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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România

Mult iubite și stimate 
tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU,

Cu satisfacție și mîndrie patriotică, vă 
raportăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că echipa masculină de 
handbal a minerilor maramureșeni. H. C. 
Minaur Baia Mare, a cîștigat anul acesta, 
pentru a doua oară. „Cupa I.H.F.", trofeu 
acordat de Federația Internațională de Hand- 

' bal in întrecerea europeană intercluburi.
în aceste momente de deplină satisfacție 

pentru succesul handbalului băimărean și 
românesc, gîndurile noastre se îndreaptă spre 

, Dumneavoastră, cu profundă recunoștință 
pentru minunatele condiții de muncă și de 

1 viată create sportivilor, ca de altfel. între-
i gului nostru popor, în deceniile de aur ale
1 „Epocii Nicolae Ceaușescu1*.

profund respect și aleasă recunoștință față 
de Dumneavoastră — cel mai iubit fiu al 
poporului nostru, genial conducător si ctitor 
al României socialiste moderne — ne angajăm 
solemn, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să nu precupețim nici 
în continuare eforturile pentru realizarea de 
noi performante de prestigiu.

în spiritul generoaselor orizonturi deschise 
perfecționării activității în toate domeniile 
în Expunerea Dumneavoastră la ședința 
Comitetului Politic Executiv din 29 aprilie, 
vă asigurăm, tovarășe secretar general al 
Partidului Comunist Român, că întregul 
activ al clubului de handbal Minaur Baia 
Mare își va face o onoare din a purta și pe 
mai departe în lume, la marile competiții, 
scumpul Tricolor al patriei socialiste.

La Balcaniada de tir cu arcul

CINCI MEDALII Șl IDEI RECORDURI 
PENTRU REPREZENTANȚI TĂRII NOASTRE

însuflețiți de fierbinți sentimente, de înal
tă prețuire, de dragoste nețărmurită, cu

Biroul Consiliului Clubului 
de handbal Minaur Baia Mare

O nouă probă a competitivi
tății reprezentaților noștri a 
avut loc la Kijcka (Iugoslavia), 
unde sportivi din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, România și 
Turcia s-au aliniat la startul 
celei, de-a 5-a ediții a Balca
niadei de tir cu arcul. Parti
ciparea trăgătorilor români s-a 
soldat cu obținerea a două me
dalii de aur, una de argint și 
două de bronz, la care se mai 
adaugă și realizarea a trei re
corduri balcanice.

Cum era de așteptat, cele 
mai bune rezultate au aparți
nut arcașelor, adică sportivelor 
care din septembrie 1986 în
coace, cu multă muncă, dar și 
cu mult talent, reușesc perfor
manțe notabile. Este vorba în 
primul rînd de echipa Aurora 
Chin-Matei, Gabriela Cosovan, 
Diana Nicolaescu, care, în noul 
și dificilul sistem de tragere 
introdus de federația interna
țională în ultimii doi ani în 
marile competiții (Grand 
FITA), a izbutit să-și asigure 
titlul de campioană balcanică, 
totalizînd 917 p, cifră ce repre
zintă racordul întrecerii. Este 
un punctaj cu atît mai bun. cu 
cît fetele noastre nu au tras 
în acest an în formula Grand 
FITA decît de două ori — la 
„Cupa Municipiului București" 
și la „Internaționalele" Româ
niei. Cu aceeași distincție a 
fost încununată și multipla 
noastră campioană, maestra 
sportului Aurora Chin-Matei 
(Steaua), care, cu 1261 p, și-a 
transformat bronzul de la ulti
ma Baloamiadă (Atena, 1986) în 
aur și totodată a realizat și un

nou record balcanic (v.r. 1253 
P. îi aparținea). Ea șî-a 
depășit principalele adver
sare — Eksi Muriye și Eksl 
Elif (Turcia) — cu 50 p. Cel 
de al treilea succes al repre
zentantelor noastre aparține ju
nioarei Olimpia Marciuc, meda
liată cu argint, care, cu 1120 p, 
s-a plasat înaintea arcașei Bil- 
gen Cavidan (Turcia), dar după 
Elena Dimitriakopolu (Grecia), 
situată pe primul loc.

Și echipa de seniori a țării 
noastre — Victor Stănescu, Io
sif Szatmari, Puiu Ciubotaru — 
a punctat bine la această în
trecere : 890 p, cu care și-a 
adjudecat locul trei, în urma 
Turciei și Bulgariei. Pe același 
loc, juniorul Dumitru Jega (Mi
nerul Aninoasa), cu 11.81 p, 
după bulgarii Pavlin Stoian șl 
Gheorghî Pondar. dar care pe 
distanta de 90 m a stabilit 
recordul competiției, cu 273 p.

„Succesele obținute la această 
competiție trebuie privite și 
prin prisma interesului din co 
în ce mai mare acordat de ță
rile din Balcani acestei disci
pline. Este o preocupare expli
cabilă și prin faptul că, din a- 
ccst an, a sporit numărul de 
medalii acordate la J.O., de Ia 
6 la 12, dar și prin extinderea 
acestui sport pe plan interna
țional, menit să asigure un pro
gres corespunzător acestei dis
cipline olimpice". Declarația a- 
parține antrenorului federal 
Eugen Stan, prezent la com
petiție.

loan NOVAC

(Continuare în pag a 1-a)

„Cupa României*4 la handbal

VA RĂMÎNE TROFEUL FEMININ IA TG. MUREȘ
SAII VA LUA DRUMUL BACĂULUI?

• La fete, al doilea meci al finalei • La băieți, Dina
mo București — Politehnica Timișoara, prima manșă •

Un atractiv cuplaj masculin în Sala Floreasca

A Xl-a ediție a „Cupei 
României" la handbal feminin 
programează mîine meciurile- 
re-tur din etapa finală. „Capul 
de afiș" este deținut de parti
da de la Tg. Mureș, în care 
formația locală Mureșul Elec- 
tromureș, deținătoarea trofeu
lui ediției anterioare și proas
pătă campioană națională, va 
primi vizita puternicei echipe 
Știința Bacău, recordmena cîș- 
tigătoarelor de Cupă, cu patru 
succese. (La Bacău, 28—26). 
Miza deosebită anunță o parti
dă echilibrată. Sîntem convinși 
că antrenorii celor două echi
pe — Gheorghe Ionescu și Va
lentin Pop la gazde, respectiv 
Alexandru Eftene — au anali
zat atent desfășurarea partidei- 
tur și și-au construit planul 
tactic considerat adecvat pen
tru jocul care va hotărî cîști- 
gătoarea „Cupei României". 
Importanța acestuia este ilus
trată și de faptul că a fost 
desemnată să oficieze una din
tre cele mai valoroase brigăzi 
de arbitri, bucureștenii Jean 
Mateescu și Valter Dăncescu. 
în meciul pentru locurile 3—4,

Chimistul Km. Vîlcea — TE- 
ROM Iași (în prima manșă 
33—27). în urma partidelor dis
putate anterior, ordinea este 
următoarea : 5. Rulmentul Bra
șov; 6. Hidrotehnica Constanța; 
7. Oțelul, 26—22 (16—9) în ul
timul meci cu Rapid ; 8. Rapid.

In întrecerea masculină, a- 
flată la a IX-a ediție, „Cupa 
României" a ajuns, de aseme
nea, în etapa finală. în prima 
manșă, pentru locurile 1—2, se 
vor întîlni Dinamo București 
și Politehnica Timișoara. Parti
da va avea loc în Sala Flo- 
reasca, începînd de la ora 11,15 
și va fi arbitrată de Al. Isop 
(Pitești) și Gh. Mihalașcu (Bu
zău). Pentru locurile 3—4 se în- 
tîlnesc, în meci-retur, Steaua 
și Dinamo Brașov, în aceeași 
sală, de la ora 12,30 (la Bra
șov, 28—30). Pentru desemnarea 
ocupantelor locurilor 5—6, par
tidele dintre H.C. Minaur Baia 
Mare și Universitatea Craiova 
se vor disputa astăzi și mîine 
în Sala Sporturilor „Dacia" 
din, Baia Mare, iar pentru locu
rile 7—8; Dacia Pitești — Relo- 
nul Săvincști.

Astăzi, pe stadionul „23 August" din Capitală

UN CUPLAJ FOTBALISTIC DE MARE INTERES
Ora 16: Lotul olimpic 
Ora 18: Lotul A —

Stadionul „23 August" reia 
astăzi tradiționalul cuplaj din 
anii trecuți.

Și nu e un cuplaj oarecare. 
Am putea spune că pe marele 
stadion vor putea fi văzuți cei 
mai buni 50 jucători ai țării, 
plus — de atîtea ori — „sarea 
și piperul" fotbalului nostru, a- 
dică populara echipă a Rapi
dului.

în preajma întîlnirilor inter
naționale, cele două meciuri

— Lotul de tineret 
Rapid București
capătă și caracterul... ultimei 
selecții, știut fiind că nu o 
dată cea din urmă impresie a 
cîntărit mult în fixarea formu
lei finale.

„Vedeta" reuniunii este, de
sigur, meciul care va opune 
Lotului A echipa Rapid, care a 
marcat o frumoasă ascensiune 
— în joc — pe parcursul ulti
melor etape.

în ceea ce privește formația 
„tricoloră" care se va alinia la

start nu se pot spune lucruri 
multe, dar ea îi va cuprinde pe 
jucătorii cu care vor fi atacate 
în toamnă preliminariile Mun- 
dialulul.

în perspectivă, deci, un meci 
frumos, în care — sîntem si
guri — replica Rapidului, care a 
cam scăpat de grijile retrogra
dării, îi va stimula pe „trico
lori", deciși și ei să finiseze 
ceea ce e de finisat în preaj
ma meciului cu Olanda.

în deschiderea interesantului 
cuplaj de astăzi, spectatorii 
bucureșteni vor avea ocazia să

(Continuare in pag 2-3)

Duminică dimineață, pe circuitul din Reșița,

CONCURSUL INTERNAȚIONAL 
„CUPA PRIETENIA LA AUTOMOBILISM 

La start, piloți din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Polonia, Ungaria, Uniunea Sovietică ți România

Cea mai importantă competi
ție automobilistică găzduită de 
țara noastră în acest an se va 
derula duminică dimineață pe 
frumosul circuit din Reșița. 
Este vorba de tradiționalul 
concurs „CUPA PRIETENIA", 
care reunește la starturi cei

„POTENȚIALUL SPORTIVILOR NOȘTRI ESTE SUPERIOR
BILANȚULUI ÎNREGISTRAT LA C E. DE LUPTE GRECO-ROMANE"

— susține antrenorul lotului reprezentativ, Gh. Șuteu —
Campionatele Europene de 

lupte greco-romane, încheiate 
recent la Kolbotn (Norvegia), 
n-au marcat — așa cum se aș
tepta — un reviriment în acti
vitatea acestei discipline spor
tive cu- veche și frumoasă tra
diție în țara noastră. După 
cum este cunoscut, dintre cei 
nouă reprezentanți ai noștri 
numai unul singur. Petre Că
rare, a reușit să urce pe po
diumul de premiere, cucerind 
medalia de argint la categoria 
68 kg. In rest, clasări modeste, 
sub nivelul posibilităților și, 
mai cu seamă, al așteptărilor.

La întoarcerea delegației 
noastre în țară, am solicitat 
amănunte antrenorului princi

pal al lotului, Gheorghe Șuteu. 
Iată ce ne-a declarat:

— Programate cu cîteva luni 
înaintea Jocurilor Olimpice, 
Campionatele Europene din a- 
cest an au constituit pentru 
majoritatea celor mai buni lup
tători ai continentului nostru 
un important test înaintea su
premei competiții. A fost o în
trecere viu disputată, la care 
au fost prezenți 140 de sportivi 
din 22 de țări. Trebuie să spun 
de la început că rezultatele 
obținute de sportivii români 
sînt ncmulțumitoare. Pregătirea 
asigurată luptătorilor de către 
colectivul de tehnicieni a fost 
superioară față de anul trecut, 
apărarea in lupta de la parter

s-a Îmbunătățit și, ceea ce tre
buie remarcat în mod special, 
majoritatea reprezentanților 
noștri și-au condus la puncte 
principalii adversari în prima 
repriză. Dar, cei mai mulți din
tre ei, nu s-au mai concentrat 
suficient în ultima parte a me
ciurilor decisive, considerîn- 
du-se deja învingători, au co
mis greșeli tehnico-tactice deo
sebit de păgubitoare. Așa s-a 
intimplat cu M. Cișmaș în me
ciul cu Ronningeu (Norvegia), 
cu P. Cărare în partida pentru 
titlul continental, cu A. Repka

Mih« IRANCA
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mai buni piloți din țări socia
liste. Astfel. în acest an, și-au 
anunțat participarea alergător: 
din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. 
Germană, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. și, bineînțeles. Româ
nia. Se va concura la două 
clase, A (mașini de serie) și 
Easter (mașini cu motor de se
rie și caroserie de „formulă") 
Țâra noastră va fi reprezentată 
de Nicu Grigoraș, Gheorghe 
Preoteasa, Victor Nicoară, Ovi-

diu Mazilii, Dinu Silviu, Horia 
Andronic, Petre Cojocaru (gru
pa A), Werner Hirschvogel, 
Eugen Peteanu, Tibcriu Gedeon, 
Tiberiu Ciurciu (grupa E). Sîm- 
bătă va avea loc revizia teh
nică, iar duminică dimineață 
antrenamentele și concursul 
propriu-zfs.

Reamintim, la trecuta ediție 
desfășurată pe circuitul reși- 
țean (în 1986) Nicu Grigoraș 
izbutea o splendidă victorie, 
mult aplaudată de zecile de mii 
de spectatori. Reputatul nostru 
pilot ne declara că va încerca 
să reediteze performanta, deși 
concurenta va fi acum mult 
mai acerbă. Speranțe într-o 
comportare frumoasă oferă și 
Gh. Preoteasa ori W. HirSch- 
vogel, aflați în formă bună. Le 
dorim succes în această între
cere ce promite un spectacol 
deosebit.

'liinc, ia Baia Hare, in campionatul de rugbij

SE ÎNTÎENESC PRIMUL DOUA CLASATE:
ȘTIINȚA CfMIN (Z) Șl STEAUA (I)

Mîine. în campionatul de 
rugby se dispută meciul Știința 
Cemin Baia Mare — Steaua, 
devenit — prin „oglinda" cla
samentului — derbyul întrece
rii. Știința, din Baia Mare, e 
situată pe locul doi și are 43 
de puncte, în timp ce Steaua 
e lideră, cu 49 p. Această par
tidă înseamnă, de fapt, pentru 
campioana „en titre" începutul 
„seriei de foc", a meciurilor 
finale : deplasare la Baia Mare, 
•apoi joc, acasă, cu Grivița Ro
șie (singura formație care a

învins XV-le militar in turul 
campionatului : 15—4), seria în- 
cheindu-se cu alte două îhtîl- 
niri extrem de dificile, cu Di
namo și Farul (la București), 
Parcursul echipei maramureșe
ne e ceva mai ușor . meci aca
să cu Steaua, apoi deplasare la 
București pentru o întîlnire cO 
ultima clasată (Sportul Studen
țesc). joc acasă cil CSM Sibiil 
și în ultima etapă o deplasară

(Continuare în pag. • 4-«)



POVESTEA UNUI
Anul trecut, la 6 septembrie, în „capita

la" handbalului mondial, la Basel, în El
veția, se consuma o festivitate obișnuită : 
tragerea la sorți a partidelor în cea de a 
VII-a ediție a „Cupei Federației Internațio
nale de Handbal". Printre formațiile cu 
nume de rezonanță (și nu vom aminti de
cît pe VfL Gummersbach, de patru ori 
cîștigătoare a „Cupei Campionilor Euro
peni". în 1967, 1971. 1974 și 1985, iar în 1982, 
la prima ediți0. intrîn-d și în posesia „Cu
pei I.H.F.") se afla și HANDBAL CLUB 
MINAUR BAIA MARE.

Ediția 1987/1988 a reunit la start 25 de 
echipe. Antrenorul emerit Lascăr Pană, 
prezent la Basel, ne aduce arhicunoscuta 
filă galbenă cu programul. Ne oprim asu
pra cîtorva formații, revedem documentația 
si ajungem la concluzia că finaliste pot fi, 
în ordine: Granitas Kaunas, cîștigătoarea 
„Cupei" în 1987. F.C. Barcelona, VfL Gum
mersbach și Minaur Baia Mare.

DFZAMÂGIREA FOSTEI 
CAMPIOANE

BAIA MARE, 27 septembrie 1987. 
„Dacia" cunoaște obișnuita aglomerație din 
zilele cînd Minaur evoluează pe teren pro
priu. Cu atît mai mult în acea zi nu era 
loc nici măcar să arunci un ac, întrucit &e 
disputa întîlnirea inaugurală a noii ediții 
a „Cupei I.H.F." Adversarii băimărenilor 
erau handballștll de la Tatran Preșov, for
mație de mai multe ori campioană a Ceho
slovaciei. Lascăr Pană șl Petre Avramescu 
șl-au pregătit minuțios elevii, meciul a 
fost însă deosebit de dificil în pofida re
zultatului fina1 : Minaur — Tatran 32—21. 
Măricel Voinea a înscris, atunci, în poarta 
handbaliștilor cehoslovaci 14 goluri, Cova
ciu și Porumb cîte 5, Marta 3, Stamate 3, 
Andronic 2. Gotzman — cel mai bun ju
cător al oaspeților băimărenilor — ne spu
nea: „Mă așteptam la o replică viguroasă 
a lui Minaur, nu credeam însă că diferen
ța va fi atît de mare. Ne vom strădui. în 
meciul de acasă, să oferim propriilor spec
tatori un handbal bun, însă sînt scentieîn 
privința recuperării unui handicap atît «e 
mare". Așa a și fost la Preșov, cehoslova
cii pierzînd întîlnirea: celor 11 goluri a-

ai 
au

Cluburi sportive, iubitori 
sportului din întreaga țară 
adresat felicitări handbal! știlor 
băimăreni pentru strălucitul suc
ces al cuceririi „Cupei I.H.F.". 
In telegrama adresată de colec
tivul de conducere al Clubului 
sportiv al Armatei, Steaua, 
spune primire altele : „Vă adre
săm cele mai sincere felicitări 
pentru superba victorie obținută 
în «Cupa Federației Internațio
nale de Handbal». Victoria echi
pei Minaur nu este numai vic
toria maramureșenilor, a hand
balului, ci și a întregului sport 
românesc. Bravo, Minaur î"

Frumoase cuvinte a adresat 
băimărenilor și Biroul consiliului 
de conducere, cadrele și sportivii 
clubului Dinamo București: „Vă 
adresăm cu deosebită bucurie și 
multă căldură cele mai alese fe
licitări pentru strălucita perfor
manță pe care ați realizat-o 
prin cucerirea «Cupei I.H.F.». Vă 
urăm din toată inima noi reali
zări de prestigiu, pentru gloria 
sportivă a scumpei noastre pa
trii".

se

Halmstad. Intr-adevăr, o echipă cu o forță 
de penetrație remarcabilă (a cîștigat me
ciul de pe teren propriu cu 29—19), cu teh
nicieni de primă mină, cu o disciplină tac
tică de invidiat, nu-și punea nici o clipă 
problema necal if icării în turul următor. La 
Baia Mare însă, la 8 octombrie, Minaur — 
după o pregătire die 6 ziile — a făcut cel mai 
spectaculos meci din întreaga sa existență, 
a recuperat cele zece goluri, nepermițînd 
suedezilor să înscrie decît de 18 ori, si 
s-a calificat în sferturile de finală pe baza

Acest trofeu poate fi văzut la Baia Mare!

prevederii regulamentare care precizează că 
la scor egal promovează formația mai efi
cientă în deplasare...

COPENHAGA, 21 FEBRUARIE 1988
La „KildesKovshalle", după spectaculoasa 

răsturnare dfe scor de la Baia Mare, din 
meciul lui Minaur cu Drott Halmstad, gaz-

vans, cu care veniseră de acasă, băimăre- 
nii le-au adăugat încă 5 (26—21 pentru Mi
naur).

LINDGREN: „MERGEM LA 
BAIA MARE INTR-O VIZITĂ..."

Cel mai bun jucător al lui H.K. Drott, cu 
123 de prezențe în reprezentativa Suediei, 
a făcut această declarație la scurt timp 
după meciul cu Minaur din cochetul oraș

meciului (3 aprilie 1988) cu Minaur. Cele
brii Serano, Argudo, Kalina, Munoz fac 
declarații cane de care mai optimiste în 
fața camerelor de luat vederi. La „Hotel 
Presidente", în fața televizoarelor, îi ve
dem, le ascultăm declarațiile și mărturisim 
că ne îngrijorează cuvintele „celor. patru", 
componență de bază al echipei Spaniei. Pe 
noi, dar NU și pe Covaciu, Măricel Voinea, 
dar mai ales pe portarii Neșovici și Petran. 
O repriză unul, a doua parte a meciului 
celălalt, apoi Covaciu cu cele zece goluri 
ale sale („este premieră absolută; nimeni 
nu ne-a mai înscris atît acasă", nota a do
ua zi cronicarul revistei ilustrate „Sport") 
au făcut ca barcedonezii să nu se detașeze, 
pîină în final, decît la... un singur goli iar 
Serano, după meci, tot în fața camerelor 
de televiziune: „Cum? Un singur gol doar? 
Nu-mi vine să cred!". Abia la Baia Mare 
avea să se dezmeticească, el și ai săi, Mi
naur ciștigînd cu 24—22, Covaciu repetînd... 
istoria, înscriind iarăși 10 (zece) goluri 
poarta celebrului Rico. Iar Minaur? 
bine, Minaur s-a calificat in FINALA!

în 
Ei

LA KAUNAS SI DIN NOU 
IN SALA „DACIA"

Cale clouă evenimente sînt foarte apro
piate în timp, așa că ne vom feri să ză
bovim asupri lor. Granitas, deținătoarea 
„Cupei I.H.F". a organizat un adevărat 
carnaval înaintea începerii meciului de la 
Kaunas cu Minaur. A prezentat în modul 
cel mai fastuos „Cupa", neștiind însă cît de 
mult își doresc trofeul băimăreni!, hotărîți 
să-1 cîștige pentru a doua 'oară. Au făcut 
primul pas cedînd doar la un gol meciul 
de la Kaunas (20—21), pentru ca la Baia 
Mare, în cea mai dramatică dispută, într-o 
partidă de referință pentru întreaga isto
rie a clubului maramureșean, HANDBAL 
CLUB MINAUR să-și realizeze visul: insta
larea „Cupei I.H.F." — pentru cel puțin un 
an — în vitrina proprie cu trofee. ’
realizaseră o astfel de performanță, 
mărenii, în 1985, cînd și-au adus ei 
„Cupa", tocmai de la Zaporoje...

Așa s-a scris o frumoasă istorie. O 
rie cu o „Cupă", cu o echipă de aur, cu 
băieți și ei de aur, cu o echipă MIN(AUR) 
care a știut să lupte, care s-a priceput 
exemplar să se dăruie — timp de 600 DE 
MINUTE (cît au durat cele 10 meciuri sus
ținute in actuala ediție a „Cupei I.H.F.") — 
unui țel nobil: CUCERIREA PENTRU A 
DOUA OARA a unui prețios trofeu conti
nental al handbalului. Componenții forma
ției băimărene: Mircea Petran, Nicolae 
Neșovici, Gheorghe Andronic, Sorin Rădu- 
lescu, Gheorghe Covaciu, Măricel Voinea, 
Attila Halmagy, Liviu Pavel, Doru Porumb, 
Ioan Marta, Alexandru Stamate, Sorin Cuc, 
președintele de onoare al clubului, lng.
Nicolae Dicu, președintele clubului, ing.

Mai 
băi- 
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isto-
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In „cupa pmeienia- la moto
• 'Participând la prima etapă 

a „Cupei Prietenia" la motoci- 
clism viteză pe șosea, desfășura
tă pe traseul din orașul polonez 
Poznan, reprezentativa noastră la 
clasa 250 cmc a reușit să urce 
pe podium: 1. URSS 62 p, 2. 
Polonia 54 p, 3. România 22 p, 
4. Ungaria 20 p, 5. Cehoslovacia 
19 p, 6. R.D. Germană 18 p, 7. 
Bulgaria 10 p, 8. Cuba 0 p. Prin
cipalii realizatori au fost Tiocriu 
Troia, Octavian Vrăjitoru, Dră- 
ghici Tănase și Marcel Crețu, 
toți obținînd puncte la termina
rea cursei. Piloții noștri au fost 
conduși de antrenorii Traian Mi- 
hăilescu și Petre Paxino.

® Campionatul Republican in
dividuali de motocros va conti
nua duminică cu etapa a 5-a pe 
traseul ales la marginea orașului
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JUNIOIIII MARI ȘI-AU Dl»

După finala de la Baia Mare, antrenorul emerit Lascăr Pană, ne-a declarat : 
„Sînt fericit. In aceste momente de mare bucurie, adresez cele mai vii mulțumiri 
organelor locale de partid și de stat din Baia Mare, din partea cărora echipa Mi
naur a beneficiat de un neprecupețit sprijin, și de încurajare. MuIțunWs^c ini
moșilor suporteri băimăreni, care au avut încredere în noi și ne-au încurajat de 
la primul și pînă la ultimul meci din această dificilă ediție a -«Cupei Federației 
Internaționale de Handbal». Mulțumesc jucătorilor, care au muncit fără preget 
nouă lunii de zile pentru ca azi. aici, lingă noi și familiile noastre, să trăim bucu
ria cîș ti gării pentru a doua oară a «Cupei». De mîine, «Cupa» va face deja parte 
din trecut. Și, privind-o în vitrina noastră cu trofee, ne vom reaminti cît de 
mult am muncit s-o cucerim și cît de mult va trebui să muncim în viitor pen
tru ca handbalul băimărean, handbalul românesc să urce din nou printre stelele 
lumii".

dele sînt decise să dea o „lecție" oaspeți
lor. în consecință, Hellerup I.K. se deta
șează la 5 goluri (cîștigă cu 25—20) și vine 
la Baia Mare (28 februarie) decisă să 6e 
califice în semifinalele „Cupei I.H.F.". Se 
opun însă Voinea, Covaciu, Porumb,, Sta
mate, Marta și Andronic și Minaur cîștigă 
cu 24—16.

SERANO ESTE ULUIT: „CUM, 
DOAR UN SINGUR GOL?"

Palatul Sporturilor din Barcelona, cu cele
6800 de locuri ale sale, freamătă în ziua

Mitică Vraciu, vicepreședinții Viorel Maier 
și Alexandru Konerth, precum și Mircea 
Chirilă, Dorel Cherecheș și Petre Condurat 
— membri în birou] secției alături de cei 
doi antrenori și de dr. Corlolan Pop, me
dii oul echipei — merită felicitări pen

tru aportul la cîștiiigarea trofeului. în ace
lași timp, C.N.E.F.S» și Federația Română 
de Hanidbal, Consiliul Județean de 
Educație Fizică și Sport Miram.ureș își 
au partea de contribuție în obținerea de 
către Minaur a valoroasei performanțe 
euro'ppne.

ion GAVRILESCU //

________ —

In finala „Cupei României'' la oină C.N. DE SENIORI PE ECHIPE LA
C.P. BUCUREȘTI - A.S.A. CONSTANȚA 17-13 

ÎN DERBYUL PRIMEI REUNIUNI
MANGALIA, 27 (prin teiefon). 

In haină nouă, stadionul .,23 
August" din localitate găzduiește, 
de vineri dimineață, finala pe 
țară a „Cupei României ■' ia oină 
rezervată echipelor de seniori.

Sorții au decis ca din cele 
două grupe preliminare să facă 
parte următoarele formații, I : 
C.P. București, A.S.A. Constanța, 
Laminorul Roman, Avintul Fra
sin (jud. Suceava), Viața Nouă 
Olteni (jud. Teleorman) Dinamo 
Bacău; H: Dinamo București 
(deținătoarea trofeului), Tricolo
rul I.P.I.C. Baia Spric, Metalur
gistul Sadu (jud. Gorj), Energia 
Rîmnicelu (jud. Buzău) și I.P.A. 
Sibiu. După cum se vede, în 
prima serie se întîlnesc, pentru 
cele două locuri care dau drep
tul de participare la turneul fi
nal, echipe mai valoroase, de 
forțe sensibil egale. „Capu1 de 
afiș" al primei reuniuni l-a de
ținut meciul dintre olnlș'll de la 
C.p. Buc. și A.S.A. Constanta, 
care au furnizat o partidă viu 
disputată, cu realizări tehniee 
deosebite. Incepînd jocul la „bă
taie", constănțenii au condus per
manent în repriza tntii, prin 
excelente lovituri care au făcut 
ca mingea să poposească In ca
reul de „trei sferturi", sau peste 
linia de fund a terenului. Elevii 
Inimosului antrenor Mircea To- 
snescu au realizat 13 puncte su
plimentare prin I. Dumltraseu 2, 
C. Popa 2, V. Damian 2, M. lo- 
■tescu X A. Bene* î, L Sorin 1

și 1. Cherecheș 1. Dar 1 con- 
sțănțeni au fost surprinși în po
ziții greșite de apărare și au 
fost, țintiți de tipografi, astfel că 
la pauză scorul era 13—0 pentru 
A.S.A. In repriza secunda, bucu- 
reștenii au reușit doar două 
puncte din „bătaia mingii" ega- 
lînd la 13 printr-o frumoasă • xe- 
cuție de trei sferturi a *înarului- 
R. Jerlălanu, celelalte puncte su
plimentare fiind realizate de A. 
Burcică 2, M. Dragomir 2, E. 
Avram 2 și F. Ciobanu 2. In 
schimb, el s-au apărat bine și au 
aplicat cu succes tactica grupe
lor, în timp ce militarii au -a lat 
sau au interceptat greșit mingile 
la „prindere". Cu un plus de ex
periență, oinlștii de la C.P.B., 
bine conduși de maestrul spor
tului Ilie Dacău, au trecut nelo- 
viți atît pe culoarul de ducere, 
cît și pe cel de Întoarcere, obți- 
nînd o victorie muncită cu sco
rul de 17—13.

Alte rezultate din calificări : 
Tricolorul — I.P.A. 4—11 Meta
lurgistul — Energia 7—22, I.P.A. 
— Metalurgistul 3—19, D'namo 
Buc. — Tricolorul 28—3. Metalur
gistul — Dinamo Buc. 4—25 (în 
seria a Il-a), Laminorul — Avân
tul 17—25, Viață Nouă — Dinamo 
Bacău 12—14 (in seria 1).

Turneul final se va încheia 
duminică la amiază.

Troian iOANIJESCU

După o perioadă de intensă 
activitate Internă și internațio
nală la nivelul loturilor repre
zentative, iată, sîmbătă, dumi
nică și luni sînt programate 
întrecerile unei noi etape -a 
Campionatului Național de se
niori pe echipe. în Capitală, 
noua promovată I.M.G. primeș
te, în sala proprie (sîmbătă — 
ora 9 și 16, duminică.— ora 9) 
vizita echipelor Spariac Stirom 
C.S.Ș. 1 (fruntașa seriei), Sticla 
Bistrița și Voința S. Mare, în
tr-o confruntare ce poate lămu
ri sau... încurca lucrurile în a- 
ceastă grupă a întrecerii băie

ților, aceeași situație existînd 
și în grupa de la Constanța, 
unde se întîlnesc, duminică și 
luni, Tehnoulilaj Od. Secuiesc, 
Știința C.S.S. 2 IJPIPS, Meca
nică Fină București și Hidro
tehnica C.S.M. C.S.Ș. Buzău, 
in aceleași zile se vor desfă
șură și partidele din prima 
grupă valorică, programate la 
Cluj-Napoca, în care lupta 
pentru titlu se dă între Uni
versitatea A.S.A. I Craiova șl 
C S.M Cluj-Napoca, Construe, 
torul înfrățirea Tg. Mureș și 
Universitatea II avînd, cel pu
țin deocamdată, rolul de out-

PREDEALUL VA AȘTEAPTAI | 
Pentru o vacanțd la înălțime

In această perioadă, puteți petrece o vacanță agreabilă 
In stațiunea Predeal. Aici vi se oferă :
• Cazare în hoteluri și vile confortabile, masa Ia 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 
mecanioe, seri distractive ia restaurante ;
• Masaj și gimnastică de întreținere etc. la cabinetele 

sanitare :
Bilete și informații suplimentare se obțin atît’ de la 

agențiile oficiilor județene de turism si cele ale I.T.H.R. 
Bucur°s<i cît si direct în stațiune.

GALAȚI, 27 (prin telefon). La 
arena Dunărea din localitate au 
continuat întrecerile Campionate
lor Naționale de box juniori. In 
ultimele două reuniuni au fost 
desemnați Analiștii la juniori 
mari. Că diferența de vîrstă de 
un an sau doi înseamnă mult 
în disputele juniorilor, ne-au 3o- 
veddt-o. ddn nou, și aceste parti
de. Cei prezenți la semifinala’e 
juniorilor mari au fost martorii 
unor partide mult superioare ce
lor programate în ziua prece
dentă, concurenții dovedind apre
ciabile cunoștințe tehnice și o 
pregătire fizică la nivelul pretins 
unei finale de campionat.

La categoria cea mai mică, 
Petrlcă Paraschiv (Rapid) — 
component al lotului național — 
a întîmpinat o dirză rezistentă 
cMin nartea lud Viorel Călin (Me
canică Fină Buc.) și numai plu
sul de experiență competițională 
l-a ajutat pe rapidlst să termine 
învingător. Leonard Doroftei 
(Prahova Ploiești), campionul de 
anul trecut al categoriei muscă 
a trecut prin momente dificile în

REÎNTÂLNIRE CU 
POPICARII FRUNTAȘI
Astăzi se reia campionatul Di

viziei A de popice, eu etapa a 
17-a. Iată programul eianei - fe
minin, seria Sud: Olimpia Bucu
rești — Voința Galați, Petrolul 
Băicol — Rap.d București, La- 
romet București — Voința Plo
iești, Mucava Mo.ld Vama — Glo
ria București. Voința București — 
Carpați Sinaia ; seria Nord: U.T. 
Arad — Electromureș Tg. Mureș. 
Dermagant Tg. Mureș — Vo’nta 
Timișoara. Voința Odorheiu Se
cuiesc — Hidromecanica Brașov, 
Voința Craiova — C.S.M. Reșița, 
Voința Oradea — Voința Tg. Mu
reș : masculin, »eria Sud; Car- 
pați Sinaia — Voința București. 
Metalul Roman — Gloria Bucu
rești, Rulmentul Brașov — Laro- 
met București, Chimpex Constan
ța — C.F.R. Constanta. Construc
torul Galați — Olimpia Bucu
rești ; seria Nord: Olimpia Reșița 
— Aurul Baia Mare. C.F.R. Tg. 
Mureș — Chimie» TirnS- ’ni, 
Constructorul Tg. Mureș — Teh- 
noutilaj Odorheiu Secuiesc. Vic
toria C.F.R.' Timișoara — Electro
mureș Tg. Mureș, Metalul Hu
nedoara — UNIO Satu Mare.

TENIS DE MASĂ
sidere. In competiția feminină, 
este interesant de urmărit, dis
puta dintre Spartac Stirom 
C.S.S. 1, (lidera seriei, de elită), 
și Juventus București (campi
oana en-titre), celelalte, Meta
lul C.S.S. Rm. Vîlcca și C.S.M. 
Cluj-Napoca, avînd rokil de... 
arbitru. Meciurile vor avea loc 
duminică și luni, la Cluj-Na
poca. în celelalte serii se întîl
nesc : la Constanța — Știința 
C.S.S. 2 IJPIPS, C.S.S. Con
structorul înfrățirea Tg. Mureș, 
C.S. Arad, Tractorul Brașov, iar 
la Zalău — Hidrotehnica Buzău, 
Energetica, C.S.S. I.P.C. Slati
na, Elcond Zalău și Construc
torul TAGCM C.S.S. Universi
tatea Craiova.
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ADriIKISIRĂțIA DI STAT 10I0-PQ0IS0SP0
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 27 

MAI 1988
Extragerea I : 25 59 70 45 39 

71 58 10 74 ;
Extragerea a Il-a: 33 32 89 

88 87 7 12 61 50.
Fond de cîștiguri : 693.327 lei.
• ASTAZI. SÎMBATA. atenția 

participanțllor se îndreaptă spre 
cele două acțiuni ale efîrșltului 
de Băptămînă; TRAGEREA EX
CEPȚIONALA LOTO șl concursul 
PRONOSPORT. Unitățile Loto— 
Pronosport vă stau la dispoziție 
pină la orele obișnuite de închi
dere pentru procurarea biletelor 
de participare și depunerea bule
tinelor.
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CAMPIONATUL SPERANȚELOR

POLITEHNICA IAȘI-F.C. CONSTANTA, „CAPUL DE AFIȘ' AL ZILEI

Duminică și miercuri s-au 
disputat două etape și în cam
pionatul speranțelor Echipele 
pregătite de Gheorghe Timar 
(Victoria) și Constantin Frățilă 
(Dinamo) au cîștigat ambele 
meciuri, continuînd 
țină 
după 
— la 
priu

pozițiile. Pe 
două victorii 
Ploiești și pe 
— a urcat

Duminică. în absenta Diviziei 
A (motiiva.iă de pregătirea me
ciurilor intern ?tionale cu Olanda 
și R F Germania), atenția iubi
torilor fotbalului se va îndrepta

zla cu 5—0, dar nu înainte de a 
fi ascultat și el numărătoarea 
arbitrului în repriza a doua. Cei
lalți fin.aliști ai 
mîine (n.r. azi) 
(Voința Tg. Jiu) 
Gh. Jiga (Voința 
C. Ștefănescu (CSM Buzău) 
muscă, Al. Burz (CSM Bistrița) 
și N. Dima (Rapid) la pană. C. 
Roman (SC Bacău) la semiușca- 
ră, Ad. Toderașcu (Olimpia Buc.) 
și D. Moise (Voința Iași) la 
ușoară, Gh. Romaniuc (Metalur
gistul Cugir) și M. Tudor (Ci
mentul Medgidia) la semimijlo- 
cie, V. Văduva (SC Muscelul) și 
M. Soare (Portul Constanța) la 
mijlocie mică, D. Oancea (Fa
rul) și P. Tudor (Voința Ploiești) 
ia mijlocie, L. Galister (Electro
mureș) și M. Tiron (Electro Bo
toșanii la semigrea, Gh. Borhath 
(Metalul Salonta) și D. Dănduță 
(Voința Bacău) 
(Voința Bacău) 
(Metalo tehnica 
pergrea.

disputelor de 
sînt S. Dima 
la semimuscă. 

Cluj-Napoca) și 
la

la grea, S. Chitic 
șl M. Sandur 

Tg. Mureș) la s-u.

Mihai TRANCA
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ă „Strău- 
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mare festival — tradițional 
— se va desfășura tot mîine 
(de la ora 9) pe baza spor
tivă a clubului Metalul (din 
Șos. Pantelimon), și această 
ediție „de primăvară" avînd 
un program polisportiv și 
distractiv, iar destinatarii 
fiind, ca întotdeauna, cetă
țenii din această 
Capitalei.

A venit și rîndul altor 
finale pe țară. între acestea, 
cele două de la Galați, ai 
căror protagoniști sînt co
piii. școlari și preșcolari: 
„Cupa caselor pionierilor și 
șoimilor patriei" la tenis 
(întrecere începută de vineri, 
cu continuare pînă dumini

că) și „Cupa de primăvară" 
la karting (cu zi de concurs 
mîine). Astăzi și mîine. la 
Piatra-Neamț, se întîlnesc și 
finaliștii „Cupei lucrătorilor 
din agricultură, industria a- 
limentară și silvicultură" la 
tenis, iar la Pitești se în
cheie săptămîna plină a 
Concursurilor sportive și a- 
plicativc de vară pentru 
școlile militare și elevii In
stitutului de marină.
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de palmares (dacă se va pu
teai). Iată programul jocurilor 
de sîmbătă și duminică :

Universitatea C.F.R. Craiova
— Dinamo București, Viitorul 
Dinamo Bacău — Eicond Dina
mo Zalău și Tractorul Brașov
— Steaua București (în grupa 
I valorică), Politehnica Timi
șoara — Explorări Motorul 
C.S.Ș. 2 Baia Mare, C.S.U. Să
nătatea Oradea — Relonul Să- 
vinești și C.S.M.U. Suceava — 
A.S.A. Electromureș Tg. Mureș 
(în grupa a Il-a).

I
I
I
I
I

1EAZA
11a Loto 
mai, va 

a de obi- 
,in 6tr. 
ti de la 
1 opera
ți trans- 
•aniul I. 
. Nume- 
ransmîse 
ora 22,30 
on o sport 

zi,.
SUL ÎN 
piu de 
clnd sur- 
icut». a- 
le cîști- 
•uri de 
tele cîs- 
astă pe-

rioadă, prin rețeaua de vlr.zare 
se mai poate procura „LOZUL 
PRIMĂVERII" cu ciștiguri su
plimentare din fond special. 
Pentru a vă număra șl dv. prin
tre beneficiari» acestui popular 
sistem de joc, se cere o singură 
condiție : PERSEVERENTA I

CIȘTIGURILE TRAGERII 
TO 2 DIN 22 MAI < cat. 1 
variantă 25% a 50.000 lei ;
2 : 2 variante 100% a 14.756
și 8 variante 25% a 3.689 lei; cat. lel . 

lei ;
20,51 variante a 2.879

4 : 115,50 variante a 511
5 : 318,25 variante a 200
6 : 2.217,00 variante a 
Report categoria 1 :

3 : 
cat. 
cat. 
cat. 
lel. 
lei.

Cîșt' gul 
cat pe o 
loare de 
nut de 
Nușa din

I
I
I

LO- 
: 1 
cut.

lei

de la categoria 1, ju- 
variantă de 25% în va- 
50.000 lei, a fioiS't obți- 
partici cantul Stanclu 
Ploiești,

I
I
I
I

către eșalonu, secund, care găz
duiește — în toate cele 3 serii 
— pirțide ce se anunță atractive. 
„Capul ^e afiș" îl va contstitui, 
desigur. întîlnlrea de la Iași, 
nur ai că p?rcurgînd programul 
de mal jos — căruia îi alăturăm 
si clasamentele la zi — vă veți 
lămuri că multe alte meciuri 
prezintă un interes deosebit, cu 
implicații majore mai ales în 
disputa pentru evitarea retrogra
dării.

Seria 1 : Petrolul Brăila — 
Șiretul Pașcani, Inter Vaslui — 
Ceahlăul p. Neamț, Metalul Plo- 
peni — Gloria Buzău, ------
Delta Dinamo Tulcea „ 
Botoșani, Olimpia Rm. Sărat 
FEPA ’74 Bîrlad, Unirea Slobozia
— Unirea Focșani, C.F.R. pașcani
— F.C.M. Progresul Brăila, Pra
hova C.S.U. Ploiești — Steaua

Iași
hova C.S.U. FI: 
Mizil, Politehnica 
Constanta.

1. F.C. C-TA
2. Poli. Iași
3. Progr. Br.
4. Unirea Focș.
5. ------------------
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15. Delta Tulcea
16. Unirea Slobozia
17. Olimpia Rm. S.
18. Petrolul Br.

Steaua Mizil 
Prahova PI. 
Șiretul Pașc. 
Gloria Buzău 
C.F.R. Pașcani 
C.S. Botoșani 
Met. Plopenî 
Inter Vaslui 
Ceahlăul 
FEPA >74

F.C.M. 
C. s.

F. C.

29 18 7 4 56-22 43
29 15 7 7 55 23 37
29 15 7 7 57-32 37
29 14 5 10 35-40 33
29 15 2 12 49-41 32
29 12 6 11 37-34 30
29 14 2 13 35-35 *0
29 11 7 11 50-37 29
29 13 2 14 52-41 28
29 12 4 13 41-44 28
29 12 4 13 38-44 28
29 12 4 13 27-37 28
29 11 5 13 40-39 27
29 10 7 12 36-37 27
29 11 4 14 34-41 26
29 10 5 14 29-44 25

29 11 2 16 28-51 24
29 3 4 22 25-82 10

AutobuzulSERIA A Il-a
București — Mecanică Fină Bucu
rești, A. S. Drobeta Tr. Severin
— Progresul Voința București, 
Metalul București — Electroputere 
Craiova, Sportul „30 Decembrie"
— Sportul Muncitoresc Slatina, 
Sportul Muncitoresc Caracal —
Chimia Rm. vîlcoa, X.C.I.M. Bra-

DIVIZIA C

șov — Tractorul Brașov, Elec
tromureș Tg. Mureș — Jiul Pe
troșani, C.M.M. Pandurii Tg. Jiu 
— Gaz Metan Mediaș, F. C. Inter 
Sibiu — C. S. Tirgoviște.

1. F.C. INTER 29 20 4 5 54-23 44
2. Jiul 29 18 2 9 49-27 38
3. Pandurii 29 14 6 9 40-28 34
4. Electroputere 29 16 1 12 59-36 33
5. Chimia Rm. V. 29 13 6 10 42-29 32
6. Gaz Metan 29 15 2 12 44-40 32
7. C.S. T-viștc 29 13 5 11 40-35 31
8. Tractorul 29 14 2 13 35-31 30
9. I.C.I.M. Bv. 29 12 5 12 36-34 29

10. Sp. „30 Dec.“ 29 13 3 13 26-30 29
11. Sp. Munc. SI. 29 11 5 13 31-37 27
12. Autobuzul 29 10 7 12 29-36 27
13. Electromureș 29 10 7 12 34-43 27
14. A.S. Drobeta 29 10 7 12 36-47 27
15. Mec. Fină 29 11 5 13 29-44 27
16. Sp. Munc. Car. 29 10 5 14 30-50 25
17. Met. Buc. 29 5 6 18 29-49 16
18. Progr. Buc. 29 5 4 20 21-45 14

SERIA A IlI-a :: A.,S. A . Progre-
sul Timișoara — F. c. Bi:hor O-
radea, Sticla Arleșul Turda — 
Victoria Cărei, Gloria Bistrița — 
C.I.L. Sighet, Olimpia I.U.M. Satu 
Mare — Metalul Bocșa, Dacia 
Mecanica Orăștie — Chimica Tir- 
năveni, Armătura Zalău — Strun
gul Arad, F. C. Maramureș Bala 
Mare — C.S.M. Reșița, Gloria Re
șița — A. S. Paroșeni, U. T. Arad 
— Minerul Baia Sprle.

Meciurile vor

să-și men- 
„podium". 

consecutive 
teren pro-

formația de 
speranțe a clubului piteștean. 
antrenată de Mihai Ianovschi.

1.
2
3. ’
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

IX 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

VICTORIA 30 26 0 4 64-25 78
, Dinamo 30 24 4 2 85-29 76
F.C. Argeș 30 16 5 j ai i2 53
Univ. Cv. 30 In 4 13 6ă-3C 52
Flacăra 30 15 4 11 58 53 49
Petrolul 30 14 G 10 4b 11 48
F.C. Olt 30 13 7 1G 36-31 46

> Steaua 30 12 9 9 62-43 45
„Poli" Tini. 30 11 G 1j 38 îl 3.9
Oțelul 30 11 5 14 59-48 38
CSM Suceava 30 11 3 16 43-69 3G
FCM Brașov 29 10 4 15 43-57 34
Rapid 30 11 0 19 46- ’0 33
Corvinul 30 9 5 16 37 49 32
Sportu: Stud. 29 7 9 13 40-49 30
S.C. Bacău 30 8 4 18 2?-/’0 28
A.S.A. 30 7 3 20 28 *»C 24
„U“ Cj-Nap. 30 6 6 18 29-65 24

CUPLAJ DE MAPE INTERES
(Urmare din gag l)

urmărească pe mulți dintre cei 
mai tineri internaționali ai fot
balului nostru, reuniți în ca
drul loturilor Olimpic și de 
Tineret. Pentru echipa noastră 
olimpică întâlnirea cu „speran
țele" fotbalului românesc repre
zintă „repetiția generală" a în- 
tîlnirii oficiale de marți, de la 
Dortmund, cu selecționata si
milară a R.F. Germania, 
cadrul calificărilor pentru 
1988. Este o partidă foarte 
pentru formația noastră, 
dorește să termine aceste 
ficări prin meciuri de bună ca
litate. spre a mai recupera din 
terenul pierdut în multe dintre 
jocurile anterioare. Pentru for
mația de tineret. Jocul de as
tăzi reprezintă o verificare a 
actualei componențe a lotului; 
marți, la Galați, selecționabilil 
lotului de tineret vor susține o 
nouă partidă de verificare, în

compania divizionarei A Otelul, 
joc la care vor participa și o 
serie de tinere talente din di
vizia secundă.

TIMIȘOARA Șl PITEȘTI,
IN FINALA COMPETIȚIEI

din 
J.O. 
grea 
care 
cali-

Joi după-amiază s-au desfă
șurat la Timișoara partidele 
semifinale ale Criteriului repu
blican al centrelor olimpice de 
juniori Viitorul. Jnregistrîndu-se 
următoarele rezultate : Timi
șoara — Tg. Mureș 1—0 (0—0) 
și Pitești — Bacău 1—0 (1—0). 
Astfel, în finala actualei ediții 
față în față se vor afla Timi
șoara și Pitești, iar Tg. Mureș 
și Bacău își vor disputa „fi
nala mică". Ambele întîlnirl 
vor avea loc astăzi la Timi
șoara.

BRAȘOVSELECȚIE LA VIITORUL

începe ta ora U.

1. F.C. BIHOR
2. Gloria B-ța
3. U.T.A.
4. CSM Reșița
5. FC Maram,
6. Strungul
7. Olimpia S.M.
8. Progr. Tim.
9. Armătura

10. Chimica
11. AS Paroșeni
12., Met. Bocșa
13. Dacia
14. Gloria Reșița
15. CIL Sighet
16. Sticla
17. Vict. Cărei
18. Minerul B. Sp.

29 18 7 4 67-22 43 
29 18 6 5 64-20 42
29 16 5 8 45-22 37 
29 14 4 11 30-31 32
29 13 5 11 36-26 31
29 12 5 12 36-35 29 
29 11 6 12 46-37 28 
29 12 4 13 36-40 28
29 11 6 12 32-42 28 
29 12 4 13 40-56 28
29 12 3 14 46-42 27
29 10 7 12 34-37 27
29 11 5 13 36-43.27 
29 11 3 15 35-46 25
29 10 5 14 34-48 25
29 11 2 16 36-57 24 
29 9 3 17 21-41 21
29 8 4 17 24-53 20

Centrul olimpic de fotbal Viitorul Brașov organizează u 
ziiele de 2, 3 și 4 iunie 1988. începînd de la ora 10. p- 
Stadionul Municipal din Brașov, o acțiune de selecție pen
tru elevii născuți în anii 1972, 1973, 1974 și 1975. La ace istă 
selecție pot participa jucătorii elevi legitimați la diferite 
cluburi și asociații sportive din țară și fără acord de 
transfer. Elevii admiși vor beneficia de condiții de șco
larizare în Brașov, cazare șl masă gratuite.

Informații suplimentare la telefonul 921/66020.

REZULTATELE ETAPEI INTERMEDIARE
„Runda“ nr. 27 se dispută duminică

SERIA 1
Steaua Minerul Vatra Dornel

— A.S.A. Explorări Cîmpulung 
Moldovenesc 1—0 (0—0), I.T.A. 
Celuloza Piatra Neamț — Auro
ra Tg. Frumos 4—1 (1—1), 
Constructorul Iași — Carpați 
Gălănești 0—0, Metalul Rădiăuțl
— Zimbrul Șiret 2—0 (0—0), A-

C etatea Tg.
Chimia Fălti- 
Săviinești 4—1

vîrrul Frasin - 
Neamț 3—2 (1—0) 
cenâ — Releniul ______ „„ _ .
(2—0). Metalul Botoșani — Elec
tro Botoșanii 2—1 (1—l1), Minerul 
Gutra Humorului — TEPRO Iași 
2—1 (1—1).

Pe primele locuri în clasa
ment, după -etapa a 26-a : 1.
EXPLORĂRI ClMPULUNG 61 P 
(62—14), 2. Minerul Vatra Bor
ne' 45 p (33—34), 3. Chimia Făl
ticeni 41 p (61—29), 4. Cetatea 
Tg. Neamț 41 p (36—28)... pe 
ultimele locuri : 1.5. Relonul Să- 
vlnești 32 p (08—44), 16. Electro 
Botoșani 30 d (27—43).

SERIA A II-a
Aripile Bacău — Constructorul 

Hidrotehnica Focșani 6—0 (3—0), 
Laminorul Roman — Partizanul 
Bacău 2—1 (1—1), Proletarul Ba
cău — Minerul Comănești 4—0 
(1—0). Textila Buhuși — C.S.M. 
Borzești 3—1 (1—1), MECON
Mun. Gh. Gheorghiu-Dej — 
Mecanica Vaslui 1—1 (1—1). U-
nirea Negrești — Luceafărul Ad- 
jud 1—0 (0—0), Steaua Mecanica 
Huși — Petrolul MO'inești 5—0 
(3—0). Moldosin Vaslui — Fores, 
ta Gugești 0—3 — Mol'diosin s-a 
retras din campionat.

Pe primele locuri : 1. ARIPI
LE BACĂU 61 p (66—20), 2. Me
canica Vaslui 51 p (51—20), 3.
Mecanica Huși 50 p (47—28)... 
pe ultimele locuri : 15.
Constructorul Focșani 20 p (21— 
51), 16................ .................
(18—75).

Moldosin Vaslui

SERIA A IlI-a
Mangalia — Chimia

C.S. Progre- 
Gloria Galați 0—0, 

Galați — Portul 
(0—0), Progresul 

Cimentul

Metalua
Brăila 5—0 (2—0). 
sul Brăila — ' 
DVA Portul
Constanța o—1 .. ... __________
Isaccea — Cimentul Medgidia 
5—1 (0—0), CONPREF Constanta

— Victoria IRA Tecuci 3—1
(1—1). I.M.U.-C.S.S. Medgidia
— Minerul Mahmudiia 10—0 (4—0), 
S .N.-C.S.S. Tulcea — Arrubium 
Măcin 2—1 (1—0), Dunărea C.S.U. 
Galați — Laminorul Viziru 5—0 
(4—0).

Pe primele locuri : 1. 
LUL MANGALIA 60 p 
2. Dunărea Galați 47 p
— penalizată eu 2 p, 3.
Galați 47 p (41—29)... pe ______
le locuri : 15. Chimia Brăila 29 p 
(27—46), 16. Minerul Mahmudfa

META- 
(47-15), 
(72—25)
Gloria 

ultinie-
(27—46), 16. Minerul 
4 p (11—92).

SERIA A IV-a
Dunărea Călărași — petrolul 

Berea 3—0 (1—0), A.S.A. Buzău
— Utilaje Grele Giurgiu 2—1 
(1—0), Victoria Munteni Buzău
— S.N. Oltenița 1—0 (0—0), Car-
pați Nehoiu — Viitorul Chtmogi 
2—1 (0—0), ISCIP Ulmeni — U-
ntirea Urzicenl 2—0 (1—0). Olim
pia Slobozia — Metalul Buzău 
5—1 (2—1), victoria Țăndărei — 
Chi-'Ia Buzău 2—0 (1—0), F.C.M. 
Dunăreană Giurgiu — Petrolul 
Roata de Jos 2—1 (1—1).

’ ' ’ 1.

SERIA A Vi a
Chlmila Tr. Măgurele — Dacia 

Pitestâ 2—0 (0—0), ROVA Roșiori 
-• Constrrctorul T.C.I. Craiova 
2—4 (0—2), Recolta Stoleă-nești - 
Eliectronistufl Curtea de Argeș 
4 0 (1—0), I.O.B. Balș — Progre.

1—1 (0—-1), Musce
lul Cțnpmlung — Dacia Metalul 
Rm. Viicea 1—0 fi—0), Pr-ogresud 
corabia — Automatica Alexan- 

tn} (1“0’ C-F-R- Craiova 
— Textila Roșiori 1—0 (1—0), U- 
nirea Pitești — Viitorul Drăgă- 
șani 2—0 CI—0).
„.țe primele locuri : 1. DACIA 
PITEȘTI 55 p (49—23), 2. Auto
matica Alexandria 48 p (47—22) 
3. Muscelul nl------ ------- — ’
(43—25) 
va 47 p 
locuri :
(38—39) 
(21—40

Minerul Sărmășag IZOMAT 
șlmlieul Sllvanlei 2—0 (0—0),
CUPROM Baia Mare — Olimpia 
Gherla 2—0 (0—0).

Pe primele locuri s 1. MINE
RUL CAVNIC 62 p (64—24) r- pe
nalizată cu 2 p, 2. Steaua —.F R 
Ciut -Napoca 53 d (60—21) — pe
nalizată cu 1 p 3. industria Sir. 
mei C. Turzii 48 p (56—30).. 
pe ultimele locuri : 15. Minerul 
§o~- 31 p (39—51), 16. Motorul 
Cluj-Napoca 20 n f3i—67).

DUNA-Pe primele locuri : 1. DUNĂ
REA CALARAȘI 62 p (82—20), 
2. Unirea Urzieenl 51 p (57—31), 
“ ■ " ‘ ------- 42 p (52—30)...

Carpați 
Metalui

3. A.S.A. Buzău C ; 
pe ultimele locuri : 15.
Nehoiu 30 n (28—63), 16. 
Buzău 27 p (35—39).

SERIA A V-a 
București

I (1-0),
— Petrolul Tirgoviște 
-- - Șotînga —

1—0 (0—0),
— C.F.R.-
2—0 (1—0), 
Automatica 

Abatorul 
Crevedia 

Chiti,la — E-

Visoofll 
Mija 1—0 
București 
5—1 (3—0). Minerul 
MECON București 
Cimentul Fieni 
B.T.A. București 
I.M.G. București - 
București 2—0 (0—0), 
București — Avicola 
î—o (o—o), iups ____
lectrica Titu 3—0 (1—0), Chimia 
Găești — Danubiana -București 
5—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL MIJA 53 p (43—18), 2. Au
tomatica București 47 p (55—27), 
3. IUPS Chitila 43 p (43—31)... 
pe ultimele locuiri : 15. Petroiul 
Tirgoviște 32 p (30—41), 16. Teh
nometal București 31 p (33—42).

— Metalul 
Tehnometal

O NOUTATE TURISTICĂ DE SEZON
Pînă la 12 iunie, puteți obține locuri în stațiunile 

pe litoralul Mării Negre, cu plecări în fiecare zi. pe 
dorită.

Cazarea se face în hoteluri, iar masa la restaurant.
REȚINEȚI

în această perioadă, beneficiat! de tarife reduse 
zare și masă.

Bilete pentru o vacanță reconfortantă pe litoral vă 
teți procura de la toate agențiile oficiilor județene de 
rism. precum și de la filialele I T.H.R. București.

situate 
durata

la ca-
pu- 
tu-

Oim pui ung 47 p
4. Constructorul oraio- 
(43—29)... pe ultimele

15. Unirea Pitești 30 p
16. c.F R. Craiova 29 o

SERIA A Vil-a
Mecanizatorul Șimian — Mine

rul Motru 2—1 (1—1). Automeca- 
mca Reșița — Petrolul Ticleni 
3—0 (0—0), I'etalurgistul Sadu 
— Minerul Rovinari 1—o (1—0) 
Mineru; Oravița — C.S.M. Lu
goj 4—1 (2—0), Minerul Anina — 
Dierna Orșova 3—0 (2—0). Ter- 
moconstructorul Drobeta Tr. Se
verin — Minerul Moldova Nouă 
2—' (1—10. Minerul Mătăsari —
C.F.R. Caransebeș 1—0 (0—0),
C.S.M Caransebeș — Metalul 
Oțelu Roșu 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL MOTRU 54 p (58—24), 2.
C.S.M. Caransebeș 49 p (51—26). 
3. C.S.M. Lugoj 44 p (46—25)... 
pe ultimele locuri : 15 Metalul 
Oțelu Rosv 26 p <'25—40), 16. Mi
nerul Rovinari 26 p (26—48).

SERIA A X-a
Textila Cisnădie — Un-irea Al

ba luiiia 1—2 (1—1), Mureșul De
va — Tîrnavele Blaj 5—o (2—0), 
Carpați Mîrșa — C.S.U. Mecani
ca Sibiu 3—1 (2—0), Metalurgis
tul Cugi-— Aurul Brad 2—0 (0—0), 
Mecanica Alba IuJia — Minerul 
Luoeri 2—0 (1—0) i.P.A. Sibiu
— Minerul Știința Vulcan 3—1 
(2—0) Metalul Ai ud — Nltramo- 
n,ia Făgăraș 3—0 (3—0), C.F.R. 
Sdmeria — Automeeaniea Mediaș 
1—1 (0—91.

Pe primele locuri : 1. UNI
RE/. ALBA IULIA 65 p (72—27), 
2. Mureșul Deva 61 o (52—18). 3. 
Aur- Brad 43 p (47—29). 4. Mi
nerul Vulcan 4S p (42—29)... 
pe ultimele iocuri : 15. Mecanica 

Iuda 25 p (30—54), 16.
c1—:i o (39—58).

C.F.R.

UNI-

2.

SERIA A VIII-a
C.F.R. Timișoara — Șoimii 

po-va 6—0 (2—0). Vagonul Arad
— Strungul Chișineu Criș 5—1 
(2—0), A.s. Sxnmartinul Sârbesc
— Gloria Beiuș 1—0 (T—0), Uni
rea Tomnatic — Motorul I.M.A. 
Arad 3—2__(2—2). Recolta Salonta

s-a între- 
... __ _ .. Unirea

lui Mlhai — Minerul Șun- 
1—2 (0—1), U.M. Timișoa- 
înirățirea Oradea 3—0

Oțelul Or dr. Petru Gro- 
Unirea sînnlcolau 4—0

Li-

— Auto Timisoara 
runt în mdn. 87 la 1—1. 
Valea ' ‘ '
CUiuiȘ 
ra — 
(2-0). 
za — 
(2—0)

Pe primele locuri : 1. C.F.R.
TIMIȘOARA 56 p (67—20), 2. Va
gonul Arad 53 p (48—24). ' “
nirea Tomnatic 47 
pe ultimele locuri : 
Salonta 30 p '32—39) 
de iocuri, 16. unirea 
Mihai 20 p (19—62).

.. 3. U- 
p (40—-41)... 
15. Recolta 
— din 
Valea

25 
lui

SFRIA A IX-a
Industria Sîrmei C. Turzii — 

Mineni Cavnie 2—0 (1—0),_ Chi
mia Tășnad — Minerul 
2—0 (1—0) Motorul IRA 
Napoca — Steaua C.F.R. 
Nan^ca 1—5 (0—2), Someșul Să- 
tu Mare — Oașul Negrești 1—0 
(t—0), Minerul Bă'uț — Minerul 
Turt ’—o (1—0), Laminorul Za
lău — Minerul Bălța 2—1 (0—0),

Borșa 
chij- 
Cluj-

Albr
C.F.R. Simeria 24

SEkIA a 
tui Reghin ■

Xl-a
- Metaluil Si-Av: ___ _____ _

ghișoara 2—0 ’ (1—0). Mineru™ Bă
lan — Metalul Reghin 4—0 (2—0), 
Mecanic-. Bistrița — Chlm-forest 
Năsă-u’ 4—2 (3—1). Metalotehni- 
ca Tg. Mureș — Lacul Ursu so- 
vata 4—2 (2—1). Minerul Rodna
— Unirea Cristuru Secuiesc 
4—1 (2—1). Hebe Sîngeo.rz Băi
— Viitorul Gheorgheni 1—0 
(0—0), Progresul Odorhei — Mu
reșul Luduș — am.in.at pentru 1 
iunie. Laminorul Beclean — O- 
telul Resnin 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : i. AVtN- 
TLL REGHIN 57 p (63—18), 2.
Progresul Odorhei 50 p (52—17)
— din 25 de jo-curi, 3. Mecanica
Btetrit" 48 p (64—32)... pe ulti
mele locuri : 14 Laminorul Be- 
cliean 30 n (33—49). 15. Minerul 
Rodna 30 p (33—59). 16.
Sîngeorz Băl 27 o (25—73).

1.

Hebe

SERIA A XlI-a
Precizia Săceie — Poiana 

pina 1—0 (0—0), Electro
Gheorghe — Carpați covasna
2— 0 (0—0). Montana Sinaia — 
Mineru’ F'lipești 2—1 (1—0), Mi
nerul Baraolt — Măgura Codlea
3— 0 (1—0) A.S.A. Chimia Plo
iești — Cimentul Hoghiz 0—1 
(0—1). Unirea Cîmplna — Car- 
oați Sinaia 2—2 (1—1) Petrolul 
Băiool - Victoria Floresti 2—1 
(1—0) Metalui Tg. Secuiesc — 
IMASA Sf. Gheorghe 0—0.

Pe primele locuri : 1. POIANA 
CIMPINA 52 P (46—16) — pena
lizat’ Or 3 p. 2. Electro Sf. 
Gheorghe 51 p (51—19), 3. IMASA 
Sf. Gheorghe 46 D (48—23) 
nalizată ou 1 p... 
locuri : 15. Carpați 
(28—493 ’6 Carpați
(31—50)

Rezultatele me-aiu 
mise de către 
noștri voluntari din 
respective.

Cîm- 
Sf.

„ — pe- 
pe ultimele 

Covasna 30 p
Sin ai a 26 p

_ fost trans- 
corespondențll 

localitățile



,,Cupa Mondială41 la tir
îh. .r-irnBT —

FINALĂ ECHILIBRATĂ LA PISTOL LIBER
• Florin Babii, locul cinci

• i
SUHL, 27 (prin telefon, de la 

trimisul nostru special). Un a- 
devărat Campionat Mondial 
neoficial se dovedește a fi a- 
ceastă Cupă Mondială ce se 
desfășoară in localitate: 40 de 
tari din toate continentele, pre- 
zentînd 911 trăgători, apreciați, 
fără excepție, drept cei mai buni 
din lume, sînt de față. E firesc, 
pentru că apropierea Jocurilor 
Olimpice îl obligă pe toți pre- 
tendenții la medalii să-șl ve
rifice valoarea de moment, să 
corijeze din mers orice amă
nunte ar impieta rezultate de 
cel mai înalt nivel, iar poligo
nul din Suhl — ultramodern, 
computerizat, avînd 40 de mo
nitoare TV, omniprezente, cu 
toate rezultatele de pe orice 
stand — le oferă condiții op
time de exprimare.

Cea mai interesantă probă a 
primei zile a fost cea de pistol 
liber la care au participat și 
trei trăgători români. Liviu 
Stan și Ilic Petru au „căzut" 
în concursul propriu-zis cu un 
punctaj egal, dar mediocru — 
544 p. Cu 564 p Florin Babii 
s-a calificat în finală, perfor
manța lui fiind deosebită, căci 
la trei luni înaintea startului

olimpic el demonstrează că își 
are un loc rezervat în elita 
mondială a armei. Cu atît mai 
mult, cu cit n-au reușit să se 
califice campioni mondiali și 
olimpici, precum frații Poteck 
din R.D. Germană și sovieticul 
Basinski. A fost o finală ex
trem de echilibrată, cu multe 
inversări de locuri, victoria 
revenind în cele din urmă un
gurului Panitz (91 p, în finală), 
după o extraordinară cursă de 
urmărire a belgianului Bo- 
gaerts (doar 86 p în finală), 
care avea 5 p avans după con
cursul propriu-zis. Babii a tras 
90 p. el ar fi putut evolua 
mai bine, a avut 5 „nouari“ lingă 
,.decari“. așa că a rămas pe locul 
pe care a intrat în ultimul act 
al întrecerii, 5, cu un total de 
654 p (564+90).

A mai concurat Eugen An
tonescu la pușcă 10 m, dar cu 
numai 580 p n-a „prins" finala 
care începea la ora convorbi
rii telefonice.

REZULTATE, pistol liber : 1. 
Z. Panitz (Ungaria) 657 p. 2. J. 
Bogaerts (Belgia) 657 p. 3. A. 
Melentiev (U.R.S.S.), 656 p. 4. 
Xu Haifeng (R.P. Chineză) 655 
p, 5. FI. Babii 654 p, 6. D. Ba- 
lazzani (Italia) 653 p.

Radu TIMOFTE

..Mr IIKIliilIllI IdlMIlhlIICd'*TURNEUL IMIIIWIIOWL Dl TENIS
DE LA ROLAND

• Favoriții se mențin în cursă • 
eliminată

PARIS, 27 (Agerpres). Cam
pionatele internaționale de te
nis ale Franței, de la Roland 
Garros, au programat alte me
ciuri ale turului doi din cadrul 
probei de simplu bărbați, parti
dele încheindu-se cu rezultate 
scontate. Astfel, principalul fa
vorit al turneului, Ivan Lendl, 
l-a eliminat în trei seturi — 

6—0, 6—1 — pe Niklas 
Kroon, Boris Becker a dispus 
cu 6—4, 6—3, 6—4 de Petr Kor
da, iar Pat Cash l-a întrecut 
cu 6—3, 3—6, 4—6, 6—2, 6—3 
pe Javier Sanchez Vicario.

Alte rezultate : Andrei Ces- 
nokov — Richey Reneberg 6—4, 
6—3, 4—6, 6—3 ; John McEnroe
— Christian Bergstrom 6—2,
6— 4, 6—3 ; Eduardo Bengoechea
— Guillermo Vilas 6—3, 4—6,
7— 5, 6—0 ; Henri Leconte

„Cupa Federației" la baschet masculin

„TRICOLORII" (93-86 CU LEVSKI SPARTAK) CONDUC IN CLASAMENT
CONSTANȚA, 27 (prin tele

fon). întîlnirea dintre selecțio
nata României și Levski Spar
tak Sofia, desfășurată în ziua a 
treia a turneului internațional 
dotat cu „Cupa Federației", a 
fost reușită din mai multe 
puncte de vedere: ca spectacol 
sportiv, ca evoluție a scorului 
și — de ce să nu o spunem ?
— ca prestație a echipei noas
tre naționale, caro a lăsat o 
bună impresie. Afirmînd aceas
ta, nu ne referim doar la vic
toria realizată — 93—86 (56—42)
— cît, în primul rlnd. la ma
niera de joc probată în fața 
unor adversari redutabili (prin 
gabarit, combativitate, tehnică 
și experiență internațională) 
printre ei aflîndu-se și sovieti
cul Jighili. Reprezentativa pre
gătită de antrenorii D. Bercea 
nu și L. Călin a practicat c 
apărare agresivă (așa cum do
rim să facă totdeauna), în atac 
a acționat în viteză, cu sigu
ranță, și a aruncat la coș de
seori și cu destulă precizie 
(au fost fructificate și 6 arun-

cări de 3 puncte). Toți jucăto
rii utilizați au dat satisfacție, 
dar Eugen Toader s-a eviden
țiat în mod deosebit prin cal
mul și autoritatea cu care a 
dominat lupta sub panouri. Re
marcabilă și prestația debutau- 
țllor în lotul de seniori, Mihai 
Sinevici și Mircea Cristescu.

Cîteva secvențe din evoluția 
scorului: ~
Spartak: 14—14 (mln. 6), 23—33 
(min. 12), 35—33 (min. 15).
72—52 (min. 28), 78—69 (min.
32). Au marcat: Niculescu 28, 
Ardelean 16, Toader 10, Sine
vici 10. V. Constantin 8. Cris
tescu 7. Pogonaru 7, Vinerea- 
nu 7 pentru România, respectiv 
Kolev 22, Mladenov 20, Jighili 
19, Eftimov 13, Bogdanov 6, Ne- 
delcev 4, Wandie 2. Arbitri : 
R. Izton (Iugoslavia) — P. Si- 
mionov (Bulgaria) și W. VVors- 
niewski (Polonia) — J. Samos 
(Ungaria).

Tot azi (n.r. ieri), Spolem 
Lodz și l.C.E.D. București au 
oferit o întrecere dîrză și foar
te echilibrată. S-a înregistrat de

România Levski

sf Mlmsc primele două clasate
(Urmare din pag. 1)

grea, în Capitală, cu Dinamo 
(în tur 16—10 pentru Baia Ma
re). Deci, un sfîrșlt de cam
pionat deosebit de fierbinte 
pentru primele două clasate, a 
căror dispută începe chiar 
mîine prin meciul direcț

ia tă programul complet al e 
tapei și arbitrii : Știința Cemin 
Baia Marc — Steaua (în tur 
24—43), teren Complex sportiv 
ora 10, FI. Dudu — Buc.
CSM IMU Suceava — Univer
sitatea Timișoara (12—36), teren 
Unirea ora 10, G. Petrescu — 
Buc. ; Contactoarc Buzău — 
Politehnica Iași (10—26), _ teren 
Gloria ora 11. I. Vasilică —

Buc. ; Știința Petroșani — CSM 
Sibiu (15—22), teren Știința ora 
10. M. Sabin — Buc. ; 
Constanța — Sportul 
țese TMUCB (19—15), 
rul ora 10. E. Stoica 
Grivița Roșie — 
(12—22). teren Parcul 
ora 9.30. M. Galanda

Tot mtine dimineața se vor 
disputa și două partide din ca
drul Turneului de promovare 
în seria I a Diviziei A. După 
cum 
lua 
două 
pă). 
juca

Farul 
Studen. 

teren Fa- 
— Buc. ; 

Dinamo 
Copilului 
— Buc.

GARROS C. IONESCU
Manuela Maleeva

Oresar 6—1, 6—0, 6-7,Bruno
1—6, 6—2.

Rezultate înregistrate în 
mele meciuri ale turului 
la simplu feminin : Helen 
lesi — Manuela Maleeva _ _, 
6—2 ; Bettina Fulco — Hradka 
Zrubakova 6—2, 6—1 ; Gabriela 
Sabatini — Masako Yanagi 6—2, 
6—1 ; Nathalie Tauziat — Jenny 
Byrne 7—5, 6—2.

pri- 
trei 
Ke- 

6—4,

PRINTRE FRUNTAȘI
HAVANA, 27 (Agerpres). 

Dupâ patru runde, in grupa 
maeștrilor din cadrul turneului 
internațional de șah „Memo
rialul Capablanca" conduc Con
stantin Ionescu (România) și 
Jiri Nun (Cehoslovacia) cu 
cîte 3 puncte, urmați de Tem- 
pone (Argentina), Arencebia 
(Cuba) — cu cîte 2,5 puncte, 
Sariego, Armas, Borges (Cuba) 
și Tolany (Ungaria) — cu cîte 
1,5 puncte etc.

BALCANIADA DE TIR
(Urmare din pag. 1)

CLASAMENTE, senioare. Indi
vidual : 1. Aurora Chin-Matei
1261 P, 2. Elcsi Huriye 1211 p, 3. 
Eksl EUf 1210 p (ambele Turcia). 
4. Gabriela Cosovan 1204 p. ... 10. 
Diana Nicolacscu 1163 p; echipe: 
t. România 917 p, 2. Bulgaria 897 
P, 3. Turcia 868 p; junioare: 1. 
Elena Dimilriakopolou (Grecia) 
1127 p, 3. Olimpia Mar clue 1120 p, 
3. Bilgcn Cavlclan (Turcia) 1118 p: 
seniori, individual : 1. Erbaj
Vedat (Turcia) 1277 p, 3. Bojan 
Ploj (Iugoslavia) 1254 p. 3. Ivan 
foțov (Bulgaria) 124# p. 4. Victor 
Stănescu 1264 p,„. 13. Iosif Szat- 
maii 1179 p, 14 Pulu Ciubotarii 
1143 p ; echipe : ' ‘
2. Bulgaria 9«i 
ilia 890 p ; 
Pavlln Stoian ___
Gheorglii Pendar 1203 p (ambii, 
Bulgaria). 3. Dumitru Jega 1481 
p, ...». Daniel Bogdan 1080 p, 10 
Cezar Alexandreseu 1065 p.

1. Turcia #10 p. 
p, 3. Romă- 
junlori : 1.
1233 p. 3.

se știe, la întrecere vor 
parte 4 echipe (primele 
clasate din fiecare gru- 
țn prima etapă vor.

Energia București cu Rul
mentul Bîrlad (teren Tineretul 
Iul IV ora 10. N. Chiciu — Buc.) 
și TC Ind. Constanța cu Rapid 
București (teren Badea Cîrțân 
ora 9. M. Paraschivescu — 
Buc.). Alte meciuri din scria 
a Il-a a Diviziei A : pentru 
locurile 5—8 ; Mașini Grele 
București — Universitatea 16 
februarie Cluj-Npaoca (teren 
Olimpia ora 10, D. Costea — 
Brașov), Constructorul Con
stanța — UAMT CSU Oradea 
(teren Badea Cîrțan ora 10,30. 
Gh. Huștiu — Buc.). Pentru 
locurile 9—12 se vor intîlni 
Hidrotehnica Focșani cu Olim- ; 
pia PTT Arad (teren „23 Au
gust" ora 10, V. Ionel — Buc.) 
și URA Tecuci cu Metalurgis
tul Cugir (teren Municipal ora 
9. St. Rădulescu — Buc.).

Aij retrogradat in Divizia B 
Chimia CFA Brăila și Gloria 
București (din grupa I) IOB 
Balș și Carpați Mirșa (din 
grupa a Il-a).
• Reamintim că luni începe 

la Constanta Turneul final al 
Campionatului Republican de 
juniori.

Dumitru STĂNCULESCU

l«c(ionata R.P. Chineze a între
cut cu 2—0 (1—») formația In
diei. Ea s-a calificat în faza fi- 
«■«•’ă a competiției.

16 ori un scor egal, ultima da
tă în minutul 38 (82—82), după 
care baschetbaliștii polonezi au 
speculat prompt cîteva greșeli 
de tehnică și unele ratări ale 
bucurestenilor, cîștigînd cu 
91—85 (38—42). Meciul dintre 
reprezentativa R.D. Germane și 
Farul Constanța a fost dominat 
de oaspeți, datorită mai ales 
superiorității de talie. Echipa 
R.D.G. a cîștigat cil 82—67 
(47—35). Clasament la zi: 1. 
România 6 p, 2. Levski Spar
tak 5 p. 3. Spolem 5 p, 4. 
l.C.E.D. 4 p, 5. R. D. Germană 
4 p, 6. Farul 3 p.

Sîmbătă de Ia ora 15, șl du
minică de la ora 8,30, au loc 
ultimele reuniuni.

«CUPA STANLEY ROUS" a 
tost ciștigată de echipa Angliei, 
armată în clasamentul final de 
formațiile Columbiei și Scoției.

In ultimul meci desfășurat pe 
stadionul ..Wembley" Jln Londra, 
selecționatele Angliei șl Colum
biei au terminat la egalitate: 1—1 
(1—0). Golurile au fost marcate 
die Lineker (min. S3), respectiv 
Escobar (min. Bo).

LA BANGKOK, în preliminari
ile Campionatului A»iel pentru 
echipe de juniori n (cădeți) se

^BEEEEEE FORMA SPORTIVĂ
O prob.emă controversată a atletismului, ia această oră, 

este aceea a graficului! forme) sportive, despre care se afir
mă — șl pe bună dire etate — că trebuie să albii vîrful săm 
cel mai taalt în perioada principalei competiții a sezonului 
Jocurile Olimpice de vară (17 septembrie — 2 octombrie), 
cum este cazul acestui an Controversa este alimentată tadeo-

recordmaina noastră Ta 
... ___ ____1. .. aruncat,
lipsit doar doi centimetri ca acesta 
concurs, eoiusocutiv. cu performanțe

sebl de unele performanțe de excepție obținute de timpuriu, 
cum este și cazul celor realizate de ’
aruncarea discului, Daniela Costian, care sîmbătă 
oe ploaie. 71,98 m II (au 
să ffl fost al cincilea ei 
de 72 metri).

E bine sau nu e bine 
afle acum, la început die 
care, să fim sinceri, o doreim __ ____ ..... ___  .
că nimeni n-o anticipa pentru acest an 1 Nimenil, ou excepția 
Danielei șl a anwenomutud ei. Ion Zamfinache.

„Eu nu consider că Dantela este acum la vîrful maxim al 
formei sale. Sigur, este capabilă încă do mal mult și va rea
liza șl mal mult cîuid vom reuși să eliminăm cele citeva mici 
amănunte negative care mai există încă în tehnica el de a- 
runcare. Cel mai important lucru, in acest moment, mi se 
pare faptul că a ajuns să fie constantă la 72 m.“...

In mom«ritul discuției ou Zamfirache, o telegramă Agerpres 
ne-a adius vestea noului record mondial masculin la arun
carea greutății. Uit Tlounermaiui, la Chania, în Grecia, fiind 
astfel primuri atlet oare trece de 23 de metri. Oare n-o fi prea 
devreme și pentru aruncătorul din R.D. Germană ca să fi 
atins vîrful de formă 1 Dar cine poate spune că pentru el. ea 
$1 pentru Dinlela Costian, acesta ar fi. de fapt, vîrful die for
mă 7

Tlînnftermann s-i născut la 1.11.1962, la Berlin. Ane 194 cm 
șl IU kg. A mal fost recordman mondial în 1985. cu 22,62 m 
(în aer fiber) șl 21,87 m (în sală). Evoluția rezultatetor sale : 
1979—16,23 m, 1081—19,00 m, 1982—29,22 m 1983—21,36 m. 1984— 
21,75 m, 1985—22,62 m. 1988—22,60 m. 1987—22,01 m, (22,24 m în 
sUa-l 1988—23.08 m.

Problema formei sportive rămîns tocă 
cui o fi dreptatea 7 
unul dintre cei care

ca tînăra noastră aruncătoare să se 
sezon oompetițional. la o valoare pe 

desigur, dar pa oare poate

Ne-ar place ca ion 
să aibă dreptate !...

deschisă. De partea 
Zamflriche să fie

Romeo VILARA
concurs de la Chania, al atlețllor din 

au fost înregistrate
r. S. In icelași _______ __ __ ___

R.D.G., în proba de aruncarea discului __ __ . ___ „_____
rezultatele : Martina Hellmann (campioană mondială) 72,02 m. 
lelea Wiluddu 70,80 m, Irlna Mesztaskl 03,10 ni !...

DUPĂ 28 de etape în cam
pionatul Cehoslovaciei se menți
ne lideră echipa Sparta Fraga 
48 p, urmată de Dunajska 
Streda 32 p șl Dukla Praga 31 p. 
Rezultate : Bohemians — Trnava 
3—1 ; Preșov — Duicla Fraga 9—3; 
Jtlina — Nitra 3—0; Dukla Bancka 
Bystrica — Sparta 1—1; Dunajska 
Streda — Spartak Hradsc Kralove

LA C.E. DE LUPTE GRECOROMANE
(Urmare din pag. 1)

(Ungaria), pe care l-a condus 
la pauză cu 2—0, cu V. Andrei 
— in întilnirile cu A. Fedoren
ko (U.R.S.S.), pe care l-a con
dus trei minute cu 2—1, și cu 
G. Himmel (R.F.G.), căruia l-a 
prins centura și a rămas acolo, 
oforindu-i adversarului posibi
litatea să realizeze el punctul 
decisiv. S. Herțea, în disputa 
cu finlandezul T. Niemi, in
tr-un moment în care avea pri
ză pentru executarea unui pro
cedeu (scorul era 2—2), la un 
strigăt al adversarului, s-a o- 
prit din acțiune înainte ca ar
bitrul să fi fluierat, Niemi l-a 
prins, 
neste piept" obținînd 3 puncte 
si Herțea a ieșit din cursa 
pentru medalie. Și exemplele 
ir putea continua... Cred că 
pregătirea psihologică a sporti
vilor noștri a fost deficitară.

— Apreciați totuși că sportivii 
noștri au un potențial superior 
față de rezultatele de la C.E. 
Va fi acest potențial valorificat 
la Jocurile Olimpice?

— Da ! în rîndtil celor care 
pot obține medalii, îi apreciez

i-a făcut o „aruncare

— în această ordine — pe Pe
tre Cărare, Mihai Cișmaș, Va- 
sile Andrei, Sorin Herțea și 
Ion Grigoraș. în lupta pentru 
puncte pot concura cu șanse 
reale: Iile Matei, Constantin 
Uță și Anton Arghira. Firește, 
ei își pot realiza aceste obiec
tive cu condiția să-și elimine 
greșelile amintite și să se pre
zinte — la momentul respectiv
— în cea mai bună formă spor
tivă. în timpul care ne-a mai 
rămas pînă în luna septembrie 
va trebui să efectuăm o pre
gătire strict individualizată, în 
funcție de particularitățile ad
versarilor cunoscuți. Ne vom 
preocupa mai mult de pregă
tirea psihologică a sclccționa- 
bililor, de creșterea dorinței lor 
de a învinge și de mărirea ca
pacității de concentrare pe în
treg parcursul meciurilor și al 
turneului. Aceasta, pînă la Jo
curile Olimpice. După aceea, 
va trebui să ne gîndim Ia înti
nerirea lotului. Există Încă 
destui sportivi tineri, destul de 
aproape de valoarea titularilor 
de azi. Intre aceștia îi amin-

Ender
Ș«

țese pe Ion Irlmiciuc, 
Memet, Mircea Constantin 
chiar Valentin Rebegea .

I

!

• Echipa Angliei a 
cîțtigat „Capa Stanley 
Rous" • Sparta Fraga 
și Gornik Zabrze, lidere 
autoritare în campiona
tele naționale • Ju
ventus — a patra for
mație italiană pentru 
Cupa U.E.F.A.

♦♦♦♦♦♦♦»

2—1; Vitkovioe 
va 2—0. Inter Bcatlsia-

IN CAMPIONATUL Poloniei 
diupa -M de etape continuă să con., 
ducă Gomilc Zabrze, cu 41 p, ur- 

de I^'kia Varșovia 38 p șl 
G.K.S. Katowice 33 p. Rezultate: 
WIdzew Lodz — Olimpia Poznan 
1~4: G.K.S. Katowice — Legla 
Varșovia 1—0; Lech Poznan — 
Szczecin 4—0; Wroclaw — Gornik 
Zabrze 0—2; Bytom — Gornik 
Walbrzych 2—0.

LA KALOCSA (Ungarlaf, tn 
cadrul preliminariilor Campiona
tului European pentru Juniori, 
echipa Ungariei a întrecut cu 
3—0 (1—0) formația Albaniei. în 
urma acestei partide, clasamentul 
final al grupei a 7-a este urmă
torul : 1. Olanda — 7 p (golave
raj 9—3) ; 2. Bulgaria — 7 p 
(golaveraj 11—10); 3. Ungaria — 
5 p (golaveraj 11—7): 4. Albania 
— 5 n (golaveraj 3—10).

r.A INDIANAPOLIS, în preli
minariile Turneului olimpic, se
lecționata S.U.A. a învins cu 4—1 
(2—0) formația Salvadorului.

ÎN SEMIFINALELE Supercupel 
campionilor Americii de Sud, Ra
cing Club Buenos Aires a între
cut cu 2—1 (1—0) pe River Plata 
Buenos Aires.

campionatul Poloniei

eu 41 p, ur

MECI de baraj, în Italia, pen
tru stabilirea celei de a 4-a e- 
chipe care va juca în Cuoa 
U.E.F.A.: Juventus Torino — A.C. 
Torino 4—3, după 11 m (duoă 90 
de minute șl prelungiri, scorul a 
fost de 0—0). Deci, in Cuna 
U.E.F.A. vor Juca Napoll, Roma, 
Inter și Juventus, în C.C.E. — 
Milan si în Cupa Clipelor — 
Sampdoria.
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