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Opl medalii cucerite de gimnaștii români la C. E. de juniori

W

GABRIELA POTORAC CAMPIOANĂ EUROPEANĂ LA BÎRNĂ
PARIS, 16 (Agerpres). La 

Campionatele Europene de gim
nastică pentru . juniori de Ia 
Avignon (Franța) sportivii ro
mâni s-au numărat printre pro
tagoniștii competiției, cucerind 
în total opt medalii, dintre 
care una de aur, cinci de 
gint șl două de bronz.

Medalia de aur și titlul 
campioană continentală au 
obținute de Gabriela Potorac, 
situată pe locul întîi la bîmă

ar-

de 
fost

„ Cent ura de aur" i98« o REUȘITĂ REPETIȚIE
PENTRU ASPIRANȚII LA PODIUMUL J. O.
Cea de a XVII-a ediție a 

Turneului nostru internațional 
de box „Centura de aur" s-a 
încheiat duminică dimineața la 
Palatul Sporturilor și Culturii 
cu trei pugiliști români făure
ați: Daniel Dumitrescu (pană), 
Francisc Vaștag (semimijlocie) 
și Mikloș Paizs (supergrea). 
Acum, la ora revenirilor, ne 
întrebăm dacă această recoltă 
de „Centuri" este sau nu satis
făcătoare pentru sportul nostru 
cu mănuși, știut fiind faptul că 
la competiția internațională 
recent încheiată au participat 
cei mai buni boxeri români.

Din capul locului opinăm 
pentru un calificativ satisfăcă
tor (pentru acest stadiu de pre
gătire în 
li-mpice, 
sportiv al 
ansamblu 
pețitorilor 
noastră. Urmînd ca într-un vi
itor comentariu să ne oprim pe 
larg asupra comportării spor-

vederea Jocurilor O- 
principalul obiectiv 
anului). O privire de 
asupra tuturor com- 
justifică aprecierea

CLUBURILE SPORTIVE ȘCOLARE
privi re sintetică e==

AZI, C.S.S. VIITORUL CLUJ-NAPOCA
cînd președintele 

Cluj, Nicolae Mu- 
ne-a îmboldit să vizi- 

,ce-se-se-ul“ care nu are

Atunci 
C.J.E.F.S. 
reșan, 
tăm „ 
un număr, cum se obișnuiește, 
ci un nume, Viitorul, am ple
cat tocmai de la această de
numire, de la întrebarea dacă 
ea se regăsește în fapte, în 
rezultatele muncii oamenilor 
de aici sau nu. Și, fără a an
ticipa prea mult, se cuvine să 
arătăm din capul locului că 
răspunsul e afirmativ. Da, cel 
de la „Viitorul" din Cluj-Na- 
poca lucrează mereu sub im
periul aceleași preocupări — 
creșterea unui viguros schimb 
de mîine. Un schimb al per
formanței clujene în primul 
rînd, dar, vom vedea imediat, 
și al celei românești, în ge
neral.

ARGUMENTUL cel mai eloc
vent îl oferă 
ție demnă de a figura în capul 
oricărei liste 
beție nefilnd
Pentru că spusele directorului 

baschetul, o sec-
(criteriul... alfa- 
unul esențial).

Start in proba motocrosiștllor juniori (Rezultatele etapei a IV-a din campionatul național, in pag. 2—3). roto : A. D. NEAGU

mai 
argint 
39,350 
19,680 
bronz

cu 19,863 puncte, care a 
cîștigat două medalii de 
la individual compus — 
puncte și la paralele 
puncte și o medalie de 
la sol, cu 19,675 puncte.

Dintre celelalte gimnaste ro
mâne s-au mai evidențiat Eu
genia Popa, medaliată cu ar
gint la bîmă — 19,375 puncte 
și Cristina Bontaș — medalie 
de bronz la individual compus 
— 39,050 puncte.

tivilor noștri la „Centura de 
aur", dorim ca în aceste rîn- 
duri să facem o apreciere asu
pra oaspeților, știut fiind fap
tul că valoarea competitorilor 
este cea care, de fapt, dă stră
lucire unei performanțe.

Ediția din acest an a „Centu
rii de aur" a fost, fără îndo
ială una puternică. Cei mai 
mulți dintre oaspeții veniți la 
București au făcut-o în dorința 
unei serioase verificări în pers
pectiva Jocurilor Olimpice. Așa 
se explică faptul că, din cei 
100 d.e boxeri prezenți pe lis
tele de concurs, peste 20, din 
Europa, au cărți de vizită în 
care sînt înscrise titluri sau 
medalii cucerite la campiona
tele momfiale și europene de 
seniori și juniori. Acestora li 
s-a adăugat echipa Cubei, ai 
cărei sportivi nu mai au ne
voie de recomandări de palma
res, ei fiind întotdeauna adver
sari redutabili, exemplar pre
gătiți. După cum se știe, cele 

,a-
obiectiv al întregii

clubului, Mihai Donea 
devârâtul 
activități îl reprezintă, dinco
lo de rezultatele imediate, pro
movările Ia loturile naționale 
și implicit, contribuțiile la a- 
firmări internaționale" — își 
află deplină acoperire, mal în
tîi de toate în realizările bas
chetului feminin. Aurora Dra- 
goș, Margareta Vereș, Ildiko 
Manasses, Tunde Eayedi, Simo
na Morar, Georgiana Geleriu, 
Daniela Bojor sînt doar cîteva 
nume de jucătoare ce au în
vățat A.B.C.-ul sportului cu 
mingea la coș aici, la CSȘ Vi
itorul, spre a pătrunde apoi pe 
poarta diferitelor loturi repre
zentative, de cadete, de junioa
re, dar și de senioare. Iar dacă 
amintim de trei titluri națio
nale la junioare I și tot a*îtea 
la eșalonul următor, dacă vom

Geo RAETCHI

(Continuare în nat) 2-3)

In concursul masculin, Cris
tian Brezeanu și Adrian Ciucă 
și-au adjudecat medaliile de 
argint la sol — 19,150 puncte 
și, respectiv, sărituri — 19,175 
puncte.

La individual compus pe 
primul loc s-au clasat sportivii 
sovietici Svetlana Ivanova — 
39,425 puncte la feminin și 
Aleksandr Kolivanov — 38,300 
puncte la masculin.

mai multe „Centuri" le-au ob
ținut oaspeții sovietici — 4,
prin Serghei Ufimțev (sportiv 
cu mare experiență competițio- 
nală, fost campion al U.R.S.S.), 
la categoria cocoș, Erik Haki
mov, la ușoară (campion euro
pean de juniori în 1982), Viktor 
Karpuhin, la mijlocie, un 
„puncheur" obișnuit cu victori
ile înainte de limită și Ramzan 
Sabiev, la grea (vicecampion 
european, anul trecut la Tori
no). Reprezentativa sovietică a 
cuprins, însă, și alți sportivi 
„cu firmă" care nu au reușit 
să cucerească mult dorita „Cen
tură", între aceștia figurînd 
Hdrian Hvicia (campion euro
pean de juniori 1S84), invins 
în semifinale de Nicolae Iancu 
(AS. Centrala Industrială Vic
toria București).

Echipa Bulgariei a avut, fără 
îndoială, o componență deose
bit de selectă la această ediție 
a „Centurii de aur". Ne refe
rim în primul rînd la cei doi 
laureați: campionul mondial și 
dublu campion continental la 
„semimuscă" Ivailo Marinov, 
și „musca" Serafim Todorov 
(campion european anul trecut 
în Danemarca). Dar nu au fost 
numai aceștia, ci și „semimus- 
ca“ Krasimir Ciolakov (vioe- 
campion european anul trecut 
la Torino), „pana" Kirkor Kir
korov (vicecampion continental 
de juniori 1986), „semiușorul" 
Emil Ciuprenski (campion eu
ropean 1985 și vicecampion 
1987), „ușorul" Boris Abadjiev

Petre HENȚ

(Continuare In vag o s-a)

„FLORETISTELE NOASTRE SE MENȚIN IN ELITA PROBEI
CU INDREPTATITE SANSE

i 5 PENTRU MEDALIILE OLIMPICE"

Interlocutoare: Ana Pascu, secretara F.R Scrimă

Chiar dacă pînă la întrecerile 
olimpice mai sînt aproximativ 
patru luni, scrima se afla 
acum Ia ora fixării „distribuți
ilor" și a „repetițiilor generale", 
protagoniștii participind in cor- 
pore Ia competițiile de vîrf ale

Duminică, sub genericul Daciadei

/WAMI64M A ÎNSOȚIT O SUITA

DE FRUMOASE FESTIVALURI,

CU MII DE COMPETITORI
Frumoasele Festivaluri cul

tural-sportive de primăvară 
au așteptat, parcă, mijlocul lui 
Florar, pentru a invita — în 
săli și pe stadioane — mii și 
mii de elevi, de tineri, de ca- 
meni ai muncii din întreprin
deri șl instituții. Intr-adevăr, 
duminică, în numeroase loca
lități din țară s-au desfășurat, 
sub genericul Daciadei, o suită 
de asemenea îndrăgite mani
festări cultural-sportive de 
masă, Capitala ocupînd un loc 
aparte prin mereu atrăgătoa
rele ei festivaluri de primă
vară.

Am fost, vrem să spunem, la 
arena Progresul, unde repre
zentanții asociațiilor sportive 
școlare și sindicale din Secto- (Continuare in pag. 2—3)

La „Festivalul primăverii" din comuna Chitită, tinerii judoka de 
la Clubul Sportiv Sătesc Ilfov au făcut o reușită demonstrație 

de curaj și Indeminare

/n primul meci al finalei „Cupei I.H.F."

LA PREGĂTIRI TEHNICĂ Șl EORJĂ EIZ1CĂ
EGALE, IÂCIICÂ MÂI «UNA

Â BĂIMĂRENIL8R
Rezultatul obținut de H.C. 

Minaur Baia Mare în primul 
meci al finalei „Cupei IH.F." 
este, fără îndoială, o performan
ță de real prestigiu- La Kau
nas, în Palatul Sporturilor, 
față în față cu deținătorii tro
feului, puternicii handbaliști 
sovietici, a căror forță de a- 
runcare și pregătire tehnică 
fizică au fost imeresionante, 
băimărenii au echilibrat repede 
situația. La un randament fi
zic aproape egal, balanța, în 
această privință, înclinînd,

preolimpic, adică lasezonului__  __  ____
turneele de cat. A, contind pen
tru Cupa Mondială, știut fiind 
faptul că în anul olimpic Cam
pionatele Mondiale nu se des
fășoară. Iată de ce o asemenea 
mare competiție, cum este Tro-

CU ATRAGATOARE ÎNTRECERI,

rul 5 au îneîntat piin întrece
rile și demonstrațiile lor de 
gimnastică și lupte îndeosebi, 
unde cîntecul, sportul — voia 
bună, adică — au fost la ele 
acasă. Succes de public șj de 
competitori a avut și Festiva
lul sportiv al tineietului din 
Sectorul 6: program bine gîn- 
dit, pregătit în amănunt. Miez 
de lună mai a însemnat și 
Festivalul jocurilor sportive, o 
îneîntătoare acțiune organiza
tă pe Stadionul Tineretului, cu 
echipe ambițioase, bine pregă- 
tie, din cluburile și asociațiile 
sportive ale Sectorului 1.

Vasile TOFAN

A FOST DECISIVA
de partea handba- 
lituanieni, decisivă

uneori, 
liștilor 
s-a dovedit a fi gindiiea tac
tică a antrenorului 
nă, pe de o parte 
rea, întru totul, de 
tivi, a indicațiilor 
momentul cînd Granitas a tre
cut la o apărare agresivă și 
foarte apropiată de linia de... 
centru, Minaur nu a intrat în

Lascăr Pa
și respecta- 
către spor- 
primite. In

Ion GAVRILESCU

(Continuare tn pao a s-a)

fcul Hesperia, de Ia Como (Ita
lia), a adus pe planșe cele mai 
bune floretiste ale lumii.

— Deci, cum a fost la Como?
— Ca prezență a sportivelor, 

ca la un campionat mondial și, 
în plus, cu marea majoritate 
a factorilor de decizia în ceea
oe privește selecția (antrenori, 
conducători de federații) pen
tru apropiatele Jocuri Olimpi
ce! Trofeul Hespena a fost oea 
mai puternică confruntare pre- 
olimpică, penultima din calen
darul turneelor de categoria A, 
..Cupa Iso“ (R.D.G.) urmînd să 
încheie, practic, pregătirea prin 
concursuri a candidaților olim
pici. Așa se explică de ce prin
tre cele 133 de floretiste, din 16 
țări, s-au aflat LOTURILE — 
deci trăgătoarele aflate in ve
derea selecționerilor — Fran
ței, R.F.G-, Italiei României, 
Ungariei și U.R.S.S., princi
palele aspirante la podiumul

Paul SLAVESCU

(Continuare ta pag. 2-3)



In campionatul masculin de volei

STEAUA ȘI-A MĂRIT AVANSUL
Revenim cu citeva amănunte 

de la meciurile de simbătă și 
duminică din cadrul campiona
tului masculin de volei.

LOCURILE 1-6
UNIVERSITATEA 

IOVA — STEAUA 
(0—3 și 2—3). In prima întilnire 
craiovenil au avut o evoluție 
modestă șl, pe fondul unor gre
șeli personale, au permis cam
pionilor să cîștige clar. Riposta 
gazdelor a fost, însă, net supe
rioară în meciul de duminică, 
rezultînd o luptă echilibrată vre
me de 4 seturi, cu imprevizibile 
schimbări de situații pe tabela 
de marcaj (de pildă, în setul 3 
bucureștenii au condus cu 11—5, 
dar studenții au egalat și au cîș
tigat în prelungiri). Victoria Ste
lei a survenit, pe merit, după 
două ore și 38 de minute. In 
ambele jocuri, echipele au avut 
cîte un solist: Dascălu (alături 
de care s-au mai remarcat Io
nescu și Constantin) la învingă
tori, Schoberl la învinși. Arbitri: 
Fl. Scortaru — E. Mendel (Șt. 
GURGUI, coresp.).

VIITORUL DINAMO BACAU — 
DINAMO BUCUREȘTI (3—2 și 
6—3). Sîmbătă, în urma unul joc 
epuizant, cu dese răsturnări de 
scor, au cîștigat gazdele, de la 
care s-au evidențiat Crețu, A, 
Ion și Dumitru. Meciul de du-

mai avut aceleași 
și spectaculare, 

ferm 
in 
cu

C.F.R. CKA- 
BUCUREȘTI

minică nu a 
valențe tehnice 
bucureștenii impunîndu-se 
(cu excepția primului set, 
care băcăuanii au condus 
6—0 și 14—8). Cei mai tuni de la 
oaspeți au fost Vrîncuț, Căta- 
Chițiga și Drăgușin. Arbitri: S. 
Popescu — Al. Ignat (Fl, FILIO- 
REANU coresp.).

ELCOND DINAMO ZALAU — 
TRACTORUL BRAȘOV (3—0 și 
3—0). Cele două formații n-au 
îneîntat deloc prin jocul prac
ticat, dovedind că încă nu își 
găsesc cadența în prima grupă 
valorică. Gazdele și-au dorit vic
toriile și au luptat mai mult 
pentru ele, obținîndu-le cu une
le emoții doar la începutul fie
cărei partide. Cei mai bun de la 
gazde (și de pe teren) a fost tî- 
nărul Vlaicu, în timp ce de ia 
oaspeți mai bine s-a prezentat 
Pustiu. Arbitri: Ov. Flo-rea — E. 
Ududec respectiv E Ududec — 
M. Ioanovici (N. DANCIU, co
resp.).

In urma acestor rezultate, 
Steaua și-a mărit avansul la 
trei puncte în fruntea clasamen
tului, iar sălăjenii au urcat — 
locul 3.

LOCURILE 7-12
RELONUL SAVIN EȘTI

A.S.A ELECTROMUREȘ TG. MU
REȘ (3—0 și 3—0). Cu combinații 
reușite în atac și cu blocaje

pe

ferme, gazdele n-au lăsat nici o 
speranță mureșenilor. Cei mal 
buni de la gazde au fost Buruș, 
Vițelaru șl Savu. Arbitri: D. Ro
taru — G. Simulescu (N. MAR- 
CU, coresp.).

EXPLORĂRI MOTORUL C.S.Ș.
2 BAIA MARE — C.S.M.U. SU
CEAVA (3—1 șl 3—0). Prestație 
bună a băimărenilor și victorii 
absolut meritate, dar nici repli
ca sucevenilor nu a fost negli
jabilă, mai ales în ceea ce pri
vește apărarea la fileu. Remar- 
cărl: Moroianu, Relsstcld, Marc 
și Pricop de la învingători, Mîn- 
dru, Mărginean și Mogoș de la 
învinși, tn al doilea meci, la 
gazde au mal jucat bine Dumi
tru și Todoran. Arbitri: M. Sta- 
mate N. Grigorescu (A. CRIȘAN, 
coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
C.S.U. SĂNĂTATEA ORADEA 
(3—2 și 0—3). Joc sub nivelul Di
viziei A (C. CREȚU, coresp.).

TURNEU LA DINAMO
în cadrul manifestărilor prile

juite de aniversarea a 40 de ani 
de existență a clubului Diramo, 
ieri a început un turneu inter; 
național feminin de volei. Iată 
primele rezultate: Dinamo Bucu
rești — Lotul Național de juniori 
II 3—1 (6, —9, li, 6), Calculatorul 
București — Dynamo Berlin 3—1 
(13, 10, —10, 15). Turneul continuă 
astăzi și mîine de la ora 16.

i~im—"-'lin im»iimn imr:• ——. ■ .

Una din fazele unui meci așteptat cu mult interes la Constanta, 
Farul — Dinamo Foto : Gabriel MIRON

Marginalii la campionatul de rugby

REDACȚIA ÎNTREABĂ, FEDERAJIILE RĂSPUND
(urmare Hm pag 1) (32

Dl
AL P

Primăv 
cioasă ci 
arată o ] 
curs a c 
lași, uni. 
lecționați 
niei care

sublinieri 
velația £ 
toare de 
se menți 
plafonul 
consacră 
tru a pa 
tiv, Dan 
cu mult

Turned

olimpic, enumerarea fiind alfa
betică și nu valorică.

— Rezultatele au fost urmă
toarele: din cele 6 floretiste 
române (Elisabeta Tufan, Ro
zalia Husti, Reka Lazăr, Clau
dia Grigorescu, Geurgeta Bcga 
și Laura Badea) primele 5 (a- 
dieă echipa vicecampioană 
mondială ’87) s-au calificat in

La Eforie Nord

OASPEȚII SE REMARCA

IN TURNEUL DE ȘAH
La Eforie Nord întrecerile din 

cadrul Turneului internațional 
de sah au trecut de jumătatea 
desfășurări- ior, fără să aducă, 
deocamdată, satisfacții deosebite 
pentru jucătorii români. Cel mal 
mult! dintre aoeștia se află, după 
opt runde, în jumătatea a doua 
a clasamentului, iar oaspeții o- 
cupă locurile fruntașe. Dar iată 
cum arată acest clasament, îna
intea celei de a 9-a runde (în 
paranteză numărul de partide 
disputate pentru flecare jucă
tor) : E Ubilava (U.R.S.S.) 5 p 
(7) H. Griinberg (R.D.G.) 4,5 p 
(7), D. Kosici (Iugoslavia), W. 
Unzicker (R.F.G.) — 4,5 p (8), 
C. Ionescu, V. Stoica (ambii 
România) — 4 p (8), Fl. Gheor
ghiu, M. Ghindă (iambii Româ
nia. P. Haba (Cehoslovacia), E. 
Vasiukov (U.R.S.S.) — 3,5 p (7), 
M. Marin 3 n (8), P. Ștefanov 
2,5 n (7) O. Foișor (toți Româ
nia) 2 o <7).

faza eliminărilor directe 
trăgătoare); dintre acestea, Tu
fan și Husti au ajuns, în finala 
de 8, printre învinsele primei 
aflindu-se vest-germana Fich- 
tel, campioana mondială de se
nioare 1986 și de tineret 1988. 
In finală. Husti a pierdut in 
prelungiri la Funkenhauser 
(R.F.G.) cu 7—9, iar Tufan la 
sovietica Vosciakina (3—8), în
vingătoarele fiind chiar ceie 
care și-au disputat finala, unde 
victoria i-a revenit sovieticei 
(8—1). Cum apreciați aceste re
zultate ?

— Pe baza poziției fiecărei 
floretiste pe tabloul final, 
România s-a clasat pe locul 3, 
după U.R.S.S. și R.F.G., ceea 
ce arată că sîntem la această 
oră printre primele patru e- 
chipe din lume. De altfel, în 
finala de 8 au fost trei flore
tiste din R-F.G. (Funkenhauser, 
Fichtel și Dobmeier), cîte două 
din România (Tufan, Husti) și 
din Italia (Traversa, Spenatto) 
și una din U.R.S.S. (Vosciaki
na). Adăugind și faptul că re
prezentantele noastre Elisabeta 
Tufan (campioana mondială 
en-titre) și Reka Lazăr se află 
acum printre primele 10 flore-

tiste în clasamentul Cupei Mon
diale, rezultă că pregătirea 
pentru J.O. respectă indicii ca
litativi preconizați, plasînd e- 
chipa noastră cu șanse reale 
în cursa pentru medaliile olim
pice.

— Ați fost recent, în calita
te de membră a Directoratului 
tehnic, din partea F.I.E., la a 
doua ediție a Campionatelor 
Mondiale do cădeți (15—17 ani), 
desfășurată Ia Cabries-en-Pro- 
vence (Franța). Se susține a- 
ceastă preocupare a Federației 
internaționale de a extinde 
aria marilor întreceri de 
scrimă?

•— Dacă ținem cont de inte
resul crescînd al publicului, 
da, la întreceri participînd în 
fiecare zi în jur de 6 000 de 
spectatori, aproape întreaga 
suflare a localității! Compri
marea programului, cu cele 4 
probe în două zile (mai puțin 
de 16 concurenți de fiecare 
armă — învingători: floretista 
italiancă Occhlpîni, floretistul 
cubanez Gregory, sabrerul un
gur Barovski și spadasinul ca
nadian Shong), s-a dovedit sa
lutară. Nu însă și sistemul ea- 
lificatoriu prealabil competiției 
finale, care aduce pe planșe 
doar echitabila reprezentare 
geografică nu și valorică !

Surprinși de suita unor re
zultate mai puțin obișnuite, în
registrate mai ales în returul 
campionatului Diviziei A de 
rugby, foarte mulți iubitori ai 
acestui sport se întreabă ce se 
întâmplă: există realmente un 
asalt al „provinciei" sau se la
ce simțit un regres valoric în 
rîndul formațiilor fruntașe din 
Capitală?

Consultați, cei mai mulți din
tre tehnicieni optează pentru 
prima parte a alternativei, 
considerînd că se conturează 
tot mai mult o creștere a po
tențialului de exprimare a unor 
echipe din țară. în sprijinul a- 
firmației este folosit cazul 
„Contactoarelor" Buzău, acum 
pe locul 5. O echipă care, prin- 
tr-un temeinic proces de pre
gătire (început de Petre Cos- 
mănescu șl continuat, acum, de 
Ion Țuțuianu) și-a creat o ast
fel die osatură îneît, lată, reu
șește rezultate (aparent) ne
scontate: victorii clare acasă 
(cea mai edificatoare, la Dina
mo, cu 18—11) scoruri strînse 
în deplasare (15—17 la Farul, 
după o partidă aflată sub sem
nul echilibrului) și chiar victo
rii (9—6 la Gri vița Roșie, chiar 
pe stadionul din Parcul Copi
lului. ..).

Universitatea Timișoara ar fi 
o altă echipă cu 
creștere valorică, 
plica dîrză dată 
după un 6—3 la 
ria categorică la 
și alta, strategică, la „Poli" Iași 
(20—17), în orașul de pe Ba- 
hlul, în fața unei formații pe 
cale de maturizare, de vreme 
ce reușește, la rîndu-i, să cîș-

AL „BUCUREȘTENELOR“ ?
tige la Dinamo (19—13), -ă țină 
în șah pe Știința Daia Mare, 
(9—9), revelația returului și să 
termine în avantaj, în depla
sare, la Grivița Roșie (26—18). 
Chiar și unele echipe situate în 
treimea inferioară a clasamen
tului se „văd" tot mai mult; 
de pildă, C.S.M. Sibiu: 25—21 
cu Steaua(i); C.S.M. Suceava, 
care întrece pe Farul «9—3), 
face scor strîns la Baia Mare 
(10—11) și acasă cu Steaua 
(15—18, după ce a condus cu 
12—6!), apoi dispune de Grivi
ța Roșie (26—21).

Este, desigur, încurajator a- 
cest echilibru de valoare care 
se manifestă în campionat pe 
care l-am dori reflectat, în 
principal, însă, în competițiile 
internaționale, în toamnă înde
osebi. Atunci vom fi în măsură 
să formulăm o concluzie mai 
aproape de adevăr.

Tiberiu STAMA

CLASAMENTUL LA ZI

CONPR

o remarcabilă 
Dovadă, re- 

Stfelei (12—20, 
pauză), victo- 
Farul (30—12)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.. Știința Petr. 17
11. CSiM Sv.
12. Sp. Stud.

STEAUA 
Știința B.M
Dinamo 
Farul
Conțâictoare 
Undversdt. 
Gri vi ța R. 
Poli. Iași 
CSM Sibiu

17
17
17
17
17
17
17
17
17

17
17

1
3
2
1
2
0
1
1
0
5 
0
0

366-239 
2®6-266
271- 252 
335-333 
264-252
272- 263
273- 316 
215-332 
247-324 
215-501

46
42
39
36
35
35
34
34
31
30
29
17
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CLUBURILE SPORTIVE ȘCOLARE, PRIVIRE SINTETICĂ
(urmare din pag. 1)

lată și rezultatele înregistrate 
în rundele de la sfîrșitul săptă- 
m.în.ii : Foișor — Grflnberg 0—1, 
Ubilava — Marin 1—0. Ștefanov
— Kosic! 0—1 Ghindă — Gheor
ghiu unzicker — Haba șl Stoi
ca — Ionescu remize (runda a 
6-a) ; Koslci — Ubilava 0—1, Io
nescu — ștefanov 1—0, Vasiukov
— Ghindă o—' Marin — Foișor, 
Haba — Stoica si Gheorghiu — 
Unzleker remize (runda a 7-a) 5 
Grtinberg — Marin 1—0, Ștefanov
— Haba 0—1, Unzicker — Vasiu
kov Stoica — Gheorghiu, Ubi
lava — lonesou și Foișor — Ro
șiei remize (runda a 8-a).

DEMONSTRATIE REUȘITĂ
LA CULTLWI

Casa de Cultură a Sindica- 
din orașul de la Mila 80, a 
loc recent — în fața unei 

prima ediție 
“ la cui tu -

La 
telor 
avut ... ______
asistente record — 
a „Cupei Energofort1 _ ______
rism, competiție organizată fără 
reproș de asociația sportivă Vo
ința Galați, cu sprijinul organe
lor locale și a catedrei de Teh
nologie a produselor alimentare 
de la Universitatea gălățeană.

Cu acest prilej au avut loc și 
unele demonstrații oferite de 
multipli’ campioni Petre 
Ciorba (îndeosebi), Nicolae 
Giurgi, Cristian Mihăilescu (lec
tor universitar), Liviu Astanci, 
cărora 11 s-au adăugat gălățeanul 
Marian Tudor, piteșteanul Gheor- 
ghe Vilceanu (55 anii), ieșeanul 
Constantin Pavel, pentru a enu
mera doar pe cițiva din cel 38 
de sportivi.

Iată cîstisătorii acestui con
curs: C. Pavel și D. Floriei (am
bii de la C.F.R. Iasi), N. Giurgi 
(Cuprom Baia Mare), L. ' ' 
(Petrolistul Pitești), P. 
(C.F.R. Iași), Eugenia 
(Cuprom Baia Mare) - 
dividual. Eugenia și

sublinia că nu mal puțin de 
zece dintre sportivele formate 
aici au contribuit, recent, la 
cîștigarea de către echipa U- 
niversitatea Cluj-Napoca a u- 
nui nou campionat de senioa
re (al noulea), nu vom putea 
omite cumva contribuția fetelor 
din municipiul de pe Someș la 
ocuparea locului III în Cupa 
Prietenia și la Balcaniadă sau 
a poziției a cincea la C.E. — 
la nivelul baschetului juvenil. 
Mai revine, cînd e vorbi de 
toate acestea un nume, al cu
noscutului antrenor 
Pop... în ce-i privește 
ieți, ei se prezintă la 
bilanț ca finaliști ai 
natului de juniori, cu 
vări masive în formația divi
zionară din localitate, iar des
pre unul, numit Gheorghiță 
Mureșan. se vorbește mal mult: 
a fost descoperit în comuna 
Triteni, are acum 16 ani și e 
înalt de... 2 metri și 15 cen
timetri !

ARGUMENTE are, la rîndul 
său, secția de handbal, cu pre
zențe permanente la turneele 
finale ale competițiilor repu-

Horia 
pe bă- 

ceas de 
campio- 
promo-

blicane, dar mai ales cu ju
cători oferiți an de an lotu
rilor. îi notăm pe Monica Ne- 
delca, Ioan lonuță, Filip Car- 
mi, Cristian Coroian, Claifdia 
Sebeștean, Anca Both, Daniel 
Dume sau Sorin Urcan șl re
ținem că antrenorii Dan Cîr- 
joescu, Gh. Mărgineanu, ceilalți 
colegi ai lor nu vor altceva 
decît să meargă pe același 
drum în continuare. „Doar re
zultatele pot fi... și mai bune", 
completează directorul unității, 
într-un cadru asemănător se 
înscrie voleiul (fete). Șirul e- 
xemplelor începe cu Alina Pra- 
lea, de aici plecată spre per
formanță, continuă cu o Corina 
Savu, Călina Lîliană sau Co
rina Călăcean. Luptele libere 
oferă alte argumente, Călin 
Totezan, spre pildă, cîștigînd 
un titlu național, la cădeți. In
teresant, apropo de această 
secție, e încadrarea ei într-un 
sistem piramidal pe plan local, 
„Viitorul" * constituind baza 
(cadeții), C.S.M. avînd juniorii 
iar Voința seniorii. Cine se o- 
cupă de pregătirea lor ? Un 
fost sportiv al C.S.Ș., Aurel 
Șuteu... înotul o are în prim- 
plan pe dotata Diana Ureche, 
triplă medaliată a Concursului

Prietenia, de perspectivă anun- 
țîndu-se, cel puțin deocamda
tă, Monica Puia, Artur Silber- 
leîtner sau chiar un băiat de 
9 ani, Mircea Popuță. Secția 
a trecut prin destule reorga
nizări, acum pare pe o cale 
bună, pasiunea antrenorului A- 
drian Florescu fiind 
pildă. Tot 
se prezintă 
tivitate în 
mediere, cu 
recente la 
ința (Marc, 
are o prezență activă 
sări între fruntașele seriei Di
viziei de școlari și juniori, la 
capitolul „lansări1’ spre eșaloa
nele superioare amintindu-se 
de Dunca sau Kăcean. La gim
nastică — fete, palmaresul nu 
e prea bogat. Un loc 3 la ca
tegoria a patra anul trecut, o 
sportivă afirmată, Ramona Ol- 
tcanu. în fine, patinaj viteză 
înseamnă o secție ce a fost 
mulți ani fruntașă pe țară, cu 

o 
anume stagnare a activității în 
ultima vreme, încercîndu-se la 
ora actuală înjghebarea unei 
echipe competitive.

dată ca 
după transformări 
și poloul, cu o ac- 
plin proces de re- 

promovări relativ 
divizionara A Vo- 
Triteanu). Fotbalul 

cla-

sportivi la loturi, dar cu
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Astanei 
Ciorba 
Giurgi 
la in- 

_______ _ ______ Nicolae 
Giurgi (proba de perechi).
Telemac SIRIOPOL — coresp.

0 ASTĂZI este ULTIMA ZI în 
care parti ci panțli își mai pot ex
prima opțiunile pentru numerele 
favorite la tragerea obișmiuită 
PRONOEXPRES de mîine, 
miercuri, 8 mal.
• Pentru Iubitorii tragerilor de 

ținui LOTO 2, anunțăm că du
minici >2 mai. vor avea poslbi- 
litat"- să-si încerce din nou șan
sele la formula respectivă, cu 
nelipsitele ciștlguri, inclusiv pen
tru 2 numere !

Reamintim, totodată, că parti
ciparea se. tace pe bilete cu va
loare unică (10 lei), compietlnd 
variante achitate în cote de 
100«/„ S’ 25%.

A LOZUL IN PLIC continuă 
să ofere aceleași importante clș- 
tlgurl in bani sl autoturisme, 
atît ia seriile obișnuite, eît si 
la cele speciale. în această pe
rioadă. prin rețeaua Loto — Pro-

nosport încă mai puteți găsi 
„LOZUL PRIMĂVERII" — emisi
une specială limitată, la care se 
acordă pe țîngă cîștigu.rile în 
autoturisme sau sume de bani, 
și TELEVIZOARE COLOR. NU 
uitat! însă. că. emisiunea filind 
limitată se poate epuiza în orice 
mo—en’ '
• CIȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 11 MAI 1988. 
Cat. 1 : 1 variantă 25% — autotu
rism „Dacia 1800“ (70.000 lei) ;
cat. 2 : 5 variante 25% a 8.276 
lei ; cat. 3 : 13,00 a 3.183 lei ; 
cat. 4 : 63,25 a 654 lei ; cat. 
190,75 a 217 lei ' ~ -----
261 lei ; cat. 
Lei ; Report la

Participantul 
din localitatea 
gricol Ilfov, a 
turism

5 : 
; cat. X : 158,75 a 
Z : 3.698,50 a 100 
cat. 1 : 7.560 lei.

Dondu Aurelian 
Buftea, Sector A- 
cîștigat un auto- 

„Dacia 1300“ (70.000 lei).

REZUMÎND, munca acestui 
colectiv de 35 de specialiști 
poate fi apreciată pe ansam
blu, cu plusurile și minusurile 
menționate. Și dacă vom că
dea de acord cu profesorul Mi
hai Donea asupra existenței u- 
nui remarcabil potențial uman, 
trebuie să subliniem, totodată, 
necesitatea -unui sprijin mai 
substanțial în asigurarea ur.ei 
baze materiale proprii, cores
punzătoare. Acum, CSȘ Viito
rul are sediul și spații pentru 
gimnastică la Liceul de istorie- 
filologie, o sală de volei la o 
altă unitate școlară, trei tere
nuri de handbal (în aer liber) 
la o alta, în rest plătind chi
rie prin diferite locuri. Dorita 
remediere a actualei situații 

■se înscrie, în fond, dezideratu
lui amintit la început, posibi
lității îmbunătățirii . rezulta
telor.

TÎRGU MUREȘ, 16 (prin te- 
lefon). Pe un timp excelent și 
într-o organizare bună, dumi
nică s-a disputat pe traseul 
„Valea Reoe" cea de a patra 
etapă a campionatului național 
individual de motoci os.' între- 
cerea, urmărită de peste 10 C00 
de iubitori ai aoestui sport, a 
reunit la start 77 de concurenți 
(seniori, tineret, juniori). Con
cursul a fost dominat de spor
tivii de la Steaua, ciștigători la 
3 dintre cele 4 clase. La seni
ori, Ernest Mfilner (Steaua) 
și-a adjudecat ambele manșe 
fără a forța, iar urmăritorul 
său Alexandru Enceanu (Stea
gul Roșu Brașov) a avut neșan
sa de a termina cursa a doua 
cu accelerația în rnînă (după

•«BSESE

ÎNTRECERI CU MII
(Urmare din pag. 1)

Da, în luna lui Florar lumea 
iese la plimbare, la mișcare, la 
sport. Duminica trecută, de 
pildă, fostele glorii ale echipe
lor de fotbal Rapid și Progre
sul au jucat pe teren neutru, 
în comuna Chitila, pe primito
rul stadion al divizionarei C, 
„I.U.P.S.", în pauza unui alt 
frumos festival, tot de primă
vară, se înțelege, organizat de 
Clubul Sportiv Sătesc Ilfov, 
cu aportul C.M.B.E-F-S., al 
C.E.F.S. din Sectorul Agricol 
Ilfov, cu acel permanent spri
jin din partea primarului aces
tei înfloritoare așezări, Gheor- 
glie Fițion, președintele de o- 
noare al acestui tînăr și foar
te activ club, cu sediul în co
muna Chitila, cu secții în Bră- 
n-ești, Pantelimon și Mogoșoa- 
ia. Sigur, vom trece peste „pa
uza" acestui reușit festival — 
Motroc, Langa, Ion Ionescu, 
Năsturescu (Rapid), Dinulescu, 
Știrbei, Apostol (Progresul) și 
ceilalți care au intrat pe teren 
știu la fel de bine să conducă 
balonul, cu singura diferență 
că acum nu îl conduc... prea 
mult — pentru a reda cîteva 
secvențe de la această amplă 
acțiune cultural-sportivă.

Așadar, „Festivalul Primăve
rii — Chitila ’88“, cu tribunele 
pline, cu oaspeți de la C-S Ș. 
Triumf (grupa de gimnastică
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LA DANIELA COSTIAN- I 
A CONCURS PESTE 72 mil
așa capri- 

n acest an, 
ibită de con- 
ioștri frun- 
ili a fi se- 
lotul Româ- 
larte în sep- 
Ol'^gice.
tieWiie să 

'acție că re- 
on, aruncă- 
icla Costian 
is dincolo de 
al deplinei 
ionale. Pen- 
înă consecu- 
n a aruncat

72 m : 72,90

m (seria ei a fost următoarea : | 
69,80 m, 70,22 m, 70,90 m, 72,28 I 
m, depășit, 72,90 m). Un rezul- * 
tat remarcabil a realizat și a 
Elisabeta Neamțu care a arun- I 
cat discul la 65,64 m — record • 
personal.

La aruncarea suliței primul I 
s-a clasat recordmanul țării | 
Nicu Roată, dar cu un rezultat 
de 75,14 m. A fost urmat de I 
Constantin Miclea (73,32 m) și I 
juniorul Valentin Jula (69,90 ’ 
m). Heptatlonistele Liliana Năs- ■ 
tase și Corina Tifrca au parti- I 
cipat la săritura în lungime, ■ 
obținînd 6,55 m și, respectiv, - 
6,29 m (R. VIL).

<ilc Diviziei d de tineret Ia ftaschct

ÎTANTA SI CONSTRUCTORUL ARAD
PROMOVAT IN „A"

„OLIMPICII- NOȘTRI AU SOSIT LA ATENA

întreceri viu 
CONPREF 

A și CON- 
ARAD au 

rformanță de 
riizia A de 
urneul final 
eret, la sfir- 
it cunoscute 
ate, a avut 
tor din Coa
lizare ire- 
1 că forma- 

a cunoscut 
il turneului, 
fost învinse 
INPREF, iz
uri surprln- 
ibil în fața 

apre- 
roriteie 
ătoare, 

le-a.u
Dana Teo- 

'), Lavinia 
s (Construc- 
ș (Crișul).
. CONPREF 
(Iulla Alio- 

•an, Dana 
la Neagoe. 
Valeria Do- 
ianea. Mi- 
a Negrilă, 

Sev- 
oi^Ttandaiche, 
■eraori : A- 
nitru și Ma- 

019—59 CU 
instructorul,
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I
I 
I
I 
I
I 
I
I
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I
I

76—63 eu Robotul, 59— 55 ou Co
merțul. 59—57 cu Crișul) ; 2.
Constructorul C.S.Ș. Arad (Lavi
nia Blândul, Gabriela Weicheat, 
Ana Burusz, Monica Neusatz, 
Delia Mare, Carmen Nastor, Dia
na Cdupe, Cartat Ladco, Violeta 
Bolder, Urma iambor, Simona 
Dumitru ; antrenor : Mircea Pri- 
că) 21 p (60—52 CU Crișul, 67—39 
cu Voința, 77—60 cu Robotul, 
83—61 ou Comerțul) ; 3. Crișul 
C.S.Ș. 2 Oradea 20 P (67—55 cu 
Votata. 66—44 cu Robotul, 71—56 
cu Comerțul) ; 4. Comerțul
C.S.Ș. Sf. Gheorghe 19 P (63—35 
cu Voința 53—40 cu Robotul), 5. 
Robotul C.S.Ș. Bacău 19 p 
(43—33 cu Voința), 6. Voința 
C.S.Ș. Urnirea Iași 15 p.

Premii speciale — coșgeteră : 
lulia Alloman (CONPREF) 124 p; 
cea mai tehnică : Lucia Cutuș 
(Crișul) : oea mai bună apără
toare : Diana Ciupe (Constructo
rul) ; cea mai tînără : Erzsebet 
Ambrus (Comerțul).

Cornel POPA — coresp.

• „Cupa F. R. Baschet" în 
Capitală : Olimpia București — 
Voința C.S.Ș. 2 București 86—81 
(44—36), Politehnica C.S.Ș. 4 
București — Chimistul C.S.Ș. 
Rm. Vîlcea 87—93 (45—48). Ulti
mele meciuri au loc azi, în siala 
Olimpia, de la ora 9 : Voința — 
Politehnica. Olimpia — Chimis
tul.
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Vladimir 
1) și An- 
1).

Rozsonczi (I.R.A. Tg. Mureș) | 
32 p., 3. Csaba Tomba (Electro I 
Sf- Gheorghe) 32 p.; clasa 250 
cmc.: 1. Ernest Muîner (Steaua) c 
40 p., 2. Alexandru Ilieș (Stea- | 
ua) 36 p., 3. Laszlo Temeșvari " 
(IRA Tg. Mureș) 30 p. Liderii . 
după patru etape: 50 cmc. — I 
M. Dinescu 138 p ; 80 cmc. — I 
C. Ghinea 143 p ; 125 cmc. — 
El. Pop 40 p.; 250 cmc. — E. I 
Muîner 153 p. (Constantin AL- | 
BU-coresp.).

SERIA I
Metalul Botoșani — A.S.A. Ex

plorări Cîmpulung Moldovenesc
1—0 (1—0). Avîntui Frasin — Re- 
lonul Săvinești 0—0, I.T.A. Celu
loza Piatra Neamț — Construc
torul Iași 2—1 (1—0), Steaua Mâ
nerul Vatar Domei — Aurora 
Tg. Frumos 2—0 (2—0), Metalul 
Rădăuți — Electro Botoșani 3—0 
(1—0), Minerul Gura Humorului 
— Cetatea Tg. Neamț 2—0 (0—0), 
TEPRO Iași — Zimbrul Șiret 
3—0 (1—0). Chimia Fălticeni —
Carpați Gălăneștl 0—1 (0—1).

Pe primele tocuri în clasament, 
după etapa a 24-a : 1. EXPLO
RĂRI CÎMPULUNG 58 p (60—13),
2. Minerul Vatra Domed 42 p 
(32—29). 3. Chimia Fălticeni 38 p 
(57—26) 4. Cetatea. Tg. Neamț
38 o (33—25)... pe ultimele locuri:
15. Raionul Săvinești 29 p 
(32—40) 16. Electro Botoșani 27
p (23—40).

SERIA A H-a
Aripile Bacău — Luceafărul 

Adjud 1—0 (1—0). Unirea Ne
grești — Minerul Comăneștl 2—1 
(0—1). Textila Buhuși — Mecani
ca Vaslu1 4—1 (1—0), Proletarul 
Bacău — Foresta Gugești 2—0 
(0—0). Steaua Mecanica Huși — 
C.S.M Borzeștl 2—0 (0—0), Pe
trolul Molneștl — Constructorul 
Hidrotehnica Focșani 3—0 (0—0), 
MEC AN Mun Gh. Gheorghiu- 
Dej — Partizanul Bacăiu 4—1 
(1—0' Moldosin Vaslui — Lami
norul Roman 0—3 — Moldosin
s-a retras din campionat.

Pe primele tocuri : 1. ARIPILE 
BAC AU 58 o (59—16), 2. Mecani
ca Vas ui 47 0 (47—27), 3. Stea
ua Mecanica Huși 44 p (41—28)... 
pe ultimele locuri : 15. Construc
torul Focșani 20 P (21—44), 16.
Moldosin Vaslui 9 p (18—72).

SERIA A HI-a
Metalul Mangalia — Portul 

Constanta 2—0 (1—0), Ș.N.-C.S.Ș. 
Tulcea — Cimentul Medgidia 1—0 
(0—0), I.M.U.-C.S.Ș. Medgidia — 
Chimia Brăila 1—o (1—0). C. S. 
Progresul Brăila — D.V.A. por
tul Gata ți 2—1 (l—0), Progresul 
Isaccea — Gloria Galați 4—2 
(2—0), CONPREF Constanța — 
Arrubiim Mă"in 4—1 (1—0). Du
nărei C.S.U. Galați — Minerul

Au lost stabilite localitățile unde se vor disputa

PARTIDELE DIN SfERTURIlE D[ fINAEĂ
, ALE CUPEI ROMÂNIEI

După cum se știe la 5 iunie, pe terenuri neutre, se vor 
I disputa cele patru partide din cadruî sferturilor de finală 

ale Cupei României. Iată localitățile unde vor avea loc 
întâlnirile:

| București : 

Brașov :

[Ploiești : 
Rm. Sărat :

RAPID - SPORTUL STUDENȚESC
(Stadionul „23 August")

CORVINUL - DINAMO
UNIV. CRAIOVA 
VICTORIA

Toate meciurile vor începe la ora 17,30.

EFECTELE SERIOZITĂȚII ÎN PREGĂTIRE
Cum nici un meci nu este u~ 

șor, A.S.A. a privit partida eu 
Corvinul cu destule temeri, ști
ind că pchlpia hunedioireană poa
te face oricînd o surpriză în de
plasare (cum a Si făcut, la 
Cluj-Napoca, la Timișoara), iar 
în conjunctura actuală, un pas 
greșit pe teren propriu înseam
nă un... pas spre zona fierbinte 
a retrogradării. Și cu calitățile 
el ofensive, cu o frumoasă mo
bilizare, echipa din Tg. Mureș 
s-a instalat din start la cîrma 
jocului, pe care avea să-l con
troleze cu destulă autoritate. O 
demonstrează și raportul șuturi
lor la poartă (17—2). șl al cor- 
nerelor (10—1), toate aceste ci
fre fiind completate de marile 
ocazii de gol. A.S.A. linsă a cîș- 
tigat doar ou 2—1. De ce ? Mai 
întâi pentru că, în ansamblul e- 
chipei, trei piese au rulat cam 
în gol. Craiu, Er6s și Cr. Mol
dovan (acesta, cu excepția fru
mosului șut, care a întUnit stîl- 
pul din stînga porții tai Ioniță), 
forma șl randamentul total ne
satisfăcător al primilor doi sur
prinzând cel mal mult dacă a- 
vem îr vedere evoluția lor pro

Momentul primului gol al gazdelor înscris de Albu (stînga) în 
partida A.S.A. Tg. Mures — Corvinul (2—l)Foto : Aurel D. NEAGU

DIVIZIA C - REZULTATELE ETAPEI A 24-a
Mahmudia 10—0 (6—0), Lamino
rul Viziru — Victoria IRA Te
cuci 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL MANGALIA 57 p (42—14).
2. Duinârea Galați 44 p (66—23)
— penalizată eu 2 p, 3. Gloria
Galați 43 p (39—29)... pe ultimele 
locuri ; 15. Chimia Brăila 26 p
(26—41) 16 Minerul Mahmudia
4 p (11—76).

SERIA A IV-a
Dunărea Călărași — Ș.N. Olte

nița 4—0 (3—0), Victoria Tăndă- 
rei — Viitorul Ohirnogi 4—0 
(4—0), Olimpia Slobozia — Petro
lul Berea 3—1 (0—1), A.S.A. Bu
zău — Victoria Munteni Buzău
2—1 (1—0), Carpați Nehoiu — U- 
tilaje Grele Giurgiu 2—0 (2—0), 
ISCIP Ulmeni — Chimia Buzău
2—0 (0—0). F.C.M. Dunăreană
Giureiu — Metalul Buizău 1—1 
(1—0). Petrolul Roata de Jos — 
Unirea Urzieeni 4—0 (3—0).

Pe primele locuri : 1. DUNĂ
REA CĂLĂRAȘI 59 p (78—18),
2. Unirea Urzieeni 48 p (56—29),
3. A.S.A. Buzău 39 p (50—26)... 
pe ultimele locuri : 15. Carpafi 
Nehoiu 27 p (26—59), 16. Metalul 
Buzău 26 n (33—33).

SERIA A V-a
I.M.G. București — Metalul Mi

ja 0—1 (0—1). Tehnometal Bucu
rești — C.F.R. B.T.A. București 
2—1 (1—0), Viscolii București — 
Electrica Titu 2—1 (0—0), Minerul 
Sotînga — Automatica București
2— 2 (1—2). Danubiana București
— Petrolul Tîrgoviște 4—2 (0—1), 
Abatorul București — IUPS Chi
tită 0—0. Chimia Găești — 
MBCON București 1—1 (0—1), Ci
mentul Fieni — Avicola Crevedia
3— 1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. META
LUL MIJA 50 p (40—17), 2. Auto
mat1 1 București 44 p (51—25), 3. 
IUPS Chitila 37 p (38—31), 4.
Viscofi.l București 37 p (35—29)... 
pe ultimele locuri : 14. Cimentul 
Fieni 30 D (33—44), 15. I.M.G. 
Bucnresr 30 n (25—41). 16. Teh- 
nomental București 28 p (27—39).

- STEAUA
- C.F.R. PAȘCANI

mițătoare din toamnă. Se pare 
că e vorba aici de o periculoasă 
auitomultumire. o nefondată. o 
prea timpurie supraevaluare a 
valorii, mai ales din partea lui 
Craiu. căruia, tată, laudele nu
i-au  prea folosit. Marile lui ra
tări. de la doi sau sase metri de 
poartă, au avut |a bază lipsa de 
concentrare si o greșită lovire a 
balonului eu capul, de neadmis 
nici la un junior.

Deci, e nevoie de o pregătire 
serioasă, de ambiție, hărnicie șl 
modestie pentru a confirma u- 
nele dln.trr calități, pe care doar 
jocul și antrenorii stat ta măsu
ră să le confirme. Iar pentru 
Craiu — si nu numai pentru el 
— cel mai apropiat exemplu de 
seriozitate, hărnicie. disciplină 
și modestie îl constituie tinăTUl 
Sabău. care urcă pe scara valo
rii și are prestații dintre cete 
mai bune la echipa de club și 
la națională, anunțindu-se cu 
adevărat, ea o mare speranță a 
fotbalului nostru. Cu condiția ca 
ci să continue drumul pe care 
a pornit.

Constantin ALEXE

SERIA A VI-a
Dacia Pitești — Constructorul

T. C.I. Craiova 1—0 (0—0,, Recolta 
Stoicănești — Dacia Metalul Rm. 
Vîlcea 3—0 (1—0). ROVA Roșiori
— Progresul Băilești 3—0 (1—0), 
C.F.R. Craiova — Viitorul Dră- 
gășani 1—0 (0—0), Muscelul Cîm
pulung — Textila Roșiori 4—2 
(2—1), Progresul Corabia — Uni
rea Pitești 1—1 (1—1). Chimia Tr. 
Măgurele — Electronistul Curtea 
de Argeș 3—1 (2—1), I.O.B. Balș
— Automatica Alexandria 2—1 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. DACIA 
PITEȘTI 55 n (49—18), 2. Auto
matica Alexandria 48 p (46—16),
3. Muscelul Cîmpulung 41 p 
(39—25), 4. Constructorul Craiova 
41 P (37—26)... pe ultimele locuri:
15. C.F.R. Craiova 26 p (20—36),
16. Unirea Pitești 24 p (32—39).

SERIA A VII-a
C.S.M. Caransebeș — Minerul 

Motru 2—1 (1—1), Automecanica 
Reșița — Minerul Rovinari 3—1 
(1—1), Termoconstructorul Dro- 
beta Tr. Severin — C.F.R. Caran
sebeș 4—’ (3—0). Mecanizatorul 
Simian — C.S.M. Lugoj 1—0 
(0—0). Minerul Oravița — Mine
rul Moldova Nouă 4—3 (3—2),
Metalul Otelu Roșu — Petrolul 
Țlcleni 0—9 (0—1) Minerul Ani
na — Minerul Mătăsari 2—0 
(1—0). Metalurgistul Sadu — Di- 
erna Orșova 5—0 (3—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
MOTRU 51 p (55—21), 2. C.S.M. 
Caransebeș 46 p (49—23). 3.
C S.M. Lugoj 41 p (43—21)... pe 
ultimele locuri : 14. Minerul Mă
tăsari 26 o (30—40), 15. Metalul 
Otelu Roșu 26 p (25—37), 16. Mi
nerul Rovinari 23 o (21—47).

SERIA A VIII-a
C.F.R. Timișoara — Gloria Be

tas 5—0 (2—0), A. S. Sînmartinul 
Sârbesc — tn'^'rea Oradea 2—1 
(1—0), Unirea Valea lui Mihal
— Unirea Sînnicolau 0—i (0—0),
U. M. Timișoara — Motorul 
I.M.A, Arad 1—0 (0—0). Vagonul 
Arad — Minerul Suncuiuș 4—0 
(3—0), Strungul Chișineu Cris —

După cuim am mal anunțat, 
miine se va desfășura la Atena, 
pe stadionul ,,Karaiskakis“, 
meciul dintre reprezentativele 
olim.pdce ale României și Greciei, 
din cadrul grupei i a prelimina
riilor J.O. în vederea partidei, 
,,olimpicii- noștri au sosit asea

O SĂRBĂTOARE
A SPORTULUI...

De neuitat această după- 
amiază închinată celei de-a 
40-a aniversări a clubului Di
namo. O spuneau, la ieșire, 
toți cei care au umplut tribu
nele de parcă s-ar fi jucat un 
Dinamo — Inter sau un Dinamo 
— Steaua...

Au venit, în semn de pre
țuire, fotbaliști din toată țara. 
A venit Lereter de la Timi
șoara, a venit doctorul Geor
gescu de la Tg. Mureș, au venit 
arădenii, au venit oltenii — o 
echipă întreagă, în frunte cu 
Oblemenco, au venit rapidiștii, 
cu Lupescu, Motroc, Dumitru șl 
toți ceilalți.

A fost emoționantă această 
regăsire a unor bărbați care 
au redevenit tineri ca la sem
nalul unei baghete magice. Dar 
mai presus de orice a fost e- 
moționantă recrudescența for
midabilă a Prieteniei.

E destul să spunem că ieri, 
pe Dinamo, au venit nu mai 
puțin de 12 steliști, pentru a 
ne da seama cît de trainică este 
legătura dintre sportivi, încăl
zită la focul prieteniei. Și cît 
de puternic este acest sentiment 
între oameni care s-au înfruntat 
cu asprime, ani în șir, pe ga
zon, pentru ca ieri să se îm
brățișeze și să se aplaude, așa 
cum l-am văzut pe Cornel 
Popa aplaudîndu-1 pe „adver
sarul" său Florică Voinea, sau 
cum l-am văzut pe Puiu Iordă- 
nescu trimițînd bolta aceea 
frumoasă din care s-a născut 
golul cu capul marcat de Dudu, 
rivalul său de ieri, dar și co
echipieri la Belgrad, într-o 
seară de neuitat, cînd România 
învingea Iugoslavia cu 2—0...

Ieri, pe Dinamo, au dispărut 
numele de familie, ca să nu 
mai vorbim de culorile dife
rite ale cluburilor. Ieri, pe Di
namo, s-au auzit doar prenu
me... Mircea, Cornel. Puiu, Ri- 
cu, Bujor, Aristică, Nelu, Lică... 
Iar în focul disputei s-au pier
dut și prenumele, ca să apară 
poreclele ierbii vrăjite a sta
dionului... Marcu nu mai era 
nici Mitică... Era Glonț... Năs-

Șoimii Lipova 4—2 (2—1), Unirea 
Tomnatic — Recolte Salonta 2—1 
(1—0), Otelul Or. dr. Petru Gro
za — Auto Vulcan Timișoara 3—1 
(2—0).

Pe primele locuri : 1. C.F.R. 
TIMIȘOARA 53 p (61—19), 2. Va
gonul Arad 47 p (43—22), 3. Uni
rea Tomnatic 44 p (46—36).... pe 
ultimele locuri : 13. Șoimii Li
pova 30 p (38—44) — 10 victorii,
14. Recolta Salonta 30 p (30—36)

— 9 victorii, 15. Oțelul Or. dr.
Petru Groza 30 p (27—42). 16. U- 
nirea Valea lui Mihal 20 p 
(18—53).

SERIA A IX-a
Laminorul Victoria Zalău — 

Minerul Cavnic 0—1 (0—0), Moto
rul IRA Cluj-Napoca — IZOMAT 
Șimleuî Silvaniei 7—3 (4—3), Mi
nerul Sărmăsag — Oașul Ne
grești 3—1 (2—0). CUPROM Bala 
Mare — Steaua C.F.R. Cluj-Na- 
poea 2—2 (1—0), Chimia Tășnad
— Minerul Bălța 3—0 (2-0), Mi
nerul Borșa — Olimpia Gherla
4—0 (1—0). someșul Satu Mare
— Minerul Băiut 3—0 (1—0). In
dustria Sîrmei Cîmpia Târzii — 
Minerul Turt 3—0 (2—0)..

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
CAVNIC 59 p (56—22) — penali
zată cu 2 p, 2. Steaua C.F.R. 
ClUJj-Napjca 49 p (53—18) — pe
nalizată eu 1 p, 3. Industria 
Sîrmei C. Turzij 45 p (54—27)... 
pe ultimele locuri : 15. Minerul 
Borșa 28 p (37—49), 16. Motorul 
IRA Cluj-Napoca 20 D (30—54).

SERIA A X-a
Mureșul Deva — unirea Alba 

lulia 2—0 (0—0). Metalurgistul
Cugic — Nitramonia Făgăraș 6—2 
(4—0) Metalul Aiud — Minerul 
Lupeni 0—0, C.F.R. Simeria — 
Aurul Brad I—1 (1—0), Carpați
Mîrșa — Tirnavele Blaj 4—0 
(3—0), C.S.U. Mecanica sibiu — 
Automecanica Mediaș 4—0 (3—0), 
Mecanica Alba lulia — I.P.A. Si
biu 1—0 (0—0), Textila Clsnădie
— Minerul Stiinta Vulcan 3—0 
(1—0) "

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
ALBA IULIA 59 p (66—23). 2. 

ră ia Atena. Față de lotul con
vocat indțial; antrenorii Mircea 
Rădulescu și Tănase Dim a au o- 
perat două modificări, fiind o- 
bllgați să renunțe la Rotariu și 
Gh. Popescu, accidentați. El au 
fost înlocuiți cu Craiu și Cigan.

turescu nu mai era Bebe... Era 
Misei... Greavu nu mai era 
Hie... Era Cauciuc... Cheran nu 
mai era Florin... Redevenise 
Vava... Și totul era rostit cu o 
căldură pe care numai tinere
țea închinată gazonului o poate 
produce printr-o tehnologie 
care degajă, ca prin miracol, 
energia prieteniei, un fel de 
perpetuum mobile, de fapt sin
gura sursă eternă de energie.

Și după-amiaza închinată 
ieri celor 40 de am de la înfi
ințarea clubului Dinamo a fost 
o după-amiază-magnet, în care 
cei poște 20 000 din tribune 
s.au simțit atrași de patru
laterul de gazon cu o forță pe 
care am întîlnit-o rareori în
tr-o după-amiază închinată cu 
precădere fotbalului.

...Nu putem încheia aceste 
rînduri, care au și devenit 
aduceri aminte, fără a omite 
omagiul cronicarilor de fotbal 
care au format două echipe 
și s-au dăruit jocului cu o 
fervoare în care și-a spus 
cuvîntul tot tinerețea regăsită.

Onoare „veteranilor", care au 
furnizat al doilea meci, ei 
avînd în rîndurile lor jucători 
de talia lui Popa, Nelu și Lică 
Nunweiller, Varga, Frățilă, Ef- 
timie (la Dinamo), Voinescu, 
Lereter, Motroc, Voinea, Năs- 
turescu, Codreanu și alții (la 
selecționată).

Și acum ne stăruie în memo
rie frumoasele momente ale 
vedetei (Mexic ’70 — Selecțio
nata albaștrilor), în care nu 
am știut ce să alegem între 
sprinturile lui Marcu, „plutiri
le" lui Dudu, cursele lui Lu- 
cescu — din păcate întrerupte 
de o întindere, tot rod al ti
nereții visate — execuțiile ra
finate ale lui Dumitru, trava
liul neîntrerupt al lui Dinu...

Se spune deseori că lumina 
apusului înfrumusețează ima
ginile obosite, colorîndu .e. 
Poate că e așa. Dar ieri, de la 
„sărbătoarea Dinamo", am ple
cat cu o mare infuzie de ti
nerețe...

loan CHIRILĂ

Mureșul Deva 55 p (45—17), 3.
Aurul Brad 43 p (46—25)... pe 
ultimele locuri : 15. C.F.R. Sime
ria 23- p (37—55). 16. Mecanica 
Alba lulia 2? d (28—53).

SERIA A Xl-a
Metalotehnlca Tg. Mures — A- 

vîntul Reghin 1—2 (0—0), Meca
nica Bistrița — A. S. Viitorul 
Gheorghenl 1—0 (1—0), Minerul 
Rodna — Mureșul Luduș 1—0 
(0—0). Hebr sîngeorz Băi — La
cul Ursu So vata 1—3 (1—1). La- 
m’-orui Beclean — Chimforest 
Năsăud 1—0 (0—0). Minerul Bă
lan — Unirea Cristuru Secuiesc
2— 0 (0—0) Metalul Reghin — O- 
telui Reghin 2—1 (0—0). Progre
sul Odorhei — Metalul Sighișoa
ra 2—0 (2—0'

Pe primele locuri : 1. AVÎN- 
TUL REGHIN 51 p (60—18), 2.
Progresul Odorhei 50 p (51—15),
3. Mecanica Bistrița 45 p 
(58—27', Pe ultimele locuri : 14. 
Laminorul Beclean 27 p (30—46),
15. Minerul Rodna 27 p (29—57),
16. Hebe Sîngeorz Băl 24 p 
(24—72).

SERIA A XH-a
Metalul Tg. Secuiesc — Poiana 

Cl™ "Ina 2—0 (1—0), Montana Si
naia — Electro Sf. Gheorghe 2—1 
(1—01. p»tro.1„i Băicoi — Mobila 
Măgura Codlea 1—0 (0—0), Pre
cizia Săcele — Carpați Sinaia
3— 1 (1—0) Minerul Baraoit —
Minerul Filipești 2—0 (0—0),
A.S.A. Chimia Ploiești — Victo
ria ’"'irestl 3—0 (2—0). IM'"1
Sf. Gheorghe — Cimentul Ho- 
ghlz 3—1 (1—0) Unirea Cîmpina 
— _Carpati Covasna 2—0 (1—0).

Pe primele loc—1 : 1. POIANA 
CÎMPINA 49 p (43—15) — pena
lizată cu 3 P. 2. Electro Sf. 
Gheorghe 48 n (49—17), 3. IMASA 
Sf. Gheorghe 42 p (46—.2) — pe
nalizată eu 1 p... pe ultimele 
locuri • 14. Cimentul Hoghiz 27 
p (24—42), 15. Carpați Covasna 
27 p (26—47), 16 Carpați Sinaia 
22 p (28—48).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.

a Etapa a 26-a (intermediară) 
se va disputa joi 26 mai.



La C. M. de popice

LUPTA PENTRU TITLURI RĂMÎNE DESCHISĂ

Makkal, 
detinătoa- 

a dioborît 
iar Iosif

budapesta, 16 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
Cea d:-a 17_a edl-tie a Campio
natelor Mondiale de popice a 
demarat duminică seara ou pro
ba pe echipe. Arena, prezentind 
condiții de neutralitate pentru 
toate formațiile, deschizătorii 
de... pîrtle sînt considerați ca 
popicari de încercare, ei trebu
ind să depisteze particularitățile 
pistelor, motiv pentru care sînt 
aleși dintre cei mai buni ai se
lecționatelor respective. Prima 
reuniune s-a soldat si cu pri
mele surprize suprafețele de 
joc,' deosebit de pretențioase, 
săpunind concurenții la un difi
cil examen. In mod neașteptat, 
jucătoare și jucători porniți ca 
principali favorit! n.u și-au găsit 
ritmul normal fMiklos 
din echipa Ungariei, 
rea titlului suprem, - 
dinar 843 de popice, 
Bartos — 856 si Nadejda Dopes- 
d--m — 388, din cehoslovacia, 
l-au urmat) întrecerile fiind a- 
nimate de mai tinerii lor adver
sari din R. F. Germania, iugo
slavia si Austria. Performer:: 
reuniunii inaugurale au fost 
vest-germanll Gabriele Hergholz 
— 451 si Gunther Baumer — 908.

Primele noastre schimburi — 
Elena Andreescu si Rie Hosu — 
sportiv; cu experiență, au evo
luat sub nivelul posibilităților 
reale. Elena Andreescu a prelun
git peste măsură perioada cău
tărilor pe fiecare pistă si a ra
tat 5 lovituri la „izolate" care

TACTICA MAI BUNĂ A BĂIMĂRENILOR A FOST DECISIVĂ
(Urmare din pag. 1) 

panică ci, dimpotrivă, a accep
tat tactica și a folosit-o în in
teres propriu, prin pase lungi 
și precise, prin mare viteză de 
execuție, dar mai ales prin in
filtrări subtile, ceea ce l-a 
adus, de multe ori, pe handba- 
liștii noștri față în față cu por
tarul Yuska, fără ca acesta să 
mal poată interveni eficient. 
Realizarea unor asemenea fa
ze — și ele se succedau, la un 
moment dat, cu mare repezici- 
ciune — l-a avut ca principal 
autor pe Măricel Voinea. Mî- 
nuind cu mare finețe și rafi
nament mingea, driblind înșe
lător, Voinea a reușit să-și 
pună colegii în situații favora
bile de a înscrie, ca să nu mai 
vorbim de faptul că ei însuși, 
prin fente derutante, a percu
tat imparabil poarta lui Grani- 
tas. Halmagyi, Andronic, Mar
ta, Porumb, la rîndul lor, și-au 
dat seama de tactica falimen-

„CENTURA
(Urmare din nag. 1)

(campion european „en titre"), 
„semimijlociul" Hristo Furni- 
kov (campion continental de 
juniori 1984) și „supergreul" 
Petar Stoimenov (campion eu
ropean de juniori în 1973, me
daliat cu bronz la „mondialele11 

— valorificate — i-ar fi adăugat 
cea puțin 20 de popice ia cele 
408 pe care le-a doborît, iar Iile 
Hosu a început bine (236 pd din 
50 de bile), dar a dat evidente 
semne de oboseală ne parcurs, 
realizînd 884 o d. față de cele 
peste 900 ia care ne așteptam.

Cum foarte rar.s-a întîmplat 
ca liderii după primul schimb 
să intre în posesia titlurilor, 
lupta pentru un loc cît mal bun 
rămîne deschisă pentru toate e- 
chipele La era convorbirii, din 
sextetele noastre urmează să evo
lueze. în ordinea intrării pe pis
te, Liliana Băjenaru, Elena Bîr- 
na-.. Adriana Antonesel. Maria 
Zsizsik Doina Țegean, Vasia 
Donor Erno Gergeiy, Costică 
Frige a. silviu Belivacă si Stelian 
Boariu.

Noile camoioane ale lumii vor 
fi cunoscute marți seara.

Clasament după primul schimb, 
FEMININ : 1. R. F. Germania
451 (2). 2. Ungaria 447 (—), 3. 
Iugos'">via 439 (3), 4. Austria 412 
(2), 5. România 408 (5), 6. Italia 
403 (9). 7. Cehoslovacia 398 (7),
8. Suedia 396 (4). 9. Polonia 372 
(6). 10 Bulgaria 370 (3) ; MAS
CULIN : 1. R. F. Germania 908 
(2), 2. Iugoslavia 896 (4), 3. Aus
tria 890 (4), 4. România 884 (2), 
5. Franța 879 (5). 6. Cehoslovacia 
856 (—1 7. Italia 852 (4), 8. Un
garia 843 (2), 9. Suedia 838 (8), 
10. Polonia 814 (4).

Traian IOANIȚESCU

tară a ținerii prea îndelungate 
a mingii, înlocuind-o cu pasa 
la coechipierii scapați de sub 
supraveghere doar o zecime de 
secundă. Aceștia au fost 
Gheorghe Cpvaciu și Stamate, 
în principal, iar mingea ajunsă 
în mina lor se... transforma re
pede în goluri!

Apărarea adoptată de Minaur, 
cu închiderea unghiurilor de 
aruncare pentru periculoșii 
Kaucikas, Dumblauskas și Va- 
lutskas (chiar dacă fiecare din
tre ei a marcat 9,5 și, respec
tiv, 6 goluri) a fost surprinză
toare pentru handbaliștii de la 
Granitas, cărora nu le venea 
să creadă că „piticii11 (pe lingă 
gabaritul lor) de la Minaur se 
pot apăra și îi pot anihila în- 
tr-o asemenea manieră. Dar li
nia apărării ar fi fost cu totul 
ineficientă dacă nu i se adău
ga prestația de senzație, de 
mare precizie, de-a dreptul 
exasperantă pentru atacul 
handibaliștilor sovietici, a por
tarului Mircea Petran. Timp

DE AUR“
formeri europeni prezenți anul 
acesta la „Centura de aur11, a- 
mintindu-1 și pe finlandezul de 
categoria pană Jarrno Escheli- 
nen, medaliat și el la campio
natele continentale.

Tuturor acestor sportivi va
loroși, care au completat pale
ta „școlilor de box11 care s-au 
înfruntat la București, li s-au

CURSA PĂCII
VARȘOVIA, 16 (Agerpres). Cea 

de a 6-a etapă a competiției ci
cliste internaționale „Cursa Păcii“ 
s-a disputat contracronometru in
dividual și a fost cîștigată de 
Uwe Ampler (R.D.G.), îiyegis- 
trat pe 32 km cu timpul de 17:57. 
în etapa a 7-a. pe traseul Nowy 
Târg — Katowice (189 km), pri
mul a trecut linia de sosire ru
tierul olandez R. Harmeling, cro
nometrat în 4h 38:43. Cu grosul 
plutonului, la 1:41 față de învin
gător, au sosit șl cicliștii români 
Valentin constantinescu, ionel 
Gancea, Ludovic Covaci și Con
stantin Căruțașu.

Lider al clasamentului general 
individual este în continuare 
Uwe Ampler, urmat de concu
rentul sovietic V. Pulnikov la 
23 s. Pe echipe conduce formația 
U.R.S.S., urmată de R. D. Ger
mană la 53 s și Polonia la 4:06. 
Astăzi are loc etapa a 8-a, Nysa 
— Walbrzych (168 km).

IRLANDEZUL KELLY A ClȘTIGAT
„TURUL SPANIEI'*

MADRID, 16 (Agerpres). — 
Cea de-a 43-a ediție a Turului 
ciclist al Spaniei s-a încheiat la 
Madrid cu victoria rutierului Ir
landez Sean Kelly, urmat în cla
samentul final de Dietzen (RFG), 
la 1:27 și Fuerte (Spania) la 1:29. 
Ultima etapă, a 21-a, a revenit 
olandezului Hermans, înregistrat 
pe 209 km în 5.12:29.

de 55 de minute poarta băimă- 
renilor a fost ca și lăvorîtă. 
Cu aproape trei minute înainte 
de final (20—19 pentru Mi
naur), băimărenii au slăbit rit
mul», dar faptul este explicabil, 
întrucîtva, dacă ținem seama 
de cantitatea imensă de ener
gie consumată pînă atunci pen
tru a opri atacurile în cascadă 
ale handbaliștilor de la Grani
tas.

Este limpede pentru oricine 
că meciul-retur, de duminică, 
de la Baia Mare, nu va fi ușor, 
întreaga echipă (Petran, Ne- 
șovici, Porumb, Covaciu, Voi
nea, Halmagyi, Stamate, An
dronic, Marta, Cuc, Cozma și 
Rădulescu — adică cei înscriși 
pe foaie la Kaunas), antrenorii 
Lascăr Pană și Petre Avrames- 
cu știu că va fi cel mai greu 
meci, că escaladarea ultimului 
versant este cea mai anevoioa
să, dar și că handbaliștii sovi
etici se vor împăca greu cu 
ideea că trofeul ce-1 vor aduce 
la Baia Mare (el s-a aflat pe 
masa observatorului I.H.F. și 
în timpul meciului de la Kau
nas), va rămîne — cel puțin 
pentru un an — în vitrina lui 
H.C. Minaur. Deci este de aș
teptat că Novițchi, Kaucikas, 
Valutskas, Tsikanauskas, pre
cum și antrenorul An tanas 
Skarbalius, vor lupta din răs
puteri... Avem însă deplină în
credere în puterea de luptă, 
de mobilizare, de dăruire a lui 
H.C. Minaur.

ACTUALITATEA ȘAHISTÂ
• In runda a 7-a a Turneului

internațional de la Erevan au 
fo<st consemnate următoarele re
zultate: Dolmatov — Pavlovicl
remiză; Lputian — A. Petrosian 
1—0; S-emkov — Neguleseu 1—0; 
H. Olafsson — Elvest remiză; 
Dohoian — Agopian l—0; Knaak 
— Psahis 0—1. în clasament con
duce Lputian (URSS; cu 5,5 p.
• Turneul de la Mfmchen a 

fost cîștigat de marele maestru 
islandez Johann Hjartarson (25 
ani) cu 8 p din 11 posibile, ur
mat de Hubner (RFG) 7 p, Ribli 
(Ungaria) 6,5 p etc. în ultima 
rundă, Hubner a remizat cu 
Hj artarson.
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ttugoyui galez trăiește de la un timp încoace un frumos revi
riment. ale cărui „coordonate" ar fi, rezumînd, locul 3 la prima 
Cupă Mondială (22—21 cu Australia in meciul pentru medaliile 
de bronz) șl, încă mai recent, cîștlgarea Turneului celor 5 Na
țiuni (ex-aequo cu Franța) și, implicit, a trofeului „Triple 
Crown", ce se decernează, în competiția respectivă, celei mai 
bine clasate echipe britanice. Intre altele, acest temeinic, dar 
surprinzător come-back („Triple Crown", de pildă, a revenit 
Tării Galilor după 9 ani) a fost pus de comentatori și pe seama 
formei excepționale a mijlocașului la deschidere Jonathan Da
vies, „top class player", cum îl recomanda, chiar în numărul 
din aprilie, revista „Rugby World & Post". Transferat, în toam
na trecută, de la Neath la Llanelli, Davies a adunat, pînă Id 
25 de ani, 23 de selecții în „națională", el părînd a fi — în 
virtutea unui talent și a unei tenacități deosebite — cel mai 
justificat moștenitor al postului și faimei lui Phil Bennett în 
garnitura „Leilor britanici".

N-a mirat deci pe nimeni faptul că, pe măsură ce populari
tatea lui Davies a crescut, s-au înmulțit (și îngroșat !) ofertele 
ca el să devină profesionist, în cadrul unei echipe de rugby in 
XIII, majoritatea cluburilor de acest gen avînd pentru el ochii 
Himenei. Cind, către sfîrșitul lui 1987, Saint Helens i-a făcut 
o propunere concret, destui au fost aceia care au pus refuzul 
lui Davies pe seama sumei neglijabile, aproape neadmițînd că 
ar putea intra în discuție și alte argumente. Zilele trecute însă, 
chiar campioana en titre a Angliei (la rugby în XIII, firește), 
Widness, a intrat în tratative cu „uvertura" lui Llanelli, supra- 
licitînd pînă la o cifră astronomică, pe care însuși secretarul 
clubului a anunțat-o ca „în stare să bată toate recordurile în 
materie".

Numai că Jonathan Davies n-a stat, nici de data asta, prea 
mult pe gînduri, declinînd imediat oferă lui Widness. „Sigur, 
a declarat el, că tentația a fost imensă, ce jucător n-ar fi cîn- 
tărit șl reeîntărit o asemenea propunere ?, dar eu mă simt bine 
ca amator, la Llanelli și în selecționata Țării Galilor, așa că 
am răspuns negativ. Poziția pe care am adovta- 
t-o, dacă nu greșesc, t-a surprins pe mulți, ba chiar 
i-a iritat. E treaba lor. Refuzul meu a plecat de la două motive 
fundamentale. Pe de-o parte cd rugbyul în XIII n-are poezia 
celui în XV și. pe de alta, că un contract profesionist, cît de 
ispititor, te leagă ca om de mîini și de picioare, te face rob. 
Or, jocul pe care îl practic și sclavia, fie ea una modernă, n-au 
nimic comun". Scurt și, mai ales, lămuritor.

Ovidiu IOANIȚOAIA

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM © Cursa de mara

ton de la Paris a revenit atle
tului portughez Manuel Matias, 
cronometrat pe distanța de 42,195 
km în 2.13:54, urmat la numai 5 
secunde de olandezul Lam
brechts. în proba feminină, pe 
locul I s-a clasat Aurora Cunha 
(Portugalia) cu 2.34:55.

AUTOMOBILISM 0 Marele 
premiu de la Monte Carlo a fost 
cîștigat de francezul Alain Prost, 
cronometrat pe 259,574 km cu 
timpul de 1.57:07, 077 (medie ora
ră 132,725 km.). în clasamentul 
piloților de formula I conduce 
Alain Prost.

HANDBAL. • La Moscova, în 
prima manșă a finalei „Cupei 
Campionilor Europeni" Ia mascu
lin, echipa locală T.S.K.A. a în
trecut cu scorul de 18—15 (10—3) 
formația vest-germană Tusem 
Essen.

TENIS. © Cehoslovacul Ivan 
Lendl a terminat învingător în 
turneul internațional de la Ro

• în prima rundă a turneului 
feminin de la Baku, au fost 
consemnate următoarele rezul
tate: Stanciu — Lelciuk 0—1; 
Tradert — V. Peiceva — remiză; 
Maximovici — Litinskaia — re
miză; Makropoulos •- Sofieva 
1—0; Velihanli — Sadlikova 1—0.
• în runda a Il-a a Turneului 

de la Amsterdam, Anatoli Kar
pov a cîștigat, cu piesele negre, 
la Van der Wiel, în timp ce 
Gări Kasparov a remizat cu Jan 
Timman. Karpov și Kasparov au 
acumulat cite 1,5 puncte, Tir iman 
ane 1 punct, iar Van der Wiel 
zero puncte.

ma, In finala căruia l-a întrecut 
CU 2—6, 6—4, 6—2, 6—2, 4—6, 6—4 
pe argentinianul Guillermo Rol
dan. în finala probei de dublu, 
cuplul Jorge Lazano (Mexic) — 
Todid Witeken (SUA) a dispus cu 
6—3, 6—3 de perechea Anders 
Jarryd' (Suedia) Tomas Smld (Ce
hoslovacia). • în turneul femi
nin din Berlinul occidental, San
dra Cecchini a Invins-o cu 6—1,
6— 1 pe Patricia Tabarinl, iar 
Radkâ Zrubakova a dispus cu
7— 6, 7—5 de Hana Mandlikova.

în semifinale: Steffi Graf a 
eliminat-o cu 6—1, 6—0 pe Clau
dia Kohde-Kilsch, iar Helena 
Sukova a dispus cu 6—2, 6—3 do 
Slyvia Hamika. * în, primele două 
partide din sferturile de finală 
ale Turneului de la Salzburg, ju
cătorul iugoslav Bruno Gresar 
l-a învins cu 6—4, 6—3 pe spa
niolul Eduard Osia, iar argenti
nianul Christian Miniussi a dis
pus cu 4—6, 7—5, 6—3 de france
zul Tarik Benhabiles.

Campionul european de juniori 1986 Serafim Todorov (Bulgaria) 
a dat un examen de maturitate pe ringul „Centurii de aur". 
Iată-l stopînd cu o eficientă directă asaltul sportivului turc 
Tutuk Vedat • Foto : Nicolae PROFIR
de seniori din 1982 și la „euro
penele11 din 1987), învins îna
inte de limită în finala ,,Centu
rii" de către campionul nostru 
Mikloș Paizs.

Și în echipa Italiei au fost 
cîțiva sportivi cu performanțe 
notabile pe plan alternaționaL 
Ne referim în primul rînd la 
cîștlgătorul „Centurii" Vicinzo 
Nardiello, la mijlocie mică 
(medaliat cu argint la „europe
nele" de juniori din 1984) și la 
„muscă" Andrea Manual (vice- 
camnion european în 1985 și 
medaliat cu bronz anul trecut, 
la Torino). Oorim această tre
cere în revistă a marilor per- 

adăugat sportivii din echipa 
Cubei în frunte eu laureații 
Mario Yribarren (semlușoară) 
și Jorge Gonzales (semigrea), 
dar și cu excelenții Ramon Le- 
don Gonzales și Berto Alfonso 
Hernandez, învinșii lui Daniel 
Dumitrescu și, respectiv, F'ran- 
cisc Vaștag. Să nu-i uităm nici 
pe boxerii ghanezi și urci, în 
evident progres.

Cu toți aceștia s-au înfruntat 
sportivii noștri. învingători, 
dar și învinși, ei au dat un e- 
xamen deosebit de exigent, 
examen care va contribui la 
clarificarea selecționării candi- 
daților noștri olimpici.

O CAMPIOANĂ MERITUOASĂ: A. C. MILAN
Duminică s-a încheiat actuala 

ediție a campionatului Italiei, 
care furnizează a-tîtea surprize 
încît deseori îi încurcă foarte 
mult pe ,proniosporti-știiM noștri. 
Deci A. C. Milan intră în pose
sia titlului și nu Napoli, cum se 
putea presupune cu 4 etape îna
inte de final. A fost o victorie 
meritată a milanezilor, care, din 
momentul cind au câștigat der- 
bynl de la Napoli, au provocat 
prăbușirea psihică a echipei iui 
M-aradona si Careoa. Ba mai 
mult, după acest eșec, cei doi 
jucători sud-americani s-au de
clarat accidentați ! iar aliți doi 
titulari n-au mai evoluat în ul
tima partidă, cu Sampdoria, 
pierdută de asemenea, pe teren 
propriu (1—2). Agenția A.P.A. — 
Viena menționează un conflict 
înt-e ce? doi si antrenorul lor, 
Ottavio Bianchi, fapt care a cîin- 
tărit foarte mult în pierderea 
primului loc.

Ce se poate spune despre Mi
lan și în general, despre acest 
campionat, at.it de agitat ? A. C. 
Milan (înființată în 1899) a cîști
gat pentru a il-a oară titlul, tre- 
cînd pe locul al treilea în ierar
hia campioanelor Italiei Cd'uoă 
Juve — 2? si Inter — 12). tn 
anii de după război a avut un 
palmares frumos. Izbutind să cu
cerească de cîte două ori C.C.E. 
și Cupa Cupelor și o dată Cupa 
in terc o n-t ’ n en t a 1 ă. A nt r eno«r ul
Arrigo Sacchi p alcătuit o for
mați" omogenă. puternică șl 
constantă. El s-a bazat foarte 
mult (cu succes) pe Antonio 
Virdis (30 de ani), Roberto I>o- 

nadoni (24 de ani), Daniele 
Massaro (26 de ani), Franco Ba- 
resi (27 de ani) — ca să amin
tim doar de unii internaționali 
italieni ; și pe renumiții jucători 
olandezi Van Basten (24 de ani) 
și Ruud Gullit (26 de ani).

Prin urmare, italia va fi re
prezentată în viitoarea eddțle a 
C.C.E. de Milan. Care vo-r fi ce
lelalte formații Italiene care se 
vor alinia la startul Cupei Cu
pelor și Cupei U.E.F.A. ? în C. 2, 
Sampdoria sau Torino (în prima 
manșă a finalei, genovezii au 
cîștigat acasă cu 2—0, returul 
are loc joi la Torino), tn C3

Acte de huliganism la
LONDRA (Agerpres). Puter

nice ciocniri au a vuit loc între 
politia britanică șl suporterii e- 
chipei C. Liverpool (învinsă, 
sîmbătă, cu 1—0, ta finala Cupei 
Ar"’iei de către Wimbledon) 
venitl să asiste la această par
tidă. .Amatorii de fotbal" din 
Liverpool au încercat să forțeze

C. E. de juniori II
în Spania, s-au încheiat me

ciurile din grupe ale C.E. de 
juniori îl (sub 16 ani). Ultimele 
rezultate : România — Iugosla
via 1—1 R. D. Germană — Sue
dia 1—1. Ir elasiament : R. D. 
Germană 4 p /’calificată în urma 
loviturilor de ta 11 m 5—4 în trl- 
timul joc) ; Suedia 4 p ; Româ

nia 3 p : Iugoslavia 1 p. Cele- 

vor fi înscrise 4 echipe, di itre 
care trei sânt cunoscute : Napoli, 
Roma si Inter. A 4-a va fi de
semnată după manșa a doua a 
finalei Cupei. Dacă Sampdoria 
cucerește trofeul ea va „merge* 
în C. 2, l«ar Juventus și Torino 
ar urma să susțină un baraj 
pentru C. 3 Din prima divizie 
au retro-gradat Avellino și Empoli, 
iar din „B“ vor urca. în urmă
toarea ediție, 4 echipe (întrucît 
din toam- - prima ligă vnr 
evolua 18 echipe). Cu 5 etape 
înn’n^e de terminarea meciurilor 
din eșalonul secund se cunosc 
doar două promovate : Boioma 
și Atalanta. 3are vor fi celelalte 
doua vom afla la 19 iunie.

Ion OCHSENFEID

finala Cupei Angliei
un cordon al poliției, aruneînd 
cu pietre și recurgînd la forță. 
C’rca 40 de persoane au fost ră
nite diLntre care 12 au fost trans
portate ia spital. Printr-o în- 
tîmolare martor la aceste cioc
niri ale .,fanilor“ britamdcl cu 
politia a fost însuși președintele 
U.E.F A.. Jacques Geo*’*0*5 

lalte jocuri : Finlanda — R.F.G. 
1—2 Auetrla — Norvegia 1—0, 
Ungaria — Franța 1—1, Spania 
— Turcia 3—1, Irlanda — Belgia 
1—0. Portugalia — Elveția 1—0.

Miercuri. In semifinale (la 
Madrid' : R.D. Germană — por
tugalia si Spania — R. F. Ger
mania
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