
De mîîne plnâ dumînîcă. lari din toate țările, unlfi-vă I Etapa a lll-a a Concursului

la Mamaia și Constanta
[»

Kt
Republican de lupte greco-romana

IMPORTANTE ACȚIUNI
INTERNAȚIONALE

LA BASCHET
• Stagiul candidaților de arbitri 

FIBA • Ediția a 12-a 
a «Cupei federației"

1 Două acțiuni importante și 
de prestigiu pentru baschetul 
din țara noastră vor avea loc, 
de miercuri pînă duminică, la 
Mamaia șl Constanța. în cu
noscuta stațiune a Litora
lului românesc se va desfășura 
Stagiul candidaților de arbitri 
FIBA (Federația Internațională 
de Baschet), organizat de forul 
diriguitor al baschetului, prin 
federația noastră de speciali
tate. Conducerea lucrărilor este 
asigurată de David Paul Turner 
— secretar adjunct al FIBA, 
responsabil cu probleme tehni
ce. Radomir Shaper 
ședințele Comisiei 
FIBA, și Valentin

pre- 
tehnice 

Lazarov 
— membru al Comisiei teh
nice FIBA. Candidează la ecu
sonul de arbitru FIBA 20 de 
cavaleri ai fluierului din Aus
tria, Bulgaria, R.D. Germană, 
Grecia, Israel, Polonia, Unga
ria, Turcia, precum și trei din 
țara noastră (C. Dum’itrache — 
București, I. Georgiu — Cluj- 
Napoca șl R. Stănciulescu — 
Tîrgoviște). Lucrările stagiului 
vor cuprinde lecții și examene 
(practice și teoretice) despre 
tehnica și responsabilitatea ar
bitrilor, lucru pe videooasete, 
teste ale aptitudinilor fizice etc.

Concomitent cu Stagiul can
didaților de arbitri FIBA se va 
disputa în Sala Sporturilor <îin 
Constanța, ediția a 12-a a tur
neului . internațional masculin 
dotat cu „Cupa federației", la 
care vor lua parte reprezenta
tivele R.D. Germane, României 
și echipele Levski-Spartak So
fia, S.K. Lodz, I.C.E.D. C.S.Ș. 4 
București și Farul C.S.Ș. 1 
Constanța.
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în plină alergare, finalista Crosului pionierilor, la categoria 13—14 ani Foto : Gabriel MIRON

La Alba Iulia, Intr-o organizare foarte bunâ $1 atmosferă de mare interes

|| DAC1ADA
A

CUPA PIONIERUL" Sl-A DESEMNAT CISTIGATORII
LA CROS,

Sfirșitul săptămînil trecute a 
fost punctat, în municipiul Al
ba Iulia, de o suită de întreceri 
la nivel republican — finale în 
cadrul competiției naționale 
Daciada — cu participarea re
prezentanților copiilor, ai pur
tătorilor cravatei roșii cu tri-

Concursul de primăvară al juniorilor I

Toată familia atletismului ju
venil a dorit ca măcar acum, 
cu ocazia Concursului Republi
can de primăvară al juniorilor 
I — care a deschis seria com
petițiilor menite să selecționeze 
candidați! pentru C.M. de ju
niori, din luna iulie — „tradi
ționala" ploaie care însoțește 
întrecerile aitleților an de an 
să... absenteze. Iată, însă, că 
sîmbătă, în prima zi a con
cursului, ploaia nu numai că a 
semnat condica de prezență pe 
stadionul „23 August" din Capi
tală, dar a și venit în rafale 
atît de puternice îneît a deter
minat începerea probelor cu o

jumătate de oră mai tîrziu, 
mult timp acestea desfășurîn- 
du-se sub deluviu si în condi
ții precare de vizibilitate.

Cu toate aceste Impedimente, 
primul concurs republican, al 
sezonului în aer liber pe pistă 
pentru juniorii I s-a situat la 
o promițătoare cotă valorică, 
de această dată protagoniștii 
fiind atleți de la probele teh
nice, mai doritori ca oricînd 
să se revanșeze în fața semi- 
fondului și fondului, purtătoa-

Paul SLĂVESCU

(Continuare în pag 2-3)

în vederea partidelor de săptămîna viitoare

CONVOCAREA LOTURILOR NAȚIONALE
DE FOTBAL • Sîmbătă, pe stadionul „23 August" 

din Capitală, va avea loc un interesant
cuplaj cu participarea celor trei loturi reprezentative 

și a divizionarei A Rapid București
în vederea viitoarelor partide 

internaționale (Olanda — 
România, primele reprezenta
tive,. și R. F. Germania — 
România, în preliminariile J.O.), 
săptămîna aceasta vor fi con
vocate loturile naționale, după 
cum urmează :

LOTUL REPREZENTATIV A 
(se va reuni joi, la București) : 
portari — Lung și Moraru; fun
dași : Iovan, Bumbescu, Belo- 
dcdici, Andone, Rednic, Ungu- 
reanu; mijlocași : Matcuț,
Klcin, Hagi, Rotariu, Sabâu ; 
atacanți : Lăcătuș, Pițurcă, Că- 
mătaru, Geolgău. Antrenori : 
Ein. Jenei și C. Drăgușin.

LOTUL OLIMPIC (reunirea 
joi, la București): portari: 
Stingaciu și Speriatu; fundași : 
Ciucă, C. Solomon, Mirea, Cris- 
tea, Săndoi, Ad. Popescu; mij
locași: Bălan, Goanță, Gh. Po
pescu, Balint; atacanți: Vaișco- 
vici, Antohi, Cigan, P. Badea. 
Antrenori: M- Rădulescu și T. 
Dim a.

LOTUL DE TINERET (con
vocat vineri, la București): por
tari: Prunea și Crișan; fundași: 
Dan Petrescu, Lupescu, B. 
Bucur, Panait, A. Popcscu 
(F.C. Olt), Bunaciu, Ciobanu 
(C.S.M. Suceava), Munteanu 
(C.S.M. Reșița); mijlocași : Ti- 
mofte, Szeneș, I. Dumitrescu, 
Dican, Stere, Ursea ; atacanți: 
I. Stan, Răducioiu, Neagoe, 
Hanganu. Jucătorii de la echi
pele de Divizia B se vor pre
zenta la lot luni, după etapa de 
campionat, pentru a lua parte 
la meciul de verificare cu Oțe
lul, care va avea loc marți, la 
Galați.

★
Sîmbătă, cele trei loturi re

prezentative vor apare intr-un 
interesant cuplaj, care va avea 
loc pe stadionul „23 August" 
din Capitală, după următorul 
program:

ora 16 : LOTUL OLIMPIC — 
LOTUL DE TINERET

ora 18 : LOTUL A - RAPID

O RUNDĂ CU MULTE 
ÎNTÎLNIRI 

ECHILIBRATE

NATAȚIE Șl ORIENTARE TURISTICA
color, nu mai puțin de 600 !
Prilejul ? Desemnarea cîștigă- 
torllor „Cupei Pionierul" la 
cros, natație și orientare turis
tică. în cazul acestei ultime 
discipline sportive a avut loc 
și o a patra finală, cea a com- 
ponenților Caselor pionierilor și 
șoimilor patriei, anul acesta la 
ediția inaugurală.

Este ușor de imaginat intere
sul stîrnit în municipul de re
ședință al județului Alba, în 
rîndurile copiilor și ale elevilor, 
pentru aceste evenimente spor
tive de anvergură și totodată 
de subliniat simpatia cu care 
localnicii l-au înconjurat pe fi- 
naliști, la toate întrecerile a- 
mintite.

Sigur, punctul de atracție 
principal l-a constituit Crosul 
pionierilor. Proba cea mai ac
cesibilă din atletism a reunit 
mulțî copii cu frumoase cali
tăți, cu perspectiva de a ieși 
repede din anonimat și a face 
parte din secțiile unor cluburi 
de performanță. Cazul Ionelei

Manolache, cîștigătoarea pro
bei de 800 m rezervată fetelor 
de la categoria 11—12 ani. Re
prezentanta Școlii nr. 7 
Deva — Hunedoara 
cursă inteligentă, cu 
sigură, cînd a luat 
avans față de restul 
telor și Cu un finiș

din 
a făcut o 
o plecare 
un ușor 
concuren- 

,__ _ ___ ___ r irezistibil,
care i-a asigurat victoria, fără 
prea multe emoții. Pe podium, 
alături de ea au mai urcat Co
rina Terek (Cluj) și Iuliana 
Angheloiu (Dîmbovița). în pro
ba băieților de la aoeeași cate
gorie de vîrstă — distanța 1 000 
m —, Marius Marinau, de la 
Școala nr. 18 din Oradea — 
Bihor, s-a impus de o manieră 
aproape asemănătoare, în pofi
da faptului că adversarul său 
direct, Marius Negrea (Școala 
nr. 1 Bistrița), a fost, o bună 
bucată din 
Pe treapta 
lui a urcat

traseu, „umbra" sa. 
a treia a podiumu- 
lon Popescu (Gorj).

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

Duminică au fost programate 
întrecerile etapei a III-a a 
Concursului Republican pe ca
tegorii de greutate și echipe la 
lupte greco-romane, foarte mul
te întîlniri fiind echilibrate și 
încheiate cu rezultate strînse.

BUCUREȘTI. Reuniunea or
ganizată de clubul Steaua, în 
sala proprie de antrenament, a 
avut două protagoniste : forma
ția militară și Rapid Bucu
rești, întî.lnirea lor fiind mai 
echilibrată decît ne așteptam, 
în final a cîștigat Steaua cu
6— 3, dar în meciul restanță, 
la categoria grea, rapidistul 
Florin Iacob are toate șansele 
să reducă diferența de scor la 
4—6, „greul" militar Constantin 
Mareș dovedindu-se un parte
ner ușor de depășit (l-a învins 
G. Petrescu, de lâ CESAROM). 
De fapt, cu meciul dintre aces
te două echipe a și început 
reuniunea. Pentru Steaua au 
„punctat" Cristian Safta (48 kg), 
Nicolae Nițoiu (57 kg), Costel 
Dumitrașcu (62 kg), Mihai Ha- 
iura (68 kg). Cătălin Trofîn (74 
kg) și Gabriel Bivolaru (90 kg). 
De la rapidiști au cîștigat Ionel 
Tase (52 kg), intr-un meci foar
te disputat cu Nicolae Ncgrișan, 
Nicolae Tudor (82 kg) și Geor
ge Sandu (100 kg). Nu este mai 
puțin adevărat că de la for
mația Steaua au lipsit titularii 
echipei naționale, Mihai Cișmaș 
și Vasile Andrei, ale căror pre
zențe ar fi schimbat rezultatul 
final.

O partidă la fel de frumoa
să, încheiată cu un scor egal 
(5—5), au realizat echipele CE
SAROM (nou promovată în pri
mul eșalon) și Feroviarul Bu
zău. De la bucureșteni au cîș
tigat C. Du|ă, C. Borș, M. Sulu. 
Gh. Ranete și G. Petrescu, Iar 
de la buzole'ni: G. Gheorghe, 
C. Oprea, D. Onuț, M. Chiriță 
și T. Vlad. Deși rezultatul a 
fost egal, au cîștigat, la punc- 
taveraj (20—19,5), sportivii din 
Buzău.

în celelalte întîlniri, Steaua 
a învins detașat: 9—1 cu CE
SAROM și 10—0 cu Feroviarul 
Buzău, iar rapidiști! și-au con
cretizat și ei superioritatea:
7— 2 cu Feroviarul Buzău și 
7—2 cu CESAROM.

Brigada de arbitri condusă 
de Marin Bolocan (Pitești), din 
oare au mai făcut pairte Marian 
Sobariu (București) și Anghel 
Parapancea (Ploiești), a reușit 
să asigure decizii corecte și un 
climat adecvat (în special, da-

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. a 4-a)

C. N. de automobilism. — viteză pe circuit

ÎNTRECERI frumoase, pe un traseu excelent
„N-a plouat pe la noi cam 

de o lună" — își argumentau 
reșițenii prognoza lor de timp 
frumos, favorabil desfășurării 
Campionatelor Naționale de 
viteză în coastă. Ei bine, oa 
un făcut, vineri, exact în mo
mentul în care starterul chema 
la punctul de plecare primii 
concurenți... „luna însorită" a 
luat sfîrșit, lăsînd loc averse
lor de ploaie. Și. în treacăt fie 
spus, așa aveau să stea lucru
rile pînă duminică spre prînz, 
adică pînă în momentul înche
ierii probei de circuit; cînd, 
tot ca la o comandă, ploaia a 
încetat brusc...

Așa se face că, în proba de 
coastă, timpii înregistrați la an
trenamente, pe asfalt uscat, au 
fost net superiori celor din 
concurs. Chiar și în aceste con
diții însă, spectacolul sportiv 
oferit miilor de iubitori ai au
tomobilismului a fost de un 
ridicat nivel, susținut de ma
șinile bine puse la punct, ca 
și de excelentul traseu oferit 
de Valea Dom an ului : aproape 
patru kilometri și jumătate de 
urcuș, cu viraje pe ambele 
părți, alternînd cu o porțiune 
descendentă, pe oare mașinile 
puteau dezvolta o mare vi
teză. Deci un traseu perfect 
echilibrat, solicitând deopotrivă 
pilotul șl automobilul.

Surprizele nu și-au făcut, 
nici de data aceasta, apariția. 
La Grupa A a cîștigat liderul 
de pînă acum. Gheorghe Preo
teasa, pe care îl apreciem a fi 
pilotul mareînd cel mai sensibil

Mii si mii de spectatori s-au înșiruit pe cei aproape 5 kilometri 
ai traseului din Valea Domanului Foto : P. FUCHS (Reșița)

progres din acest sezon. L-au 
urmat Petre Cojocaru (aici s-ar 
putea vorbi de o plăcută reve
lație, Oltcit-ul lui Cojocaru 
prezentîndu-se ca un mecanism 
„rotund", perfect echilibrat) și 
Ovidiu Mazilu, în revenire vi
zibilă. Grupa C 1 ne-a arătat 
un Nicu Grigoraș din nou in
vincibil, din nou autor al celui 
mai bun timp al parcursului 
(2:19,50), secundat de coechipie
rul său Daniel Mojilian — pilot 
și mecanic la fel de serios — 
si de localnicul Nicolae Za- 
bcrca. La C 2, Victor Nicoară 
s-a impus relativ limpede, în 
orice caz fără emoții. El i-a 
devansat pe Ion Sporea (fru
moasă ascensiunea acestuia pe 
podium) și de acest veșnic pre
zent în lupta pentru întîietate, 
Mihai Pîrvulescu. Oricum, res

pectivul „trio", la cane se adau
gă și Constantin Ciucă (absent la 
„coastă",, din cauza unor defec
țiuni la motor) conturează o luptă 
interesantă la respectiva grupă, 
în fine, la E, într-un mult aș
teptat derby local, Hirschvogel 
l-a învins pe Peteanu. luînd 
o opțiune și pentru titlul na
țional la viteză în coastă, nu 
doar pentru cel de la circuit. 
Cum mașina lui Hirschvogel ni 
se pare a se „învîrtl" din ce 
în ce mai bine, nu este exclus 
să-1 vedem pe Peteanu. prima 
oară, după ani și ani, detronat 
de postura de lider indiscutabil 
al easter-iștllor. Seria reșițea-

Sorin SATMARI

(Continuare in pag. 2~3)



Mal
UN CAMPION DE SENIORI,

4 FORMAȚII PENTRU 2 LOCURI

IN PRIMUL EȘALON AL RUGBYULUI

CONCURSUL DE
Un pag l)

CU ECHIPA, LA 16 ANI
Generația lui Hagiu, a vi- 

cecampionilor europeni de ju
niori. a ajuns la 25 de ani și 
întrebarea „cine vine din ur
mă ?“ își face tot mai des 
loc. pe bună dreptate, în orice 
discuție a iubitorilor sportului 
cu mingea pe apă. Iar răs
punsul poate însemna. susțin 
obișnuit! ai bazinelor. Balanov 
său Lupescu Totolici sau M. 
Stefănescu Cosmațchi sau le- 
gariu. Geambașu sau Bonca — 
ca să alegem doar cîteva nume, 
dintr-un centru sau altul al 
poloului nostru. Dar din cel 
mat nou val care asaltează per
formanța. de cine vom mai 
auzi 7 tntre alții, de Aurelian 
Georgescu, un nume care a re
venit la un recent sondaj, ad- 
hoc. efectuat printre interna
ționali de altădată 
Grințescu. Bogdan 
Cornel Rusu. Viorel 
Popescu).

Aurelian — sau. 
„Georgică". cum îi 
gii — a început cu înotul. în 
grupa lui Remus Drăgusan. 
pentru a trece la polo, acum 
patru ani. rămînînd. insă. în

(Anatolie 
Mihăilescu. 
Rus. Dinu

dacă 
spun

vreți, 
cole-

zona aceleiași piscine, a clubu
lui Dinamo București. Antre
norul de la ora debutului în 
jocul cu mingea pe apă. Sandi 
Niculescu si el tînăr. l-a vă
zut mai dezovltat decit alții, 
dar nu aceasta a contat atît 
de mult, cit îndemânarea de
monstrată de la bun început. 
Cînd spectatorii aveau să-l re
țină. o altă calitate sărea în 
ochi: un anume... tupeu în 
joc. în sensul bun al cuvintu- 
lui, care-i permite să se întreacă 
de la egal la egal cu oricine, 
indiferent de nume. Așa se fa
ce că intre cei ce au îmbrăcat, 
deunăzi, tricourile de campioni 
ai țării la seniori (după ce a 
apărut si pe lista golgeterilor 
în ultimul turneu) s-au aflat 
nu doar binecunoscuți poloiști, 
dar si acest adolescent. Aure
lian Georgescu, care face Î7 
ani abia la jumătatea lui sep
tembrie.

Să-i așteptăm, cit de curînd, 
saltul de valoare. Al lui. 
altor tineri 
tatul „suflu 
7. pe apă...

Duminică s-au disputat jocuri
le ultimei etape în seria a doua 
valorică a Diviziei A la rugby. 
Primele două din clasamentul fie
cărei grupe își vor disputa două 
locuri în cadrul seriei de elită — 
devenite disponibile prin retro
gradarea ultimelor clasate — e- 
chipele intrînd în turneul final 
pentru locurile 1—4 cu puncta
jul acumulat în întîlnirile directe 
ale fruntașelor din cele două 
grupe ; Rulmentul Bîrlad și T.C. 
Ind. Constanța cu cîte 4 p, res
pectiv Rapid București 5 p și E- 
nergia București 3 p. Primele 
meciuri: duminică 29 mai.

Iată unele amănunte de 
jocurile ultimei etape:

— eseuri. Ținu l.p., Dranga 
transf. (R), respectiv Mogheanu
2 l.p.

(Corespondenți: 
V. Doruș, FI. 
Șchiopu).

D. Cristache, 
Jecheanu, FI.

la

Grupa a II-a

al 
în stare de aștep- 
nou“ în sportul în

Geo RAETCHI

Grupa I

CHIMIA C.F.A. BRAILA — T.C. 
IND CONSTANȚA 11—8 (8—8).
Joc frumos. în care gazdele, su
perioare în repriza secundă, au 
obținut o frumoasă victorie. Rea
lizatori : Rusem, Chlrcă — eseuri, 
Condrut — drop, respectiv Călin, 
Nica — eseuri. U.R.A. TECUCI — 
GLORIA BUCUREȘTI 16—3 (7—0). 
Localnicii s-au impus prin 
punctele marcate de Mocanu 2, 
Dodan — eseuri, Condrache — 2 
transformări. Pentru oaspeți a 
înscris Bujor — l.p. HIDROTEH
NICA FOCȘANI — MAȘINI GRE
LE BUCUREȘTI 15—4 (6—0). Succes 
aplaudat al echipei din Focșani, 
care a realizat două eseuri (Co
man, Birlădeanu) transformate 
de Văcarii șl o lovitură de pe
deapsă (Mihăllă), față de un 
eseu al oaspeților (Hera). RUL
MENTUL BlRLAD — CON
STRUCTORUL CONSTANȚA 17—6 
(3—6). Au marcat Ifrim 2, Arhlp

„CUPA PIONIERUL" ȘI-A DESEMNAT CIȘTIGÂTORII
(Urmare din pag. 1)

O fetiță dintr-o comună a ju
dețului Dîmbovița, din Șotînga, 
s-a arătat a fi cea mai ambi
țioasă în proba finalistelor de 
la categoria 13—14 ani. Distan
ța: 1 200 m. Numele ei, Lumi
nița Briceag. Luminița a ținut 
mult să realizeze o performan
ță superioară celei a pionierei 
din același județ cu ea, care a 
concurat la 11—12 ani. Și a reu
șit ! Relevînd meritele cîștigă- 
toarei, dorim să subliniem și 
tenacitatea finalistelor de pe 
locurile 2 (Elena Coșovan — 
Suceava) șl 3 (Ildiko Szabo — 
Maramureș). în ultima probă — 
băieți, 13—14 ani, 1 500 m — pio
nierul Ion Veliciu, de la Școa
la nr. 5 din Constanța, a făcut 
o cursă de excepție, încheiată 
cu un avans de aproape 40 de 
metri! Desigur, spre marea sa
tisfacție a tatălui său, Ion Ve
liciu, care l-a urmărit, în aler
gare, aproape tot traseul. De 
altfel ca și alți părinți... Mari
nei Stelea (Dolj) s-a situat pe 
locul 2, iar Gheorghe Ciocca 
(Ialomița) pe 3.

Bazinul acoperit din Alba Iu- 
lia (de dimensiuni olimpice — 
o perlă a 
lui Alba!) 
Pionierul" 
12 titluri
patru au revenit micilor concu-

orașului și a județu- 
a fost gazda „Cupei 
la natație. Din cele 
aflate în întrecere,

renți din București (50 m liber: 
Bogdan Nica, 50 m bras: Cris
tian Ionașcu și ștafetele de 
4X50 m liber băieți și 4X50 
m mixt băieți). trei celor 
din județul Argeș (50 m flutu
re : Diana Popescu și ștafetele 
de 4X50 m liber fete și 4X50 m 
mixt fete) și cite unul județe
lor Cluj (50 m spate: Mircea 
Popuță), Caraș-Severin (50 m 
fluture: Marian Mitruț), Brăila 
(50 m spate: Cătălina Casaru), 
Galați (50 m bras : Loredana 
Zisu) și Maramureș (50 m liber: 
Anca Racolța).

„Concurenții, în pofida virstei 
lor — 9 ani — s-au arătat a fi 
bine pregătiți", ținea să remar
ce delegatul federației de spe
cialitate, Virgil Boboc, sublini
ind, firește, un mare adevăr.

„Cupa Pionierul" la orientare 
turistică s-a bucurat de un tra
seu adecvat acestei discipline, 
care a solicitat mult pe fina- 
liști, mulți dintre ei la prima 
participare. Cu un plus 
perspicacitate, Vasilica 
(Școala nr. 15 Pitești-Argeș) și 
Cristina Marius (Școala nr. 10 
Hunedoara) au rezolvat cu brio 
toate problemele impuse de 
traseu, în timp ce reprezentan- 

județelor Prahova și Galați 
avut bucuria de a se afla 
primele 6 locuri atît la fete, 
și la băieți.

șoimilor patriei" a scos în re
lief interesul de care se bucu
ră orientarea turistică în rîndul 
copiilor care activează în ase
menea instituții. Unele, justifi
cat. pentru că se situează în 
județe cu tradiție în materie 
(Sibiu, Maramureș, Cluj, Olt), 
altele la nivel de... surpriză 
(București, Giurgiu, Botoșani 
etc.) Laureații primei ediții au 
fost, la echipe, Alina Drăgan + 
Marius Negru — Școala nr. 7 
Slatina — Olt și Inge Schneider 
+ Ulf Bonfert — C.PC.S. Sibiu, 
iar la individual Iuliana Ma
rinescu — C.P.C.S. Pitești-Argeș 
și Ion Tarta — C.P.C.S. Baia 
Mare-Maramureș.

RAPID BUCUREȘTI — OLIM
PIA P.T.T. ARAD 19—0 (12—0).
Meci foarte frumos, tn ciuda te
renului greu, și o victorie clară 
a feroviarilor, ai căror realiza
tori au fost Dragu — eseu, T. 
Dumitru 3, Stanciu 2 — lovituri 
de pedeapsă. A arbitrat foarte 
bine G. Petrescu (C. Crlstăchcs- 
cu).

METALURGISTUL CUGIR — 
ENERGIA BUCUREȘTI 21—15 
(18—9). Joc disputat, gazdele 
reușind trei eseuri: Petrovai,
Pop, Țoc, iar Manea a punctat 
din transformarea acestora și un 
drop. Pentru bucureșteni au 
marcat GordinI — eseu și 3 1. p., 
Sirbulescu — transformare. CAR
TAȚI MÎRȘA — UNIVERSITA
TEA 16 FEBRUARIE CLUJ-NA- 
POCA 7—43 (3—15). I.O.B. BALȘ
— U.A.M.T. ORADEA (00—60 
(0—0).

(Corespondenți : M. Vtlceanu, 
I. lonescu).
• UN JOC DE TRIAL AL LO

TULUI UNIVERSITAR va avea 
loc miercuri, pe Stadionul Tei, 
de la ora 15, In perspectiva vi
itorului CAI. studențesc.
• PENTRU TURNEUL FINAL 

al campionatului de juniori, care 
se desfășoară de luni la Con
stanța, s-au calificat echipele 
C.S.Ș. Steaua (campioana en 
titre), CSȘ Locomotiva și Mașini 
Grele — din București, CSȘ 2 
Constanța, CSS Locomotiva Cluj- 
Napoca, CSS Unirea Iași, CSS 2 
Bala Mare și CSȘ Suceava.

★
La a 30-a aniversare a secției 

sale de rugby, C.S. Școlar Triumf 
București organizează miercuri 
după-amiază. de la ora 11. pe Sta
dionul Tineretului, un atractiv și 
inedit festival al sportului cu 
balonul oval. Vor lua parte e- 
chipe pornind de la eșaloanele 
de copil (rugby în 8), juniori 
mici (rugby In 12) și marl (rugby 
în 15) și... veterani. Mai exact, 
jucători care au făcut parte din 
acest club-ipeplnieră a perfor
manței și au activat sau activea
ză în diferite cluburi ; Dărăban
— Farul și Dinamo, Munteanu — 
Steaua, Marghescu și I. Constan
tin — Mașini Grele. Simion șl AL 
Marin — Grivița Roșie, Chiclu — 
Sportul Studențesc, Toma — Ra
pid, Zafiescu — Contactoare Bu
zău. De asemenea vot fl pre- 
zenți foștii antrenori al secției, 
Cornel Munteanu, V. Constantin, 
I. Dlnuicscu, C. Mitrea.

re în ultimii ani ale medaliilor 
continentale și mondiale. Ast
fel. printre noile recorduri na
ționale de juniori I, stabilite 
sîmbătă și duminică, figurează 
cele de la 400 m g (Mugur Ma- 
teescu. Dinamo. 51,50 s) și înăl
țime (Alina Astafei, Steaua, 
1,95 m). iar cel egalat la 100 mg 
(Ionica Domnițeanu, Dacia Pi
tești. 13,51 s), are de asemenea, 
o reală valoare internațională, 
ca și cifrele înregistrate la să
ritura în lungime fete (Mirela 
Belu, Steaua, 6,34 m și Anișoa 
ra Ghebuță, C.S.Ș. 2 Constanța, 
6,27 m) pe o pistă și un prag 
foarte alunecoase. Să mai a- 
mintim, în același context, noile 
recorduri realizate de Mioara 
Papuc (Unirea C.S.Ș. Focșani) 
la 5 km marș — 22:36,94 și,
mai ales, de Daniela Pleșcan 
(C.S. Brăila) la 200 m (23,44) și 
400 m (52,51), atleta brăileancă 
fiind revelația concursului, a- 
nunțîndu-se astfel ca o auto
rizată candidată pentru podiu
mul „mondialelor" de juniori. 
Șl vorbind de nivel internațio
nal, să precizăm că noul record 
la Înălțime al Alinei Astafei 
este inferior doar cu un centi
metru actualului record mon
dial de junioare. Să sperăm, 
deci, intr-o frumoasă evoluție 
a juniorilor noștri în acest se
zon cu important obiectiv de 
mare performanță.

Iată rezultatele tehnice: FETE 
— 100 m: Vasilica Vătățoiu
(CSȘ Aripi Pitești) 12,30, Florina 
Dumitrache (Voința Buc.) 12,46, 
Florina Neder (Olimpia Buc.) 
12,48; 200 m : Daniela Pleșcan
(CS Brăila) 23,44. Nicoleta Filip 
(CSȘ 2 ‘ C-ța) 25,07, Alina Muia 
(CSȘ „Poli" Tim.) 25,36; 400 m; 
Daniela Pleșcan 52,51, Elena Sol
can (CSȘ Suceava) 53,60, Lumini
ța Koch (CS Tîrgovlște) 54,70 ; 
800 m: Daniela Antipov (CSȘ 2 
Galați) 2:04,22, Cătălina Gheor
ghiu (CSM Univ. Craiova) 2:05,08, 
Luminița Avasiloaie (CSM Su
ceava) 2:08,52; 1500 m : Nuța O- 

’ iaru (CSM Univ. Craiova) 4:21.21, 
Simona Staicu (CSȘ Cetate De
va) 4:23,00, Daniela Antipov 
4:23,98 ; 3000 m: - Nuța Olaru
9:22,76, Doina Homneac (CSȘ 
Fălticeni) 9:23,29, Simona Stalcu 
9:28,14; 5 km marș: Mioara Pa
puc (Unirea CSȘ Focșani) 22:36,94, 
Doina Munteanu (CSȘ Vaslui) 
23:35,94, Mihaela Dăogărolu 
(CSM Unirea A. IuMa) 24:19,10 ; 
100 m g: Lenuța Birzu (Farul 
C-ța) 13,86, Florina Neder 14,09, 
Nicoleta Filip (CSȘ 2 C-ța) 14,71 ; 
400 m g ; Aura Crăcea (CSȘ 2 
C-ța) 57,52, Cătălina Gheorghiu

in Bazinul „23 August" din Capitală
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Anul acesta la prima ediție, 
„Cupa Caselor pionierilor și

PREDEALUL VĂ AȘTEAPTĂ !
Pentru o vacantă la înălțime

-1

în această perioadă, puteți petrece o vacanță agreabilă 
in stațiunea Predeal. Aici vi se oferă :
• Cazare in hoteluri și vile confortabile, masa la res

taurant sau pensiune ;
• Posibilități nelimitate pentru excursii la obiective tu

ristice din Împrejurimi și la cabane, precum și drumeții 
in munți :

• Mijloace de sport și agrement atractive ; discotecă, 
terenuri de sport, schi pe iarbă, piscină, săli de jocuri 
mecanice, seri distractive la restaurante ;
• Masaj și gimnastică de întreținere etc. la cabinetele 

sanitare :
Bilete si informații suplimentare se obțin atît de la 

agențiile oficiilor județene de turism și cele ale I.T.H.R. 
București, cit și direct în stațiune.

|mai si iunie PE LITORAL
I.T.H.R. BUCUREȘTI 

toate stațiunile de pe 
sejur fiind 30 iunie.

vă oferă vacanțe în 
Litoral, ultima zi de

Plecări zilnice.

Cazare și masă : 71-79 lei de persoană.

înscrieri și informații la toate agențiile de :• 
turism ale I.T.H.R. București. |

Participant! aproape 100, de 
la cea mai fragedă vîrstă și 
pînă la seniori cu experiență 
în întreceri internaționale, 
dispute atractive pentru locu
rile fruntașe, unele execuții re
marcabile, mult entuziasm, dar 
și căldură mare (ca într-o e- 
tuvă). Acestea au fost succint, 
caracteristicile „Cupei Progre
sul", competiție organizată (și 
cîștigată) de secția de sărituri 
a clubului bucureștean pentru 
a completa calendarul activită
ții competiționale a practican- 
ților acestui sport. în acest scop 
au fost trimise invitații tutu
ror secțiilor din Capitală și 
din țară, dar, în mod regre
tabil, în afara celor din Bucu
rești a răspuns doar S.C. Ba
cău. Reprezentanții acesteia din 
urmă au concurat cu succes, au 
ocupat locuri fruntașe, la copii 
și (mai cu seamă) s-au anunțat 
ca viitori protagoniști la ju
niori, seniori și, chiar, al lotu
rilor naționale (desigur, intr-un 
viitor pe care-1 dorim cît mai 
apropiat). în rest, menționăm 
„triplele" realizate de Ionica Tu
dor și G. Sandu, „eventurile"

obținute de Ileana Gheorghe, 
Oana Dinu, I. Petrache, C. Bo
jan, G. Cherecheș, precum și 
evoluția bună a altor cîștigă- 
tori, printre care Luana Ciufu- 
ligă și Ioana Voicu.

Dumitru STÂNCULESCU
Clasamente. SENIORI, trambu

lină 3 m : 1. I. Petrache (Progre
sul) 581,10 p, 2. C. Pop (Progresul) 
550,25 p, 3. A. Cherciu rrriumf) 
502 p; platformă : 1. I. Petrache 
529,70 p, 2. C. Pop 496,74 p, 3. I. 
Herlaș (Lie. 37) 395,50 p; SENIOA
RE, trambulină 3 m: 1. Ileana 
Gheorghe (Progresul) 468,45 p. 2. 
Mihaela Stafidov (Lie. 37) 348 45
p; platformă: 1. Ileana Gheorghe 
391,15 p, 2. Mihaela
348.50 p; JUNIORI, 
m : 1. G. Dumitru 
p; platformă : 1. 
(Triumf) 457,80 p;
trambulină 3 m: 1. Luana Ciufu- 
ligă (Progresul) 455,20 p, 2. Cos- 
mina Voinea (Triumf) 386,15 p, 
3. Carmen Stafidov
346.50 p; platformă: 
Voicu (Progresul) «tio,™ p, 
Carmen Stafidov 307,60 p, 3. Mi- 
haela Radu (Lie. 37) 292,65 p ; 
BĂIEȚI I, trambulină 1 m, tram
bulină 3 m șl platformă: 1. G. San
du (Triumf) 278,80, 426,80 p și, res
pectiv, 389,50 p; FETIȚE I, tram
bulină 1 m, trambulină 3 m și

Stafidov 
trambulină 3 

(Triumf) 471,70 
D. Miloagă 

JUNIOARE,

(Lie. 37)
1. Ioana 

415,40 p, 2.

Ionica Tudor (Lie. 
477,25 p și, respcc- 

p; BĂIEȚI II, tramou- 
și trambulină 3 m: 1. 

(Progresul) 310,50 și
platformă: 1. R. Marin 
246,25 p; FETIȚE TI,

1. Carmen Dinu 
, ____ ; trambulină 3

Mihaela Poenaș (S.C. Ba
cău) 291,35 p; platformă: 1. Ca
melia Bistriceanu (Progresul) 
202.80 p ; BĂIEȚI în, trambulină 
1 m și platformă: 1. G. Chere
cheș (S.C. Bacău) 237,70 p și 187 p; 
trambulină 3 m : 1. A. Gavri-
liu (S.C. Bacău) 232,10; FETIȚE 
HI, trambulină 1 m și platformă: 
1. Oana Dinu (Triumf) ‘
și 127,95 p ; trambulină 
Mihaela Coman (S.C.
221,10 p.

Clasamente pe echipe 
IEȚI : 1. ------- “ ’
Progresul 
p, 4. S.C.
Progresul 
478 p, 3. 
S.C. '

LA DOUA ZECIMI DE SECUNDA
DE RECORDUL NAȚIONAL

Vulturaș, in real progres, minat 
de V. Ndță, mal bu>n din zi In 
zi, Rumîlia și Rebra, care, deși 
a fost condusă cu mari deficien
țe de M. lonescu, a reușit totuși 
să cîștige. Celălalt rival al cam
pionului, N. Nicolae, nu cedează 
— la rîndu-i — lupta, obținând și 
el trei victorii, cu Song, Dinar, 
după o suită de excelente per
formanțe, șl Flamura, ultimii doi 
conduși de I. Crăciun, care se 

perioadă pare că lși revine în forma sa 
" cea bună. Formația iul R.I. Ni-

eoilae a cîștigat cu Robert, care 
și-a egalat recordul carierei, re- 
oeupîndu-și locul de campion al 
generației, Hezeriș, un cal de 2 
ani cu o conformație frumoasă, 
șl Cușma. Cu acest prilej și-a 
făcut reintrarea N. Simion, ce! 
mal bun ajutor de antrenor. Pro
movat doar de un an în postu
ra de antrenor, V. Moise nu-și 
dezminte valoarea, învingînd cu

In reuniunea din 15 mai. Rairău 
șl-a onorat prezența în „Premiul 
Curtici", cîștigînd hltul II de o 
manieră ce a entuziasmat asis
tența și realizînd recordul de 
1:20,l/km, care reprezintă a treia 
performanță a turfului nostru, 
după Talion (II :19,9) șl Seceriș 
(1:20,l).

După felul cum a cîștigat, sîn- 
tem convinși că Rarău va reuși 
doborîrea recordului lui Talion, 
mal ales în această 
cînd lotul național se pregătește 
pentru mitingul hipic Internațio
nal Berlin 1988, unde credem că 
va face o figură frumoasă. Prin 
succesul Iul Rarău, coroborat cu 
victoriile realizate de Trifan și 
Rizorlu, a căror formă merită 
remarcată, G. Tănase îșl conso
lidează poziția de Mder. Vechiul 
său rival șl prieten, M. Ștefă- 
neseu, se menține însă în plasa 
lui. cu cele 3 victorii obținute de

: 1. 
P,

platformă:
37) 439,55 | 
tiv, 347,45 ;
lină 1 m
C. Bojan 
273,25 p ; | 
(Triumf) 
trambulină 1 m:' 
(Triumf) 330,90 p 
m: 1. ~

57,81, Carmen 
ceava) 60,20 ; 
Belu (Steaua 
Ghebuță (CS 
Monica Toth 
m; înălțime: - 
ua) l,9,j m. Ol 
Galați) 1,78 i 
(CSȘ Reșița) 
ta Tempfli (C 
m, Manuela 
namo) ^.92 
naru (cK 
greutate: Elei 
Pitești) 15,49 
14,57 m, Filo! 
C-lung Muscel) 
niela Coman 
m, Monica S 
51,60 m. Vict- 
BATEȚI — 100 
Buc.) 11,10, C 
Ilfov) 11,11. r 
Buc.) 11,16; 
(Dinamo) 21,!
M. Cheban ( 
m: D. Cojoca 
tescu (CSȘ C- 
Imre (CSȘ T 
H. Neustdate 
1:53,87, M. B 
1:54.30, A. Șe 
1:54,32 ; 1500 
Bistrița) 3:55 
(Steaua) 3:54 
Galați) 3:54,7 
8:27,55, V. I< 
8:27,57, V. M
N. Cint&bine 
14:59,60, I. A\ 
Jiu) 14:59,98, 
C-ța) 15:00,40 
Toaie (Glorii 
44:26,2, L. Pi 
45:18,8, F. E 
Craiova) 46 :< 
Oaidă (Dinar 
șa (CSȘ Reș 
nu (CSȘ C-lt 
mg: M. Mat 
M. Tătaru 
rași) 54,67, 
Eminescu*4 
obst.: V. Gher 
5:55,18, B. Ci 
zău) 5:56.74, 
C-ța) 5:56,94 
(CSȘ 5 Ran 
Petre (CSȘ /! 
M. Niță (C. 
înălțime: C. 
2.00 m.^U B

v
triplus^^ i 
Brașov) 15,55 
C-lung Mus 
(CSȘ 4 Buc. 
E. Mihuțesc 
A. Drăgulesc 
L. Huțanu 
disc : C. Ha 
m, I. Oprea 
S. Stăneseu 
suliță : F. 7 
Dej) 5^j^m 
ua) 57,.T^n. 
55,58 m ; c 
(CSȘ Arad) 
(CSȘ Oii mp 
D. Pascal ( 

Concom it er 
s-au desfășt 
primăvară . 
nate de 
ret. Pe pr 
hentatlon 
(Minerul C 
p, Liliania 
lăți) 6 245 p 
(Dacia Pite< 

— I. Buliga 
6 797 p, R. 
p, C. Hai ic 
Plodești') 656:

(Urma

235,70 p
3 m: 1.

Bacău)

— BA- 
542 p, 2.C.S.Ș. Triumf

523 p, 3. Llc. ind. 37 319 
Bacău 150 p; FETE : 1.
618 p, 2. C.S.Ș. Triumf 
Lie. ind. 37 383 p, 4.

___ Bacău 292 p; CLASAMENT 
GENERAL FINAL : 1. Progresul 
1141 p — cîștigătoane a trofeului, 
2. C.S.Ș. Triumf 1020 p, 3. Lie. 
imd 37 702 p, 4. S. C. Bacău 442 p.

Vineri și sîmbătă va avea loc, 
la Ștrandul Tineretului, «Cupa 
C.S.Ș. Triumf", cu participare in
ternațională.

H I P I S M

Vadu și Rutina. Prin recordul 
realizat (1:24,i./km), primul din
tre ei devine lider al generației 
și principal pretendent la Der- 
byul din acest an. „Premiul Car- 
pațl“, alergare semlciasică, a dat 
câștig de cauză ~ ‘ —
rinescu avînd 
această victorie.

Cursa de fond 
nenților 
cîștigată 
tact și 
trescu.

Am mai remarcat victoria Kă- 
tăli'nei, V. Pătrașcu stăplnlnd-o 
cu mare pricepere, și a lui Bră- 
dișor, dar performanța acestuia 
ni s-a părut contradictorie, el 
învingîndu-1 pe Cobadin, care, cu 
campionul amatorilor în sulky, 
B. Manea, a realizat cea mai 
bună valoare a sa din carieră.

Ralucăi, T. Mi
mări merite la

rezervată compo- 
național a fostlotului

de Bagdad', pregătit cu 
pricepere de C. Dumi-

A. MOSCU

nă a fost f 
de Tiberiu 
al unei sple 
de, a reuș 
trei'lea.

Rezultate
1. Gheorgh 
Pitești), 2. 
cit), 3. O\ 
ICSITA).

Grupa C 
raș (Dacia 
Mojilian (E 
colae Zabe 
Reșița)

Grupa C 
(Dacia Pite 
(CJAK Olir 
hai Pîrvule

Grupa E
voge] (CJA1 
Eugen Pet« 
pia Reșița),' 
(CJAK Oii] 

Echipe :
CJAK Olin 
Argeș.
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Etapa s-a încheiat, comentariile continua
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Chiar dacă Steaua s-a desprins greu in câștigă
toare, puinînd la încercare miile de suporteri care 
însoțeau ca un ecou suita (parcă neîntreruptă î) 
de ratări ale jucătorilor favorițl, nici un moment 
n-a plutit peste stadionul din Ghencea îndoiala pri
vind succesul liderului. Pentru că, în pofida replicii 
Universității Craiova — care, duminică, deși avea 
pe foaia rezervelor doar două nume, a evoluat 
deschis și curajos, cuitivînd un fotbal spectaculos 
și curat —, echipa gazdă a dominat cu autoritate, 
uneori chiar sufocant pentru careul lui Lung, 
creuzet din care TREBUIA să apară (mai devreme 
sau mai tîrziu, era chestiunea suporterilor...) golul.

De ce n-a venit deschiderea scorului în prima 
repriză, conform cu marea frecvență a acțiunilor 
ofensive (încheiate cu șutiîri) ale Stelei ? In pri
mul rînd, pentru că replica din start a craiovenilor, 
viguroasă, cursivă și deloc defensivă, i-a surprins 
pe elevii lui Puiu lordănescu, prea obișnuiți în ul
tima vreme cu adversari timorați de capacitatea lor 
ofensivă. Surprindere care s-a și transformat destul 
de repede în nervozitate și precipitare, stare care 
a împiedicat, în bună măsură, transformarea în gol 
a unor mari și clare ocazii, excelent concepute 
pînă în preajma careului advers. „Campion* a 
fost tocmai Pițurcă, cel care, în virtutea calității 
de golgeter (al echipei și campionatului), are obli
gații în plus. In al doilea rînd, pentru că Lung 
s-a dovedit din nou a fi cel mai bun portar al 
nostru. Numărul 1 — la propriu și la figurat — din 
echipa studenților din „Bănie* era mereu pe tra
iectoriile diverse și tot mai frecvente ale balonu
lui în preajma buturilor sale, incit lăsa impresia 
că adversarii sînt urmăriți de ghinion. In fapt, era 
vorba, în 
plasament 
unui mare

De ce a 
scor net ? 
calmul, sub impulsul acestui 
Bălan, al 
care ți-o 
Bumbescu.

riere". Așa se explică numărul mic de faze de gol, 
încercările de pătrundere ale petroliștilor fiind 
mereu stopate la aproximativ 30 de metri, de un 
„mijloc"... menghină.

Chiar dacă ploleștenll au păstrat mai mult timp 
inițiativa, aflîndu-se deseori în jumătatea de' teren 
adversă, ei au făcut-o fără luciditatea necesară 
care să poată deschide „lacătul" argeșean. S-a 
observat pregnant absența conducătorului de joc, 
cel care să imprime echipei o orientare în joc. 
Evoluția Petrolului a fost hazardantă, fiecare ju
cător, e drept, făcînd mare risipă de energie, evo
luând cu gînduil și dorința obținerii celor două 
puncte atît de necesare în tentativa evitării retro
gradării. Dar jocul n-a... mers, goluil victoriei 
venind foarte tîrziu, spre finalul partidei, cînd 
Stancu și pîrvu au ezitat și Pitulice a lovit, cu 
capul, balonul, acesta (și cu puțină șansă) strecu- 
rîndu-se, pe jos, în plasă. Un gol mult așteptat, 
fără de care ar fi fost anulate intr-o mare măsură 
șansele de menținere în Divizia A a ploieștenilor. 
Așa însă....

Gheorghe NERTEA

SUCEVENII - START LANSAT,

Pițurcă $i Lung, din nou față în față în partida de pe Ghencea 
Foto : Nicolae PROFIR
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multe asemenea situații, de excelentul 
și simț al anticipației, caracteristici ale 
portar.
învins Steaua, in cele din urmă, La un 
Pentru că și-a recăpătat luciditatea și 

' ’ „argint viu* care este
deciziei lui Hagi și al siguranței pe 
dă un fundaș-metronom cum este

RAPIDIST11 - FINAL IN FORȚA
După meciul de la Craiova — unde Rapid a avut 

o evoluție apreciată, jucând deschis, fără complexe 
— ștefan Popa și Nica, dod dintre jucătorii cu 
mare experiență ai feroviarilor, afectați de înfrân
gere, firește, întrebau, pentru a uita „ce-a fost*, 
pentru a face punte peste cede două etape : cum 
o fi jucat Suceava de-a reușit să cîștige clar cu 
clujenii? ....
antrenorul 
meci greu

Nu greu, 
cu C.S.M.

Paul SLĂVESCU

RĂMĂSESERĂ DOAR

Doar șapte minute l-au despărțit duminică pe 
piteșteni de „remiza" care le-ar fi adus un „punct 
de aur". Pentru că un rezultat de egalitate, la 
Ploiești, în fața Petrolului, le-ar fi ușurat mult ten
tativa lor de salvare de la retrogradare. Așa însă, 
In partidele următoare, ei vor evolua ou „sabia lui 
Damocles" deasupra capului. Pentru a-și atinge 
scopul, antrenorul Florin Halagian, așa cum îl știm, 
un buin strateg, și-a așezat perfect jucătorii în 
defensivă. Marcajul șl dublajul au funcționat foarte 
bine, ceea ce a îngreunat foarte mult încercările 
de joc combinativ ale ploieștenilor, drumul lor spre 
poarta lui Speriata fiind presărat cu multe ,,ba-

„Trebuie să ti jucat bine, le-a răspuns 
l secund Ilie Greavu. Și-o să vedeți ce 

avem duminică"...
ci foarte greu a fost meciul Rapidului 
Suceava. Din două motive : 1. pentru 

că Suceava n-a mal fost echipa din partida cu 
Dinamo, cind a primit gol după gol, ei un „un
sprezece" care s-a bătut pentru flecare minge, care 
s-a grupat bine în apărare, care a contraatacat 
viguros, punind mari probleme defensivei gtalește- 
nilor și — cum spuneam și în cronica partidei — 
numai neșansa a privat-o de un gol în primele 25 
de minute ; 2. pentru că echipa gazdă a avut 
vaga impresie că meciul nu-1 poate pune mari 
probleme, că victoria va veni de la sine. Abia în 
repriza secundă — după ce au fost muștruluiți, 
probabil, la vestiar — rapldiștil au apăsat pe acce
lerator, jucînd mai... apăsat, ca la Craiova, în eta
pa precedentă. Șl, în mod firesc, au venit, spre 
final, marile ocazii și golul acestui tlnăr șl tenace 
jucător, Lucian Iile. De altfel, Rapidul a început 
SA JOACE în momentul cînd, alături de ștefan 
Popa (inepuizabil), a urcat în prim-plan și Goanță, 
cei doi care „știu fotbal", cum îi definește tribuna, 
cel mai sever judecător al celor de pe gazon...

C.S.M. Suceava a avut un start bun, Rapidul un 
final în forță.

Dinamo — Rapid: V. Alexan
dru — J. Grama și D. Vasile 
(toți din București).

Flacăra Moreni — Sportul 
Studențesc : V. Curt (Constan
ța) — I. Velea (Craiova) și A. 
Mițaru (Rm. Vîlcea).

F.C. Argeș — F.C.M. Brașov: 
V. Titorov (Drobeta Tr. Seve
rin) — O. Ștreng (Oradea) și 
A. Voroș (Reșița).

„U“ Cluj-Napoca — ,
Timișoara : G. lonescu — 
Voinea și T. Badea (toți 
București).

Victoria — Petrolul : V. 
tohi — V. Maxim (ambii

„Poli"
N. 

din
An
din

Iași) și C. Gheorghe (Suceava)
S.C. Bacău — Oțelul Galați : 

N. Dinescu — Gh. Constantin 
(Rm. Vîlcea) și Ș. Necșulescu 
(Tîrgoviște).

Universitatea Craiova — Cor- 
vinul: M. Stoenescu — V. An- 
fiheloiu (ambii din București) și 
Gh. Cagula (Baia Mare).

A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Olt: 
D. Buciuman — I. Popa (ambii 
din Timișoara) și M. Constanți" 
neseu (București).

C-S.M. Suceava — Steaua: 
Ad. Moroianu — V. Banu (am
bii din Ploiești) și Cr. Teodo- 
rescu (Buzău).

Criteriul Republican al centrelor olimpice de juniori Viitorul

Lourențiu DUMITRESCU

P.S. Meciul a fost aspru, e adevărat, dar, din
colo de faulturile de joc, inerente în partidele cu 
mare miză, surprinzător de dure au fost cîteva 
dintre intervențiile fundașului Matei. Antrenorii 
Rapidului îl pot tempera, avem convingerea.

La sfîrșitul săptămînii trecu
te, în cadrul Criteriului Repu
blican al centrelor olimpice de 
juniori Viitorul s-au desfășurat 
turneele zonale. La încheierea 
lor, echipele Bacău, Pitești, Tg. 
Mureș și Timișoara s-au califi
cat pentru semifinale. Iată cla
samentele și rezultatele înregis
trate în cele patru grupe:

BACĂU : 1. Bacău 6 p (1—0 
cu Galați, 3—1 cu Buzău, 2—0 
cu lași), 2. Iași 4 p (2—1 cu 
Galați, 2—0 cu Buzău), 3. Ga
lați 2 p (2—0 cu Buzău), 4. 
Buzău 0 p.

PITEȘTI : 1. Pitești 6 p (1—0 
cu București, 2—0 cu Craiova,

5—0 cu Alba Iulia), 2. Craiova 
3 p (1—1 cu București, 3—0 cu 
Alba Iulia), 3. Alba Iulia 2 p 
(2—0 cu București), 4. Bucu
rești 1 p.

TG. MUREȘ: 1. Tg. Mureș 5 
p (3—2 cu Sibiu, 0—0 cu Bis
trița, 3—1 cu Brașov), 2. Sibiu 
4 p (2—0 cu Bistrița, 3—1 cu 
Brașov), 3. Bistrița 3 p (2—1 cu 
Brașov), 4. Brașov 0 p.

ARAD: 1. Timișoara 6 p (1—0 
cu Arad, 4—1 cu Oradea, 2—1 
cu Hunedoara), 2. Arad 4 p 
(3—0 cu Oradea, 3—0 cu Hune
doara), 3. Hunedoara 2 p (3—2 
cu Oradea), 4. Oradea 0 p.

DIVIZIA C
SERIA I

REZULTATELE ETAPEI A 25 a

r Nicoară 
1 Sporea 
i), 3. Mi- 
Argeș).

Hirsch- 
Reșița), 2. 
K (Olim- 
1 Ciurciu 
a).
’itesti, 2.

3. ITA»

I
I
I
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A.S.A. Explorări Cîmpulung 
Moldovenesc — Chimia Fălticeni 
2—9 (1—0), Zimbrul Șiret — Mi
nerul Gura Humorului 4—0 
(1—0), Cetatea Tg. Neamț — Me
talul Rădăuți 1—0 (0—0), Electro 
Botoșani — Avlntul Frasin. 3—1 
(1—1), Relonui Săvinestl — Me
talul Botoșani 5—0 (2—0), Car
pati Gălănesti — steaua Minerul 
Vatra Dome! 5—0 (2—0). Aurora 
Tg. Frumos — Constructorul 
Iași 5—1 (1—0). TEPRO lași — 
I.T.A. Celuloza P. Neamț 2—9 
(2-0)

Pe primele locuri In clasa
ment, după etapa a 25-a : 1.
EXPLORĂRI CÎMPULUNG 61 P 
(62—13), 2. Minerul Vatra Dor

ii el 42 p (32—34), 3. Cetatea Tg. 
Neamț 41 p (34—25)... pe ultime
le locuri : 15. Celuloza P. Neamț 
30 p (34—45), 16. Electro Boto
șani 30 p (26—41).

Aripile Ba- 
Constructorul 

Focșani — Steaua 
.................... Lu-

BU- 
vas-

C.S.M. Borzești 
cău 4—1 (1—0),
Hidrotehnica r: . 
Mecanica Huși 0—1 (0—1), 
(teafărul Adjud — Textila 
huși 2—1 (1—0), Mecanica 
tal — Unirea Negrești 3—1 (1—1). 
Minerul Comănești — MECON 
Mun Gh. Gheorghiu-Dej 2-0

STAT IOTO-PnONOSPO»T INFORMEAZĂ
ci.panți că
51 în care 
*te la tra- 
OEXPRES 
miercuri,

vinzarea 
la TRA- 

LOTO, 
, 29 mai. 

gen de 
numere

t 
e

cuprinse 
erile sîn.t 
cîte trei, 
se poate 

din 13 
Se atri- 

numeroa- 
i au tot u- 
Germană 
bani, de

29 mai : 1. Politehnica Iași — 
F.C. Constanța ; 2. Electromureș
— Jiul ; 3. Progresul Timișoara —
F.C. Bihor ; 4. Bari — Lazio ;
5. Bologna — Piacenza ; 6. Bres
cia — Atalanta ; 7. Catanzaro — 
Modena ; 8. Cremonese — Lecce; 
9. Genoa — Triestina ; 10 Mesina
— Sambenedettese ; 11. Parma — 
Barletta; 12. Taranto — Arezzo; 
113. Udinese — Padova.

CIȘTIGURILE TRAGERII
PRONOEXPRES DIN 18 MAI 1988

2 variante 25% a 25.509 
21,00 a 2.423 lei; cat.

57,75 a 883 lei; cat. 5 -------
....................X: 146.50 a 348 

a 100 lei.
CATEGORIA

Etapa a 26-a se dispută

Mîrșa 
Făgăraș 

„ - _ (1-1), 
C.F.R. Simeria

Mure-
JOI

meciurile
11 con- 
dumlnică,

Cat. 2 : 
lei; cat. 3 : 
4 
a 296 lei; cat. 
cat. Z: 2.952,50

REPORT LA 
58.577 lei.

Participanții 
orașul Cîmpulung-Museel, 
Argeș șl Bobu Victor din 
cău. au cîștigat fiecare suma de 
25.509 lei, in numerar.

Baltag Ion

172,50 
‘ lei;

1 :
dim 
lud. 
Ba-

(0—0). Partizanul Bacău — Pro
letarul Bacău 3—o (1—0). Foresta 
Gusești — Laminorul Roman 
6—1 (2—1), Petrolul Moinești — 
Moldosln Vaslui 3—0 — Moldosin 
s-a retras din campionat.

Pe primele locuri : 1. ARIPI
LE BAC AU 58 p (60—20), 2. Me
canica Vaslui 50 p (50—28), 3.
Steaua Mecanica Huși 47 p 
(42—28)... pe ultimele locuri : 15. 
Constiruetorin Focșani 20 p (21— 
45), 16. Moldosin Vaslui 9 p 
(18—75).

Cimentul Medgidia — Metalul 
Mangalia 1—0 (0—0), Victoria 
I.R.A. Tecuci — Dunărea C.S.U. 
Galați 2—1 (0—0), Minierul Mah- 
mudia — CONPREF Constanța 
0—6 (0—4), Arrublum Măcin — 
LM.U.-C.S.Ș. ■’ ------- * ‘
(2—0), Chimia
C. S.S. Tulceă
Constanța — 
3—0 (2—0)
D. V.A. Portul 
Laminorul Viziiru — C.S. 
greșul Brăila 3—1 (1—1).

Pe primele locuri : 
LUL MANGALIA “

Medgidia 2—0 
Brăila — S.N.-

1—0 (0—0). Portul 
Progresul Isaccea 
Gloria Galați — 
Galati 2—0 (1—0), 

Pro-

1. meta- 
____ ______________  57 p (42—15), 
2. Gloria Galați 46 p (41—29), 3. 
Dunărea C.S.U. Galati 44 p 
(67—25) — penalizată ou 2 p... 
pe ultimele locuri : 14. Chimia 
Brăila 29 p (27—41), 15. S.N.-
C.S.S. Tulcea 29 p (22—42), 16.
Minerul Mahmudia 4 p (11—82).

SERIA A IV-a

Viitorul Chirnogl — Dunărea 
Călărași 2—1 (2—0), Unirea Ur-
zicenl — F.C.M. Dunăreană 
Slurgiu 1—0 (1—0), Metalul Bu
zău — ISCIP Ulmeni 1—1 (1—0), 
Chimia Buzău — Olimpia Slo
bozia 2—0 (1—0). Petrolul Berea 
— Victoria Tănd'ărei 6—1 (3—0),
“ Oltenița — Carpațl Nehoiu 

(1—0). Utilaje Grele Giur- 
— Victoria Munteni Buzău 
(2—1) Petrolul Roata de 
- A.S.A. Buzău 3—0 (3—0).

1. DUNA- 
D (79—20), 

■” 29), 
p

15.
16.

S.N.
3—0

Jos . ------------------- -
Pe primele locuri : 

REÂ CAI.ARAȘI 59 _ .
2. Unirea Urzicenl 51 p (57—:
3. Utilaje Grele Giurgiu 41 
(40—39)... pe ultimele locuri : 
H'etahv Buzău 27 p (34—34), 
Carpati Nehoiu 27 p (26—62).

SERIA A V-a

Metalul Mija — Abatorul Bu-

Petrolul Tîr-
Găesti 0—0, 

— Tehnome- 
(0—1), IUPS

București

cureștl 3—0 (1—0). 
govlste — Chimia 
MECON Birou reșt i 
tai București 2—1 
Chitila — Viscolii _ ..
2—0 (1—0). C.F.R.-B.T.A. Bu
curești — Minerul Sotînga 3—1 
(2—0). Avicola Crevedla — I.M.G. 
București 0—1 (0—1), Automatica 
București — Cimentul Fienl 
4—0 (3—0). Electrica Ti tu — Da
nubiana București 2—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. META
LUL MIJA 53 p (43—17), 2. Au
tomatica București 47 p (55—25), 
3. IUPS Cbitila 40 p (40—31)..» 
pe ultimele locuri : 15. Cimentul 
Fieni 30 p (33—48), 16. Tehno- 
metal București 28 p (28—41).

(49—2®), 
(45—21)... 

„v,_ ______ _______ ... Metalul
Otelu Roșu 28 n (25—38), 16. 
aerul Rovinari 26 p (26—47).

C.S.M. Caransebeș 46 p
3. C.S.M. Lugoj 44 p 
pe ultimeile locuri ; 15.

Mi-

Ti- 
Li-

U.M. Timi-
2—0 (0—0), Motorul I.M.A. 

— Recolta s atenta 3—2 
Strungul Chișineu Criș —

SERIA A VI-a

Viitoru.) Drăgășani — Dacia 
Pitești 3—0 (0—0), Constructorul 
T.C.I. Craiova — Chimia Tr. 
Măgurele 2—1 (1—1), Textila Ro
șiori — Progresul Corabia 0—0, 
Electronistul Curtea de Argeș — 
ROVA Roșiori 2—0 (0—0), Uni
rea Pitești — C.F.R. Craiova 
4—0 (1—0), Progresul Bădlești — 
Recolta Stolcănești 2—1 (2—0),
Automatica Alexandria — Mus
celul Cîmpulung 0—3 — Automati
ca n-a prezentat legitimațiile 
jucătorilor !, Dacia Metalul 
Rm. Vîlcea — I.O.B. Bals 4—0 
(1—0).
Pe primele locuri : 1. DACIA 

PITEȘTI 55 p (49—21). 2. Auto
matica Alexandria 48 n (46—19), 
3. Muscelul, Cîmpulung 44 p 

Craio- 
ultimele

P 
P

Minerul Suncuiuș — C.F.R. 
mișoara 1—0 (1—0), Șoimii 
pova — Vagonul Arad 1—0 (1—0) 
Auto Timișoara * 
soara 
Arad 
(2—29, owuns'ui .însumi» o**.— 
Unirea Tomnatic 3—0 (0—0), în
frățirea Oradea — Oțelul Or. dr. 
Petru Groza 2—4 (1—0), Gloria 
Betas — Unirea Valea lui Mi
hai 7—o (3—0), Unirea Sînnlco- 
lau — A.S. Sînmartinul sâr
besc 4—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. CJF.R. 
TIMIȘOARA 53 p (61—20). 2. Va
gonul Arad -. r P (43—23), 3. U- 
nirea Tomnatic 44 n (46—39)... 
pe ultimele locuri : 15. Recolta 
Salonta 30 p (32—39). 16. Unirea 
Valea lui Mihai 20 p (18—60).

SERIA A IX-a

Muscelul 
(42—25), 4. “
va 44 p (39—27)... 
locuri :
(36—39), 
(20—46).

. Cîmpulung 
Constructorul 

pe i
Pitești 27 

Craiova 26
15. Unirea
16. C.F.R.

SERIA A VH-a
Minerul Metru — Auitomecani- 

oa Reșița 2—I (0—1), Petrolul 
Tioieni — C.S.M. Caransebeș 
3—0 (2—0), Minerul Moldova
Nouă — Minerul Anina 4—1 
(2—1). Minerul Mătăsari — Ter- 
moconstructorul Drobeta Tr. Se
verin 1—0 (0—0), Minerul Rovi- 
narl — Mecanizatorul Simian 
5—0 (2—0), Dierna Orșova — 
Minerul Oravita 2—2 (0—1),
C.S.M Lugoj - 
Sadu 2—0 (1—0), 
sebes — Metalul 
1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1.
RUL MOTRU 54 p (57—22).

2—2 .. .,
Metalurgistul 

Caran- 
Roșu

C.F.R.
Oțelu

MINE-
2.

nica Medias — Carpati
2—1 (0—0), Nitramonia
— Textil» Clsnădie 3—1 
Tîrnavele Blaj — C.T.C..
2—0 (1—1). Aurul Brad ■ 
șui Deva 1—" (0—2). __

P® primele locuri : 1. UNIREA ---- -------- -- p — —
Mureau! Deva 58 p

■ P
43

ALBA IULIA 62 (70—26), 
(47—18), 
(47—27).
p (41—26)...
15. C.F.R.

2.
3.
4.Auru’ Brad 43

Minerul Vulcan 
pe ultimele locuri ;
Simeria 23 p (38—57). 16. Meca
nica Albf Iulia 22 p (28—54).

SERIA A XI-a

Lacul Ursu Sovata — Avtațul 
Reghin 0—1 (0—1), Metalul 
ghișoara — Hebe Sîngeorz 
1—0 <1—0), Metalul Reghin 
Metalotebnica Tg. Mureș 
(0—0), Otelul Reghin — Minerul 
Bălan 3—0 (2—0), Viitorul Gheor- 
ghenl — Progresul Odorhei 2—1 
(0—1), Unirea Cristuru secuiesc 
— Laminorul Boolean 3—1 (1—1). 
Chimforest Năsâud — Minerul 
Rodna 1—0 (0—0), Mureșul Lu
duș — Mecanica Bistrița 3—2 
(2—1)

Pe primele locuri : 1. AVÎN- 
TUL REGHIN 54 P (61—18), 2.
Progresul Odorhei 50 p (52—17), 
3. Mecanica Bistrița 45 p 
(60—30)... pe ultimele locuri : 14. 
Laminorul Beclean 27 p (31—49),
15. Minerul Rodna 27 n (29—58),
16. Hebe " ‘ “
(24—73).

Si-
Băi

2—1

Sîngeorz Băl 24 P
Minerul Cavnic — Motorul 

IRA Cluj-Napoca 8—0 (4—0); Mi
nerul Turt — Minerul Sărmășag 
4—2 (2—0), Oașul Negrești — Mi
nerul Băiuț 4—1 (1—0), Minerul
Borsn — Someșul Satu Mare 
2—0 (1—0) Olimpia Gherla — 
Chimia Tășnad 2—0 (1—0),’ IZO- 
MAT Șimleul silvanlei — Indus
tria Sîrmei C. Turzii 3—0 (1—0), 
Minerul Băița — CUPROM Baia 
Mare 3—2 (2—1), Steaiua C.F.R. 
duj-Napoca — Laminorul Za
lău 2—2 (1—1).

Pe primei® 
RUL CAVNIC 
penalizată cu 
C.F.R. ”

locuri : MINE-
62 p (64—22) — 

__  2 p, 2. ---------  
_____  Cluj-Napoca 50 p (55—20)

— penalizată ou 1 p. 3. Indus
tria Sîrmel Cîmpia Turzli 45 p 
(54—30)... pe ultimele locuri : 14. 
CUPROM Bala Mare 29 p (39—48),
15. Minerii’ Băiuț 29 p (25—44),
16. M-*orul Cluj-Napoca 20 p 
(30-62).

SERIA A X-a

Steaua

Unire» Alba Iulia — Metalur
gistul Cugir 4—3 (2—0), Minerul 
Stilnta Vulcan — Metalul Aiud 
3—0 (1—0), Minerul Lupeni — 
I.P.A. Sibiu 3—1 (2—0), C.S.U.
Mecanica Sibiu — Mecanica Al
ba Iulia 1—0 (1—0), Automeca-

SERIA A XH-a

Cimpina A.S.A.Poiana ----- ,—
Chimia Ploiești 3—0 (2—0), Mi
nerul Filipesti — Electro Sf. 
Gheorghe 2—0 (1—0), - Cimentul 
Hoghiz — Metalul Tg. Secuiesc 
1—1 (0—0). Victoria Florești — 
Precizia Săoele 3—1 (1—0), Car- 
oati Sinaia — Petrolul Băicoi
1— 0 (0—0), Măgura Codlea — U- 
nlrea Cîmndna 1—3 (0—0), Car
pati Covasna — Minerul Baraolt
2— 0 (2—0). IMASA Sf. Gheorghe 
— Montana Sinaia 2—1 (1—0)^ m

Pe primele 
NA CÎMPINA 
penalizată eu 
Gheorghe 48 
IMASA St. 
(48-23)

locuri : 1. POIA- 
52 p (46—15)

3 p. 2. Electro 
p (49—19).

Gheorghe 45 
penalizată cu 1

sf.
3.
P 

__________  P„.
pe ultimele locuri : 15. Cimentul 
Hoghiz 28 p (25—43). 16. Carpați 
Sinaia 25 p (29—48).

A Stana următoare. a 26-a, 
se va disputa joi 26 mai. la ora 
18.

trans- 
noștrl

Rezultatele ne-au fost 
mise de corespondenții 
voiuintari (lin localitățile respec
tive.



Ai învins, continuă ! Ai pierdut, continuă !
K,; j»

S’ LUPTA OMULUI CU EL ÎNSUȘI

S-A ÎNCHEIAT

n CURSA PĂCII"
BERLIN, 23 (Agerpres). — Cea 

de-a 41-a ediție a competiției ci
cliste internaționale ..Cursa Păcii44 
disputată pe un traseu de peste 
2000 km, s-a încheiat luni, la Ber
lin, cu victoria lui Uwe Ampler 
(24 ani, din echipa R.D. Germa
ne), care își înscrie 4 “
doua oară consecutiv 
palmaresul întrecerii, 
urmat în clasamentul 
sovieticii V. Pulnikov, 
V. Ugrumov, la 45 8. 
cliștid români, cel mai bine s-a 
clasat Valentin Constantănescu, 
pe locul 21, la 5:25. Veteranul e- 
Chiipei noastre, Ionel Gancea, (30 
ani), a ocupat locul 3 în clasa
mentul cățărătorilor, cu 20 p., 
precedat de Ampler — 43 p. și 
francezul Richard Vivien — 26 p. 
Premiul sprinterilor a revenit lui 
O. Ludwig (R.D.G.) cu 4 victorii 
do etapă. Pe echipe, cursa a fost 
câștigată de reprezentativa U.R.S.S.

In ultima etapă, a U3-a, Dessau
— Berlin (158 km), primul a tre
cut linia de sosire italianul Gio
vanni Fidanza, cronometrat în 
4h21:23. Cu primul pluton, în a- 
celași timp cu învingătorul, au 
sosit V. Co nstantin eseu, D. Co
vaci, I. Gancea, C. Căruțașu, C. 
Paraschiv. Din cei 120 de concu- 
renți care au luat startul la 9 
maii, la Bratislava, au terminat 
întrecerea 93.

★
Așa cum s-a anunțat, cea de-a 

42-a ediție a „Cursei Păcii" se va 
diisputa anul viitor, la inițiativa 
ziarului „l’Humanite", pe traseul 
Paris (cu startul din Piața Bastl- 
liei) — Frankfurt pe Main — Fra
ga — Berlin — Varșovia — Minsk
— Moscova (circa 3000 km tn 18 
etaipe), pentru a marca și pe plan 
sportiv aniversarea a două secole 
de la Revoluția franceză.

pentru a 
numele în 
El a fost 

final de 
la 33 s, și 
Dintre ci-

RECORD MONDIAL

SUCCESUL ECHIPEI H.C
ELOGIOS COMENTAT DE

în comentariile pe marginea 
finalei Cupei Federației Inter
naționale de Handbal mascu
lin, corespondenții agențiilor 
internaționale de presă subli
niază performanța realizată de 
echipa H.C. Minaur Baia Marc, 
care a reușit să intre pentru a 
doua oară în posesia prețiosu
lui trofeu, după succesul obți
nut cu trei ani în urmă. De a- 
semenea, este evidențiat jocul 
de un înalt nivel tehnic prestat 
de handbaliștii români în par
tida retur, precum și modul 
exemplar în care au luptat 
pentru victorie, pe care și-au 
adjudecat-o meritat în disputa 
cu redutabila formație sovietică 
Granitas Kaunas, cîștigătdarea

i în runda a 14-a a Turneu
lui internațional de șah de la 
Erevan, Agopian a cîștigat la 
Pavlovici, Knaak l-a învins pe 
Anastasian, iar partidele Psahis 
— Negulescu, Dohoian — Ro- 
manisin și A. Petrosian — 
Smaghin s-au încheiat remiză.

9 La Sofia s-a disputat în- 
tîlnirea amicală de baschet 
masculin dintre echipele TSKA 
Septemvrisko Zname și Steaua 
București. Au cîștigat sportivii 
bulgari cu scorul de 89—80 
(53—41).
• C.E. de gimnastică ritmică 

s-au încheiat la Helsinki cu între
cerile concursului special cu 

obiecte. Iată cîștigătoarele: cerc: 
Adriana Dunavska (Bulgaria),

LA ARUNCAREA GREUTĂȚII

MINAUR BAIA MARE
AGENȚIILE DE PRESA

ediției trecute a „Cupei I.H.F.". 
Astfel, agenția A.D.N. Berlin 

scrie : „Cu o victorie Ia scorul 
de 23—20 in manșa a doua a 
finalei cu Granitas Kaunas, 
jucătorii români au remontat 
handicapul de numai un 
din primul meci cucerind
pa Federației Internaționale la 
capătul unei partide spectacu
loase în care cele două finalis
te au oferit publicului din Baia 
Mare un veritabil recital hand- 
balistic".

în relatările agențiilor D.P.A. 
Hamburg și E.F.E. este eviden
țiat jocul tehnic și buna pregă
tire fizică demonstrate de hand- 
baliștii români într-o finală pal
pitantă.

Aleksandra Timoșcenko (URSS) 
și Bianca Panova (Bulgaria) 
— cu cite 20,00 p; coardă: Ti
moșcenko, Mariana 
(URSS) și Elisa beta 
(Bulgaria) 
măciuci: 
cenko — 
glică: Lobaci, Dunavska și Pa
nova — cu cite 20,00 p.

Sportiva română Florentina 
Butaru s-a clasai pe locul 4 Ia 
panglică — 19,75 p, s-a situat 
pe locurile 5—7 la măciuci 
19,80 p și a ocupat locul 7 
coardă — 19,70 p și locul 8 
exercițiul cu cercul — 19,70

Lobaci 
Koleva 

— cu cite 20,00 p ; 
Dunavska șl Timoș- 
cu cite 20,00 p; pan-

la 
la
P.

' ’ E tot mai la modă azi 
“ ‘ așa-zisul triatlon, competi- 
• - tie alcătuită din trei probe, 
■■ una de înot, una de ci- 
;; clism și una de alergare, 
'; practicate șnur, trecindu-se 
■ ■ adică dintr-una in cealaltă, 
- ■ fără pauză. Cind a apărut, " ' S-n wr mn .7 d «niȚ în urmă cu 3—4 ani, tria- 

tlo-nwl a stârnit rezerve, 
•■ dacă nu chiar iritări în lu-
- ■ mea sportului, multora pă- 
; ’ rindu-li-se mai degrabă o 
' „exhibiție inutilă" de Cit o
• - întrecere obișnuită, cu in-
- ■ vingători și învinși. Numai 
" ■ că, iată, triatlcmul a înfrînt 
" inamiciții și prejudecăți, 
.. cîștigînd tot mai mult te-
■ ■ ren, cu toate că — încă ?i 
'■ mai surprinzător — probe-

: le respective s-au îngreu- 
.. nat mereu (prin mărirea 
■■ distanțelor de acoperit), se- 
‘ ’ mănînd pe alocuri cu o in- 
' cercare supraomenească, pe 

., undeva chiar absurdă. Pen-
■ • tru că, de pildă, triatlonul
• ■ din Hawaii, unul dintre ce-
:: le . . . ___
.. ne 6 kilometri de înot, 240
• ■ de ciclism și 50 de alerga-

re, înfruntați în lanț, non- 
' ’ stop ! El nu e însă, ca să 
.. spunem așa, decit o baga-
• - telă, un fleac, pe lingă tri-
• • atlonul din Alabama, pe 
' ’ care specialiștii îl consi-de-

ră — vă veți lămuri de ce I
- - — cel mai dificil și, impli-
- ■ cit. cel mai prestigios, „ba- 
" ’ remurile" lui fiind 9,5 km

de înot, 360 km de ciclism 
■» și 84 km de alergare ?! O 
-■ nebunie, veți exclama, și 
” cine v-ar putea contrazice?

1 In nici un caz austriacul 
■. Sepp Resnik, unui dintre
• - animatorii ediției 1987 a 
“; „infernului din Alabama", 
, ’ pe care l-a încheiat — du- 
.. pă 25 de ore. 39 de minute

mai reputate, presupu-

și 12 secunde — 
marcabil loc 2. 
Resnik cîntărea, _ __  ,
78 de kilograme, iar la fi- II 
niș, cu 16 mai puține, pre- . „ 
țul unor eforturi extraor- -- 
dinare. După ce, spre ca- • ‘ 
patul traseului, el s-a pră- ’’ 
bușii literalmente, inconști- .. 
ent timp de citeva minute • - 
(„i-am cerut unui spectator ■ ’ 
sd mă așeze pe direcția de ' * 
mers, continuind ca un ro- .. 
bot"), Resnik a. fost trans- • ■ 
portait. imediat după festi- “ ■ 
vitatea de premiere, la spi- ' ’ 
tal, unde a rămas — după .. 
două zile de terapie inten- ■ ■ 
sivă — 3 săptămîni !

Cel mai simplu ar fi, ■ - 
nu-i așa ?, să repudiem a- - ■ 
ceastă „tentativă de sinu- " ’ 
cidere" deghizată într-o " 
competiție sportivă. Dar ar .. 
fi, ne întrebăm și vă în- - ■ 
trebăm, și corect ? Cu atît ’ ■ 
mai mult, cu cit, să greci- 
zăm *și asta, triatloniștii nu .. 
se aventurează, pe sute de - - 
kilometri, pentru bani, re- - ’ 
compensele fiind mai 
grabă 
Dacă 
aici 
către 
lupta ___
cu limitele 
frumusețile 
decurgînd din această 
cleștare. Din care, o „ _ 
în plus, omul iese învingă- ■ - 
tor, fie și pentru că — ' ' 
spre a-l cita pe Sepp Res- ‘ 
ntk — „ambiția trebuie să ., 
fie mereu mai puternică - - 
decit durerea". Este și mo- ' ’ 
tivul, sau unul dintre ele, ' “ 
pentru care triatlonurile au -- 
sens, iar triatloniștii ome- -- 
nești justificări. " “

Ovidiu IOANIȚOAIA

pe un re- .»
In 1987, - • 
la start, ■•

___  ___  __  de- 
simbolice. Și-atunci ? 

nu greșim, este vorba 
despre propensiunea 
autodepășire. despre 
omului cu el însuși, 

lui, cu toate 
și privațiunile 

în
dată

i

ATENA, 23 (Agerpres). — Cu 
prilejul unui concurs de atle
tism desfășurat in localitatea 
Canea dih Grecia, sportivul Ulf 
Timmermanin (R.D. Germană)

ACTUALITATEA LA TENIS
• Turneul de tenis de la Fre- 

jus (Franța) a fost cîștigat de 
jucătorul francez Henri Leconte, 
învingător cu 6—4, 7—6 în fi
nala disputată în compania sue
dezului Mats Wilander.

în partida pentru locurile 
3—4, americanul Andre Agassi 
a dispus cu 6—3, 4—6, 1—0 (a- 
bandon) de australianul Pat 
Cash • în finala feminină de 
la Strasbourg, jucătoarea ita
liană Sandra Ceochini a învin
s-o cu 6—3, 6—0 pe aus-

ETAPA A lll-a A CONCURSULuTrFpUBlÎcÂF«TuPTE^KM-RoTaNE^
(Urmare din pag. lj

torită lui M. Bolocan) desfășu
rării competiției.

Cea de a doua reuniune care 
a avut loc în Capitală, organi
zată (tot în sala de antrena
ment a clubului Steaua) de 
noua promovată în prima Di
vizie, I.M.G. București (antre
nor Viorel Moisin), a fost mult 
mai echilibrată extrem de dis
putată și a durat mai mult de 
șase ore...

Au participat formațiile Mus
celul Cîmpulung Muscel, Con
strucția București, I.M.U. Med
gidia și I.M.G. București, echi
pe de valori egale, singura care 
s-a ridicat puțin peste nivelul 
celorlalte fiind Muscelul. Con
fruntările au ridicat unele pro
bleme de arbitraj, absența lui 
Ion Draica (Constanța) fiind 
greu de suplinit. Delegatul ge
neral Ion lonescu (Reșița) a 
trebuit să depună mari efor
turi pentru a stăvili pasiunea 
(excesiv manifestată) a unor 
antrenori.

Prima întîlnire a fost cea 
dintre Muscelul și I.M.U. Med
gidia. Formația din Cîmpulung 
(antrenor Lucian Coman), deși 
incompletă (n-a avut sportivi 
la categoriile 52 kg și 100 kg), 
a cîștigat toate meciurile dispu
tate pe saltea : scor 8—21 Au 
obținut victorii : T. Căran, I. 
Lacău, Gh. Băiașu. N. Nițn, A. 
Pătrașcu, I. Tincă. N. Croitorii 
și Gh. Panaite. Muscelenii au 
realizat succese și în partidei© 
următoare ■ 4—3 (datorită unor 

a stabilit un nou record mon
dial la aruncarea greutății cu 
performanta de 23,06 m. Ve
chiul record era de 22,91 m șl 
aparținea italianului A. Andrei.

triaca Judith Wiesner. • 
în optimile de finală ale tur
neului feminin de la Geneva, 
campioana bulgară Manuela 
Maleeva a învins-o cu 6—3, 6—1 
pe jucătoarea italiană Laura 
Lapi. Alte rezultate : Katarina 
Lindquist (Suedia) — Adriana 
Villagran (Argentina) 6—1, 
7—5; Iva Budarova (Ceho
slovacia) — Gisele Miro (Bra
zilia) 7—5, 6—3 ; Barbara Pau
lus (Austria) — Niege Dl as 
(Brazilia) 6—1, 6—2.

duble descalificări) cu Con
strucția și 6—4 cu I.M.G. Bucu
rești.

Foarte disputată și greu de 
condus a fost și întîinirea din
tre cele două formații bucu- 
reștene, Construcția și I.M.G., 
scorul final (5—5) fiind edifi
cator. Egale și la punctaveraj 
(19—19), echipele au fost de
partajate la victoriile prim tuș 
(a cîștigat I.M.G.). într-o parti
dă care s-a disputat într-o 
mare tensiune, I.M.G. Buc. â 
depășit la limită (5—4) pe 
I.M.U. Medgidia. în ultimul 
meci, Construcția — I.M.U. 
Medgidia 6—3.

BAILEȘT1. Multipla campioa
nă, Dinamo, a obținut victorii 
scontate : 6—4 cu Electrometa- 
lurgistul Băilești, 7—3 cu Pra
hova Ploiești și 7—3 cu Turbo- 
mecanica București. Băilești — 
Ploiești 7—3. cu Turbomecanica 
5—5 ((28—18). Turbomecanica — 
Prahova Ploiești 8—2. (GH. 
GHEORGHIȘOR — coresp).

MOTRU. Reuniune cu me
ciuri echilibrate și rezultate 
controversate. Aluminiu Slatina 
a cîștigat două întîlniri (7—3 
cu. Metalul București și 8—2 cu 
Minerul Motru), dar a pierdut 
partida cu Electroputere Craio
va : 4—6 ! Craiovenli l-au în
vins pe sportivii localnici (6—4), 
dar au cedat în fața bucu- 
reștenilor (4—6). Minerul Motru 
— Metalul București 7—3. (G. 
JUGANARU — coresp.).

TULCEA. Formația locală, 
din rîndul căreia s-au remarcat 
C. Arapu, G. Bumbac și A. Mo- 
roianu, a realizat trei victorii

SPANIA A CÎȘTIGAT 
CAMPIONATUL EUROPEAN 

DE JUNIORI tl

Duminică, la Madrid, s-a desfă
șurat finala C.E. de juniori H 
(sub 16 ani), între reprezentativ 
vele Spaniei și Portugaliei. După 
timpul regulamentar scorul a 
fost egal : o—0. In urma lovitu
rilor de la 11 metri, victoria a 
revenit selecționatei Spaniei ca
ne s-a departajat cu 4—2, cuce- 
oerind trofeul.

COMPETIȚII NAȚIONALE

CAMPIONATUL R.F. Germania 
a fost cîștigat de Werder Bre
men 52 p, urmată de Bayern 
Miincheh și F.C. Koln cu cîte 
48 p. Rezultatele ultimei etape: 
S.V. Hamburg — Borussia Dort
mund 4—3 ; Hanovra — F.C. 
K61n o—3; Karlsruhe—Eintracht 
Frankfurt 1—1 ; F.C. Kaiserslau
tern — Borussia Monchengladbach

prețioase : 8—2 cu Carpați Si
naia, 6—4 cu T.U.C.-C.S.M. Cra
iova și 6—4 cu Progresul Bucu
rești. Echipa bucureșteană a 
cîștigat întîinirea cu Carpați 
Sinaia și a terminat la egalitate 
meciul cu Craiova : 5—5. Tot ne- 
decisă s-a încheiat și disputa 
dintre Carpați Sinaia și Cra
iova : 5—5. De la Progresul s-a 
remarcat M. Constantin, iar de 
la craioveni, D. Stoian. (I. DIA- 
CONU — coresp.).

BRAȘOV. Sala Liceului In
dustrial Steagul Roșu din loca
litate a găzduit o reuniune cu 
multe întîlniri echilibrate, care 
a durat aproape opt ore. Spor
tivii localnici au reușit să ob
țină patru victorii: 7—3 cu
SIMAKED Baia Mare, 6—4 cu 
Someșana Satu Mare, 6—4 cu 
A.S.A. Cluj-Napoca și 7—3 cu 
Viitorul C.P.L Bistrița. SIMA- 
RED a terminat la egalitate: 
5—5 (20—19) cu Â.S.A. și Some
șana (19—21) și a învins pe Vi
itorul Bistrița : 7—3. Viitorul — 
A.S.A. 7—3, Someșana 5—5 
(21—19) iar A.S.A. — Someșana
5— 5 (23—16). (C. GRUIA ' — 
coresp.).

SUCEAVA. Reuniune cu mul
te meciuri echilibrate, echipa 
gazdă obținînd victorii în toa
te partidele susținute : 8—1 cu 
Dunărea Galați, 5—2 ou Pro
gresul Brăila și 5—3 cu C.S. 
Botoșani. Două succese a obți
nut și formația din Botoșani: 
8—1 cu Dunărea Galați și 5—5 
(19—17) cu Progresul Brăila, 
întîinirea dintre cele două e- 
chipe dunărene s-a terminat cu
6— 4 pentru brăileni.

5—2 : V.f.L. Boclium — Nurnberg 
3—0; Bayer Urdtngen — F.C. 
Homburg 5—1 ; v.f.B. Stuttgart
— Mannheim 1—1; Bayer I/ever- 
kusen — Bayern Milnchen 3—4 ; 
Schalke 04 — Bremen 1—4.

ÎNAINTEA ultimei etape, în 
R.D. Germană conduc Dynamo 
Berlin și Lokomotive Leipzig, cu 
cîte 35 p, urmate de Dynamo 
Dresda 31 p. Rezultate: A.U.E.— 
Dynamo Berlin 1—1; Eirfurt — 
Magdeburg 3—1; Riesa — Loko
motive Leipzig 0—2; Jena — Ros
tock 0—1 ; Brandenburg — Dyna
mo Dresda 4—1 ; Union Berlin — 
Halle 3—2 ; Frankfurt pe Oder
— F.C. Karl Marx Stadt 5—0.

• ÎN CAMPIONATUL U.R.S.S., 
Dinamo Kiev a învins ta depla
sare eu 2—1 pe Dinamo Minsk, 
iar Kairat Alma Ata a cîștigat, 
tot cu 2—1, meciul disputat pe 
teren propriu cu Dinamo Mosco
va. Pe primul loo al clasamentu
lui a trecut Dinamo Kiev 15 p, 
urinată de Jalghiris Vilnius 14 p.

• DUPĂ 36 de etape, în Fran
ța continuă să conducă A.S. Mo
naco 50 p, urmată de Girondins 
Bordeaux 44 p șl Montpellier 41 
p. Rezultata , din etapa a 36-a : 
Nantes — Girondins Bordeaux
1—0 ; St. Etienne — Lille 4—3 ; 
R.C. Paris — Toulon 0—0 ; Nisa
— Cannes 1—2 ; Metz — A.S.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
ATLETISM • Cu prilejul unul 

concurs desfășurat la Houston 
(Texas), Cart Lewis a stabilit cea 

mal bună performanță mondială 
a sezonului ta proba de săritură 
ta lungime, cu rezultatul de 8,47 
m. Curea de 100 m a revenit lui 
Joe Deloach, cu timpul de 10,29, 
iar ta proba feminină de arun
care a greutății, pe primul loc s-a 
situat Ramona Pagei, cu 18,41 m.

BASCHET • în penultima zi a 
competiției Internaționale femini
ne de la Varna, selecționata 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 
97—60 (46—37) formația Ungariei, 
tar reprezentativa Bulgariei a 
dispus cu 76—64 (38—21) de echi
pa Iugoslaviei.

BOX • La Buoaramanga (Co
lumbia), tn med pentru titlul 
mondial Ia categoria superoocoș 
(versiunea IBF), pugilistul vene- 
zuelean Jose Sanabria l-a învins 
prin k.o. tehnic, în repriza a 5-a, 
pe columbianul Moises Fuentes 
Roche.

GIMNASTICA • Concursul in
dividual compus masculin din 
cadrul competiției de la Kosice 
s-a încheiat cu victoria sportivu
lui Italian Borta Pred, cu 57,60 
puncte, urmat de Ludek Gefer 
(Cehoslovacia) 57,15 puncte șl de 
Vladimir Cepoșkin (U.R.S.S.) 57,05 
puncte.

MOTOCICLISM • Pe circuitul 
de la Imola s-au desfășurat în
trecerile „Marelui Premiu" al 
Italiei, concurs inclus în Cam
pionatul Mondial de viteză. La cla

Monaco 2—2 ; Auxerre — Niort
1— 3 ; Olympique Marseille — 
Paris Saint Germain 1—2; Lens — 
Toulouse 2—0 ; Le Havre — 
Montpellier 1—3 ; Laval — Brest 
0—0. Rezultate înregistrate în me
ciurile retur din cadrul sferturi
lor de finală ale „Cupei Franței": 
Sochaux — Lens 1—0 (în tur
2— 2); Lillc — Nisa C—1 (0—3); Metz
— Quimper 5—0 (0—1); Chatel-
lerault — Reims 1—3 (0—3).
Echipele învingătoare s-au cali
ficat pentru semifinale.
• MECIURILE disputate în cam

pionatul albanez : „17 Nentori"
— Apollonia 4—2; Labinoti — Fla- 
muirtari 3—2 ; Bessa — Vlaznia
3— 2. în clasament conduce „17 
Nentori" Tirana, cu 46 p, urma
ta de Flamurtari cu 41 p.

ALTE REZULTATE

• Disputat la Dubita, ta pre
zența a 20 000 de spectatori, me
dul amical dintre echipele Ir
landei și Poloniei s-a încheiat 
cu 3—1 (3—0) în favoarea jucăto
rilor irlandezi.
• Rezultate în turneul inter

național pentru echipe de juni
ori H (cădeți) ce se desfășoară 
ta localitatea elvețiană Monthey : 
Elveția — Franța 0—0 ; Ungaria
— Cehoslovacia l—1 ; Anglia — 
R.D. Germană 1—0; Suedia — Bel
gia 1—1.

sa 500 cmc a terminat învingă
tor sportivul american Eddie 
Lawson („Yamaiia"), cu o medie 
orară de 157,188 km, secundat de 
australianul Wayne Gerdner 
(„Honda"), Iar la clasa 80 cmc 
pe primul loc s-a clasat spanio
lul Jorge Martinez („Derby").

ȘAH • în turneul Internațio
nal de la Pola (Iugoslavia), îna
intea ultimei runde, conduce 
Timoșcenko 8,5 puncte, urmat de 
Weiser 8 puncte (1), Cvltan și 
Razuvaev cu cîte 8 puncte. în 
runda a 10-a, Timoșcenko a 
cîștigat la Iser. iar Weiser a re
mizat cu Silberman.

VOLEI • Echipa feminină a 
Braziliei, aflată ta turneu în 
Cehoslovacia, a întîlnit 1a Pra- 
ga selecționata țării gazdă, vo
leibalistele braziliene au obținut 
victoria cu scorul de 3—1 (11—15, 
15—10, 15—12, 15—8) • în primul 
meci al turneului feminin de ta 
Phenian, o selecționata din 
R.P.D. Coreeană a întrecut cu 
scorul de 3—1 echipa Shandong 
(R.P. Chineză) • In turneul de 
calificare pentru Campionatul Eu
ropean de juniori de la Atena, 
echipa R.D. Germane a întrecut 
cu scorul de 3—0 (15—3, 15—0,
15—1) selecționata Ciprului. iar 
Grecia a dispus cu 3—0 (15—3,
15—1'3, 15—8) de formația Suediei. 
Ambele formații învingătoare 
s-au calificat pentru turneul fi
nal, ce va avea loc ta Italia. în 
perioada 20—31 iulie.


