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De Ieri, cochetul bazin 
bucureștean din șos. Ștefan cel 
Mare este gazda celui de al 
treilea turneu — ultimul — din 
actuala ediție a întrecerii pri
melor șase echipe din poloul 
nostru. Reuniunea inaugurală a 
avut drept „cap de afiș" par-

om" și după șapte minute șl , Sl.l. J )a
ș.

desprindeaujumătate se
trei goluri, realizate de Ș. 
POPESCU, în superioritate nu
merică, RĂDUCANU 
violent de la distanță și HA
GIU — din lovitură de la 4 m. 
A urmat o perioadă în care ti-

șut

Campionatele Internaționale ale României ta tir ca arcul

SPORTIVII NOȘTRI IN PRIM-PLANUL
Pe o vreme admirabilă, in 

ambianța extrem de primitoare 
a Stadionului Tineretului din 
Capitală, reprezentanți a șapte 
țări — Bulgaria, K.D. Germană, 
Polonia, Turcia, Ungaria, 
U.R.S.S. și, bineînțeles, Româ
nia — și-au disputat ieri pri
ma manșă a calificărilor din 
cadrul Campionatelor Interna
ționale ale României la tir ea 
arcul. A fost și este (pentru că 
azi urmează o nouă serie de 
trageri, pe distanțe scurte, 
pentru calificări) un bun prilej 
de verificare a actualului sta
diu de pregătire în vederea

unor apropiate confruntări : 
Balcaniada, 18—22 mai, în Iu
goslavia și Campionatele Euro
pene, 26 iulie — 3 august, la 
Luxemburg.

Din aceste perspective și ți- 
nînd cont de valoarea partici- 
panților (cei mai mulți dintre 
ei ca excelente ' " ’ 
zită“), trebuie 
feminin, cît și 
avu* cîte trei 
o comportare 
s-a soldat cu 
lor s I
III — Gabriela Cosovan și Puiu 
Ciubotarii, V—VI (la egalitate)

w

„cărți de vi- 
spus că, atî* la 
la masculin, am 
reprezentanți eu 
meritorie, care 

__ ocuparea locuri- 
Aurora Chin Matei,

ULTIMELE PREGĂTIRI PENTRU MECIUL

star- 
noua 
După 
înjoe-

DE „CUPA DAVIS" ROMANIA - PORTUGALIA
TIMIȘOARA, 4 (prin tele

fon). Se simt aici din plin mo
mentele premergătoare 
tului echipei noastre în 
ediție a „Cupei Davis", 
'cum este știut, vineri va
ipe meciul de tenis dintre re
prezentativele României și 
Portugaliei, contînd pentru tu
tui I al Zonei Euroafricane B, 
grupa I. Pe cocheta bază de 
tenis a Asociației „Electrica", 
(situată chiar pe malul Begăi, 
se fac ultimele retușuri, 
pentru ca la ora startului to
tul să fie gata. Echipa noastră 
ia sosit la Timișoara. Florin 
Segărceanu, Adrian Marcu, 
'Mihai Vanță și George Cosac, 
cărora li s-a alăturat, cum de 
obicei a făcut-o în ultimii ani. 
Dumitru Hărădău, au efectu
at miercuri dimineață un nou 
antrenament. „Meciul poate fi 
echilibrat, ea orice intilnire de 
Cupa Davis. Sintem optimiști 
pentru că, tn momentul de fa
ță, avem un plus de experien
ță și de valoare" — ne-a apus 
Ștefan Georgescu, antrenorul 
W căpitanul nejucător al e-

chiipei României. Adversarii 
noștri, tenismanii portughezi, 
au întrecut net în ediția an
terioară, cu 5—0, reprezenta
tiva Ungariei, pătrunzi neț, ca 
și echipa României, în semifi
nalele gruipei zonale.

Oaspeții au sosit la Timișoa
ra miercuri dimineață, iar du- 
pă-amiază au efectuat un prim 
antrenament, de acomodare, 
foarte intens. Aoeștia sînt Nu
no Marques, Cunha E Silva și 
Marco Seruca. Ei sînt însoțiți 
de antrenorul sl căpitanul ne
jucător Jose Costa care, intr-o 
primă declarație, ne-a spus : 
„Cunoaștem foarte bine pe 
adversarii noștri. Sintem hotă- 
rîți să avem o oomportare cit 
mal bună și să oferim un spec
tacol plăcut de tenis".

Se pare că intraduoerea lui 
George Cosae în formația 
noastră nu este o problemă de 
conjunctură, după toate pro-

Doino STANESCU

(Continuare ta pag. a 4-a)

Joi 5 mai 1988

— Victor Stănescu și loslf 
Szatmari, VIU — Diana Nico- 
Iaescu.

Dimineață, în competiția fe
minină, cu trageri de la cea 
mai lungă distanță (70 m). Au
rora Chin Matei a fost imba
tabilă. Ea s-a instalat în frun
tea plutonului de arcașe după 
prima serie de săgeți și, eu 
toate eforturile principalelor 
adversare din următoarele cinci 
serii, nu a mai putut fi depă
șită, încheind disputa pe locul 
întîi, cu 305 p. în urma ei, 
Kersti Weer cu 303 p, Elena 
Postnikova cu 298 p (ambele 
U.R.S.S.) si Gabriela Cosovan

loan NOVAC

(Continuare in pag a 4-a)

Dinamovistul Ș. Popescu, autor a două goluri ta derbyul de ieri, 
surprins de fotoreporterul nostru Aurel D. NEAGU intr-un mo

ment de pregătire a șutului
tida dintre DINAMO și STEA
UA, adică dintre liderul și vir
tualul „bronz" al campionatu
lui. A fost un joc de luptă, eu 
o desfășurare distinctă pe fie
care repriză, la finele căruia 
dinamoviștii s-au impus cu 7—5 
(2—0, 3—2, 0—1, 2—2), făcînd 
un pas mare spre un nou titlu, 
prin menținerea avansului de 
trei puncte față de Crișul.

Campionii au început în for
ță, au aplicat un ferm „om la

PE SEMENIC, FINAL 
ÎN CONCURSURILE DE SCHI

tn munții Banatului, ta ma
sivul Semenic, stratul de ză
padă este încă destul de mare 
si citeva competiții sportive 
cu caracter de masă au înche
iat un bogat sezon de întreceri.

a 
a „Cu- 

<i reu- 
din ju- 
Caraș- 

o pro- 
manșe.

A treia etapă si ultima 
celei de-a VI~a edifii 
pei Prietenii munților" 
nit la start concurenți 
dețele Arad, Timiș și 
Severin, disputindu-se 
bă de slalom, în două 
Cei aproape 100 de iubitori și 
practicanți ai schiului, între 
care numeroși foști schiori de 
performanță, au oferit cursa 
deosebit de spectaculoase, ta- 
tr-o luptă antrenantă, pentru 
un loc cit mai bun în clăsamen- 
tul etapei și in cel general, 
pe anul 1988. Ecatjerina Back 
și Flavius Balog (ambii din 
Reșifa), la categoria 11—14 
ani, Eda Fey (Timișoara) și 
Cristian Ruzsicska (Reșifa), la

Ieri, in „Cupa României" la fotbal

categoria 15—18 ani, au ocupat 
locul întîi. Pe primele trei 
locuri, în cea mai așteptată 
întrecere, la categoria open, 
s-au situat — din nou — Eda 
Fey, urmată de Oana Maria 
Glăvan și Roxana Farchescu 
(ambele din Reșița), iar in 
concursul masculin reșițenii 
Cornel Ruzsicska, Cristian 
Mincsik și Carol Bauer. Tro
feele ediției 1988, acordate în 
urma adiționării de puncte, 
au revenit celor mai meri
tuoși : Eda Fey și r Cornel 
Ruzsicska.

„Cupa veteranilor", ajunsă 
la ediția eu numărul XXI, a 
fost și ta acest ap o auten
tică propagandă pentru sport 
și mișcare, în căutarea formu
lei tinereții veșnice. Au ple
dat pentru aceasta concurenți 
între 35 și 80 de ani, din Pe
troșani, Vulcan, Lupeni, Deva, 
Sibiu, București, Tg. Mureș, 
Timișoara și Reșița. Intre clș- 
tigătorti, la diferite categorii

Doru Dinu GLAVAN

nerii Stelei au acționat mal si
gur, punctînd prin RAGEA (re
luare de la L. Balanov) și 
ANGELESCU (l-a surprins pe 
portarul Simion), In vreme ce 
două șuturi puternice ale Iul 
Răducanu au „mușcat" barele. 
Dinamo a revenit repede, două 
execuții de efect reușite de 
MOICEANU readueîndu-i dife
rența la 5—2 în ultimele secunde 
ale sfertului al doilea. Dar se 
pare că jucătorii săi au soco
tit conturile ca și încheiate, au 
mai slăbit ritmul, în prim-pla- 
nul reprizei a treia trecînd 
Steaua, mai cu seamă prin pu
nerea ta valoare a jocului său 
în mișcare. Numai că în două 
situații de „om în plus" Niță 
și Chețan au trimis peste poar-

Geo RAETCHI

(Continuare în pag a 4-a)

„CUPA STEAUA"
PRIMELE CURSE

C.F.R. PAȘCANI-PERFORMERA „OPTIMILOR"!
,la luptă* • l 

iu extremis I

(Continuare ta pas. 2—3)

INTERNATIONALE 
DE MOTOCROS

Primele curse internaționale 
ale noului sezon de motocros 
se vor desfășura dumi
nică. pe traseul de 
la marginea orașului Zărnești, 
amenajat la poalele masivului 
Piatra Craiului. Este vorba de 
cea de a treia ediție a „Cupei 
Steaua", la care vor participa 
două puternice selecționate 
din Uniunea Sovietică și cel 
mai buni alergători români la 
clasele 125 și 250 ctnc. Progra
mul va fi completat cu între
cerile etapei a III-a a Campio
natului republican individual 
la clasele 80 și 50 cmc. Primul 
start se va da la ora 9,30.

Partide echilibrate, victord 
Studențesc — învinsă

avut loc partidele din optimiile de 
Cupei României 

oe se desfășoară 
înregistrate :

Campionatele Naționale ale juniorilor la călărie (etapa I)

0-0, 0-0)

1-») pro-

Rapid —
Dinamo - 
C.F.R. Pașcani - 
Victoria —
Corvinut — 
Sportul Stud. - 
Univ. Craiova -

F.C. Argeș
F.C.M. Brăila 
F.C. Olt
C.S.M. Reșița 
Petrolul
Olimpia S.M.
S.C. Bacău

Terți au 
finală ale 
competiție 
Iată rezultatele

la fotbal, populara 
egida Daciadei.

(0-0, 
(3-0) 
(0-0, 
(0-0)
(0-0, 1-n 
d-1, 2-2) 
(1-t)

Vineri și simbâtâ, la Timișoara

DEBUTUL SEZONULUI ATLETIC 
COMPETITIONAL IN AER LIBER

Sezonul atletic competi țional in
tern debutează in această lună mai 
devreme chiar decit era anunțat prin 
calendarul oficial al federației de 
specialitate. Pentru că întrecerile 
Campionatelor republicane univer
sitare, programate inițial la 14—15 
mai, la Timișoara, au fost devansate 
de către organele de resort ale M.E.L 
la 7—8 mai, ca în cele din urmă, 
după cum ne-a Informat C.J.E.F.S. 
Timiș, ele să aibă loc vineri 6 și 
sîmbătă 7, în orașul de pe Bega.

Să sperăm că și în aceste condiții 
concursul va oferi un cadru propice 
unui debut promițător al sezonului 
în aer liber.

Olimpia Satu Mare - 120 de minute cu Sportul 
I • Rapid - calificată la penaity-uri...

La 10 aprilie, în meciul de la Baia Mare, 
Steaua — F.C. Maramureș 3—1.

Prin urmare, nici de data aceasta Cupa nu 
s-a dezmințit, patru dintre jocurile disputate 
ieri necesitînd prelungiri; în plus, în meciul de 
la Tîrgoviște, departajarea echipelor s-a făcut 
prin executarea loviturilor de la 11 metri.

Pentru sferturile de finală ale Cupei, 
gramate la 5 iunie, s-au calificat șapte divi
zionare A șl divizionara B C.F.R. Pașcani, 
veritabila revelație a actualei ediții.

în paginile 2—3, cronicile celor șapte partide.

DINAMO C.S.M. LUGOJ — CHi DOUĂ VICTUIIII
La baza hipică din Craiova 

s-au desfășurat Întrecerile din 
cadrul primei etape a Campio
natului Național pentru juniori 
și fete, întreceri care au marcat 
șl deschiderea noului sezon 
competițional. Au luat parte că
lăreți de la Steaua, Dinamo, O- 
limpia București, C.S.M. Lugoj, 
C.S.M. Sibiu Craiova,

Dragoș Vodă Roman, Agronomia 
Timișoara, Izvorul M. Ciuc, 
A.S.A. Cluj-Napoca. Timiș Izvin 
ș.a. Dacă la juniori 18 arii s-a 
remarcat evoluția dwamovlstulul 
Valentin Velea, care, cu caii 
Schema șl Gustav, a reușit să 
ocupe primele două locuri, e 
drept după un baraj cu alți 
cinci concurenți el adâugindu-și 
șl victoria Ia dresaj, la juniori 

16 ani șl fete în prim-plai s-au 
aflat sportivii de la C.S.M. Lugoj 
— Ionel Lepa și Ligia Ilin —, 
cel dinții înregistrînd cel mai 
bun timp al probei, în timp ce 
Ligia Ilin a depășit-o in baraj 
pe Mariana Moisei (Steaua). Să 
notăm, de asemenea, victoria de
tașată a echipei Steaua (antrenor 
V. Tudor), călăreții S. Alexan- 
drescu, Ramona Polivanov, S. 
Mihai impunîndu-se clar în ba
rajul susținut cu juniorii de la 
Dragoș Vodă Roman șl Dinamo. 
REZULTATE TEHNICE — juniori 
18 ani : 1. V. Velea cu Schema 
0 p (35,0 s), 2. V. Velea eu Gustav 
0 p (43,4 s), 3. C. Păsărin (C.S.M. 
Craiova) o p cu Karat (46.4 s) ; 
juniori 16 ani ; 1.1. Lepa cu 
Pamela 0 p -(33.5 s), 2-3. Gabriela 
Gherman (Timiș) cu Hi-Fi și A. 
•Gherghina (A.S.A.) cu Păcală 
0 p (33,9 s) ; fete : 1. Ligia Ilin 
cu Pamela 0 p, 2. Mariana Molsel 
cu Decar 4 p — d.b., 3. Zita Da
vid (Izvorul) cu suplețea 4 p ; 
echipe : 1. Steaua 4 p, 2. Dragoș 
Vodă Roman 11 p, 3. Dinamo 15 
p — d.b. ; dresaj : 1. V. Velea cu 
Liliac 475 p, 2. Ramona Poliva
nov cu Semnal 474 p. 3. S. Mlhal 
cu Decar 457 p.



ARBITRII BUCUREȘTENI 
NUMAI IN PROVINCIE î

„TROFEUL SPORTUL*
PENTRU EFICACITATE

Se spune, și pe drept euvînt, 
eă echipele bucureștene susțin 
uneori partidele in fața unor 
Băii mai puțin populate. Se a- 
nulează astfel așa-zlsui avantaj 
■1 terenului propriu, ai încura
jărilor publicului. In plus, pre
zența de cele mai multe ori a 
numeroși membri ai Biroului și 
Comitetului federal, a altor ac
tiviști ai mișcării sportive 
meciurile divizionarelor A 
handbal aduce un plus de si
guranță pentru imparțialitatea 
atît de 
găzilor 
această 
dorința 
pioiunl,

Ia 
de

etapă, al orașelor din toate colțu
rile țării. în sălile Floreasca sau 
Rapid — pentru respectarea neu
tralității — sosind brigăzi mai 
puțin experimentate și, firește, 
mai puțin valoroase. Nu putem 
să credem că jocurile formați
ilor Steaua și Dinamo In com
pania. să zicem, a Minaurului și 
Politehnicii nu pot fi conduse 
de cei mai bum sau ma.l în for
mă arbitri bucureșteni. Deocam
dată numai o temă de meditație. 
Vom reveni.

1. Măricel Voinea (H. C. 
naur) 149 de goluri ; 2. Petre 
Cozma (Dacia) 112; 3. Tudor Roș
ea (Dinamo Brașov) 110 ; 4. Ser
giu Pop („U“ C.U.G. CluJ-Napo- 
ca) 109 ; 5. Marian Dumitru
(Steaua) 106 ; 6. Gabriel Marian 
(Universitatea Craiova) 99 ; 7.
Alexandru Matei („Poli") 98 (un 
joc mai puțin susținut de echipa 
sa) ; 8. Adrian Bondar (Știința) 
96 ; 9. Mircea Grabovschi 

10—11. Vasile 
și Cristinel

30 , M. — .
cia) 90 ;
(Steaua) T. ------------
(Relo-nul) 85; 12. Marian Zamfir 
(Relonui) 81.

„CUPA ROMÂNIEI"

pentru ___ . .
necesară din partea bri
de arbitri. De ce atunci 
pledoarie 1 Pentru că, In 
înlăturării oricăror sus- 

r_____ _ la meciurile din Bucu
rești sînt programați să oficieze, 
aproape în exclusivitate, arbi
tri din provincie. Nu punem In 
discuție valoarea acestora, ci 
faptul că multi dintre cei mai 
buni „cavaleri ai fluierului" din 
Capitală iau drumul, etapă de

CLASAMENTUL LA Zl

1. STEAUA 19 17 0 2 52C-424 53
2. Dinamo 20 15 2 3 518-442 52
3. H.C. Minaur 19 10 5 4 523-459 44
4. „Poli“ Tim. 18 11 0 7 497-432 40
5. Dinamo Bv. 19 8 1 10 443-449 36
6. Știința Bc. 19 7 3 9 459-489 36
7. ASA Tg M 19 6 3 10 436-471 34
8. Dacia 19 6 3 10 450-506 34
9. Univ. Cv. 19 6 2 11 410-433 33

10. „U* Cj.-N. 19 6 1 12 446-485 32
11. Relonul 19 6 0 13 407-459 31
12. Metalul 19 5 2 12 398-464 31

Populara competiție a ajuns 
ta etapa finală. întrecerea femi
nină, ediția a Xl-a, programea
ză jocurile tur-retur în zilele de 
22 șa 29 mai, astfel — locurile 
1—2 : Știința Bacău — Mureșul 
Tg. Mureș ; 3—4 : TEROM Iași — 
Chimistul Rm. Vilcea ; 5—6 : Hi
drotehnica Constanța — Rulmen
tul Brașov ; 7—8 : Rapid București 
— Oțelul Galați (primele echipe 
sînt gazde în meciul-tur).

întrecerea masculină, ajunsă la 
ediția a IX-a, programează me
ciurile etapei finale ta zijele de 
2S mai și 2 iunie, astfel — 1—2 : 
Dinamo București — Politehnica 
Timișoara ; 3—4 : Steaua — Dina
mo Brașov ; 5—6 : Universitatea
Craiova — H.C. Minaulr Bala Ma
re ; 7—8 : Dacia Pitești — Relonul 
Săvinești.

UN DERBY AMINAT

Meciul Steaua — H. C. Minaur 
Baia Mare, din etapa a XXI-a 
a campionatului Diviziei mas
culine A de handbal, care urma 
să aibă loc azi, a fost arnînat, 
pentru o dată ce urmează a fi 
stabilită. Reprogramarea a fost 
solicitată de clubul Minaur tn 
vederea pregătirii manșei-tur a 
finalei „Cupei I.H.F.* eu Gra- 
nitas Kaunas (15 mai, In depla
sare), ciubul bucureștean fiind 
de acord cu amînarea partidei.

Atac viguros a' băimăreanului Doru Porumb, care-l va depăși pe 
Cornel Uurău in tentativa de a-l opri chiar neregulamentar (cu bra
țul), tn timp ce Cristian Zaharia (9) parcă se ferește de adversar, 
imaginea a fost surprinsă de fotoreporterul nostru Eduard ENEA la 
partida recent disputată tn Sala Floreasca dintre Dinamo București 

și H.C. Minam încheiată cu victoria bucureștenilor (28—24)

Rubrica rea'liza'tâ de
Mihail VESA

Divizia A de rugby (seria a 2-a)

RULMENTUL BÎRLAD Șl ENERGIA BUCUREȘTI
LIDERE iN GRUPELE RESPECTIVE

GRUPA I
T.C. IND. CONSTANȚA — 

GLORIA BUC. 34—3 (18—0). Joc
dominat de gazde, care au con
cretizat n-rin Peteanu 2 eseuri, 
Anefi, Nica, Matei, Toma și Gu- 
raliuc cîte un eseu și M. Dorel 
3 transf. Pentru Gloria a înscris 
Bujor (din l.p.) (Cornel Popa, 
coresp.)

CHIMIA BRAILA — HIDRO
TEHNICA FOCȘANI 6—9 (0—9).
Realizatori : Comaneseu și Vă- 
caru — transf. și l.p. (N. Costin, 
coresp.)

RULMENTUL BÎRLAD — U.R.A. 
TECUCI 70—3 (22—3). Scor flu
viu, după o partidă în care rul- 
mentiștii au avut meciul la dis
creție. S-au înscris nu mal puțin 
de 14 eseuri (Holban 2, Chieptea 
2. Rogoz, Ifrim, Arhip, Tiliuță, 
Manolache, Rășcanu, Tîriilă, Leu, 
Luca și Floricică cîte unul) 7 
fiind transformate (Floricică 6 
și Leu). Pentru oaspeți, Con- 
drache — 1 p. (I. Chiper, coresp.)

MAȘINI GRELE — ------
STRUCTORUL C-ȚA 14—15 
Cu o echipă improvizată, 
n-au reușit să se impună 
unud adversar decis să 
performanța din tur (16—13 
orașuil de ne Litoral, acolo unde 
cei de la M.G. reușiseră să con
ducă la pauză cu 10—7...).

In clasament : 1. RULMENTUL 
Bîrlad 28 p, 2. T.C. IND. C ța 
26 p.

IND.

CON. 
(10—9). 
gazdele 
în fața 
repete 

în

GRUPA A ll-a
U.A.M.T.C.S.U. ORADEA

ENERGIA BUC. 12—3 (3—3) Au

PE SEMENIC
(Uritar. m pap l)

de virstă, s-au aflat 
Focht, Doina Schweiger, 
Tețcău și Ernest Burian 
Reșița, Ferezia Kato, I 
Ușurelu, Alon Peter și Geor
ge Lupaș din Lupeni, Antoniu 
Kovacs din Timișoara in pro
bele de schi fond, precum și 
Mariana Trestian, Ștefan Far- 
chescu din Reșița, Magda Fey 
și Ștefan Virag din Timișoara, 
Nina Tarnovski din Deva, Ro
zalia și Pavel Kovacs din Vul
can, Iosif Slăcneanu din 
troșani, in cursa 
multă admirație 
rlti și susținută 
ce s-au apropiat 
fit respectabila 
tuagenară. reușind mult apre
ciate victorii : Ghizela Dobo- 
șan din București, Ladislau 
Orz din Reșița, Ion Iuga din 
Brașov, Dumitru Dobrescu 
din Sibiu fi Iosif Teicu din 
Timișoara.

Aurora 
Ion 

i din 
Zoltan

Pe- 
de slalom. Cu 
a fost urmă- 
evoluția celor 
ori au depă- 
virstă sep-

marcat: Astaloș — eseu, Sferczak 
drop. Felesiuc — transf. și l.p., 
respectiv Stancu — drop. (Hie 
Ghișa, coresp.)

„U“ 16 FEBR. CLUJ-NAPOCA— 
OLIMPIA |>.T.T. ARAD 21—12 
(14—4). Victorie clară a gazdelor, 
care au dominat tot timpul. Rea
lizatori : Leoca —2 eseuri, Budai 
eseu și Nechita 2 l.p. și u«n drop 
pentru „U“, Rotariu, Brumă și 
Rus, cîte un eseu pentru Olimpia 
P.Ț.T. (Olimpiu Lazăr, coresp.).

METALURGISTUL CUGIR — 
rapid BUC. 15—12 (12—0). Gaz
dele s-au impus, mai ales în 
prima repriză, cînd și-au creat 
și uin avantaj lejer. Au marcat : 
Manea 
pectiv 
mitru 
Co stea 
ceanu,

CARP AȚI MIRȘA — 1.0 .B. 
BALȘ 6—9 (6—3). Realizatori :
Tia — 2 l.p. pentru Carpați, 
Fota 2 l.p. și un drop pentru 
I.O.B. (M. Verzescu,

în clasament : 1. 
Buc. 26 p., 2. RAPID 
U.A.M.T. ORADEA 
LURGISTUL 22 p.

★
Luând parte la um 

ternaționaJ. de rugby 
slovacia, rezervat echipelor 
cădeți, C.S.Ș. Locomotiva Bucu
rești (antrenor, prof. N. Mano, 
lache) s-a situat pe locui HI 
(42—0 cu Selecț. Praga, 7—3 cu 
Rochelle Lamalid re — Franța,
4—0 cu R.C. Wellington — 
glia, 38—0 cu Olomouc in serii 
și 9—3 cu Post Berlin — R.D.G., 
și 0—24 cu R.C. Lycxn în semi
finale. Finala: între R.C. Lyon 
și Slavia Praga (28—0).

Rugbyștid bucureșteni au * mai 
susținut alte două partide, cu 
Slavia Praga (juniori) — 10—6 și 
cu R.C. Brno : 1®—12. Printre evi- 
dențiați : Rîmniceanu, Gurănescu 
n, Șerb an, Sturzu și Gorea.

— 4 Ijd. și un drop, res- 
Stanclu 3 l.p. și Tib. Du-
— drop. Arbitru — D.

— Brașov (Mihai Vll- 
ooresp.)

coresp.).
ENERGIA

23 p„ 3—4. 
și META-

turneu ta
ta Ceho- 

de

An-

TURUL II AL
„CUPEI FEDERAȚIEI"

In primul tur al competiției 
feminine de baschet „Cupa Fe
derației", rezervată divizionare
lor A, cea mal bună comporta
re au avut-o echipele Politehnica 
C.S.Ș. Timișoara (seria A), Vo
ința Brașov (seria B) și olim
pia București (seria C), neînvin
se în partidele susținute. Dacă 
pentru timișorence rezultatele 
sint firești, deoarece din lotul 
lor nu lipsește nici o jucătoare 
(după cum am mai anunțat, la 
această competiție nu iau parte 
componentele loturilor naționale), 
surprinde în mod plăcut evoluția 
bună a Voinței Brașov (fără 
Magdalena Jereble) și Olimpiei 
București (fără Mălina Marina- 
che. Romela Cristea, Mariana 
Bădinici și Cornelia Stolchiță). 
După cum se vede, aici (ca și la 
alte cîteva formații) s-a înțeles 
cum se cuvine menirea l „Cupei 
Federației" ; prelungirea activi» 
tățli competiționale șl acordarea 
posibilității afirmării ‘
listelor tinere ' 
te în cursul 
țional). Ceea 
tabil, nu s-a 
echipe.
Iată clasamentele după primu' 

tur :

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

s-a situ 
(prof, 
cu 3—0

(Da-
S lingă 

Bursuc

Dinamoviștii bucureșteni au 
clurlle din etapa trecută cu 
la o nouă 
favorabilă...

acțiune de 
Foto : A

„calen- 
în cauză. A- 
se tergiver- 

în

12.
18
15

10
13

26
24
20
20

sportive ? 
la campiona- 
la... calendele

37:15 
34 :19
27:31
22:27
23:30 19
13:34 17

de
disciplinare, 

ca Biroul 
să le vali- 
pentru a fi aplioate o- 

așteaptă în-

FARUL SUB SEMNUL 
FORFAIT-ULUI

In rubrica de săptămîna
cută ne refeream la necesitatea
ca, în condițiile jocurilor duble, 
divizionarele A de volei să-și 
sporească rezistența de concurs 
și efectivele (firește, prin promo
vări de elemente tinere, spre a-și 
completa loturile numeric defi
citare). Iată că a doua condiție a 
provocat, prin neîndeplinirea ei, 
amînarea unul dublu meci 
prima grupă valorică 
cel dintre campioană, 
tatea C.F.R. Craiova, 
Constanța. Aceasta din 
găsit în situația de a 
prezenta, în teren, conform re
gulamentului, măcar o junioară 
(din același motiv n-a putut juca 
decit un set din meciul de de
but al etapei trecute, cu Dina
mo). Firesc, trebuia să le piar
dă prin „forfait“ și pe cele de 
la Craiova, pentru care Farul a 
cerut, iar federația a acceptat, 
amînarea. De ce amînare ? Nu 
știa echipa constănțeană condi
țiile de participare în campionat? 
Atunci...

Dincolo de acest atunci, apare 
cu atît mai surprinzătoare pentru 
noi lipsa de junioare pe Litoral, 
cu cît Constanța a fost întotdea
una un centru productiv, printre 
cele mai productive din țară, în 
voleiul feminin. Și a furnizat 
jucătoare valoroase multor echi
pe. Să nu mai poată, oare, oferi 
acum sportive tinere nici măcar 
formației locale ? Sau este vor
ba mai degrabă de lipsa de pre
ocupare a celor de la Farul pen
tru asigurarea schimbului de azi 
șl de mîine ? Dar, de fapt, de 
ce să ne mirăm, atîta vreme cît 
sextetul Farului, fără una din cele 
(numai) două junioare folosite 
mai frecvent pînă acum, a ajuns 
la o medie de vîrstă de peste 

31 de ani ?
SINE DIE, DAR ... PINĂ C1ND ?

Proverbul latin cu calendele 
grecești pare să definească ade
sea activitatea Biroului F.R.V. Se 
impune o validare a propune-

din 
feminină, 
Universi- 
și Farul 
urmă s-a 
nu putea

nlor făcute de co
misiile și colegiile 
federației, o hotă- 
rîre sau o măsură ? 
Nici o problemă ! 
La prima întruni
re a forului condu
cător. Numai că 
prima întrunire are 
ca termen 
dele‘ 
dică 
sează pînă ce, 
unele cazuri, even
tualele măsuri nu 
mal pot Ii aplicate 
în campionatul 
curs !

Bunăoară, 
dente petrecute 
meciuri din turui 
3 al campionate
lor diviziei secunde 
sau in cele ale ju
niorilor și școlari
lor au fost analiza
te de Comisia de 
disciplină pe baza 
sesizărilor trimise 
acesteia și a in
vestigațiilor ulteri
oare. comisia a fă
cut propuneri 
măsuri 
urmSnd 
federal 
deze, 
perativ. Propunerile 
să tn dosare dinainte de Începe
rea ultimului tur în ,,B“ și de 
terminarea campionatului de ju
niori. întrunirea Biroului F.R.V. 
se tot amînă sine die și, astfel, 
iată, juniorii au pus capăt cam
pionatului, iar divizionarele B 
mai au două etape pînă ce vor 
pune și ele pantofii In cui. Mai 
poate fi vorba de suspendarea 
dreptului de joc pe teren pro
priu, pentru neasigurarea condi
țiilor organizatorice corespunză
toare, de suspendarea unor spor
tivi și tehnicieni pentru încălca
rea normelor eticii 
Poate prin report 
tele viitoare. Sau 
grecești.

CLASAMENTELE

doilea
Pitești 
dispus 
și C.S.Ș. Bala
C.S.Ș. Constanț

C.S.Ș. Sibiu, (p 
ța) care s-a cla 
cisa Fețeanu. c
ETAPA A XVIII

In etapa 
turului IV 
viziei B — 
înregistrat

FEMININ
rezu

baschetba- 
(mai puțin folosl- 

Campionatului Na
ce, în mod regro- 
petrecut cu alte

SERIA
Poli. Timiș.
„UM Oj-Nap.
Mobila s. Mare 
Metalul Salonta

SERIA 
Voința Bv. 
C.S.U. PI. 
Comerțul Tg. M. 
Rapid Buc.

1. 
2.
3.
4.

Olimpia Buc.

3
2
1
O

0
1
2
3

208:178 
216:201 
172:193 
187:213

6
5
4
3

marcate, Virgll Băiceanu (Farul 
Constanța) a cîștigat pentru a 
treia oară trofeul oferit de zia
rul nostru (a mai obținut succe
sul în anii 1982—1182 -p șl 1983— 
1058 p ; Ia celelalte ediții au cîș
tigat : Marin Chirllă în 1984—1086 
p, 1985—781 p și 1986—104') p șl 
Dan Nlculescu în 1987—1270 p>

„CUPA C.S.Ș. DEJ"
în scopul asigurării unui pro

gram competițional cît mai bogat 
pentru junioarele de cat. a IlI-a, 
C.S.Ș. Dej (director : Petre Stă- 
variu, fost jucător divizionar A, 
iar acum și un pasionat antre
nor) a organizat o atractivă com
petiție, al cărei clasament final 
a fost următorul (au luat parte 
selecționate de cluburi sportive 
școlare) : 1. Satu Mare, 2. Arad, 
3. Mediaș, 4. Reghin, 5. Timișoa
ra, 6. Dej, 7. Rîmnlcu Vilcea, 8. 
Oradea. Premii speciale : Anca 
Nițulescu (cea mai tehnică jucă
toare) și Dana Cotîrlă (coșgeterăl

„CRITERIUL NATIONAL DE 
MINIBASCHET"

Ținîndu-se seama de vacanța 
școlară din acest an, F. R. Bas
chet a stabilit ca ediția a XXlI-a 
a „Criteriului Național de Minl- 
baschet* să se desfășoare între 
27 Iunie — 8 iulie, astfel : 27 iu
nie — 2 iulie seria I (băieți I 
și fete II) șl 8—8 iulie seria a 
H-a (fete i șl băieți TI).

2
1
0

0 183:140
1
2
3

177:153 
169:184 
149:181

6 
S 
4
3

Rubrica redactata de
Dumitru STANCULESCU

3__________ 6
Chimistul Rm. V. 3 2 1 231:188 5

“ 312 214:248 4
303 209:259 9

0 227:186

Polit. Buc.
Voința Buc. _ __________
Al doilea tur se va disputa săp- 

tSmîna aceasta, de azi pînă stm- ----- . _ . „ _

1.1. TIMIȘOARA Șl VAGONUL ARAD
PE PRIMELE LOCURI

bătă, la Satu Mare, Brașov 
Bimnicu Vilcea.

„TROFEUL EFICACITĂȚII" A 
REVENIT LUI 

VIRGIL BAICEANU
Lider autoritar tn clasamentul 

„Trofeului eficacității*, cu 1561 p

IN SERIA A DOUA LA POLO

r------------ r-----
POIANA BRAȘOV VA AȘTEAPTA!

1

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI Șl RESTAURANTE 
BUCUREȘTI oferă bilete de odihnă în luna mai șd 
15 iunie a.c., tn stațiunea Poiana Brașov.

Plecări zilnice, sejur la alegere de minimum 5 zile.
Se pot organiza simpozioane, conferințe, schimburi 

perientă, cantonamente, competiții sportive, vernisaje _ _ 
poziții, gale cu prezentări de filme, excursii ou fruntașii tn 
întrecerea socialistă.

Turiștilor prezenți In stațiune li se pune la dispoziție în
treaga bază de sport si agrement : călărie, înot în piscine aco
perite și tn aer liber, tenis de cîmp, minigolf, popice.

Seri festive și programe distractive la restaurantele „Capra 
Neagră" si „Favorit".

Ritual și specific românesc în unitățile reprezentative : 
„Șura Dacilor", „Coliba Haiducilor", „Vtaătorul", „Miorița". 
Seară medievală la „Cetate" și folclor la „Cerbul Carpatin".

înscrieri W informații la toate agențiile de turism ale 
LT.H.R. București.

pînă la

de ex- 
de ex-

Ultimul turneu al Diviziei 
A de polo — seria a doua a avut 
loc la Oradea. La finele între
cerii, echipele Industria Linii 
Timișoara —15 p și Vagonul 
Arad —13 p s-au calificat în 
primele opt divizionare pentru 
viitoarea ediție a campionatu
lui.

La Oradea, I.L.T. a dispus 
cu 13—7 de Vagonul, 16—5 de 
Constructorul Tirgu Mureș, 
14—7 de Progresul Oradea și 
10—5 de Constructorul Fero
viar. Formația arădeană a în
trecut cu 6—5 pe Progresul, 
13—4 pe Constructorul Tg. Mu
reș și cu 9—5 pe Constructorul 
Feroviar. Progresul a dispus 
cu 10—7 Constructorul Tîr-
gu Mureș, fiind învinsă de re
cent înființata formație Con
structorul Feroviar: 6—7. A- 
ceasta din urmă a cîștigat cu 
13—4 meciul cu Constructorul 
Tg. Mures
(Gh. NISTOR, coresp.)

Ă.C.M.R.I.C. Pi 
latura Fălticeni 
Il-a ; BRA1C 
CHIMPEX Cons 
Oțelul Tirgovișt 
iova 3—0. Corn 
Chimia Tr. Mă 
a III-a (bucure!
— Voința 3—1, 
STIROM 3—0, 
I.T.B. 3—1 ; 
G.I.G.C.L. Bra 
min Carai>sebe 
Baia Mar^B 
Politehnica^ri: 
lectronica Cluj

MASCULIN 
I.M.N. Galați 
3—0, Gloria Tul 
Tirgoviște 1—3,
— C.S.M. Delta 
ria a Il-a : C 
rești — Electra 
I.O.R. București 
rești 2—3, Prah
— I.M.G. Vulca 
scria a III-a : 
Pitești

C.F.R.
Petru 
C.S.M. 
Vilcea 
mia Victori 
șimleu Silv 
nica Bistrița — 
mureș II Tg. M 
Alba lulia 
rul II Baia 
respondent! : P 
Tokacek, Gh. i 
pol, C. Gruia. ( 
șan. Ch. Golder 
Fl. Jecheanu, C. 
lina, i. Toma, 
Magda, Narcisa 
teanu, I. Diacon

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

FEMININ
12
14
14
14
11
12
1’4’
14
14
14
14
14

1. STEAUA
2. Dinamo Buc.
3. Viitorul Bacău
4. Elcond Zalău
5. Univ. CFR Cv.
6. Tractorul Bv.
7. Explorări B.M.
8. Relonul Săv.
9. Electromureș

10. C.S.M.U. Sv.
11. CSU Sănăt. Or. 

„Poli“ Timiș.

DIVIZIEI A
MASCULIN

12 2
10 4
6 8
6 8
5 9
3 11

7.
8.
9.

10.
11. 
12.

UNIV. CFK Cv. 
Dinamo Buc.
FI. Roșie Buc. 
Dacia Pitești 
CSU Rapid Gl. 
Farul C-ța 
Penicilina Iași 
Bapid Buc. 
Oltcit Cv. 
CSM Lib. Sb. 
Chimia Km. V. 
Știința Bacău

24
23
21
19
17
16
24
24
23
20
19
16

— Metal 
Arad — 
Groza 3
Caranse

3—1 :

12 o 36: 6 : 
9 6 32:21 ! 
7 7 29:23 :
5 9 21:35 : 
3 11 13:33 :
1 8 14:27 : 

io' ’i.’siTiT: 
10 4 36:21 I 
9 5 32:22 I
6 8 22:30 ! 
5 9 22:34 :
2 12 15:38 :

C.S.Ș. BACĂU - CAMPIOANĂ 
DE JUNIOARE

Iii Sala Sporturilor din Pitești 
s-a- desfășurat turneul final 
Campionatului Național de 
nioare, care a reunit cele 
bune 6 formații din țară.

După 5 zile de concurs, primul 
loc în clasamentul final și titlul 
de campioană au revenit la se- 
taveraj formației C.S.Ș. BACĂU 
(antrenor, prof. Florin Groapă), 
care a cîștigat cu 3—0 partidele 
cu echipele din Pitești, Baia 
Mare, Constanța și București (Se
mănătoarea), pierz’nd pe cea cu 
C.S.Ș. Sibiu : 1—3. Pe locul al

al
ju

ni ai

Rubrici 
Aureli

Sub egida DACIADEI, în C

TREI CONCURSURI DE
Sub egida competiției națio

nale Dac'ada, în pădurea Bă- 
neasa a avut loc de curînd 
„Ziua orientării de masă“, în
trecere de popularizare, în ca
drul căreia s-au desfășurat 
trei concursuri de orientare : 
„Cupa Municipiului Bucu
rești", „Cupa Primăverii" și 
„Cupa Tînăra Gardă", ultime
le două în. organizarea dlubului 
sportiv Voința și, respectiv, a 
asociației sporti ve de la între
prinderea amintită. în ciuda 
timpului nefavorabil (ploaie 
continuă) au luat startul peste 
100 de concurenți — începă
tori și avansați — din 20 secții 
bucureștene. cei mai mulți de 
la Tînăra Gardă. I.T.B. și Vo
ința. Starturile s-au dat 
categorii de vîrstă și sex.
trasee diferite, măsurlnd infre 
3,5—11 km. Iată cîștigătorai : 
feminin 
Blănaru 
(ICMCC) ;
Cristescu
— Oana
Gardă) ; 15 ani — Sofica Cea- 
ușu (Voința) ; 17 ani — Ga
briela Burtoi (Ecranul) ; 19 ani
— Mihacla Burtoi (Ecranul) ; 
35 ani — Mariana Cristescu 
(ISPCAIA) ; masculin. înce-

pe 
cu

începători - 
și Florica
9 ani — 
(ISPCAIA) ;

Ghencca

Emilia 
Stancu 
Raluca 
11 ani 
(Ti nara

ORIENTARE
pători — Crista 
Dan Stoicesc 
11 ani — Cris 
(ISPCAIA) ; 15 
Marinescu (ICC 
Dorin SUvășam 
ani — Mircea ' 
tronică Industrii 
Ion Andreescu 
dă) ; 50 ani — 
(Tînărul au torni

Marian CR

ADMINIS
• ASTAZI. JO 

limită pentru a 
lete cu numerele 
gerea obișnuită
• Reamintim 

tămînii programe 
țiune aparte — 
CEPȚIONALA 
„BOXEXPRES* 
cîștigurl în bani 
excursii în R. D
• LOZUL ÎN P 

ofere aceleași im 
guri. Tn ace 
se află în vînza 
Loto-Pronosport 
specială llmtată 
„LOZUL PRIMA5 
tiguri în bani, au 
LEVIZOARE COL



Cupei României

„Optimile VICTORIE LEJERA
Dinamo F.GM. Progresul Brăila 4-1 (3-0)

FRUMOASA REVANȘA A EȘALONULUI DOI
C.F.R. Pașcani — F.C. Olt 2—1 (0—0, 1—1)

BRAȘOV, 4 (prin telefon). 
Chiar în min. 19, divizionara 
„B“ ar fi putut lua conducerea 
pe tabela de marcaj, dar Ke- 
reszi a executat slab lovitura 
de la 11 m (acordată pentru un 
henț în careul Oltului), Qurea 
a ghicit colțul șl scorul a ră
mas C—0. Din acest moment, 
„rănită" oarecum în orgoliul ei 
de divizionară „A“, F. C. Olt a 
avansat cu toate liniile, a do
minat pînă în finalul reprizei, 
dar Pena (min. 32) și Minea 
(min. 44) au ratat bune ocazii 
de a deschide scorul, ambii 
șutind pe lingă poarta lui Buca 
din poziții foarte bune.

Repriza secundă s-a desfă-
t me- 
lată-i 

ooziție 
LGU

I
I
I

ridi- 
47 ți 
lingă 
donă

țurat Intr-un tempo mai 
cat decît prima. în min.
48, C.F.R. a trecut pe 
gol, Ciurea salvînd de 
ori, la ocaziile lui Irimia ți
Rotaru I. In continuare, însă, 
F.C. Olt — impulsionată de cei 
doi noi introduși după pauză 
(M. Popescu și Leța) — a for
țat îndeosebi pe flancul drept 
și, la un dribling prelungit al 
lui I. Dumitrescu (min. 58), 
CARAMALAU a lovit balonul 
greșit, trimițîndu-1 în proprie 
poartă: 1—0 pentru F.C. Olt. 
Au ratat, apoi, ocazii rarisime. 
Rotaru I (min. 60), Minea (min.

67), Toma (min. 75), Leța 
(min. 78). Și, la un atac prelun-

i.

GREU, DAR MERITAT
Victoria București C.S.M. Reșița 2-0 (0-0)

git al jucătorilor din Pașcani, 
IRIMIA a egalat, trimițînd 
mingea în poarta părăsită de 
Ciurea: 1—1.

In prelungiri, mai insistențl 
au fost divizionarii „B*', care 
au ratat prin Irimia (min. 97) 
și Toma (min. 104). Iar în min. 
115, KERESZI a executat im
pecabil o lovitură de la 17 m 
și C.F.R. Pașcani accede în 
.sferturile** Cupei României.

A arbitrat bine C. Corocan 
(Reșița):

F. C. OLT : Qurea — I. DU
MITRESCU, MIHALI A. Po
pescu, Huiban 
nea, Pistol - 
(min. 46 LEȚA), 
Gheorghe (min. 46 
CU).

C.F.R. : BUCU 
caș, Caramalău, 
tohi
taru 
CU), 
MA),

A.
M. Ene, Mi- 

Georgescu 
Pena, C. 

M POPES-

Far-
Ursu, D. An- 
IRIMIA, Ro- 
(min. 46 IAN- 
(min. 61 TO-

:ia b 
cadrul 
ul Di-
1 s-au

I
I

letalo-

C.S.M. 
. Cra- 
nța — 

seria 
stal 33 
partac 
l — 
IV-a : 
?LOR- 
ATEX 
^e°: 
0.
C.S.U. 
loiești 
[etalul 
loviște 
I ; se- 
Bucu-

3—1, 
Bucu- 
loiești 
3—2 ; 
Dacia 

1 3—0, 
ș Dr. 
itare). 
I Rm.

I
I
I
I
I
I 
I

TG. JIU, 4 (prin telefon). Cei 
aproximativ 10.000 de specta
tori prezenți pe stadionul Mu
nicipal din localitate au asistat 
la un joc palpitant, cu mul
te faze la ambele porți, dispu
tat în limita sportivității. Vic
toria București s-a impus des
tul de greu în fața divizionarei 
B C.S.M. Reșița, o echipă deo
sebit de ambițioasă și dornică 
de a furniza, o surpriză in a- 
ceastă fază a competiției. In 
prima parte jocul s-a menținut 
echilibrat, însă cu ratări din 
poziții favorabile. După cîteva 
minute de tatonare, fundașul 
Balaur I (min. 5) a făcut o 
cursă pe partea stingă, a cen
trat în careu, dar portarul Boș- 
ca, mai iute decît Damaschin I, 
a reținut balonul. în min. 13 
a fost rîndul lui Nițu să re 
zolve o situație dificilă, dega- 
jînd, de la 16 m, din fața lui 
Mărgiineanțu. Mai amintim al
te ocazii ratate: Damaschin I 
(min. 17), șut din careu peste 
poartă; Mărgineanțu (min. 22), 
șut de la 7 m pe lîngă stîlpul 
drept; Uțiu (min. 37) șut pu
ternic de la 16 m pe lîngă 
poartă.

Și

menținut aproximativ 10 minu
te. Apoi Victoria a forțat des
chiderea scorului, ceea ce a și 
reușit în min. 57. In acest mi
nut, Dican 1-a servit „ca la 
carte", pe NUȚA, proaspăt in
trat în teren, acesta a trecut 
printre fundașii centrali adverși 
și a trimis mingea pe lîngă Boș- 
ca, făcînd inutil plonjonul a- 
cestuia: 1—0. In continuare jo
cul s-a menținut vioi, Damas
chin I (min. 63), Laiș (mim. 66). 
Stroia (min. 67) fiind la un pas 
de gol. în min. 74 Victoria s-a 
desprins decisiv, NUȚA trans- 
formînd cu precizie o lovitură 
liberă de Ia 17 m.

A arbitrat foarte bine 
Macavei (Deva).

VICTORIA: Nițu (min. 81
Rotărescu) — COJOCARU, Ur- 
su. C. SOLOMON, Balagr — 
Augustin, Laiș, Dican — 
șam. Damaschin I. Stere 
55 NUȚA).

C.S.M. REȘIȚA: Boșca 
sandei, Despa, Lupu, Muntea- 
nu — Zah, UȚIU, CR. ALE
XANDRU, lanu (min. 46 Pan- 
duru) — MARGINEANȚU (min. 
55 Zsizsik), Stroia.

Pompiliu VINTILA

Gr.

după pauză echilibrul s-a

Ule- 
(min.

-A-

DUPĂ LOVITURILE DE LA
Rapid - F. C. Argeș 5-4 (0-0, 0-0, 0-0)

— Marlnof,
I — Andrei 
Rotam II
KERESZI.
Laurențiu DUMITRESCU

BUZAU, 4 (prin telefon). BrM- 
lenil au avut lovitura de Începe
re, dar Dinamo s-a instalat ime
diat in terenul divizionarei B. 
Șl cum F.CA6. nu avea cltiva 
titulari (Dinu. Oprea. Glonț), din 
plecare s-a apărat. Dar pînă 
clnd t Pint tn min. 7 etad 
.bomba* lui Varga i-a avertizat 
că la poarta lor va începe o 
.sarabandă* de șuturi șl ocazii. 
Și, ta min. 11. la • lovitură libe
ră de ta 17 m. varga a trimis 
scurt și ORAC. cu un șut ful
gerător, din unghi, a Înscris sub 
bară : 1—4 Brăilenil se pierd pur 
și simplu și, ta min. 14, dintr-o 
contră, mingea a rămas la Ră
ducioiu, MIHAESCU a preluat-o 
și a înscris din Interiorul careu
lui t 2—a. o repriză Întreagă, 
jocul avea să ae desfășoare la 
o poartă, ea la antrenament, di
vizionara B părind copleșită de 
valoarea si renumele partenerei, 
șl, tn min. 25, a adevărat, din 
poziție de ofsaid (nesemnalizată 
de tușierul Coț), TIMIȘ a ridicat 
scorul la 3—0. Scorul nu a luat 
proporții pentru că suturile ful
gerătoare ale lui Orac șl Lupu 
din afara careului au lntUnit bara 
(min. ta și 44). iar în min. 33 
portarul a scos de la vlnclu 
șutul lui Sabou.

Neașteptat după pauză, jocul 
avea să fie echilibrat, dinamo- 
viștil nu au mai insistat sufi
cient și au ratat, uneori, cu ■ se
ninătate (Rednic min. 57, depo
sedat de portar. Răducioiu —

CINCI GOLURI, MECI DE
Sportul Studențesc — Olimpia I.U.M. Satu Mare

3-2 (1-1, 2-2)
SIBIU, 4 (prin telefon). Divi

zionara A a avut inițiativa Încă 
din primele minute și, în min. 
5. Stânlci a fost aproape de des
chiderea scorului, dar tlnărul 
portar Ritli (cel mai bun de pe 
teren) a salvat In corner. Săt
mărenii se lansează în ofensivă 
șl, in min. 26, Ia o lovitură in
directă executată de Erdel, Bor- 
hidan trimite, cu capul. In careu 
și BOLBA înscrie un goi de 
mare spectacol (foarfecă de la S 
metri). încurajată, Olimpia luptă 
pentru fiecare balon, atacă ou mal 
mult aplomb și ratează desprinde
rea în min. 30 și 35, la prima situa
ție Erdei trimițînd în „transver
sală". Meciul capătă accente 
dramatice și egaiarea va surveni 
norocos în min. 38 ; șutează Ți- 
cleanu și Ritli este păcălit de 
balonul deviat din genunchiul 
tai DOBRAS. In min. 45, la o 
lovitură liberă, Szenes înscrie, 
dar tușierul. Moroianu semnali
zase ofsaid, „centralul" Axente 
nu l-a văzut, a validat mal in- 
tîl golul, ca apoi să revină și

să-l anuleze.
La reluare, ta min. 47, va 

2—1 pentru „mica ‘ ' 
SZENES " _ ____ _
beră de la 20 de metri șl Mânu 
scapă balonul tn plasă. Sătmă
renii mșl au tncă două ocazii 
de « tranșa definitiv soarta par
tidei, cea mal mare fiind aceea 
a lui Sveinbinder (min. 85). Spor
tul studențesc aleargă după e- 
galare (Ritli le-o va refuza tn 
oîteva rfnduri), după care, ta 
min. 75. CORAȘ va restabili e- 
galitatea. Se intră ta prelungiri, 
nu înainte ca același Coraș fmin. 
85) să trimită peste poarta goa
lă, iar Mânu să scoată, de la 
vinclu (min. 89). mingea trimisă 
din lovitura liberă executată de

_ _____ buturugă** :
execută • lovitură H-

II METRI

min. 91 șl în min. 75, Lupu 
44, șut pe lîngă portar și 
lîngă bara din apropiere). 
șl pentru că replica partenere: 
• fost mult mai bună. In min.
M, «corul s-a redus la 3—1, cînd 
la • minge In adincime, spre 
Vâsli, ANDONE a intervenit, dar 

in
3

72,

min. 
pe

Dar

a trimis pe lingă Prunea, 
poartă, autogol. Diferența de 
goluri s-a restabilit tn min. 
cînd ANDONE și-a răscumpăra I 
greșeala și a înscris cu capul la 
centrarea lui Lupu. Brăilenil au 
avut o perioadă bună, ta min. 
65, 14, Tltlrlșeă a șl Înscris (min 
67), dar era ofsaid, în min. 69 
Vâsli a călcat pe minge, la 11 m 
de poartă, iar In min. 83, Prunea 
a apărat un șut periculos. După 
cum s-au desfășurat lucrurile, 
cu mai multă concentrare ta 
faza de finalizare. Dinamo putea 
cîștiga la un scor și mai sever.

Arbitrul Cr. Teodorescu 
(Buzău) a condus bine.

DINAMO : Moraru (min. 
Prunea) — VARGA (min. 
BUCUR), -----------
Sabou — 
hăeecu, 
Timiș-

F.C.M. : 
lonașcu (min. 46 Oprea), DARIE. 
Chiriță — Rădulescu, Titlrișcă. 
Coman — Manea, Văsli. Cataros 
<min. 55 Petrache).

46 
46

REDNIC, Andone. 
Lupu, LUPESCU. Mi- 

ORAC — Răducioiu.

Brătianu — TUDOSE.

Constantin ALEXE

MARE LUPTA
Szeneș. Au urmat minutele de 
prelungire (tot atît de fierbinți 
la ambele porțl). înscrie PANA 
tn min. 100 și bueureștenil apără 
acest rezultat, deși au avut mari 
emoții în min. 113 la acțiune® 
Iul Erdel. O calificare in extre
mis, pe care și Olimpia ar fi 
meritat-o din plin.

Arbitrul M. Axente (Arad) a 
condus cu unele greșeli.

OLIMPIA : RITLI — Borhidan 
62 Sche verii), GNANDT, 

Puț — Steinbinder, 
ERDEI — CZIRuUSZ 

Palcsa), Boltea,

(min.
Dobras, 
SZENES, 
(min. 83 
lean.

SPORTUL STUDENȚESC 
nu — POLOGEA, M. Popa, 
TEA, MUNTEAN!) II — 
leseu, Țicleanu (min. 66 Ciucă),- 
PANA — S. Răducanu, CORAȘ, 
Stânici (min. 52 ȚIRLEA).

Stelion TRANDAFIRESCU

Arde-

: Ma- 
CRTS- 
lorgu-

A ÎNVINS maturitatea
Corvinul Petrolul 2-1 (0-0, 1—1)
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T1RGOVIȘTE, 4 (prin telefon). 
Partida a plăcut celor aproape 
15.000 de .spectator’ nu atît pentru 
calitățile tehnice ale jocului, cît 
pentru îndîrjirea cu care ambele 
echipe și-au disputat șansele și, 
bineînțeles, pentru dramatismul 
cane domnește pe stadioane de cîte 
ori calificarea se decide prin lo
vituri de la 11 m. Influențat de 
căldura toridă, jocul a fost mai 
slab în prima repriză, cînd Rapid 
a dominat teritorial, fără a-și crea 
însă ocazii reale de gol. Nici o- 
fenslva piteșteană n-a fost mal 
inspirată, așa Incit — lucru rar 
în.tîlnit — ta primele 45 de mi
nute n-am înregistrat nici un șut 
pe spațiul porții I După pauză, 
partida cîștigă în spectaculozitate 
și, în min. 51, înregistrăm - rima 
ocazie reală de gol: Marinescu 
șutează cu boltă, dar puțin peste 
poartă, tn min. 65, tot el salvea
ză ta propriul careu din fața lui

Ignat. Rapid are o nouă ocazie 
In min. 70, dar pătrunderea lui 
Țîră nu se soldează decît cu o 
lovitură de colț. In min. 78 Toa- 
der se remarcă, blocînd șutul pe
riculos al lui Vlădoiu.

tn prelungiri, atacurile se suc 
ced în egală măsură la ambele 
porțl, pentru că piteștenii — până 
atunci preocupați mai mult de 
apărare — joaoă ceva mal hotă- 
rît In ofensivă'. El puteau decide 
jocul în favoarea lor, ta min. 
11S, când Ignat a reluat slab cu 
capul, din poziție centrală șl, ta 
min. 118, cînd tot el a șutat 
din nou pe Ungă bară, din col
țul careului de ( m. Șt rapi- 
diștil puteau obține calificarea 
înainte de a se recurge la lovi
turile de la II m, dar Bozeșan I 
(min. 118) a șutat slab și Spe
riata a reținut.

La penaltyuri, după prima se
rie de cîte 5 execuții, scorul a

r I

fost egal 4—4. Pentru F.C. Argeș 
au înscris Badea, Ignat, Pîrvu, 
Bănuță a ratat șl a înscris, din 
nou, Vlădoiu. Pentru Rapid au 
marcat Tîră și Rada, a ratat Bo
zeșan I și au înscris, apoi, Goan- 
ță și Vlad. La acest scor piteș- 
țeanul Voicu execută ta bară, 
Cîrstea transformă și Rapid se 
califică astfel pentru sferturile de 
finală, cu scorul general de 5—i 
(0—0, 0—0, 0—0), calificare meri
tată după aspectul generali a3 
partidei.

A condus bine C. Gheorghe 
(Suoeava) formațiile:

RAPID: TOADER — Marinescu, 
MATEI, RADA, Bacos (min. 91 
Vlad) — Popa, Cîrstea, GOANȚĂ 
Stoica (min. 80 L. Die) — TIRA 
Bozeșan I.

F, C. ARGEȘ: Speriata —
Voicu, SIMION, PIRVU, Bănu
ță — Mihai, Vilău, BADEA — 
Obrașcu (min. 85 VLADOIU), 
Gheoacă, Grigoriu (min. 46 Ignat).

Radu URZICEANU

FAGARAȘ, 4 (prin telefon). 
Intr-un cadru splendid, pes
te 4000 de localnici au aștep- 

cu mare interes întîlni- 
oelor două 
Hunedorenii 
elaborat, mai siguri 

ei, dar șd ploieștenii au 
puns tăios, în viteză, pe 
traatac. Superioritatea echipei 
hunedorene 
a jocului a 
mai multe 
zii de gol. 
apoi Tîmoveanu de două ori 
(min.
rare, 
parcă 
porții 
trolu] 
gan. de la 6 m. a șutat afară. 
Repriză frumoasă, dar fără 
goluri. Primele 15 minute ale 
reprizei secunde au fost mai 
monotone; o luptă surdă, am 
spune, după care Petrolul a 
trecut ,Ja pupitru** și, în min. 
71. • reușit deschiderea scoru
lui: centrare Catinca și reluare 
puternică, on capul, a Iui MA
NEA. Ultimele 15 minute ale

tat 
rea 
A. 
mai

divizionare 
au jucat 

pe 
răs- 
con-

în această parte 
fost exprimată prin 
(și mai dare) oca- 
Văetuș (min. 14),

22 și 42) aiu ratat situații 
cete ale ultimului fiind 
de neconceput (în fața 
goale !). A avut și Pe- 
o ocazie mare, dar Dră-

reprizei secunde marchează o 
tresărire firească, de orgoliu, 
a hunedorenilor, care prin 
KLEIN (șut puternic tn mia 
85) au egalat.

In cele 30 minute suplimen
tare, ambele echipe și-au 
jucat cu ardoare șansele. Ele 
au aparținut mai mult hune- 
darenilor. care, pe drept, în 
mim 116. au înscris: la o lo
vitură liberă de la 16 m. s-a 
pregătit KIein... dar a șutat, 
imparabil, Ia „păianjen". VA- 
ETUȘ și 2—1.

A arbitrat foarte bine R. 
Petrescu (Brașov).

CORVINUL: Ion iță — Bar- 
dac, MĂRGINEAN, Stroia 
(mim. 56 Ilaș). BEJENARU 
(min. 93 Costăchescu) — Bur
lan, Bulgaru. KLEIN — Tîr- 
noveanu, Hanganu. VAETUȘ.

PETROLUL: DÎRJAN —
Popa, Stan, PANCU. Dima “ 
Hîncu, O. Gri gore. DRAG AN 
— Catinca (mim. 95 Dinu), Za- 
firis (min. 26 Stefănescu). I. 
MANEA.

Modesto CERRARINI
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• SCHIMBĂRI DE DATE IN 
CALENDARUL COMPETIȚIONAL. 
Forul de specialitate face cu
noscute următoarele modificări 
de date din calendarul competi
tions! : etapa a 30-a, care urma 
să se dispute in ziua de 28 mai, 
se va desfășura miercuri 25 mai, 
iar etapa a 31-a, programată la 
5 iunie, va avea loc la g iunie, 
Sferturile de finală ale Cupei 
Bomâniei au fost reprogramate 
pentru duminică 5 iunie. Rea
mintim că la 11 mai vor avea 
loc și restanțele 
Flacăra — S. C.

tapa a F. C. Olt — Steaua
(20) și Oțelul — Sportul Studen
țesc (25).

JOC SPECTACULOS, CALIFICARE FARA DUBII
Universitatea Craiova — S. G Bacău 2—1 (1—1)

Diviziei A :
Bacău (din e-

• CRITERIUL CENTRELOR 
VIITORUL, rezultatele etapei din 
28 aprilie ; Craiova — Iași 4—1 
(2—0), Brașov — Buzău 8—4 
(1—0), Pitești — Bacău *—2 (2—0) 
și București — Galați 0—0 — ta 
seria I ; Hunedoara — Tg. Mu
reș 1—0 (0—0). Bistrița — Timi
șoara 0—1 (0—1), Sibiu — Alba 
Iulia 0—0 — în seria a n-a. Par
tida Oradea — Arad a fost «mi
nată pentru 3 mai.

ALBA IULIA, 4 (prin telefon). 
Partida a plăcut celor circa 
12 000 de spectatori prin jocul 
curat și deschis, la victorie, al 
ambelor formații. Băcăuanii au 
taceroat, 
complexul locului din clasamen
tul campionatului, avîntlndu-se 
spre poarta tal Lung. Numai că 
partenerii au replicat destul de 
repede prin combinații pe toată 
lățimea terenului. Prima breșă : 
Bleu șarjează pe Bttaga. dar

dJn start, să evite..

centrarea înapoi este reluată de 
Șt. Stoica tntr-un adversar 
(m*n. 16). Și după alte două o- 
cazli (min. 14 — „slalom" Ad. 
Popescu, „boltă* pe bară; min. 
17 — șut Geolgău pe lîngă poarta 
Iul rtmpeanu. ca și bătut) șl 
trei cornere consecutive, tn min. 
î# Bleu „lucrează* o minge p» 
stingă, centrează scurt și BIȚA 
marchează din apropiere : 1—4. 
In min. 37 vine. Insă, etalarea t 
ta urma unei frumoase „croșe-

DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
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CÎȘTIGURILE TRAGERH EX
CEPȚIONALE LOTO A PRIMĂ
VERII DIN 24 APRILIE 1988

FAZA I : cat. 1 : 2 variante
25% ® cîte 50.000 lei ; cat. 2 : 1 
variantă 100% a 23.819 lei (din 
care o excursie de două locuri 
în R. D. Germană șl diferența 
în numerar) și 14 variante 25% a 
cîte 5.955 lei ; cat. 3 : 6 100% a 
5.836 lei (din care cîte o excur
sie de un loc în R. D. Germană 
șl diferența în numerar) șl 47 
25% a 1.459 lei ; cat. 4 : 98,50 a 
1.052 lei ; cat. 5 : 203,25 a 510 lei; 
cat. 6 : 443,25 a 300 lei ; cat. 7 : 
593,75 a 200 lei ; cat. 8 : 3.804 50 
a 100 lei.

faza A n-a : cat. A : 1 va
riantă 25% a 50.000 lei ; cat. B :

14 25% a 5.604 lei , eat. C : 10,25 
a 6.266 lei ; cat. D : 83,50 a 769 
lei ; cat. E : 926,50 a 100 lei.

Cîștigurile de cîte 50.000 lei au 
revenit partîcipanțllor Făt Ata- 
nasie din Cărei (jud. Satu Mare), 
Mîndu Dumitru din București — 
ia faza I, respectiv Jianu C. ion 
din corn. Grădinile (jud. Olt) — 
la faza a Il-a.
NUMERELE 
TRAGEREA 
DIN 4 MAI : 
6 23 27 18 21 
a Il-a : 29 44
total de cîștiguri : 600.671 lei, 
din care 73.414 lei. report la 
categoria 1.

EXTRASE LA 
PRONOEXPRES

Extragerea I : 
41 : extragerea 

15 26 32 3. Fond

MAI ȘI IUNIE PE LITORAL
I.T.H.R. BUCUREȘTI vă oferă vacanțe în 

toate stațiunile de pe Litoral, ultima zi de 
sejur fi!nd 15 iunie.

Plecări zilnice.
Cazare și masă — 71 lei de persoană.
Tratament la hotel „Mangalia" cu plecare 

la 9 mai.
înscrieri și informații la toate agențiile de 

turism ole I.T.H.R. București.

țări", tot pe stingă, a iui Penoff. 
ANDRONIC proiectează um 
splendid voleu direct in plasă r 
1—1.

Craiovenli vor lua din nou a- 
vantaj: după pauză, la o impe
tuoasă pătrundere <n careu. P. 
Badea este „contrat* pe linia 
de 14 m, mingea ricoșată la B1CA 
fiind trimisă, pe lîngă Arvin te, 
ta gol : 2—1 (min. 50). Dominînd 
minute în șir de acum înainte, 
craiovenil vor avea alte bune 
situații de a înscrie (în min, 60 
șutul tai P. Badea este respins 
cu greu in față de portar, iar 
ta min. 70 șt. Stoica „zboară" 
ca... vtatul pe lîngă un apărător 
dar trage defectuos din 6 m).
Airvinte parează cîteva șuturi 
tari, de la distanță, tăcîndu-și o 
promițătoare reintrare ta poarta 
băcăuanilor, oare vor zvîcnl de 
cîteva ori pe contraatac fără pu
terea de a mal periclita o vic
torie fără dubii, chiar dacă sco
rul nu o arată.

Arbitrul I. Igna (Timișoara) Q 
condus foarte bine formațiile ț

UNIVERSITATEA: Lung— Ne- 
grilă. IRIMESCU, E. Săndoi 
(mln. II N. Zamfir). AD. PJ- 
PESCU — BIOA, GEOLGAU. P 
BADEA — Șt. Stoica (min. 4. 
Cloroianu), BIȚA. Bîcu.

B.C. BACAU: Cîmpeanu (min. 46 
AHVTNTE) — Andrleș, VASTLA- 
CHE, Borcea, Blfeel — Tlsmăna- 
ru, ivanov, PENOFF — andro- 
mc, CJr. Bava. Fulga.

George ROTARU



LOCUL 4 IN turneul de polo rm VICTORII
DE LA

Șl CITEVA
Lotul nostru de polo a parti

cipat la tradiționalul turneu 
de la Tbilisi, despre care ne 
oferă unele amănunte antre
norul federal A. Grlnțescu : 
„Pe lingă campioana europea
nă, reprezentativa U.R.S.S., au 
mai fost prezente patru for
mații aflate in cursa pentru 
calificare la J.O. — Ungaria, 
Australia, Grecia, Bulgaria —. 
echipele R._S.S. Gruzine și 
cea de tineret a Uniunii So
vietice. Competiția a fost câș
tigată de prima garnitură a 
gazdelor, la egalitate de punc
te cu Ungaria (cu care a ter
minat la egalitate. 9—9). dar 
cu golaveraj superior. Echipa 
noastră, aflată la primul tur
neu după „europenele" din vara 
trecută, s-a clasat, prin jocul 
rezultatelor, a doua in grupă 
(9—6 cu Bulgaria. 11—12. cu 
Ungaria. 12—13 cu Gruzia) și 
a fost a patra în clasamentul 
final, deoarece in disputa 
pentru locurile 1—4 a înregis-

ULTIMUL TURNEU LA POLO
(Urmare din pag. 1)

tă, iar după ce NUȚU a trimis 
cu sete balonul în plasă în 
min. 18, reducerea handicapu
lui la minimum părea iminentă 
în min. 20,27, cînd Angelescu 
a scăpat pe contraatac doar cu 
Simion in față, spre a rata 
însă copilărește! O dată trecut 
acest (posibil) moment psiholo
gic, dinamoviștii au abordat 
iarăși cu vigoare ultimele șapte 
minute, ajungînd chiar la pa
tru puncte avans, grație lui 
HAGIU — din 4 m și Ș. Po- 
PESCU — execuție pe drept a- 
ptaudată. Putea fi mai mult de 
7—3, dar portarul Stelei, Gh. 
Popescu, a avut unele inter
venții prompte. A fost, în 
schimb... 7—5, într-un final în

TBILiSI 
EXPLICAȚII...

trat infrîngeri la U.R.S.S. (7— 
9) și Australia (9—12). A ieșit 
in evidență lipsa jocurilor tari 
din ultima vreme. Inconstan
ța de la meci la meci și de la 
repriză la repriză, forța scăzu
tă în contactul cu adversarul, 
precum și marile ratări din 
momentele decisive (Hagiu,'Ar
delean, Angelescu) ne-au pri
vat de unele rezultate favora
bile. Se poate totuși aprecia 
că Diaconu, Hagiu (pentru a 
șasea oară golgeter al acestui 
turneu), Gordan sau Angeles
cu âu avut perioade bune de 
joc, în timp ce Moiceanu și Ș. 
Popescu sînt in revenire. Tră- 
gind învățămintele necesare, 
pentru viitoarele confruntări 
internaționale, între care Bal
caniada de la București, din 
21—24 iulie, vom continua ac
țiunea de întinerire, pe lingă 
un Angelescu, Olaru sau Ste- 
mate urmînd să fie verificați 
un Lupescu, L. Balanov. Che- 
țan, sau Ragea".

care ANGELESCU și NUȚU 
s-au arătat mai inspirați.

Antrenorii D. Popescu și, 
respectiv, V.- Rus au folosit 
formațiile: DINAMO: Simion — 
E. Ionescu, Ardelean, Hagiu, 
Răducanu, Dan, Ș. Popescu, 
Olaru, Moiceanu; STEAUA : 
Gh. Popescu — Ragea, Fruth, 
Vamoș, Angelescu, Nuțu, L. 
Balanov, Duculeț, Geantă, FI. 
Niță, Chețan. Au arbitrat în 
general atent V. Burdea și V. 
Mediariu (ultimul a considerat 
în două rînduri că nu au fost 
situații de „4 m“ pentru Stea
ua, noi apreciem că se impu
neau).

Despre celelalte întîlniri. în 
prima, am consemnat tot 10—8 
(pe reprize 3—2, 4—3, 1—3, 2—0), 
scorni la care se impunea, în

ACTUALITATEA CICLISTĂ
• Etapa a 9-a Turului ci

clist al Spaniei, disputată con- 
tracronometru pe muntele Na- 
raneo (lingă Oviedo), a reve
nit rutierului spaniol Alvaro 
Pino, înregistrat pe 6,800 km 
in 14 :41. Pe locul al doilea 
s-a situat irlandezul Sean Ke
lly. Lider al clasamentului ge
neral se menține spaniolul 
Laudclino Cubino. • Turul 
Turingiei, criteriu de selecție a

MECI PENTRU CENTURA
MONDIALĂ A MIJLOCIILOR
BELGRAD (Agcrpres). Bo

xerul Iugoslav Ezip Sekovici (31 
ani) va întîlni pe paraguayanul 
Gimenez într-un meci pentru tit
lul mondial la categoria mijlocie 
(versiune CMB), meci ce va a- 
vea loo la 1 iynie la Viena.
In perioada de cînd a devenit 

boxer profesionist, Sekovici a 
susținut 30 de meciuri dintre 
care a cîștlgat 23 (18 prin k.o.). 
Gimenez are în palmares 27 vic
torii și 4 Infrîngeri.

urmă cu o lună, chiar la Cluj- 
Napoca, RAPID BUCUREȘTI. 
De astă-dată însă, în Capitală, 
victoria a fost de partea VO
INȚEI CLUJ-NAPOCA! Un 
succes meritat al formației mai 
sigure ieri, care a condus a- 
proape în permanență. Reali
zatori: Florincescu 4, Bărbu- 
lescu 2, R. Dan, Neagoe (R), 
Colceriu 3, Marc •2, Triteanu 2, 
Blaga, Farcaș, Sabău. Au con
dus D. Paraschivescu — G. 
Chirculete. Foarte convingător 
a evoluat CRIȘUL, cîștigătoa- 
re cu 13—6 (3—2, 2—1, 3—1, 
5—2) în meciul cu C.S.U.- 
T.M.U.C.B. Au marcat Costraș 
4, Fejer 3, Illes 3, Gordan 2, 
Fărcuță (C), Malccu 2, Staciuc, 
Ștefănescu, Popa, Paolazzo. Ar
bitri: V. Goian și R. Timoc.

Azi, de la ora 16, Crișul — 
Voința, Steaua — C.S.U., Di
namo — Rapid. 

echipei RD Germane pentru 
„Cursa Păcii", s-a încheiat, la 
Weimar, cu victoria lui Olaf 
Ludwig, urmat de Jan Schur 
la 4 :52. Ultima etapă, a 6-a, 
a revenit lud A. Frank, crono
metrat pe 125 km în 3 h 07 : 38.
• „Turul regiunilor" a luat 
stfîrșit, la Riccione, ou succesul 
italianului Sergio Carcano, 
urmat de sovieticul Serghei 
Uslamin, la 15 s și Mike Las- 
mann (RDG), la 25 s • Prima 
etapă a cursei de la Dunker
que (Franța) a revenit la 
sprint rutierului belgian Eddy 
Planckaert, înregistrat pe dis
tanța de 90 km în 2 h 06 :41.

FIȘIER - — — — — — — — —

| MARATONIȘTII SE GRĂBESC...
Pentru faptul că traseul unei eurse pe șosea nu este a- 

proape niciodată Identic, la maraton și la marș n-au existat 
recorduri, ci doar cele mai bune performanțe. Șl aceasta de 
ani și aud. Dar, lată că, in ultima vreme, se vorbește tot mai 
adesea doar despre recorduri, considerîndu-se că dacă traseul 
este absolut corect măsurat, în rest celelalte condiții nu mai 
contează. Adică avantajul unei oarecari ooborîrl aste anulat 
de faptul că alergătorul ori mărșăluitorul vine înapoi și urcă 
pe același traseu.

Așadar, cel mai recent ditatre recordurile lumii este cel 
al unui miaratonist : etiopianul Belayenh Dinsamo. La 17 apri
lie, pe traseul de ia Rotterdam, același pe care portughezul 
Carlos Lopez realizase, tot în aprilie, dar în 1985, timpul record 
de 2.07:11, alergătorul african a reușit 2.06:30 !

Dinsamo, în vîrstă de 30 de ani (n. 28 iunie 1957), se pla
sează ta prim-planul maratonului acolo unde a mai fost, ou 
28 de ani ta urmă (apariție tot atît de fulgurantă!), sl legen
darul său înaintaș Abebe Bikila.

In 1985 Dinsamo realizase un timp oarecare : 2.28:26. După 
un an însă, totr-un maraton la Tokio, se clasează al doilea, 
ou 2.08:29, iar anul trecut a fost înregistrat ou 2.12:58. Noul său 
record, neprevăzut, a bulversat tabela recordurilor acestei 
probe, retanodtad frumoasa poveste a alergătorilor marato- 
niști de pe înaltele platouri ale Etiopiei :

2.15:16 Bikila (Etiopia)
2.15:15 Tarasawa (Japonia)
2.14 328 Edelan (S.U.A.)
2.14:43 Kilby (M. Britanic) 
2.12:11 Bikila
2.12:00 Shigemtatsu (Japonia)
2.09:36 Clayton (Australia)
2.08:33 Clayton
2.08:13 Salazar (S.U.A.)
2.08:05 Jones (M. Britanic)
2.07:11 Lopes (Portugalia)
2.06:50 Dinsamo (Etiopia)

In recenta cursă record, și aj d 
Salah (Djibuti), a înregistrat de 
țional : 2.07:07. Maratoriștâi lumii

ALE ATLEȚILOR 
ROMÂNI ÎN JAPONIA

TOKIO, 4 (Agerpres). Din. 
concursul internațional de a- 
tletism desfășurat pe stadio
nul din Hiroshima. sportivii 
români au obținut trei victo
rii : Mihacla Pogăceanu a cîș- 
tigat proba de 100 m garduri 
în 13,06, Doina Melinte a so
sit prima la 3000 m, cu tim.prfl 
de 9 : 22,01, iar Sorin Matei s-a 
situat pe locul 1 la săritură în 
Înălțime, cu 2,20 m.

Alte rezultate : 5000 m s
Douglas Wakihird (Kenya) 
13 : 44,99, săritura in lungime 3 
Larry Myricks (SUA) 7,99 m.

1

Roma 10. 8.60
Beppu 17. 2.63

Windsor 16. 6.63
Port Talbot 13. 6.64

Tokio 21.10.64
Windsor 12. 6.65
Fukuoka 3.12.67
Amberes 30. 5.69

New York 25.10.81
Chicago 21.10.84 

Rotterdam 20. 4.85 
Rotterdam 17. 4.88 

ilea sosit, Ahmed Houssain 
asemenea, un timp excep
ta grăbesc !...

Romeo VILARA

„(IDA DAVIS”
(Urmare u

babilitățile el urmînd să joa
ce sîmbătă alături de Florin 
Segărceanu, în proba dedubla. 
®ste desigur posibilă și o altă 
variantă, pe care antrenorul 
Stefan Georgescu o va putea 
ladopta sâmbătă, cu o oră ina- 
lintea începerii partidei, cum 
îi permite regulamentul, Le 
simplu este aproape cert că 
vor juca Florin Seg&roeann șt 
Adrian Marcu.

Arena centrală care va găz
dui meciurile din oele trei rite 
are o capacitate de peste 1200 
de locuri, dar cererile pentru 
bilete sînt mult mai mari. 
Fapt explicabil, din moment 
x» timișorenii sînt obișnuiți de 
xnulți ani să găzduiască me
ciuri de „Cupa Davis". Joi va 
avea loc tragerea la sorți a 
Ordinii meciurilor din oele trei 
zile de concurs. ,

NECAZURILE LUI ROCHE

con-

Ovidiu IOANITOAIA

sting a recidivat, 
forme acute, obll- 
Roclte să se do- 
la Barcelona, spre

în ,,1’Equipe", că sezo- 
1988 e ca și compromis

greșit pără-' 
Șl, cum un 
niciodată sin- 
confruntă șl 
sănătate, mo-

Nu exagerăm cu nimic cînd 
scriem că pentru rutierul ir
landez Stephan Roche 1987 a 
însemnat anul deplinei 
sacrăiri. Poate chiar mal mult, 
al triumfului, socotind că — 
învingător în „11 Giro" șl „Le 
Tour", campion mondial la 
Villach, laureat al trofeului 
Super-Prestige Pernod, Ospă
țul ciclismului etc. — Roche 
a ajuns să fie considerat, de 
majoritatea comentatorilor, 
drept „șeful" plutonului in
ternațional. Sigur că el a re
purtat victoriile de mri; sus, 
și altele, în condițiile absen
ței principalului rival, ameri
canul Greg Lemond, îndepăr
tat de la start de un accident 
de vînătoare șl, ulterior, de 
o apendicită, dar la fel de 
adevărat e că cei mai muițl 
specialiști au căzut de acord 
că „nici măcar un Lemond în 
formă de vîrf n-ar fi rezis
tat vigoare! și aplombului lui 

■ Roche, dezlănțuit ea un ura
gan in 1987“ („Mlrolr du 
Cyclisme").

Numai că, nu-1 așa 7, 1987 a 
trecut și iată-1 acum pe Roche 
mai necăjit și mai descurajat 
ca oricînd, umbra invincibi
lului care a fost 1 Cerul de 
deasupra lui s-a mohorît șl 
nimeni nu poate preciza, nici 
chiar Roche însuși, dacă șl 

. cînd se va însenina din nou I

JNTLRNAIlOMLtLE"
(Urmare din pag. 1)

eu 297 p. După-amiază, cu tra
geri de la 60 m, ea și-a men
ținut poziția, chiar dacă la un 
moment dat, la penultima serie 
(cînd 1 s-a dezlipit o pană de 
la o săgeată) a cedat primul 
loc in favoarea lui Weer.

întrecerea băieților (cu tra
geri de la 90 m dimineață și 
de la 70 m după-amiază) a fost 
dominată de campiontd euro
pean de tineret, sovieticul 
Dmitri Sizov. El a condus „os
tilitățile", ca și reprezentanta 
noastră, de la prima șl pînă la 
ultima serie de săgeți, pe am
bele distanțe, cu punctaje bune 
(283+ 305) care l-au situat pe 
primul loc, cu 588 p. Doi din
tre arcașii noștri — Iosif Szat- 
mari și Gheorghe Pop — 
s-au plasat în urma lui după 
primele două serii de la 90 m.

, A fost, mai întîi, transferut 
irlandezului, de la firma Ita
liană (de ginșl) ,,Carrera" la 
cea italiană (de aparatură e- 
lectronlcă) „Fagor", care s-a 
dovedit repede un fiasco. Ro
che ar fi vrut să facă, lâ 
„Fagor", „nu o echipă, ci o 
familie", dar „Interese diver
gente șl mentalități diferite" 
(l’Equipe") l-au împiedicat 
să-și atingă scopul, noua gru
pare a campionului arătlnd 
azi — după expresia aceluiași 
ziar — ,,ca un vas în care se 
amestecă nepermis de multe 
cocktailuri"?! Recentul „pro
ces de intenție" înaintat de 
patronii „Fagorului" Iul Pa
trick Valcke, unul dintre 
prietenii (șl „locotenențil") 
Iul Roche, l-a pus șl mai se
rios pe gîndurl pe Irlandez, 
care riscă să se lămurească, 
timpuriu, că a 
slnd ,.Carrera", 
necaz nu vine 
gur. Roche se 
cu probleme de 
tiv pentru care șl-a tot ani
nat apariția în sezonul 1998. 
Mal veche, afecțiunea de la 
gen nchlul 
ba încă în 
gîndu-1 pe 
plaseze (și) 
a-1 consulta pe chirurgul ca
re l-a vindecat, mal deunăzi, 
pe Ben Johnson. Din păcate.

DE TIR CU ARCUL
dar numai primul a reușit în 
final un loc mai bun (5—6), cu 
559 p. In schimb, Victor Stă- 
nescu, dar mai ales Puiu Ciu- 
botaru, după un start nesigur, 
au remontat pas cu pas, astfel 
că la sfîrșitul acestei prime 
manșe s-au situat pe locuri 
bune : III — Puiu Ciubotarii, 
cu 570 p și V—VI — Victor 
Stănescu, cu 559 p.
CLASAMENT, femintai 1. Au

rora Chin Matei (România) 814 P, 
2. Kersti Weer (U.R.S.S.) 813 p, 
1. Gabriel* Cosovaa (România) 
608 p, 4. Elena Postnikova 
(U.RA.S.) 60S p, 1. Angelika
Berg (R.D.G.) 001 p, 8. Yvonne
Kohnke (R.D.G.) 391 p. 7. Mal-
gorzata Trolner (Polonia) 081 p, 
8. Olana Nlcolaescu (România) 
581 p. ; masculin : 1. Dmitri Si
zov (U.R.S.S.) 588 P, 2. lan Po- 
poviri (Polonia) 585 p, 3. Puta 
Ciubotaru (România) 570 p, 4. 
Peter Schak (R.D.G.) 562 p, 5—8. 
Victor St&nescu șl Iosif Szatmarl 
559 p (ambii, România).

dwjwwww4

fără nici un rezultat palpabil. 
„Nu simt, a declarat el, nici 
o ameliorare, ba dimpotrivă. 
Am sentimentul că regresez 
și nu mă mal preocupă decît 
să-mi regăsesc sănătatea". 
Medicii sint însă sceptici, Iar 
Roche însuși devine, pe zl ce. 

trece, tot mai irascibil- Phi
lippe Brunei e chiar de pă
rere, " 
nul 
pentru campionul din Dublin, 

' incapabil să se antreneze la 
nivelul pretențiilor și faimei 
sale. Să mal vedem.

• PRELIMINARII OLIMPICE • CLASAMENTUL GOLGE- 
TERILOR EUROPENI • CAMPIONATE ; FRANJA Șl 

POLONIA
• LA BISCHOFSWERDA (RJ>. 

Germană), in meri pentru pre
liminariile turneului olimpia se
lecționata B. D. Germane a în
trecut cu 3—0 (1—0> formația Is
lands!. Golurile au fost marcate 
de MarschaH (min. 25), Peschke 
(min. 7») șl Raab (min. 87). In 
clasamentul grupei conduc echi
pele Italiei șl R. D. Germane, eu 
ette 11 p, urmate de formația 
Portugaliei 0 p.
• IN CLASAMENTUL golge- 

terilor campionatelor europene 
conduce Tanjn Colak (Galataaa- 
ray Istanbul) cu 35 de goluri, ur
mat de Tommy Coyne (F.C. Dun
dee) 33 g. Victor Pițuircă (Steaua 
București) se află pe locul 10 
eu 28 goluri Înscrise, dar, apre
ciază comentatorii, fotbalistul 
român are toate șansele să urce 
spre fruntea clasamentului, în- 
trurit echipa Steaua mai are de 
disputat încă 9 partide, în timp 
ce Galatasaray mai are de jucat 
4 meciuri, iar F. C. Dundee, u- 
n(il singur.
• IN ETAPA a 33-a a campio

natului Franței, Monaco a învins 
pe teren propriu, cu 3—0, forma

ția Racing Club Paris. Alte re

• PE SCURT • PE
BOX. • In turneul internațio

nal de la Karlsruhe, pugiliștli 
cubanezi s-au numărat printre 
protagoniști, clasîndu-se pe lo
cul Întîi la patru categorii, prin 
Emilio Paisan (semlmuscă), Da
niel Miranda (muscă), Ramon 
Gonzales (pană) și Mario Eche
varria (semiușoară). Gonzales l-a 
învins prin k.o. tehnic pe Laszlo 
Szoke (Ungaria). Iată șl alți cîș- 
tlgători : cocoș : Hristov (Bulga
ria), mijlocie mică : Akopkocian 
(U.R.S.S.), semigrea; Bott 
(R.F.G.), supergrea Miroșnicen- 
ko (U.R.S.S.).

PENTATLON MODERN « Con
cursul internațional de la Wa
rendorf (R. F. Germania) a fost 
cîștlgat de sportivul sovietic 
Vahtang lagorașvill, cu un total 
de 5 418 puncte, urmat de Atțlla 
Miszer (Ungaria) — 5 390 puncte 
șl Anatoli Avdeev (U.R.S.S.) —
5 237 puncte. Ultima probă a 
competiției — crosul — a revenit 
cehoslovacului Milan Kadlec, cu 
1 174 puncte.

ȘAH i* Turneul de la Bielsko 
Biala a revenit maestrului polo- 

zultate : Nlort — Nantes 1—3, 
Paris St. Germain — Nisa 0—4, 
Cannes — St. Etienne 1—0, Gi
rondina Bordieaux — Brest 2—0. 
Lens — Laval 1—2, Montpellier —
Auxerre 2—2, L« Havre — Olym- 
pique Marsilia 1—0, Toulon — 
Lille 3—0, Toulouse — Metz 2—0. 
Clasament : 1. Monaco 48 p ; I. 
Bordeaux *1 p : 3. Racing club 
Paris 38 p.
• DUPA 23 de etape, în campio

natul Poloniei continuă să con
ducă Gornlk Zabrze, cu 39 p, 
urmată de Legia Varșovia 32 p 
șl L.K.S. Lodz 31 p. Rezultate s 

Pogon Szczecin — Widzgw Lodz 
1—1, Zagleble Lubin — Legia 
Varșovia 1—2, L.K.S. Lodz — 
Szombierkl Bytom 1—0, Gornik 
Zabrze — Lech Poznan 2—1, O- 
limpia Poznan — Slask Wroclaw 
0—0.

ASEARĂ. la Barcelona, s-a 
desfășurat prima manșă a finalei 
Cupei U.E.F.A. dintre echipa lo
cală Espanol șl Bayer Leverku
sen. Datorită orei tîrzil la care 
s-a terminat meciul, rezultatul 
nu ne-a parvenit. Scorul și une
le amănunte, in ziarul de mîine.

SCURT • PE SCURT •
nez Marek Matlak eu 7 puncte 
din 11 posibile, urmat de Stani- 
sewski (Polonia) 6,5 puncte, 
Podlesiri (Iugoslavia) 6 puncta 
etc.

TENIS • în clasamentul gene
ral al A.T.P. se menține lider 
cehoslovacul Ivan Lendl, urmat 
de suedezii Mats Wllander. Ste
fan Edberg, americanul Jimmy 
Connors, australianul Pat Cash 
șl vest-germanul Boris Becker. 
• In primul tur al turneului in
ternațional de la Mtinchen, con- 
tînd pentru „Marele Premiu", ar
gentinianul Eduardo Masso l-a 
eliminat cu 7—5, 4—6, 7—6 PO
suedezul Peter Lundgren, iar
Marcello Flliplnl (Uruguay) l-a
învins cu 6—3, 4—6, 6—3 pe
Broderick Dyke (Australia).

VOLEI • în Turneul masculin 
de Ia Szekesfehervar (Ungaria), 
reprezentativa Cubei a întrecut 
cu scorul de 3—1 (15—10, 3—15,
16—14, 15—111) formația R.P.D. 
Coreene, iar echipa Ungariei a 
dispus CU 3—0 (15—1, 15—7, 15—10) 
de selecționata de tineret a iugo
slaviei.
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