 3—1 
(1—0), Relonul Săvinești — Car- 
pați Gălănești 7—0 (5—0), Electro 
Botoșani — C.S.M. Bucecea 3—0
— C.S.M. fiind suspendată, TEPRO 
Iași — Avîntul Frasin 3—0 (2—0), 
Chimia Fălticeni — Cristalul Do- 
rohoi 7—2 (2—1), Metalul Rădăuți
— Metalul Botoșani 5—1 (2—1).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a 29-a (penultima) :
1. ȘIRETUL PAȘCANI 65 p 
(71—18), 2. Explorări Cîmpulung 
Moldovenesc 63 p (76—20),, 3. Re
lonul' Săvin'Ști 53 p (66—24)... pe 
ultimele locuri : 13. Minerul V. 
Dornel 37 p (42—30), 14. Carpațl 
Gălănești 37 p (35—52), 15. C.S.M. 
Bucecea 35 p (26—66), 16. Crista
lul Dorohoi 11 p (23—89).

SERIA A H-a
Unirea Negrești — Inter Vaslui

3—2 (2—1), Steaua Mecanica Huși
— Metalul Roman 5—1 (3—0),
Gloria Galați — Textila Buhuși
3— 0 (1—0), Letea Bacău — Mine
rul Comănești 1—3 (0—0), Meca
nica Vaslui — DVA Portul Galați 
2—0 (1—0), Petrolul Moinești —
Proletarul Bacău 0—0, C.S.M. 
Borzești — Victoria IRA Tecuci
4— 0 (2—0), Laminorul Roman — 
Partizanul Bacău 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. INTER 
VASLUI 67 p (62—18), 2. C.S.M. 
Borzești 55 p (56—29), 3. Textila 
Buhuși 46 p (53—42)... pe ultimele 
locuri : 14. Partizanul Bacău 38 p 
(44—41), 15. Metalul Roman 35 p 
(40—53),' 16. Letea Bacău 17 p 
(24—73).

seria a ni-a
Progresul Isaccea — Luceafărul 

Adj ud 2—0 (1—0), Metalul Buzău
— Enorgia Mărășești 4—0 (2—0),
SN CSȘ Tulcea — Petrolul Berea 
2—1 (2—0), Constructorul Hidro
tehnica Focșani — Granitul Ba- 
badag 1—0 (0—0), Arrubium Mă- 
cin — Laminorul Viziru 5—0 
(2—0), Foresta Gugești — Chimia 
Buzău 2—1 (2—1), Carpațl Nehoiu
— Chimia Brăila 3—1 (1—0), Pe
trolul lanca — Minerul Mahmudia 
7—0 (4—0).

Pe primele locuri : 1. PETRO
LUL IANCA 55 p (64—38), 2. Lu
ceafărul Adjud 53 p (40—23). 3. 
Petrolul Berea 46 p (48—38)... pe 
ultimele locuri : 14. Laminorul
Viziru 38 p (42—45). 15. Minerul
Mahmudia 36 p (30—60), 16. Gra
nitul Babadag 34 p (33—44).

CALM
DECISIVE

Explicația înfrîngerii gazde
lor stă doar intr-un singur ele
ment : ratările din .prima repri
ză, cu precădere cele din mi
nutele 43—45, cind F.C. Olt a 
avut trei uriașe ocazii la poar
ta lui Cristian, pierdute cu se
ninătate sau apărate de portarul 
bucureștean, aflat într-o zi 
foarte bună. Plasăm aici unul 
dintre momentele psihologice ale 
partidei. Al doilea îl vom în
registra în finalul par.idei. 
După lunga dominare a gazde
lor. Sportul Studențesc (care a 
făcut o exemplară partidă sub 
raportul disciplinei tactice), a 
simțit scăderea forțelor fizice și

IMPRESII DIN TABĂRA VÎLCEANĂ
Ducindu-ne să urmărim par

tida dintre Chimia Km, Vâlcea 
și Corvinul Hunedoara ne-am 
propus să vedem și... cam care 
este atmosfera — în club, în 
oraș — acum. în preajma retro
gradării în Divizia B. Evident, 
un nor mare. dens, numit RE
GRET. plana pretutindem.

Unda de tristețe o întîlnim 
de cum deschidem programul:

SERIA A IV-a
Cimentul Medgidia — Snortul 

„30 Decembrie" 3—2 (1—1), victo
ria Lehliu — Portul Constanța 
3—1 (2—1), ISCIP Ulmeni — Vic
toria Tăndărei 1—0 (0—0), Olimpia 
Slobozia — IMU CSȘ Medgidia
2— 1 (0—0), Viitorul Chirnogi —
Unirea Urziceni 5—1 (4—0), Voința 
Constanța — SN Oltenița 2—0 
(2—0), Oțelul Călărași — Metalul 
Mangalia 3—2 (0—1), FCM Dună
reană Giurgiu — Petrolul Roata 
de Jos 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. CIMEN
TUL MEDGIDIA 64 p (67—35), 2. 
Spartul „30 Decembrie" 61 p 
(61—19), 3. Oțelul Călărași 50 p 
(58—33)... pe ultimele locuri : 14. 
Petrolul Roata de Jos 36 p 
(36—48), 15. Victoria Țăndărei 34 p 
(40—60), 16. FCM Dunăreană Giur
giu 32 p (30—50).

SERIA A V-a
Metalul „ București — Vlscofil 

București 2—0 (0—0), Abatorul
București — Cimentul Fleni 4—2 
(2—0), Chimia Găești — CFR BTA 
București 3—2 (1—1), Minerul Șo- 
tînga — Electrica Titu 2—0 (1—0), 
Voința București — IUPS Chitila
3— 0 (2—0), Metalul Mija —
MECON București 2—0 (2—0),
Tehnometal București — Avicola 
Crevedia 3—0 (0—0), ICSIM Bucu
rești — Danubiana București 1—3 
(1-2).

Meciul Electrica Titu — MECON 
București (din etapa trecută) s-a 
omologat cu 3—0 in favoarea e- 
chipel Electrica.

Pe primele locuri : 1. META
LUL BUCUREȘTI 60 p (49—23), 2. 
Avicola Crevedia 48 p (36—33),
3. MECON București 45 p 
(46—32)... pe ultimele locuri : 13. 
CFR BTA București 38 p (46—39), 
14. Abatorul București 38 p 
(36—47), 15. Voința București 33 p 
(28—48), 16. ICSIM București 28 p 
(25—55).

SERIA A VI-a
Sportul Muncitoresc Caracal — 

Constructorul Pitești 6—1 (3—1), 
CFR Craiova — Progresul Corabia 
2—1 (0—0), Dacia Pitești — IOB 
Balș 3—0 (0—0). Chimia Tr. Mă
gurele — Lotru Brezoi 1—0 (1—0), 
Electronistul Curtea de Argeș — 
Progresul Băilești 2-0 (1—0), Vii
torul Drăgășani — Constructorul 
TCI Craiova 1—0 (1—0), Muscelul 
Cîmpulung — Automatica Alexan
dria 1—2 (0—1), Recolta Stoică- 
nești — Textila Roșiori 6—0 (3—0)-.

Pe primele locuri : 1. SPOR
TUL MUNCITORESC CARACAL 
63 p (73—26), 2. Muscelul Cîmpu
lung. 56 p (55—24), 3. Chimia Tr. 
Măgurele 51 p (41—35)... pe ulti
mele locuri : 14. Lotru Brezoi
35 p (29—46), 15. Textila Roșiori 

a lucidității acestora si a for
țat mai mult jocul în atac. Să 
nu neglijăm aici diferența de 
experiență dintre jucătorii celor 
două formații, evidentă chiar 
în faza din care s-a marcat 
singurul gol al partidei. în vre
me ce Pena, D. Petrescu, Mihali 
sau ceilalți n-au avut calmul 
și stăpînirea de sine necesare, 
în fazele fierbinți. Terhes a 
marcat cu mult singe rece in 
situația favorabilă de care a 
beneficiat. Astfel s-a apropiat 
unsprezecele studențesc bucu
reștean de locul U.E.F.A.. pe 
care nu îl mai spera la un mo
ment dat si s-a îndepărtat de 
el F.C. Olt o echipă care jus
tifica. prin lunga ei prezentă 
în plutonul fruntaș al -lasa- 
mentului. o asemenea aspirație.

Eftimie IONESCU

„lată-ne așadar la ultimul meci 
pe care Chimia il susține pe 
teren propriu după 10 ani de 
prezentă a vîlcenilor in Divizia 
A..." Jucătorii — cei despre 
care se spune că au aj ins în 
această situație ..pe mina lor“ 
— sint cei mai apăsați de at
mosfera din jurul lor. Aleargă 
mult, prin tot ce fac parcă stri
gă : „Putem mai mult. Si noi

34 p (29—52), 16. Constructorul
Pitești 9 p (19—71).

SERIA A VII-a
CSM Caransebeș — Minerul 

Motru 3— (1—0). Minerul Anina
— Gloria Reșița 1—3 (1—2), Mi
nerul Oravița — Victoria înainte 
Vlnju Mare 4—0 (2—0), Armătura 
Strehala — CFR Caransebeș 7—1 
(3—1), Petrolul Țiclenl — Metalul 
Oțelu Roșu 1—0 (1—0), Energia 
Rovinari — Mecanizatorul Șimian 
3—1 (2—0), Dierna Orșova — Mi
nerul Moldova Nouă 3—2 (2—2), 
Metalurgistul Sadu — Minerul 
Mătăsari 0—0.

Pe primele locuri : 1. GLORIA 
REȘI’fA 60 p (63—22), 2. Minerul 
Motru 59 p (69—27), 3. Minerul 
Anina 51 p (63—30)... pe ultimele 
locuri î 13. Dierna Orșova 38 p 
(40—48), 14. Metalul Oțelu Roșu
38 p (32—42), 15. Armătura Stre
hala 28 o (39—68). 18. Victoria
Vînju Mare 22 p (21—84).

SERIA A VIII-a
Progresul Timișoara — CFR Si- 

meria 1—2 (1—0), Strungul Chi- 
șineu Criș — Obilici Sinmartinu 
Sîrbesc 1—4 (0—1), Victoria Călan
— CSM Lugoj 3—1 (1—0), Unirea 
Sînnieolau — Șoimii Lipova 4—2 
(3—0), Minerul Lupeni — UM Ti
mișoara 3—0 (2—0), Minerul Ști
ința Vulcan — Unirea Tomnatic 
3—1 (2—0), CFR Timișoara — Me
talurgistul Cugir 2—0 (2—6), Va
gonul Arad — Minerul Ghelar 
0—0.

Pe primele locuri : 1. PROGRE
SUL TIMIȘOARA 60 p (58—27), 
2, Vagonul Arad 54 p (54—31), 3. 
CFR Timișoara 53 p (53—33)... pe 
ultimele locuri : 14. UM Timișoa
ra 33 p (32—55), 15. Minerul Ghe
țar 25 p (29—60), 16. Victoria Că
lan 20 p (19—59).

SERIA A IX-a
Sticla Arieșul Turda — Olimpia 

Gherla 7—0 (4—0), Mecanica Alba 
Iulia — Metalul Aiud 1—1 (0—0), 
Recolta Salonta — Unirea V^lea 
lui Mihal 7—0 (1—0), Tîmavele
Blaj — Unirea Alba Iulia 4—1 
(0—0), Gloria Beiuș — Industria 
Sîrmei C. Turzii 0—0, Bihoreana 
Marghita — Minerul Or. dr. Petru 
Groza 1—0 (1—0), Minerul Șun- 
cuiuș — Motorul IRA Cluj-Napoea 
2—0 (0—0). Oțelul Or. dr. Petru
Groza — înfrățirea Oradea l—0 
(1-0).

Pe primele locuri : l. STICLA 
ARIEȘUL TURDA 68 p (63—14),
2. Metalul Aiud 63 p (71—16) 3.
Unirea Alba Iulia 49 p (68—40),
4. înfrățirea Oradea 49 p (52—33) 
...pe ultimele locuri : 14. Olimoia 
Gherla 33 p (29—4). 15. Bihoreana 
Marghita 29 p (23—55). 16. Mine
rul * Or. dr. Petru Groza 25 p 
(19—45). 

șîntem jucători de A‘‘ (Gaiță, 
Voicilă, Gheorghe, Lazăr, Pa
vel). Se reușesc și unele lucruri 
frumoase, dar e greu... Specta
torii sint cei mai activi în a 
marca această dramă sportivă. 
Primul protest : vin foarte pu
țini la stadion (2000—3000). în 
al doilea rînd. pe timpu. parti
dei. se răfuiesc cu... toată lu
mea. Pe antrenorul P. Gavrilă 
11 apostrofează de cum intră în 
stadion (si de alte cîteva ori 
pe parcurs), socotindu-1 „prin
cipalul vinovat". Nu lipsesc nici 
replicile acide : „Ei nu forțează 
acum, pentru eă se antrenează 
pentru B“ sau „trag un .joc as Modesto FERRARIN1

APLAUZELE SPECTATORILOR
BUZOIENI

• Un frumos salut la despărțire 
al Gloriei in fața publicului 
său: aplauzele au însoțit echi
pa si pe durata meciului, si în 
drumul ei spre vestiare. Aplau
ze pe deplin meritate. „Ce bine 
ar fi fost dacă Gloria ar fi 
jucat întotdeauna la fel", spu
neau spectatorii gîndindu-se, 
desigur, la punctele pe care bu- 
zoienii le-ar mai fi putut a- 
duna...

într-adevăr. .unsprezecele" 
antrenat de C. Moldoveanu și 
I. lonită a reușit, duminică, 
unul dintre cele mai bune me
ciuri ale sale cu toate că doi

(penultima)
SERIA A X-a

Minerul Baia Sprie — Minerul 
Băiuț 4—2 (1—1), Someșul Satu 
Mare — Chimia Tășnad 3—2 
(2—1), Minerul Băița — Minerul 
Rodna 3—0 (1—0), Minerul Borșa 
— Silvania Cehu Silvaniei 3—1 
(1—1), Oașul Negrești — Minerul 
Sărmășag 0—3 — Oașul fiind sus
pendată, Chimforest Năsăud — 
Laminorul Beclean 1—0 (0—0), Me
canica Bistrița — Victoria Cărei
1— 0 (0—0), Chimia Zalău — Bra
dul Vișeu 3—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
BAIA SPRIE «4 p (54—29), 2. So
meșul Satu Mare 63 p (78—33),
3. Victoria Cărei 53 p (60—26)... 
pe ultimele locuri : 12. Oașul Ne
grești 35 p (47—47). 13. Minerul
Borșa 35 p (33—42), 14. Minerul
Rodna 35 p (35—55), 15. Silvania
Cehu Silvaniei 34 p (32—71), 16.
Bradul Vișeu 31 p (27—55).

SERIA A XI-a
Automecanlca Mediaș — Avîntul 

Reghin 3—1 (2—0), Electromureș
Tg. Mureș — Progresul Odorhei
2— 1 (1—1), Oțelul Reghin- — Me
talul Sighișoara 4—2 (1—0), Viito
rul Gheorgheni — Unirea Cristuru 
Secuiesc 3—0 (2—0) Minerul Bă
lan — IPA Sibiu 3—1 (2—0), Me
talul Reghin — Mureșul Luduș
5—0 (2—0), Mecanica CSU Sibiu 
—' Metalotehnica Tg. Mureș 4—0 
(1—0), Unirea Ocna Sibiului — 
Carpațl Agnita 2—4 (0—2).

Pe primele locuri : 1. ELECTRO
MUREȘ TG. MUREȘ 58 p (65—23),
2. Avîntul Reghin 57 D (59—26),
3. Progresul Odorhel 55 p (59—19)
...pe ultimele locuri : 14. Metalul 
Sighișoara 38 p (39—51), 15. Me
talul Reghin 37 p (31—28), 16.
Unirea Ocna Sibiului 23 p (23—64).

SERIA A XII-a
Metalul Plopeni — Nitramonia 

Făgăraș 6—1 (4—0). Mobila Mă
gura Codlea — Precizia Săcele 
4—2 (2—1). Torpedo Zărnești —
Unirea Cîmpina — nu s-a dispu
tat, Electro Sf. Gheorghe — Me
talul Tg. Secuiesc 4—1 (1—1), Mi
nerul Filipeștii de Pădure — IPT 
întorsura Buzăului 1—0 (0—0),
Victoria Florești — ASA Chimia 
Ploiești 3—1 (3—0), Cimentul Ho- 
ghiz — Carpațl Sinaia 1—0 (0—0), 
Minerul Baraolt — Petrolul 
Băieoi 2—1 (2—1).

Pe primele locuri : 1. METALUL 
PLOPENI 57 p (65—32), 2. Victo
ria Florești 46 p (51—44), 3. Me
talul Tg. Secuiesc 44 p (42—32)... 
pe ultimele locuri : 14, Torpedo 
Zărnești 36 p (21--34) - 28 de 
jocuri. 15. IPT întorsura Buzăului 
35 p (41—58), 16. Petrolul Băicoi 
34 p (31—39).

Rezultatele au fost transmise de 
corespondenții noștri. 

tăzi. de parcă nici de „C“ au-s 
buni" etc., etc.

Singura undă de satisfacție n 
prin meciul nul (1—1) s-a re
alizat baremul necesar (de 20 
puncte) pentru a nu se ple<_a 
în „B“ cu penalizare. îl întîlnim 
pe Gh. Udrca. președintele clu
bului, si-i solicităm... două fra
ze. Răspunde : „In primul rînd 
avem o senzație de rușine, de 
jenă, la despărțirea de Divizia 
A. In al doilea — vom face tot 
ce trebuie, am si început, pen
tru a reveni după un an". Vă 
așteptăm...

dintre fotbaliștii cu cele mai 
mari merite în realizarea suc
cesului, Teodorescu și Timiș, 
au venit la stadion direct de la 
examenul de bacalaureat. Din 
conlucrarea lor cu Tulpan (ex
celente mingi a distribuit aces
ta !) și cu Stan au rezultat 
cele trei goluri.

De partea cealaltă. Rapid — 
însoțită, ca întotdeauna în de
plasare de un numeros grup de 
suporteri, care au punctat. în 
limitele sportivității, momentele 
de joc bun ale „alb-vișiniilor" 
— deși s-a văzut condusă a- 
proape din start prin golul sem
nat de Teodorescu în min. 9, 
și-a strîns rîndurile și a dat 
formației gazdă, spre finalul 
primei reprize, o replică valo
roasă. Dar în ciuda presiunii 
(în prima jumătate a meciului 
feroviarii expediaseră 11 șuturi 
la poarta Gloriei, fată de nu
mai cinci ale buzoienilor spte 
buturile lui Mânu, bucureșteni- 
lor fiindu-le favorabil și rapor
tul cornerelor : 5—3), șuturile 
nu au avut adresă, Iar exem
plele cele mai grăitoare sînt 
tele ale lui Țirban (patrii lo
vituri pe lingă poartă, una pe 
deasupra ei) și Pistol (scădere 
de formă vizibilă, demonstrată 
și în meciul de la Buzău? du
minică două suturi ..peste" și 
altul „pe lîngă"). Nu e mal pu
țin adevărat că giuleștenil s-au 
prezentat pe stadionul din Cring 
fără cîțiva jucători (Drăghici, 
I. Marin, Cîrstea, Ivan — ac
cidentați. Tănase — cumul de 
cartonașe galbene) ceea ce. pe 
măsură ce timpul se scurgea, 
le-a redus puterea motoarelor. 
Cu toate astea Rapid a dove, 
dlt sf la Buzău că este o echi
pă care dă culoare primei ncas- 
tre divizii.

Mirceo TUDORAN

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• C1ȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 17 IUNIE 
1987. Cat. 2 : 11 variante 25% a 
5.617 lei ; cat. 3 : 111,75 variante 
a 5.259 lei ; cat. 4 : 65,50 a 943 lei; 
cat. 5 : 193,00 a 320 lei ; cat. X I 
167,75 a 368 lei ; cat. Z! 3.188,75 
a 100 lei. Report la eăt. 1 s 
151.433 lei.
• Nu uitați că MTINE are loc 

și tragerea obișnuită PRONOEX- 
PRES, la care NUMAI ASTAzi 
mai puteți să procurați bilete cu 
numerele favorite.
• TRAGERE EXCEPȚIONALA 

LOTO cu cîștiguri de excepție 1 
Astfel s-ar putea caracteriza pe 
scurt acțiunea cu caracter deo
sebit care formează „capul de 
afiș" al acestei săptămîni, Rea
mintim că este vorba de 7 ex
trageri, cu un total de 66 de 
numere, existînd posibilitatea de 
a se ciștiga și cu 3 numere din 
18 și. respectiv, ‘ 24 extrase.

A La Pronosport vi se cere, 
să indicat, pronosticurile pentru 
cele mal interesante partide ale 
Diviziei B, Nu uitați că termenul 
limită pen.ru depunerea buletine
lor este sîmbătă, 27 iunie 1

pen.ru


SPORTIVI ROMÂNI
IN COMPETIȚII INTERNAȚIONALE

BERLIN, 32 (Agerpres) în ul
tima •zi a regatei de canotaj 
..Regata Griinau" sportivii ro
mâni au obținut trei victorii.

în concursul feminin, echipa
jele României au terminat în
vingătoare în probele de schif 
8+1 și schif 4+1, iar în com
petiția masculină vîslașii ro
mâni s-au situat pe primul loc 
in proba de 2+1.

Proba feminină de schif sim
plu a fost cîștigată de Martina 
Schroeter (R.D. Germană) — 
8:52,28, urmată de Marioara Po
pescu (România) — 8:59.90 și 
Irina Krudorsubova (U.R.S.S.) 
— 9:12,82.

VARȘOVIA. 22 (Agerpres) 
După 11 runde in turneul in
ternațional feminin de șah de 
la Piotrkow Tribunalski (Polo
nia) conduce Lidia Semenova 
(U.R.S.S.). cu 9 p. urmată de 
Malgorzata Wiese (Polonia) — 
7,5 p. Marina Pogorevici-Makro- 
noulos (România) — 7 o Ewa 
Kaczmarek (Polonia). Brigi.te 
Hofmann (R.D. Germană) — cu 
ejte 6,5 p etc.

C.E. DE TENIS DE
•La Atena-a 'avut Ioc tragerea 

la sorți pentru alcătuirea gru
pelor preliminare ale . celei de 
a 29-a ediții â Campionatelor 
Europene pentru juniori și că
deți la tenis de masă, compe
tiție care se va desfășura în 
capitala Greciei. între 18 și 
26 iulie, și la care și-au anun
țat participarea sportivi și 
sportive din 26 de țări.

Conform tragerii la sorți, 
echipele de iunibri și junioare 
au fost împărțite în șase gru
pe, în timp ce formațiile de 
cădeți și cadete în patru gru
pe. promovarea în fazele supe
rioare, în funcție de rezultate
le înregistrate, făcîndu-se după 
■in complicat sistem care cu- 

în runda a 11-a. Marina Po- 
gorevici-Makropoulos a învins-o 
pe Chao Lan, Cristina Bădu- 
lescu a pierdut la Le ciuk, 
Wiese a cîștigat la Ialoveț, iar 
Semenova a remizat cu Leclner.

BRUXELLES, 22 (Agerpres). 
în localitatea belgiană Leuv.n 
a avut loc tragerea la sorti a 
grupelor din cadrul turneelor 
finale ale campionatelor euro
pene de volei, ce se vor desfă
șura. între 25 septembrie și 4 
octombrie. în diferite orașe din 
Belgia.

Selecționata masculină a Ro
mâniei va evolua în grupa A. 
alături de echipele U.R.S.S.. 
Franței. Iugoslaviei Olandei și 
Italiei. în competiția feminir ă. 
reprezentativa României va ju
ca în grupa B împreună cu for
mațiile R.D. Germane. Belgiei. 
Franței. Bulgariei si Ungariei.

Iată componenta celorlalte se
rii : grupa B (masculin) • Ce
hoslovacia. Belgia. Suedia. Gre
cia. Spania. Bulgaria : gruoa A 
(feminin) : U.R.S.S.. Olanda.
Cehoslovacia R. F. Germania. 
Polonia Italia.

MASĂ-JUNIORI
prinde calificări, în grupe se
mifinale. directe și prin tra
gere la sorți. Formația de ju
niori a României (locul 8 la 
ediția precedentă) face parte 
din grupa E. alături de 
U.R.S.S. (6). Grecia (17) și 
Luxemburg (20). fetele (locul 2) 
urmînd să evolueze alături de 
Austria (11), Belgia (14). Irlan
da (23) și Portugalia, în grupa 
B. Reprezentativa de cădeți 
(locul 3) este în grupa C, ală
turi de R.F.G. (10). Iugoslavia 
(6), Polonia (11), Italia (14), Por
tugalia (19) si Bulgaria, iar fe
tele (locul 3) vor juca în com
pania formațiilor R.F.G, (6). 
Olandei (12), Austriei (14) și 
Irlandei.

EFERVESCENȚĂ ÎN ATLETISMUL MONDIAL

• Calendar de concursuri mai
de mari performanțe.

De la bagatela de numai cîteva 
starturi într-un întreg sezon.com- 
petițional la atletism într-un ap, 
s-a ajuns, în ultima vreme, la usn 
program încărcat, pînă oaste poa
te, cu zeci de starturi, în con
cursuri, să le zicem, de mina a 
doua, ca să nu mai vorbim de 
cele de prima mînă, foarte im
portante, care ornează calendarul 
fiecărui an. în această privință 
anul 1987 bate. în mod cert, re
cordul ! Sînt atît de multe con
cursuri prevăzute, de-a Lungul și 
de-a latul lumii, și de la Nord 
la Sud, că, pur și simplu, nici 
nu-ți vine să-ți crezi ochilor vă- 
zîndu-le numărul. Marii atleți, 
pe care-i așteaptă ,,mondialele’*, 
la sfîrșitul lunii august, la Roma, 
participă în număr impresionant 
de mare, revocînd parcă principii 
de antrenament, vechi de ani și 
ani. dar modernizate în ultima 
perioadă. Cînd vezi, de pildă, că 
sprinterul nr. 1 al lumii, cana
dianul Ben Johnson, care și-a 
propus pentru acest an doborîrea 
recordului lumii la 100 m și cîști- 
garea titlului mondial în aer li
ber (după cel cîștigat în sală, la 
Indianapolis), ia startul, te și 
miri unde, cu atît-a dezinvoltură 
și tot aleargă „suta” cu puțin 
peste 19 secunde, îți pui pe bună 
dreptate întrebarea cînd mai are, 
oare, timp să se și antreneze ?

1987, mai mult parcă decît ori
care dintre ultimii ani de puter
nică afirmare a atletismului, este, 
de pe acum, un an de mare ex
cepție, prin sumedenia de recor
duri mondiale, continentale și na
ționale pe care le-a prilejuit, prin 
nenumăratele rezultate de mare 
valoare care figurează astăzi în 
diferitele topuri internaționale. 
Din păcate, cel puțin oină la a- 
ceastă oră, atletismul nostru nu 
se prea face remarcat, de parcă 
nici n-ar lua parte la această au
tentică efervescență mondială. 
Pînă, lată, dincolo de jumătatea 
lunii iunie, doar o singură atletă 
se află pe poziții fruntașe, Paula

bogat ca oricind • Zeci și zeci 
intr-un sezon de excepție

Ivan, alergătoare modestă anul 
trecut, revelație însă în acest an, 
domină topurile mondiale la 
1 500 m cu 4:01,03 și la 3 000 m 
cu 8:39,28. în aceste topuri mai 
figurează încă și alte concurente 
românce la 1 500 m (Ana Pădu- 
rean et co) și la 3 000 m, precum 
și Mihaela Pogăcean la 100 mg, 
Vali ionescu la lungime, Sorin 
Matei la înălțime. Și cam atît. 
Ce e de făcut, oare, cu atletis
mul nostru, pentru a-i reda ceva 
din aureola de competitivitate pe 
care, totuși, a avut-o pînă mai 
deunăzi ? Este drept că Maricica 
Puică și, oarecum, Doina Melin- 
te, n-au abordat încă scria con
cursurilor importante. Dar chiar 
și cu aceste... flori (puține în 
orice caz) tot nu se face pri
măvară.

Romeo VILARA

Cîteva rezultate din ultimele 
concursuri : La KARL MARX- 
STADT, meciul dintre echipele 
R.D.G. și Uniunii Sovietice a fost 
cîștigat de oaspeți (121—102) la 
bărbați și de gazde (106—73), la 
femei. Rezultate : lungime : Bo- 
bîlev 8,17 m, Laevski (ambii 
URSS) 8,15, 110 mg î Ka, anov
(URSS) 13.57. suliță : Evsiukov 
(URSS) 85,16 m — record unio
nal, ciocan : Litvinov (URSS) 
84,48 m — cel mai bun rezultat 
mondial al anului ; femei : 200 m: 
Silke Gladisch 22,03, Heike Drech- 
sler (ambele RDG) 22,18 : 1500 m: 
Tatiana Samolenko (URSS) 4:12,76. 
5000 m î Elena Supijova (URSS) 
15:34,37 — c.m.b.p.m. ’87, 100 mg: 
Cornelia Oschkenat 12.46, Gloria 
Uibel (ambele RDG) 12,63, greu
tate : Natalia Ahrimenko (URSS) 
21?29 m, Ines Mtiller (RDG) 21,20 
m, suliță : Petra Felke (RDG) 
71,20 ; 4X400 m : RDG 3:22,04 
STEYER (Austria) : Berger (A) 
100 m în 10,34 ; Maratonul de la 
LEIPZIG a fost cîștigat de gazde: 
Michael Hellmann — 2.14:17 și. 
respectiv, Ute Pippig — 2.30:31.

REZULTATE DE NIVEL RIDICAT 
LA CAMPIONATELE DE ÎNOT.

ALE R. D. G.
Campionatele de înot ale R.D. 

Germane au continuat la Erfurt 
la același nivel ridicat al rezul
tatelor : FEMININ — 50 m liber * 
Daniela Hunger 25,81 ; 800 m li
ber : Astrid Strauss 8:28,07 ; 
200 m spate : Cornelia Sirch 
2:13,36 ; 100 m bras : Silke Hor
ner 1:09,60, Sylvia Gerasch 1109,87; 
200 m bras : Horner 2:30,67 ; 
100 m fluture : Birte Weigang 
59,47 ; 200 m fluture : Wei ga ng 
2:10,64 ; 200 m mixt : Sirch 2:15,71; 
400 m mixt : Kathleen Nord 
4:45,71 ; 4X100 m liber : Dynamo 
Berlin 3:45,85 ; 4X100 m mixt :
DHfK Leipzig 4:10,118 ; MASCU
LIN : 100 m liber ; Dirk Richter 
50,41, Sven Lodziewski 51,27 ; 200 
m spate : Frank Baltrusch 2:02,28.

ACTUALITATEA ÎN TENTS
• Timp de patru zile, terenu

rile din Parcul sportiv Dinamo 
din Capitală au găzduit „Cupa 
Dinamo”, competiție rezervata 
atît seniorilor, cit și juniorilor. 
Concursul masculin a avut prin
tre protagoniști și trei compo
nent! ai lotului de Cupa Davis — 
Andrei Dîrzu, Mihai Vanță și Ma
rius Comănescu —, care, prin e- 
voluțiile lor, au ridicat nivelul 
tehnic și spectacular al întâlniri
lor. Trebuie remarcată victoria 
tinerei dinamoviste bucureștene 
Loredana Bujor (16 ani), în între
cerea senioarelor, printre învin
sele sale numărîndu-se Mo
nica Pecheanu, Maria Romanov 
și Mirela Buciu. Ială rezultatele 
finalelor, simplu : Loredana Bu
jor — Mirela Buciu (Steaua) 7—6,
6—2 ; M. Vanță — A. Dîrzu 
(ambii Dinamo) 7—6, 6—1 ; dublu s 
Gabriela Precup, LVI. Buciu (Stea
ua) — Veneția Șchiopu, Laura 
Bîrlea (Dinamo, Viitorul Pitești) 
6—1, 6—2 ; Vanță, Comănescu (Di
namo) — O. Florea, T. Bradiu 
(Dinamo, ITB) 6—1, 6—0 ; juniori! 
Irina Spîrlea — Ruxandrâ Mâ< 
țăoanu (ambele Dinamo) 6—0,
6— 2 : Marin Dicu (Dinamo) — 
Dinu Pescari u (TCB) 6—7, 6—1,
7— 6.

• întîlnirea internațională Di
namo București — Levski Spar
tak Sofia, desfășurată în Capi
tală, s-a încheiat cu victoria 
netă a formației bucureștene : 
37—23 (s-a jucat la copii, juniori 
și seniori. simplu și dublu). 
(Daniel DIACONESCU, coresp.).

• PE SCURT S PE SCURT • PE SCURT •
AUTOMOBILISM • Marele 

Premiu de la Detroit, contînd 
pentru C.M. de Formula 1, s-a 
Încheiat cu victoria brazilianului 
Ayrton Senna (Lotus-Honda), ur
mat de compatriotul său Nelson 
Piquet (Williams-Honda) și de 
francezul Alain Prost (McLaren- 
Porsche) etc. Senna este lider, 
după 5 curse, în clasamentul ge
neral, cu 24 p. urmat de Prost- 
— 22 p și Piquet — 18 p.

BASCHET • Meci amical, la 
Sofia : Bulgaria — Sol. Europei 
82—129.

CICLISM e Turul Iugoslaviei a 
programat etapa a opta (Kranj- 
ska Gora — Liubljana 81 km). 
Aceasta a revenit, la sprint, polo
nezului Krudysz. cu 1.41:35. Li
der al cursei se menține Jensch 
(R.D.G.). urmat la 17 s de ceho
slovacul Kozarek • în Turul 
Elveției etapa a 5-a a fost cîști
gată la sprint de olandezul Teun 
van Vliet, cu 3.19:59 pe 129,5 km. 
Purtătorul tricoului galben este 
elvețianul Winterberg urmat la 
1:03 de australianul Peiper.

HANDBAL • La Grudziaz, Po
lonia — Bulgaria 29—26 (16—10).

HOCHEI pe IARBA • La Tro
feul campionilor, care are loc la 
Amstelveen, în Olanda : Austra
lia — Anglia 1—1, R.F.G. — Ar
gentina 4—0. U.R.S.S. — Spania 
2—1, Olanda — Pakistan 2—1, 
R.F.G. — Anglia 3—1, Australia —

„TOP 12” CĂDEȚI
(Urmare im pag. t)

continuă să-și facă siirțită pre
zența, prin plasarea în bloc, pe 
locurile 4—7, a fetelor aliniate 
la Buzău, singura întrebare 
pentru antrenorul L. Sift fiind 
ce se întimplă în genere cu 
juniorii orădeni cînd nu mai 
sînt... juniori? în ceea ce-i pri
vește pe localnici, secția Hidro
tehnica CSȘ-CSM Buzău re- 
înnoadă firul unor mai vechi 
realizări, antrenorul E. Bă- 
eibiu revenind, el în pri
mul rînd. la ..forma" de 
acum cîțiva ani și beneficiind 
de un puternic sprijin, concre
tizat. între altele, în amenaja
rea unei săli de antrenament de 

_j5rim-rang. Buzoianca Iulia Rîș- 
canu a ocupat locul III și este 
jucătoare de bază în formația 
de cadete a țării.

Scriam în cronica de luni că 
nivelul general al ediției a IlI-a 
a ,.top"-ului a fost marcat de 
oboseală, pe care antrenorii o 
Plin pe seama finalului de an 
școlar, dar opinia noastră —

Argentina 4—1, Olanda — Spania 
1—0, Pakistan — U.R.S.S. 2—0.

SĂRITURI > Proba masculină 
de trambulină din cadrul con
cursului internațional de la Bu
dapesta a fost cîștigată de spor
tivul sovietic Valeri Stacenkov, cu 
653,43 p, secondat de coechipierul 
său Nadzip Aljutdinov — 513,98 p. 
In proba feminină de platformă, 
pe primul loc s-a situat Alia 
Lobankina (U.R.S.S.) — 436.74 p. 
urmată de Laura Sermil (Italia) 
— 363 p.

TENIS • Finale în două tur
nee. Bristol : Everndan — Tim 
Wilkison 6—4, 7—6 ; Atena : Pe
rez Roldan — Meinecke 6—2, 6—3.

tenis DE MASA • în finala 
concursului de la Washington, 
suedezul Michael Appelgren l-a 
învins cu 3—2 (13—21, 21—16.
21—16, 22—24, 21—17) pe compatrio
tul său Erick Lindh.

VOLEI • în cel de-al doilea 
joc al turneului pe care-1 între
prinde în R.P. Chineză, echipa 
masculină a Cehoslovaciei a în
tâlnit la Wuhan reprezentativa 
țării-gazdă. Sportivii chinezi au 
terminat din nou învingători, de 
data aceasta cu scorul de 3—1 
(4, —12, 8, lil). Echipa feminină a 
U.R.S.S. și-a început turneul în 
Japonia jucînd la Nagoya în 
compania selecționatei nipone. 
Voleibalistele sovietice au obținut 
victoria cu scorul de 3—2 (9, 5, 
—10, —12, 8).

LA TENIS DE MASĂ
și nu numai a noastră — este 
că Ia baza evoluției sub aștep
tări stau și alte cauze. Dacă re
zultatele au fost strînse. cu se
turi prelungite, maniera de joc 
(la fete șl mai ales la băieți) a 
fost Încă prea statică, îndeosebi 
la cei aflați în pragul ca “go- 
riei următoare, de la care se 
așteaptă joc în forță, mai multă 
deplasare la masă și ceea ce 
am numi personalitate la vîrsta 
afirmării. Specialiștii spuneau 
că ar fi fost de dorit să se va
dă mai activ topspin-ul (tot la 
cei mai mari) si să fie mai 
puțină „țăcăneala". Jocul tră
dează espectativă. așteptarea 
greșelii adversarului. în loc să 
se caute inițierea holărită și 
dirijată a acțiunilor care să a- 
ducă punctul. Se încearcă, e 
drept, servicii (e mai bine ca 
în trecut), dar acestea nu au 
consistenta necesară, nu pregă
tesc loviturile decisive. Fetele 
joacă nu îndeajuns de energic, 
iar băieții — cu unele excepții 
— cam ca fetele. Si. cea mai 
importantă observație nu se a-

REAL MADRID - CAMPIOANĂ
în ultima etapă a campionatu

lui Spaniei, Real Madrid a întîl- 
nit pe teren propriu pe Espanol 
Barcelona, cu care a terminat la 
egalitate : 2—2. Astfel, Real a cu
cerit titlul, cu toate că F.C. Bar
celona a dispus cu 3—2 de Real 
Zaragoza. Meciul Mallorca — Gi
jon s-a încheiat la egalitate : 1—1. 
în clasamentul final : Real Ma
drid — 66 p, F.C. Barcelona — 
63 p, Espanol — 51 p. Sporting 
Gijon — 45 p, Real Zaragoza — 
44 p, Real Mallorca — 42 p.
Deci, în C.C.E. va lua startul 
Real Madrid, în Cupa U.E.F.A. 
F.C. Barcelona, Espanol și Spor
ting. Gijon. în Cupa Cupelor va fi 
prezentă învingătoarea din finala 
Cupei Spaniei : Atletico Madrid 
sau Real Sociedad San Sebastian, 
în clasamentul golgeterilor pe 
primul loc s-a clasat Hugo San
chez (Real Madrid) cu 34 g.

DUNAJSKA STREDA ÎN 
PREMIERĂ

• Finala Cupei Cehoslovaciei 
s-a desfășurat în localitatea Ko- 
prinvice, între Sparta Praga, cîș- 
tigătoarea campionatului, și Du- 
najska Streda. Victoria a revenit 
formației Dunajska Streda cu 
3—2, în urma loviturilor de la 
11 m. După 90 de minute și apoi 
după încă 30 de minute scorul 
a fost de 0—0. Astfel, Dunajska

firmă copii de mare talent, 
viitorii performeri de valoare! 
Maria Cocos a jucat mai cu 
nerv si a cîștigat ..top“-ul. Iu- 
lia Rîșcanu a dovedit un stil 
de joc destul de bine format, 
fiind urmată in această privin
ță .dar încă sub așteptări, de 
Adriana Năstase. cu mențiunea 
că ea e mai constantă față de 
alte concurente si a evoluat 
foarte bine în ultimele etape ale 
Diviziei. Cristian Toi și. mai 
ales, Cătălin Negrilă (locul IX!) 
cresc parcă prea încet si iată 
că Vasile Căluș, ca și ..novi
cii" — cum îi numea cineva — 
de la Buzău și Constanța, de 
curînd în grupul fruntaș se a- 
firmă, coirportîndu-se destul de 
bine.

Oboseala de care vorbeau an
trenorii este, sau poate fi. o 
explicație, dar un ochi atent 
desprinde și defecțiuni rezultînd 
din maniera în care sînt pregă
tiți juniorii mici, concepția care 
li se imprimă încă de la înce
put, deprinderile care se insta
lează. Si dacă oboseala, de orice 
natură se lichidează renede. 
prin odihnă, deprinderile greși
te rămîn. cu toate consecințele 
ce decurg din ele.

Streda, una din revelațiile cam
pionatului va lua startul, pentru 
prima oară, în Cupa Cupelor.
• Așa cum era de așteptat,' 

Gornik Zabrze a cîștigat campio
natul Poloniei cu 49 p. urmată 
de Pogon Szczecin 44 p, G.K.S. 
Katowice — 43 p. In ultima eta
pă : Bytom — L.K.S. Loclz 2—0. 
Gornik Walbrzych — Lechia 
Gdansk 2—1, G.K.S. Katowice — 
Slask Wroclaw 1—0, Zaglebie Lu
bin — Ruch Chorzow 0—2, Gor
nik Zabrze — Motor Lublin 1—2 !. 
Olimpia Poznan — Mielec 0—3, 
Wldzew Lodz — Pogon Szczecin 
0—1, Legia Varșovia — Lech Poz
nan 2—0.
• în preliminariile C.E. de ti

neret, la Vevey : Elveția — Sue
dia 0—0. In clasament : Elveția 
5 p (4 j), Italia 4 p (3 j). Suedia 
S o (4 j).

;i MOTIVELE UNEI AMÎNĂRI
Ș'tiLnd că la 3 iunie urma să se disroute ultimul act al Cupei

11 Olandei la fotbal. între Ajax Amsterdam și Den Haag, am i [ 
(i căutat să intrăm, cîț mai repede, în posesia rezultatului. Nu- 'i 
i [ mai că, a doua zi, telexurile agențiilor de presă nu suflau '' 
11 nici un cuvînt despre meciul respectiv ! A trebuit să mai i ’ 
j i așteptăm nițel pentru a afla că finala s-a jucat mai târziu 1 ] 

(d.înd cîștig de cauză lui Ajax, 4—2 după prelungiri), motivul 
ij amînăirii nefiind altul decît acela că, rînd pe rînd, mad multe i! 
j i orașe olandeze „neutre” au refulat, într-o primă instanță, să 11 
(' găzduiască întîlnirea Ajax — Den Haag I Mai întîi, au făcut-o, '» 
i [ autoritățile municipale din Rotterdam, imitate imediat de cele (• 
ji din Utrecht și, ceva mai tîrziu, de primăria din Deventer. La i[ 
(i insistențele Federației, cum finala trebuia să aibă loc, nu-i 11 
i' așa ?, s-a recurs la o soluție de compromis, hotărîndu-se (eu j' 
11 acordul echipei din Haga) ca partida să se desfășoare la i! 
‘i Amsterdam. Doar că, spre surpriza generală, municipalitatea 1,

' amintitului oraș a refuzat și ea,_ după o ședință furtunoasă,
i să primească o întîlnire pe care „France Football” a numit-o i[ 
i „finala blestemată” ! ',
i Pentru ce, vă veți întreba, toată această atitudine ? Simplu : , t
J „afișul” unui asemenea meci amintea tuturor de incidențele (1 
i petrecute la 1 martie 1987 la Haga, cînd aș-a-zișii suporteri ai i [ 
i celor două finaliste s-au încăierat după partida de campionat, ' i 
' punînd la Lucru poliția și pompierii, devastînd magazine și ' I 
i umplînd pînă la refuz, în cîteva ceasuri, spitalele din locali- < j 
i tate ! Cum drama Heyseluluâ e încă vie și cum, logic, tristele 1 j 
i evenimente da ia 1 martie se puteau repeta („sloganul” huli- 11 
, ganilor din Haga : „cîștigăm finala sau pierim” ? !), nimeni n-a J 
i vrut să-și transforme orașul într-un „teatru de luptă”. Pînă i [ 
i la urmă, în condiții de securitate excepționale (9 000 de spec- j» 
| tatori, „triați” vreme de două ceasuri, într-un stadion de 30 000 , >
i de locuri, peste 1 500 de polițiști și aproape tot atîția pom- i j 
» pieri !), meciul s-a ținut la Haga, dar amina rea lui a însemnat U 

o bună lecție pentru cele două cluburi și, firește, pentru susți- î» 
, nătorii lor. Un purtător de cuvînt al primăriei din Rotterdam i [ 
i a mers chiar mai departe, exprimîndu-și deschis regretul că ', 
• finala totuși s-a ținut : „Ar fi fost excelent dacă meciul nu ,i 
j s-ar fi putut juca sau s-ar fi jucat pe un teren oarecare și 3 
i cu ușile ferecate. Huliganii, mai ales cei din Haga (n.n. care i, 
i au declanșat încăierările din 1 martie),* ar fi primit astfel 
[ o ripostă vehementă. înțelegînd că nu le e permis totul în |» 
! numele unei false iubiri pentru o echipă sau alta”. ij
i Fără îndoială, o poziție dură, dar nu lipsită de rațiune, 'i 
' Ba, dimpotrivă.
I Ovidiu IOANIȚOAIA ;|

• în Cupa Libertaclores : Pe
narul Montevideo — Alianza Lima 
2—0 (1—0).
• La Lima, în meci amical s

Peru — Chile 1—3 (1—3) !. Au
înscris Navarro pentru gazde, res
pectiv Solo, Bassay și Zamorano,
• Sancțiuni dictate de Federa

ția franceză- de specialitate : ma
nagerul echipei Marseille, Michel 
Hidalgo (fost selecționer al echi
pei Franței) a fost suspendat pe 
două luni, iar antrenorul princi
pal Gerard Benide pe o perioadă 
de 4 luni, ’pentru că la partida 
dintre St. Germain — Marseille 
(2—0) ei au adus injurii arbitrului.
• în campionatul vest-german, 

media spectatorilor a marcat o 
ușoară creștere : peste 19 000 la 
fiecare joc, în timp ce în: cam
pionatul Italiei jocurile au fost 
urmărite în medie de peste 30 000 
de spectatori.
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