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Campionatele iiațioiiuic indii iduulc de canoiui

LA JUNIORI, ELEMENTE DE PERSPECTIVA

în întâmpinarea Zilei de 1 Iunie

MARILE BUCURII ALE CELOR MICI
PE ARENELE SPORTULUI

In spiritul unei frumoase tradiții, întîmpinăm 
ziua de 1 Iunie, cînd îi sărbătorim pe toți copiii 
tării, cu numeroase acțiuni dedicate lor, cele 
sportive ocupînd — firesc — un loc important. 
Și, lucru 
susținute,

demn de semnalat, aceste acțiuni sînt 
pe undeva la fel de firesc, chiar de

sărbătoriti. copiii, speranța și viitorul națiunii.
Prezentăm în cele ce urmează un grupaj de 

acțiuni sportive organizate duminică în Capitală, 
menfionînd totodată că si în tară — în reședințe 
de județe sau în diverse orașe — au avut loc 
manifestări asemănătoare...

O ZI DE NEUITAT PENTRU MII DE COPII

Evoluează pionierele-adevărati păpuși vii! Foto: A. D. NEAGU

O frumoasă tradiție s-a îm- 
pămîntenit în cartierul Pante- 
limon, din Sectorul 3 al Capi
talei — o primăvară sportivă, 
care an de an — de peste 20 — 
este organizată pe stadionul 
Metalul. Și fiind vorba de pri
măvară, e firesc ca alături de 
tineri și tinere din unitățile e- 
conomioe ale sectorului, din 
întreprinderea 23 August în 

principal, aflată printre inițiatori 
și organizatori, să se afle mulți, 
foarte mulți copii, cîteva mii, 
în calitate de participanți la 
entuziaste întreceri. Ce a oferit 
„Primăvara sportivă" de pe 
Metalul, prin intermediul ce
lor mai mici iubitori ai exerci
țiului fizic ?

Modesto FERRAR1NI

(Continuare în pag. 2-3)

Miercuri, meciul de fotbal cu echipa Olandei

E. JENEI: „UN TEST DIFICIL l'N PERSPECTIVA PRELIMINARIILOR C.M.' 90?»

In cursul dimineții de ieri, 
Lotul A de fotbal a făcut un 
ultim antrenament pe stadio
nul „23 August". La încheierea 
pregătirilor, cîteva „schimburi" 
cu antrenorul Emerich Jenei, 
înaintea plecării spre Amster
dam :

— Ce așteptați de Ia acest

meci amical cu echipa Olandei?
— Aștept un joc bun din 

partea „tricolorilor", care se 
reunesc, după șase luni, într-o 
componență oarecum completă.

— Partenerul de joc este de 
prim rang...

— Olanda nu mai are ne
voie de recomandări, deoarece,

Pe marginea evoluției popicarilor noștri la C.M, ediția 1988 (II)

ADEVĂRATELE VALORI TREBUIE

CULTIVATE C'J GRIJĂ !

u

în momentul de față, a cam 
cules tot ce s-a putut culege 
în performanța europeană, cu 
Eindhoven și cu finalista Ajax. 
Partenerii noștri olandezi mai 
sînt motivați special și de fap
tul că joacă cu „tricolorii" la 
numai 9 zile înainte de primul 
lor joc în turneul final euro
pean, în care reprezentativa 
Olandei, care pare să fie re
plica echipei de pe vremea lui 
Cruyff și Van Hanegem, este 
una . din favorite. De aceea, 
consider că ne aflăm în fața 
unui test dificil în perspectiva 
preliminariilor C.M. ’90.
, — Care ar putea să fie, în 

linii mari, formația Olandei.
— E prea devreme. Nici noi 

nu ne-am fixat, de altfel. Cred

Ne obișnuisem, prin medaliile 
obținute la 16 din cele 17 edi
ții alo C.M., ca popicarii noștri 
să domine arena mondială mai 
bine de două decenii și jumă
tate. Și cu toate că la ultima 
ediție a „mondialelor", repre
zentanții noștri n-au mai urcat 
pe podium la nici o probă, am 
rămas, totuși, în elita acestui 
sport, pozițiile dobîndite nepier- 
zîndu-se de pe o zi pe alta. 
Mărturie în acest sens sînt cele 
58 de medalii (23 de aur, 19 de

mărime în arena internațională, 
să rămînă acasă. Cu 
bizare apar în acest 
cele cîteva accidente 
numit atitudini de 
dar termenul ni se pare 
tare decît faptele) care au con
tribuit, mai mult sau mai pu
țin, la scăderea randamentului 
echipelor reprezentative. în ar
ticolul publicat imediat după 
precedenta ediție a C.M., din 
1986, semnalam că nepartici- 
parea campionului mondial

loan CHIRILĂ
atît mai 

context 
(le-am fi 
vedetism, 

mai

(Continuare în pag. 2-3)

• Campionatul, ca în orice ramură, constituie prin
cipalul mijloc de pregătire și selecție

O Au greșit jucătorii, dar și federația a... uitat de ei

argint șl 16 de bronz) care 
mențin țara noastră pe primul 
loc în clasamentul general al 
medaliilor pe națiuni. Acest re
marcabil bilanț a fost posibil 
grație talentului și conștiincio
zității performerilor. valorifi
cate datorită condițiilor deose
bite asigurate procesului de In
struire și educație, prin grija 
partidului și a statului.

Arătam în primul comentariu
pe marginea comportării- edil-,cui reprezentanților noștri, care 

nu s-au mai numărat printre 
laureați, datorîndu-se, după pă
rerea noastră, unor neînțelegeri

en-titre, Iuliu Bice, suspendat 
atunci temporar pentru indisci
plină, a scăzut evident din po
tențialul sextetului masculin, 
popicarii noștri culegînd o re
coltă mai mică de trofee : Io
sif Tismănar — Stelian Boariu, 
medalie de aur, la perechi, e- 
chipa feminină — medalie de 
argint și Iosif Tismănar — 
bronz, la proba individuală. Si
tuația de azi e însă alta, eșe-

pelor naționale la recentele 
„mondiale" că, printre cau
zele evoluției — de data aceas
ta — șterse a jucătoarelor și 
jucătorilor noștri, s-a aflat se
lecția arbitrară, care a făcut 
ea o serie de sportivi experi
mentați, cu nume de primă

Troian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. a 1-a)

ÎȘI ANUNȚĂ PREZENȚA
Moderna bază nautică de pe 

lacul Dorobanț, din apropie
rea lașului, a găzduit în a 
doua parte a săptămînii tre
cute finalele Campionatelor 
Naționale individuale de cano
taj, oferind excelente condiții 
de concurs participanților. Pri
mul eșalon al sportului cu 
vîsle și rame fiind angrenat 
în această perioadă (prin pro
gramul de pregătire pentru 
Jocurile Olimpice) în competi
ții internaționale cu pronun
țat caracter de verificare (re
gatele Essen șl Moscova), edi- 

- ția din acest an a oferit ele
mentelor de perspectivă prile
jul de a-și disputa titlurile de 
campioni Ia ambarcații mici. 
Cifxa totală a celor înscriși, 
160 de sportivi (juniori, tineret, 
seniori — masculin și femi
nin) reprezentând 25 de secții 
de canotaj, a atestat grăitor 
seriozitatea cu care a fost 
privită întrecerea.

Primele finale, disputate vi
neri după-amiază, au stabilit 
noile ierarhii la juniori și, tre
buie semnalat, locurile pe po
dium au revenit, atît la fete, 
cît și la băieți, sportivilor din 
afara Ioturilor, care ș-au im
pus astfel atenției tehnicieni
lor federației. La feminin lup
ta pentru titlu a adus în prim
plan două reprezentante 
clubului Steaua (antrenor Nî- 
cclae Gioga), Luminița 
nearschi și Nicoieta Halus, pri

ale

Vi-

ma adjudeeîndu-și cursa cu o 
„lungime". Și în proba mas
culină au luptat pentru primul 
loc doi colegi de club, Alexan
dru Lisman și Attila Vila! 
(ambii C.F.R. Timișoara, an
trenor Lucian Moldovan). A 
fost un duel echilibrat, vic
toria revenindu-i Iui Lisman 
pe linia de sosire.

Sîmbătă a fost rîndul senio
rilor, tineretului și celor de 
la categoria ușoară să-și 
dispute întîietatea. Primii pre- 
zenți pe 
ieții, au 
nel curse 
steiistul 
ocupantul 
mînînd incert pînă în ultimul 
moment. Și l-au disputat doi 
colegi de lot reprezentativ, Va
lentin Robu (Dinamo) si Lucian 
Olah (Politehnica Timișoara), 
primul fiind cu un „vîrf" de 
barcă mai bun. La fete, proba 
a revenit, fără emoții, Iulicî 
Bobcică (Metalul București, an
trenor Stelian Petrov), urmă
ritoarele ei, stelistele Liliana 
Chichifol și Doina Ignat, eșa- 
lonîndu-se la distante aprecia
bile.

Ambele curse ale categoriei 
de greutate ușoară au adus 
cîstig de cauză vîslașilor de pe 
Bega. A învins la băieți loan

pistele de apă, bă- 
oferit spectacolul u- 
cîștigate autoritar de 

Ionel Cherciu, doar 
locului secund ră-

Dinu COSTESCU

(Continuare în naa 2—3)

Debut al călăreților în C.N. de dresaj

SIELISIUl
GHEORGHE 
NICOEÂE 

3 VICTOR!! 
ÎN 4 PROBE 
C reușită: „Cupa

Agronomia" 
la obstacole

Gheorghe Nicolae 
(Steaua) s-a 
vedit a fi, 
nou. cel mai 
specialist al 

sajulul

Sfîrșitul săptămînii 
fost marcat de o mai animată 
activitate a călăreților, în pro
gram figurînd întrecerile pri
mei etape a Campionatului Na
țional ‘ :
Ioc la baza hipică Steaua) și 
„Cupa 
cole 
Stațiunii Didactice Experimen
tale Belciugatele).

La încheierea sezonului ară
tam starea precară, cu deose
bire în ceea ce privește nu
mărul practicanților, în care 
se află dresajul, una din ramu
rile de bază ale echitației, 
aria sa de cuprindere la nivel 
de performanță fiind restrînsă

trecute a

de dresaj (care au avut

Agronomia" la obsta- 
(desfășurată pe terenul

doar la cei... patru călăreți de 
la Steaua, singurul club inte
resat în promovarea acestei 
discipline. Evident, nu ne pu
team aștepta la o „minune" 
peste... vacanță, dar programa
rea și a probei de cat. ușoară 
la care și-au anunțat partici
parea și cîțiva sportivi de la 
alte cluburi aducea o rază de 
speranță. Numai că ea s-a stins 
foarte repede, întrecerile res
pective fiind anulate din cau
za 
sub

absenței 
motiv că

Emanuel

protagoniștilor, 
nu sînt suficient

FÂNTÂNEANU

(Continuare în pag. 2—3)

Semne bune în perspectiva C.M. de juniori

REPLICA DE ORGOLIU A ATLETILOR DIN PROBELE TEHNICE
Dacă pentru performerii 

seniori ai atletismului nostru, 
momentele de vîrf ale actua
lului sezon ccmpetițional în 
aer liber urmează să le con
stituie întrecerile olimpice de 
vară., pentru cei mai buni ju
niori obiectivul nr. 1 este cea 
de a doua ediție a Campio
natelor Mondiale din luna iu
lie. Și, recent, detașamentul 
juvenil a ieșit deschis la lupta 
cu centimetrii și șecundele pe 
drumul selecției pentru Sud
bury, Concursul republican de 
primăvară al mnicrilor I fiind 
primul dințr-o suită nu prea 
lungă.

Pe pista stropită (prea din 
belșug 1) de ploaia torențială, 
din incinta Stadionului „23 Au
gust" din Capitală, evoluțiile 
atletelor pe distanțe medii și 
lungi erau așteptate cu inte
res și speranțe, îndreptățite în 
urma ultimilor ani care le-au 
scos tn prlm-planul 
(Atena 1986) și 
(Cottbus 1983, 
1987). La start.

campioanei 
la 1 500 m, 
care n-am 
competiție internă de aproape 
un an...), s-a aflat toată elita 
acestei categorii de vîrstă. Și, 
totuși, învingătoare au ieșit 
fetele cu șansa a doua : Nula 
Olaru (C.S.M. Universitatea

mondiale „en-titre" 
Ana Pădurean (pe 

mai văzut-o într-o

Craiova), dublă 
la 1 500 și 3 000

învingătoare, 
m (înaintea 

coechipierelor ei Mirela Bortoi 
și Kodica Moroianu, a Simonei

Paul SLĂVESCU

(Continuare in pag 2-3)

Azi, de iu ora II, în sala Horească din Capitala

STEAUA — H. C. MINAUR BAIA MARE LA HANDBAL,

mondial 
continental 

Birmingham 
cu excepția

0 PARTIDĂ DE
Azi, de la ora 17, în sala Flo- 

reasca din Capitală va avea ioc 
o partidă de handbal de mare a- 
tracție, contînd ca restanță din 
etapa a XXI-a a campionatului 
Diviziei masculine A. Se întâl
nesc două formații eu excelente 
cărți de vizită : Steaua București, 
ciștlgătoarea titlului național, șl 
H. C. Minaur Bala Mare, forma
ția deținătoare a „Cupei I.H.F.",

MARE ATRACȚIE
Nu ne îndoim că iubitorii hand
balului, prezenți tn sală, 
vor fi martorii unei partide 
de înalt spectacol, ou atit mai 
mult, cu cit cele două echipe in
diferent de rezultat, vor oferi un 
handbal de mare tinutâ. Meciul 
va fi condus de arbitrii Gheorghe 
șandor (Oradea) șl Mica lance 
(Buzău).



MARILE BUCURII ALE CELOR MICI — PE ARENELE SPORTULUI în turneul fle promovare pentru scria I Ia rugbij

MEREU PREZENȚI, TRĂIND BUCURIA MIȘCĂRII...
întîmpinați pe aleile Comple

xului cultural-sportiv de la La
cul Tei de... elefantul Dumbo, 
Mickey-Mouse și de alți eroi 
îndrăgiți ai desenului animat, 
sute și sute de copii au pre
zentat frumoase programe ar
tistice, și-au încercat norocul 
la tombole și — cei mai mulți 
— și-au desemnat cîștigătorii la 
diverse probe din cadrul „Cu
pei 1 Iunie", sau „Cupei Pio
nierul".

Trecînd în revistă concursu
rile nu pot fi omise emoțio
nantele faze de fotbal, încrîn- 
cenarea și dorința de victorie 
ale aitleților, patinatorilor pe 
rotile sau jucătorilor de tenis 
de masă. La atletism, pionierele

de la Școala 24 (Daniela Firică, 
Cristina Trofin, Ecaterina Sava) 
au fost printre cele care și-au 
adjudecat premiile oferite de 
organizatori, nelăsînd celorlalți 
participanți nici măcar satis
facția unei ... ciocolate ; la 
băieți, Valentin Dumitrache — 
Școala 28 — s-a impus în fața ce
lor de la „27“ (Dan Rădulescu 
și Daniel Bălan). în schimb, e- 
levii de la „27“ s-au revanșat 
la tenis de masă, prin Cris
tian Gigă, mai ales.

în disputa cu adversarii și cu 
secundele. Elena Gheorghilă și 
Marius Ramaru (11—12 ani), 
Ana Cilibiu și Dan Soviani 
(13—14 ani) au sosit primii în 
finala celei de a IV-a ediții a

„Cupei Pionierul", la patinaj 
cu rotile. Sora mai mică a 
acestei tradiționale întreceri a 
fost „Cupa 1 Iunie", cu parti
cipanți pe măsură : cel mai în 
vîrstă învingător la 60 metri nu 
împlinise nici 10 ani, mezinii 
fiind în grupele mijlocii de 
grădiniță (Sorin Patilineț și 
Margareta Bujdei).

Indiferent, însă, că aparți
neau unor școli sau grădinițe, 
că au trăit sau nu bucuria de 
a urca pe podium, important 
rămîne faptul că micile vlăsta
re au răspuns „prezent !“, cu 
multă însuflețire, la apelul or
ganizatorilor. Ca întotdeauna, 
de altfel, cînd este vorba 
sport.

Monica BUCUR, coresp.

de

NOTA 10 PENTRU PARTICIPANT! Șl ORGANIZATORI

VICTORII AII ICHIPIIOR RULMENTUL BIII1AD
Șl I.C. IND. CONSTANTA

Duminică s-au disputat primele 
jocuri în cadrill turneelor de 
cite patru echipe (două din fie
care serie, în funcție de locul 
ocupat după 14 etape), pentru 
stabilirea ierarhiei finale în gru
pa a doua valorică a Diviziei A 
la rugby. Desigur, cea mal inte
resantă dispută are loc în cadrul 
turrieulul fruntașelor, in urma 
căruia două echipe vor promova 
în primul eșalon. Iată amănunte 
de la cele șase jocuri disputate:

pe 
un 
de

Copiii din Sectorul 6 al Ca
pitalei și-au dat întîlnire 
frumoasa bază „Urbis" la 
speotacol de ținută, deschis 
purtătorii cravatelor roșii cu
tricolor de la Școala 310. O 
convingătoare repriză de gim
nastică de înviorare pregătită 
de profesoarele Coca Vașilică 
și Nicolcta Dumitrescu. Spor
tul grației șl al îndemînărli a 
continuat să rămînă tn prim- 
plan prin intermediul pionie
rilor de la Școala 156, cu o 
reușită demonstiație de „ar
tistică" (repriză cu stegulețe), 
în timp ce reprezentanții șco
lilor 121, 169 și 197 au evo
luat cu exerciții de „acroba
tică". Este lăudabil că gimnas
tica, disciplină sportivă atit do 
dificilă și de pretențioasă, ne
cesitând nu numai condiții deo
sebite, ci și o mare răbdare 
din partea modelatorilor de ta
lente, a găsit in acest sector 
un cîmp larg de exprimare.

Ștafete distractive prezenta
te de elevii școlilor 204, 174 și 
309 precum și cîteva lecții- 
model la ramuri de sport din
tre cele mai îndrăgite de copii 
— fotbal, baschet, volei și 
badminton — cu note de 10 
pentru reprezentanții șc ililor 
197, 198 și 117 au menținut in
teresul spectatorilor, la fel ca 
și celelalte reprize ale acestui 
admirabil spectacol sportiv la 
care, alături de copii, au par
ticipat, în calitate de prota
goniști, și elevi ai cluburilor 

’ > Rapid și Se-
alegorii de 

și handbal), 
la Turbome- 
de la Teh- 
în final, din

ganizatorilor — Consiliul pen
tru educație fizică și sport al 
Sectorului 6 (președinte, prof. 
Carmen Manea), 
școlar, precum și 
tori cu atribuții 
sportului pentru 
sector, nu o dată aflat la Înăl
țime în acțiunile sportive de 
masă (T. ST.).

Inspectoratul 
celorlalți fac- 
în domeniul 

toți din acest

ENERGIA BUCUREȘTI — RUL
MENTUL B1RLAD 13—22 (9—9).
S-a jucat deschis de către am
bele echipe, moldovenii avlnd o 
prestație superioară după pauză, 
ceea ce le-a asigurat victoria. Au 
marcat Miheț, Mahmut — eseuri, 
Ciucă 1. p + transformare (E), 
Arhip, Abutoalc — eseuri, Flori
cică l.p. + drop, Ținu 2 l.p., 
Dranga transf. A arbitrat N. Chi- 
ciu. (N. COSTACHE, coresp.)

T.C. IND. CONSTANȚA — RA
PID BUCUREȘTI 14—4 (3—1).
Meci foarte disputat. Gazdele 
s-au impus în repriza secundă, 
dar au și ratat nepermls de mult. 
Au înscris Călin, Peteanu eseuri, 
Mihai drop, Gheorghe 1. p., res
pectiv Ranga eseu. A condus M. 
Paraschivescu. (C. POPA, coresp.)

Datorită acestor rezultate. Rul
mentul șl T.C. Ind. au la această 
oră cite 7 p, Rapid 6 p, Energia 
4 p (reamintim că se iau în cal

cul și rezultatele directe din serii).
Turneul 5—8 : MAȘINI GRELE 

BUCUREȘTI — UNIVERSITATEA 
16 FEBRUARIE CLUJ-NAPOCA 
6—19 (0—16). Superiori din punct 
de vedere tehnic șl fizic, oas
peții au cîștlgat prin punctele 
realizate de Rațiu, Gh. Han — 
eseuri, Giurgiu 2 drop, Nechita 
1. p. + transf. Pentru bucureșteni 
au înscris Iudan eseu, Dragomir 
transf. A arbitrat D. Costea. (N. 
TOKACEK, coresp.). CONSTRUC
TORUL CONSTANȚA — I.A.M.T. 
ORADEA 38—18 (20—9). Partida a 
fost dîrză mai ales în prima re
priză, gazdele detașîndu-se după 
pauză. Realizatori : Dan, Boghea- 
nu, Nache, Borhan, C. M&dularu 
— eseuri, Mardare eseu+transf.. 
P. Mădularu — drop 4- 2 transf. 
Pavlov drop + transf. (C), Haiaș 
eseu, Csornai drop, Sepetiuc 3 
l.p. 4- transf. A arbitrat Gh. 
Huștiu. (C. POPA, coresp.).

Turneul 9—112 : HIDROTEHNICA 
FOCȘANI — OLIMPIA P.T.T. 
ARAD 3—19 (3—19), U.R.A. TE
CUCI — METALURGISTUL CUGIR 
6—15 (6—3). (Corespondenți : Fi. 
Jecheanu, C. Fillță).

De mîine, la Tîrgoviște CURSE ATRACTIVE
sportive școlare 
mănătoarea (cu 
baschet, lupte 
aeromodeliștii de 
canica, sportivii 
r.ometal etc. Iar 
nou gimnastică — un dans te
matic intitulat „Vacanța", al 
copiilor de la Școala 121, exce
lent conduși de prof. Ecate- 
rina Lisowski.

Felicitări inițiatorilor și or-

BASCHETBALISTII JUNIORI ÎSI DISPUTĂr »

TITLURILE DE CAMPIONI NAȚIONALI

IN CAMPIONATELE DE VITEZĂ

LA MOTOCICLISM

organizată

Sala Sporturilor din Tîrgoviște 
va găzdui, de mîine pînă dumi
nică, turneele finale ale Diviziei 
școlare si de juniori ia baschet. 
La întreceri iau parte următoa
rele echipe (clasate pe primele 
două locuri în seriile preliminare 
ale competiției) masculin :
C.S.Ș. Viitorul Universitatea 
Cluj-Na.nocia (antrenor : L. Mo- 
rairiu), C.S.Ș. Mecanica Mediaș 
(O. Șer^an), C.S.Ș. 4 I.C.E.D. 
București (H. Giurgiu), C.S.Ș. 
Oțelinox Tîrgoviște (I. Valerian). 
C.S.Ș. 1 Farul Constanța (M.

Hondrilă), C.S.Ș. 3 Steaua (N. 
Danețlu și E. Vlad) ; feminin : 
C.S.Ș. 4 Politehnica București 
(Gh. Costache), C.S.Ș. Confecția 
Tulcea (M. Kosa). C.S.Ș. Mediaș 
(C. Tătaru), C.S.S. Constructorul 
Arad (M. Prică). C.S.Ș. 5 Rapid 
București (A. --------------
C.S.Ș. "■ • . ________ _____
(A’ox. Moise).

Anul trecut titlurile au fost 
cîștigate de echipele C.S.Ș. 4 
I.C.E.D. București (băieți) și U- 
nlversitatea C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Nanooa (fete).

Angeles cu) si
Chimistul Rîmnicu Vîlcea

CONCURSUL REPUBLICAN AL MICILOR SCREMERI

Secvență din acțiunea sportivă dedicată copiilor 
pe stadionul Urbis din Sectorul 6

' Foto : Gabriel MIRON

O ZI DE NEUITAT PENTRU MII DE COPII
(urmare din pag l)

în toate cazurile, ambiția de 
a dovedi că sportul reprezintă 
pentru ei nu o simplă joacă, ci 
o... materie la fel de importan
tă ca toate obiectele de învăță- 
mînt : vezi demonstrațiile de 
gimnastică ale fetelor și băieți
lor — șoimi ai patriei și pio
nieri — de la școlile 72, 55 și 
200 șl mai ales acuratețea cil 
care au lucrat elevele de la 
„economic" 2, sub „bagheta" 
prof. Elena Popescu. Nici nu-i 
de mirare : elevele acestei in
stituții de învățămînt din Sec
torul 3 sînt proaspetele cani

pioane republicane de gimnas
tică ritmică, laureatele con
cursului de la Craiova... Vezi, 
de asemenea, reprizele de dan
suri, jocuri de mișcare și ale
gorii sportive la care copiii 
și-au dovedit din plin spiritul 
inventiv, dragostea pentru fru
mos, ambiția de a dovedi că și 
ei sînt capabili să ofere sp' 
tatorilor adulți momente de 
devărată îneîntare !

Primăvara sportivă de 
Metalul, o zi minunată, o zi 
neuitat pentru mii de copii . 
un gînd de duioșie pentru toți 
participanțli care s-au străduit 
să se întreacă pe sine...

Recent, la Iași, s-a disputat 
Concursul republican de juniori 
III la scrimă, la toate armele in
dividual și echipe.

Iată primii trei clasați : FLO
RETA BĂIEȚI individual (70 parti
cipanți) — S. Ionas (C.S. Satu 
Mare), P. Habala (C.S.M. Cj.- 
Nap.), C. Stanclu (Progresul 
Buc.) ; echipe — C.S. Satu Mare, 
Progresul Buc., C.S. Petrolul Plo
iești ; SABIE individual (56 parti
cipanți) — A. Lupeică (C.S.S. 
Unirea Iași), L. Dina (Progresul 
Buc.), C. Roșu (C.S.S. Unirea 
Iași) ; echipe : C.S.S. Unirea iași, 
C.TA.S. Buc., C.S.S. Slobozia ;

FLORETĂ FETE individual (88 
participante) — I. Drăghici (Pro
gresul Buc.), C. Nicuicea (Trac
torul Brașov), Z. Konig (A. S. 
Mondiala S. Mare) ; echipe : — 
Tractorul Brașov, Progresul Buc., 
Mondiala Satu Mare ; SPADA in
dividual (89 participanți) — B. 
Pallay (Unio S. Mare), E. Szabo 
(Tractorul Bv.), T. Moldovan 
(Mecanica Bistrița) ; echipe — 
Tractorul Brașov, Farul Constan
ța, C.S. Satu Mare ; SPADĂ FE
MININ individual (42 partici
pante) — M. Alexa (Progresul 
Buc.), G. Ravai (Progresul Buc.), 
C. Bănuț (C.S.S. 1 C-ța).

Prima etapă a campionatelor 
Individuale de motocicllsm viteză 
pe șosea s-a desfășurat în pre
zența a peste 40.000 de spectatori, 
pe un nou traseu ales în centrul 
municipiului Drobeta Tuirnu Se
verin. La capătul unor curse a- 
tractive, la startul cărora s-au a- 
liniat 180 de alergători din 35 de 
asociații și cluburi sportive, pri
mele locuri au fost obținute de 
următorii sportivi : clasa 125 cmc
— 1. T. Troia (I.M.G. București), 
2. I. Nemeș (IRA Tg. Mureș), 3. 
D. Arșin (Progresul Timișoara) ; 
50 cmc — 1. D. Cojanu (Torpedo 
Zărnești), 2. F. Fodor (IMASA 
Sf. Gheorghe), 3. D. Gâlbăcea 
(Voința Oradea) ; (I) 1. Mihaela 
Fulău (IMGB), 2. Doina Popescu 
(Torpedo zărnești), 3. Eva Gardi 
(Voința Oradea) ; 50 cmc sport
— 1. T. Drăghici (IMGB), 2. G. 
Pacai (IRA Tg. Mureș), 3. I. Jlga 
(CSM Reșița) ; 250 cmc — 1. D. 
Ciuraru (IMGB), 2. P.
(CSM Reșița) 3. I. Pașcotă (Chim. 
Timișoara) ; ataș — 1. P. Popes
cu 4- A. Popa (Torpedo Zărnești),
2. A șl F. Toth (IRA Tg. Mureș),
3. M. Calboreanu 4- Gh. Tamaș 
(Voința Sibiu).

întrecerile au contat și pentru 
etapa finală a „Cupei Federației" 
încheiată cu următorul clasament 
pe echipe : 1. IRA Tg. Mureș, 2. 
IMG București, 3. Torpedo Zăr
nești. (Mircea FOCȘAN — coresp.)

- 1.
Chlriță

1.

ALE
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T.S.C. Berlin, 
nr. 37 Bucu 
Progresul B 
Triumf Bucul
întrecerii res 
la punct si 
bile create 
Triumf au c 
competiției, 
ților din R.
în mod evid 
concursului.

De altfel, 
terii de la 
nu numai l 
a execuțiilor 
exemplară a 
gur pe antr 
tlcă artistică 
In aceste co 
terii realizat 
î n clasamen 
vîrstă sînt c 
performerul 
învingător la 
bulină 3 m 
punct de v 
priu-zlse a 
pe locul I 
concurenții 
Ionica Tudo 
cuțli remarc 
riturilor cu 
cultate ridic 
mătate grup 
și contra tr 

Desigur, co 
pot estompa 
urmă evlde 
devenite cro. 
nul insuflcle 
permite reali 
săriturilor în 
apa), ținută 
trecerea răpi 
în mîlij^N 

;.vi 
de 
în apă și c

,,NAȚ ION ALELE 11 DE CANOTAJ
(Urmare din pag. 1)

Dima (Politehnica Timișoara, 
antrenor Ladislau Vilems) du
pă o dispută echilibrată cu 
Victor Ungureanu (Steaua). în 
această probă cîntarul avînd 
un cuvînt de spus, la startul 
finalei feminine s-au aliniat 
doar cinci concurente. Cîștigă- 
toare detașată, Camelia Maco- 
viciuc 
trenor 
toarele 
mașcu 
Corina
București), nepunîndu-i în pe
ricol poziția de lideră.

Ultima cursă a competiției, 
cea a băieților de la catego
ria de vîrstă tineret, a fost 
tranșată cu dezinvoltură de 
Cristian Maliș (Steaua), cîști- 
gător autoritar în disputa cu 
colegul său de club Ilie Neicu.

Desfășurat în bune condiții 
(scurtele averse nereușind să 
perturbe substanțial probele) 
campionatul a constituit un 
buți. .prilej de trecere în re
vistă a elementelor de per
spectivă. Dacă la seniori re
zultatele au confirmat, în ge
neral, ierarhiile stabilite ante
rior, la juniori, elemente do-

(Voința Timișoara, an- 
Doina Benedek), urmă- 
clasate, Georgeta Ko- 
(Știința Constanța) și 

Pădurariu (Voința

lec-
a-

pe 
de 
și

tate își anunță candidatura 
pentru loturile reprezentative. 
Succesul lor, un prim pas pe 
asprul drum al consacrării, 
urmează a fi confirmat la ur
mătoarele competiții ale sezo
nului, marele cîștigător fiind, 
de fapt, canotajul.

Rezultate tehnice. Juniori, 1 500 
m, feminin : 1. Luminița Vi-
nearschi 5:54,88, 2. Nicoleta Ha- 
lus (ambele Steaua) 5:58,49, 3. 
Liliana Ungureanu (Metalul) 
6:00,92 ; masculin : 1. A. Lisman 
5:31,84,, 2. A. Vital (ambii C.F.R. 
Timișoara) 5:32,64, 3. Cătălin Vol- 
noiu (C.S.Ș. 3 Steaua) 5:35,12 ; 
seniori, 2 000 m, feminin : 1. Iu- 
lia Bobeică (Metalul) 7:47,23, 2. 
Liliana Chichifol 7:52,07, 2. Doina 
Ignat (ambele steaua) 8:02,04 ; 
masculin : 1. I. cherciu (Steaua) 
7:09,33, ‘ 2. V. Robu (Dinamo) 
7:16,49, 3. L. Olah („Poli" Timi
șoara) 7:16,99; categoria ușoară, 
feminin: 1. Camelia Macoviciuc 
(Voința Timișoara) 8:14,83, 2. Geor
geta Romașcu (Știința Constan
ța) 8:22,66, 3. Corina Pădîrariu 
(Voința București) 8:49,80 mas
culin : 1. I. Dima („Poli" Timi
șoara) 7:42,38, 2. V. Ungureanu
(Steaua) 7:43.39, 3. I. Stroie (Pe- 
tromar Constanța) 7:51,97, tine
ret, masculin : 1. Cr. Maliș
7:26,87, 2. I. Neicu (ambii Steaua) 
7:30,26, 3. V. Atudoslel (CFR Ti
mișoara) 7:35,93.

DEBUT AL CĂLĂREȚILOR ÎN C. N . DE DRESAJ
(Urmare din pag. 1)

de pregătiți 1 Prin urmare a 
rămas să-i urmărim pe aceiași 
consacrați competitori, care de 
ani se străduiesc să păstreze 
aprins „jarul" pasiunii. Cu o pre
gătire mai bună a cailor (Nufăr 
și Garritano), campionul na
țional Gheorghe Nicolae s-a 
impus detașat la cat. „Sf. 
Gheorghe", și Intermediar I, 
pentru ca la „Marele Premiu" să 
obțină o victorie la limită în 
fața lui Radu Marcoci, învin
gătorul de la Intermediar II, 
ambii dovedind că recentele 
concursuri internaționale le-au 
fost de real folos. Că mai au 
mult, foarte mult de lucru și, 
mai ales, nevoie de competiții 
tari au dovedit-o și notele a- 
cordate de arbitri, ele oglin
dind fidel și reușitele, și gre
șelile, dar ceea ce trebuie, din 
nou, subliniat rămîne, totuși, 
pasiunea cu care murțcesc că
lăreții steliști, pasiune care, 
sperăm, se va materializa în 
rezultate calitativ superioare.

REZULTATE TEHNICE : cat. 
Sf. Gheorghe — 1. Gheorghe 
Nicolae cu Nufăr 698 p, 2. Ma
rius Curteanu cu Luxor 647 p, 
3. Radu Marcoci cu Pas 618 p ; 
cat. Intermediar II — 1. R. 
Marcoci cu Jimblar 566 p, 2. 
Gh. Nicolae cu Garritano 543 
p, 3. Anca Bogdan cu Licăreț 
540 p ; cat. Intermediar I —
1. Gh. Nicolae cu Nufăr 516 p,
2. Gh. Nicolae cu Garritano 
507 p, 3. M. Curteanu cu Lu
xor 491 p ; Marele Premiu — 
1. Gh. Nicolae cu Garritano 
704 p, 2. R. Marcoci cu Jim- 
blar 703 p, 3. M. Curteanu cu 
Derbist 624 p.

Pe frumoasa bază de la Bel- 
ciugatele (fără exagerare, în

prezent, nr. 1 în raza Capitalei), 
aparținînd Institutului Agrono
mic „N. Bălcescu" București, s-a 
desfășurat a Il-a ediție a „Cu
pei Agronomia", concurs care 
vine să completeze în mod fe
ricit calendarul competition al, 
ea contribuind, în același timp, 
și la promovarea unor grupări 
și sportivi mai puțin angre
nați în întreceri de nivel re
publican, și în acest sens ini
țiativa fiind demnă de subli
niat. Bucurîndu-se de succes 
de public — poate și dresajul 
ar fi putut avea loc aici a- 
vînd în vedere condițiile op
time în comparație 
matul bucureștean 
cursul s-a constituit 
celentă propagandă 
chitație, elementul 
constituindu-1 calitatea 
rialului cabalin prezentat, 
care se află numeroase exem
plare cu calități per.tru sări
turi. Dintre participanți s-au 
detașat călăreții de la Dina
mo, care au ocupat primele 
locuri în clasamentul general, 
lor alăturîndu-li-se prin promi
țătoare evoluții 
la A. S. Jegălia

REZULTATE 
proba nr. 1 (în 
Valentin Velea 
Schema 0 p (64,5 s), 2. Clau- 
diu Gheorghe (Dinamo) cu Și
cana 0 p (73,4 s), 3. Damian 
Cazac (Agronomia) cu Rotula 
0 p (73,6 s) ; proba nr. 2 (cu 
doi cai) : l._ Ci. Gheorghe cu 
Șicana 
Florin 
dan 4- 
lea cu

proba nr.
V. Velea cu Schema 4 p, 
M. Silviu (Steaua) cu Liniștea 
7 p, 3. Mihai Huțanu (Jegălia)

s ;

cu anoni-
— con- 

într-o ex- 
pentru e- 

principal 
mate- 

în

și sportivii de 
și Agronomia.
TEHNICE — 
două faze) : 1.
(Dinamo) cu

+ Perugia 81,4 s, 2. 
Stoica (Dinamo) cu Gri- 
Veronez 82 s, 3. V. Ve- 
Schema + Novac 89,5 

3 (ușoară) : 1.
2.

cu Sică 8 p — d.b. ; proba nr. 
4 (durată) : 1. CI. Gheorghe cu 
Șicana 36 p (82,8 s), 2. FI. 
Stoica cu Veronez 36 p (86 s), 
3. M. Silviu cu Liniștea 36 p 
(87,1 s).
în urma cumulării rezultate

lor, trofeul a revenit lui Va
lentin Velca (Dinamo) 108 p, 
urmat de Ci. Gheorghe 95 p, 
Fi. Stoica 86 g, Dan Ciortescu 
(Jegălia) 86 p, D. Cazac 82 p. 
M. Silviu 81 p.
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REPLICA DE ORGOLIU A
(Urmare din pag. I)

Staicu de la C.S.Ș. Cetate Deva 
și a Doinei Homneac, de la 
C.S.Ș. Fălticeni) și Daniela An
tipov (C.S.Ș. 2 Galați) la 800 
m (care le-a întrecut net pe 
favoritele Cătălina Gheorghiu 
— C.S.M. Univ. Craiova și De- 
nisa Zăvclcă — C.S.Ș. 
Slatina). Numai din 
enumerare rezultă că 
destule semifondiste și 
te candidate (autorizate) la se
lecționare pentru „mondialele" 
de la Sudbury, marea lor ma
joritate fiind medaliate la e- 
diția din anul trecut a „eu
ropenelor". Și dacă cele două 
outsidere s-au impus în fața 
acestora la debutul sezonului 
înseamnă, totodată, că lupta 
va fi aprigă si alegerea difi
cilă pentru selecționeri. Aceș
tia din urmă neavînd, însă, în 
urma Concursului de primăva
ră și, alte motive de satisfac
ție pe marginea probelor de 
alergări, pentru că cifrele rea
lizate au fost modeste. Este 
adevărat,- proba de 1 500 m

Voința 
această 

avem 
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că unele d 
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au încheiat 
noi recordul 
juniori, dar 
lungime (Mii 
— 6,34 m si 
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C.S.Ș. 2 
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u George, 
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Dtalitate a 
actului cu 

modestă, 
ziția stînd 

• la 
țin» 

*i'lor 
ermină să

afirmăm că s-a ajuns la situa
ția bizară ca tinerii practicanți 
ai acestui sport să execute sal
turi la nivelul seniorilor (la „li
bere"), necunoscînd însă suficient 
„impusele", adică săriturile ele
mentare. Iar faptul că la con
cursurile internaționale (așa cum 
s-a petrecut și de data aceasta) 
săritorii noștri termină seria de 
sărituri impuse cu un substanțial 
handicap față de adversari întă

rește afirmația de mai sus.
Dumitru STANCULESCU

Clasamente — FETE, trambuli
nă 3 m : 1. Ionica Tudor (Lie. 
tad. 37 BuC.) 461,75 p, 2. Conni 
Schmalfus (T.S.C.) 424,20 p, 3. 
like Jăger (T.S.C.) 418,60 p. 4. 
Jana Giese (T.S.C.) 414,75 p, 5. 
Cosmina Voinea (Triumf) 375,90 
p, 6. Sonja Sindermann (T.S.C.) 
370,25 p ; platforma : 1. Cornii 
Schmalfus 359,85 p, 2. like Jăger 
355,65 p, 3. Cosmina Voinea 
337,95 p, 4. Jana Giese 335,65 p,
5. Mihaela Stafidov (Lie. ind. 37) 

333,60 p, 6. Carmen Stafidov (Lie. 
ind. 37) 317,25 p ; BĂIEȚI, tram
bulină 3 m : 1. P. Wiegandt 
(T.S.C.) 510,75 p, 2. D. George 
(Triumf) 429,30 p, 3. S. George 
(Triumf) 417,05 p, 4. D. Valeriu 
(Triumf) 395 p, 5. A. Pfeiffer 
(T.S.C.) 390,25 p, 6. K. Kajo 
(T.S.C.) 376,70 p ; PLATFORMA : 
1. P. wiegandt 436,95 p, 2. S. 
George 411,75 p, 3. I. Herlaș (Lie. 
ind. 37) 390,20 p, 4. K. Kajo 380,60 
p, 5. M. Weike (T.S.C.) 377,80 p,
6. D. Valeriu 369,60 p.

în întîlnirea dintre selecționata 
C.S.Ș. Triumf — Lie. ind. 37 
București șl echipa T.S.C. Berlin, 
oaspeții au cucerit locul I în 11 
din cele 16 probe (pe 4 cate
gorii de vîrstă). Victoriile bucu- 
reștenllor au fost obținute de : 
Ionica Tudor (1975) — trambuli
nă 3 m, S. George (1875) — tram
bulină și platformă, D. George 
(1973) — trambulină și I. Herlaș 
(1973) — platformă.
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Eșalonul juvenil al fotbalu

lui nostru a fost, sîmbătă, în 
prim-planul atenției, la Timi
șoara desfășurîndu-se partide
le finale ale ediției a Ii-a a 
Criteriului republican al cen
trelor olimpice pentru juniori 
Viitorul. O competiție care și 
de data aceasta și-a dovedit 
cu prisosință menirea de a fi 
principalul izvor pentru selec
ționatele de juniori U.E.F.A., 
angajate an de an în campa
nia preliminariilor Campiona
telor Europene. Fără 
la turneul final de 
șoara au promovat 
bune patru echipe, 
lor la încheierea actualei edi
ții fiind următoarea : 1. Pitești, 
2. Timișoara, 3. Bacău, 4. Tg. 
Mureș.

în „finala mică" s-au întîl- 
nit echipele BACAU (antre
nori ; S. Avram și M. Pană) 
și TG. MUREȘ (antrenori : T. 
Mesaros și M. Lcpădătescu). 
Victoria a revenit, cu scorul 
de <—1 (0—1, 1—1), tinerilor 
jucători băcăuani, care au fost 
mai proaspeți în cele două re
prize de prelungiri, dar au 
beneficiat și de remarcabila 
poftă de gol a lui Firici, au
tor a nu mai puțin de patru 
goluri. Scorul a fost deschis, 
în min. 6, de Popa, a egalat 
Firici în min. 60, el continuînd 
apoi seria în min. 95, 102 și 
110. Formații — BACĂU: D. 
Bogdan — Manolache, Pușcă- 
lău, Axinia, Postolachc, Men- 
ghereș, David, Citea, Toma, 
Firici, Grosu (au mai evoluat : 
Albu, Lupu, V. Marin, Băr
buță și L. Marin) ; TG. MUREȘ: 

— Damian, Popa, L. 
Tanca, Stanciu, Irimie,

și TIMIȘOARA (antre- 
T. Brindcscu și I. Do
care au furnizat o în-

I

îndoială, 
la Timi- 
cele mai 

ierarnia

I

Oprean
Bogdan, o,„llv.,u, uimic,
Jeleriu, Filip, Gabor, Botorog 
(au mai ' ' ............
Fazekaș,

„Finala mare" și-au dispu
tat-o echipele PITEȘTI (antre
nori : D. Silvășan și M. Geor-

fost folosiți : Socaciu, 
Dobrin și Zanc).

gescu) 
nori : 
tescu), 
tîlnire extrem de echilibrată, 
în care am remarcat angaja
mentul în joc al timișorenilor, 
cu un gabarit superior, pre
cum și tehnicitatea ridicată a 
piteștenilor, cu un plus și la 
capitolul tactic, ceea ce pro
bează, încă o dată, profesio
nalismul și pasiunea celor doi 
antrenori ai centrului arge- 
șean. Primii care au înscris au 
fost piteștenii, prin Priseceanu, 
în min. 16, cu un șut plasat 
de la 16 m. Timișorenii au 
egalat patru minute mai tîrziu, 
autor Bălrinu. La reluare, e- 
chipa din Pitești trece din nou 
în avantaj, după o fază foarte 
frumoasă, cînd Barbu a re
luat spectaculos în plasă min
gea centrată de Amărăzeanu. 
Formația 
după egalare, 
bune situații prin 
51), Bătrînu (min.
(min. 76). Dar și 
avut o imensă 
Barbu (min. 64). 
chipa centrului Pitești cîștigă 
cu 2—1 (1—1), fiind „cea mai 
bună formație a turneului", 
așa cum remarca, cu fair-play, 
Toma Dobîndă, directorul lui
C. S.Ș. Politehnica Timișoara,
care a organizat în condiții 
foarte bune acest turneu final. 
Formații — PITEȘTI : Con ■ 
stantin — Bîră, Ciungu, Eane, 
Priseceanu, Teleleu. Gheorghe. 
Ceaușu, Amărăzeanu, Popescu, 
Barbu (au mai jucat : Duță, 
Vlase, Zamfir și Ciobanu) ; 
TIMIȘOARA : Jivan — Roșu, 
Sorescu, Miclea, Lazăr, Arti- 
mon, Tăuf, Himcinschi, Săvoiu, 
Bătrînu, lliuță (au mai fost 
folosiți : Ilațcgan, Ioncscu,
Dodă și Forga).

Partidele au fost arbitrate de
D. Buci uman și, respectiv, M. 
Axente.

Adrian VASILESCU

bănățeană aleargă 
însă irosește. 

Săvoiu (min. 
62) și Dodă 

plteștenii au 
ocazie prin 

Și astfel e-

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• AZI, LA GALAȚI : OȚELUL- 

LOTUL DE TINERET. Profiting 
de întreruiperea primei divizii, 
Lotul reprezentativ de tineret sus
ține azi, la Galați (cu începere 
de la ora 1*8), o nouă partidă de 
verificare, în compania divizio
narei A Otelul. In afara jucători
lor folosiți în meciul de sîmbăta 
trecută cu echipa olimpică (Pru- 
nea, Tene, D. Petrescu, Cio- 
banu, Panaît, Munteanu, An
drei Popescu, Stere, Dican, Ursea, 
I. Dumitrescu, Hanganu, I Stan),

vor mai fi încercați și divizio
narii B Bunaciu, Timofte 
Szeneș.
• ASTAZI la sofia, in 

CUPA BALCANICA î SLAVIA — 
F.C. ARGEȘ. Capitala Bulgariei 
va găzdui astăzi după-amiază 
partida retur din cadrul Cupei 
Balcanice intercluburi dintre for
mația sofiotă Slavia Sofia și F.C. 
Argeș. Amimtim că, în prima 
partidă, disputată la Pitești, fot
baliștii argeșenii au obținut vic
toria cu 2—0.

MECIUL CU ECHIPA OLANDEI
(Urmare din pag 1)

însă că din echipa Olandei nu pot 
lipsi portarul Van Breukelen, 
Koeman, eventual Vanenburg 
(dintre cei de la Eindhoven), 
Rijkaard, revenit în sînu! e- 
chipei naționale după conflic
tul cu antrenorul Cruyff, „bă- 
trînul"' A. Miihren, din gene
rația lui Ajax... 1972, și, bine
înțeles, tandemul Gullit — Van 
Basten, primul fiind liderul 
unei echipe de mare valoare.

— Ce așteptăm de la „trico
lori" ?

— O mobilizare deosebită,

care să ne edifice, în acest 
ultim joc al sezonului, asupra 
potențialului general pentru 
preliminariile care încep la 
toamnă.

★
Lotul care a tăcut ieri de

plasarea la Amsterdam, pentru 
meciul cu Olanda :

Portari — Lung, Moraru : 
Fundași — Iovan, Rodnic, 

Bumbescu, Beiodedici, Andone, 
Varga, Rotariu :

Mijfocași — Sabău, Mateuț, 
Klein, Hagi, Lupescu, Biiliini • 

înaintași : Lăcătuș, Cămă- 
taru, Geolgău.

♦ ♦♦ ♦ ♦ -f ♦ 4 ♦ 4 ♦ 4 ►

SELECȚIE LA VIITORUL HUNEDOARA
Centrul olimpic de fotbal Viitorul Hunedoara organizează 

în perioada 1—2 iunie a.c. o acțiune de selecție, după cum 
TTVTYI'Qh 7.â •
• miercuri 1 iunie — juniori legitimați născuți în anii 

1971 (după 1 august) și 1972 ;
• joi 2 iunie — juniori născuți în anii 1973. 1974 și 1975.
Selecția se va desfășura pe stadionul „Corvinul" din Hu

nedoara. în fiecare zi între orele 9—12 și 15—18. Candidațn 
se vor prezenta cu echipament sportiv. , », , .

Sportivii admiși vor beneficia de școlarizare la Liceul in
dustrial nr. 1 din Hunedoara, cazare și masă gratuite.

Informații suplimentare la telefonul 957/14906.

A. *

. bulevar- 
organizare 
desfășurat 
rezervate

, copiilor, 
x“. In îin- 
tnicl par- 
nan Dinu 
încă la 

ă „legile" 
ut o evo- 
►ătrunzînd 
> a trecut 
, 6—2 cu 

cu Bog- 
Petromar 

cu Silviu 
in semifi- 
»1 Enache 
; cedat în' 

Popovici 
arul luta- 

îln- 
zile 

In 
că

calificări", 
ost domd- 

Curpenc 
finală, a 

răi (Stea- 
î set mai 
ată seria 

fazelor 
i — Po- 
■2, 6—2 ; 
- Răzvan 
l CCIAG) 
■nel Ena- 
senioare, 

D. Pavăl 
Cuirpene 

olitehnica 
?avăl — 
(Victoria 

u, finale: 
(Steaua, 

ie (ambii

Steaua) 6—2, 7—5 ; F. Curpene, 
Gabriela Precup (ambele ICIM 
Bras- •' — Magdalena Raieovici, 
Laura Bîrlea (ambele UTA) 6—2, 
7—5 ; juniori, finală : Râul Cris- 
tescu (Victoria CCIAG) — Stelian 
Gima (CSS 2 Petromar Constan- 
șa) 7—5, 4—6, 6—3 ; semifinale : 
Cristescu — Helge Frun (Dinamo 
Brașov) 6—1. 6—4 ; Gima — An
drei Pavel (CSS 2 Petromar con
stanta) 6—2, 2—6, 6—4 ; junioare, 
finală : Izabela Martin (Politeh
nica Buc.) — Claudia Neacșu 
(Steaua) 6—1, 6—1 ; semifinale :
Martin — Ana Maria Moraru 
(Steaua) 7—6, 6—0 ; Neacșu —
Roxana Rădulescu (Dinamo) 
W.O. ; dublu, finale : George
Corbu. Radu Stoianov (ambii 
Medicina Buc.) — Dan Moise, 
Mihai Iliescu (ambii Steaua) 6—2, 
6—3 : Gabriela Mitrică, Claudia 
Neacșu (ambele Steaua) — Ana 
Mania Hartweg, Noemi Szdcs (E- 
lectriea Timișoara. Constructorul 
Cluj-Napoca) 6—1 , 6—1 : copii, 
finale, 8—10 ani : Bogdan Ivașcu 
(Victoria CCIAG) — Adrian Ju
cau (Constructorul Cluj-Napoca) 
6—5. 6—5 : Georgiana Vasile (Me
talul Tîrgoviște) — Enona Cris- 
tea (TCM) 4—1, ab. (!) ; 11—12 
ani : Claudiu Antonescu (TCB) 
— Cosmln Beți (Rapid Dunărea 
Galati) 6—4. 3—6, 6—3 ; Adriana 
Mingireanu (Rapid Dunărea Ga
lați) — Roxana Curelea (URBIS 
Buc.) 6—3, 6—4 ; 13—14 ani î Flo
rin Oiță (ITB) — Vasile Puș
caș (Sănătatea Satu Mare) 6—3, 
6—4 ; Noemi Szdcs (Constructo
rul Cluj-Napoca) — Ana Marfa 
Shavu (Victoria CCIAG) 6—4, 6—4. 
(D. STANESCU).

OR
condiții 
abile șl 
agoniste 
regătirii 
eva deo- 
?a Lau- 
!-a spus 

800 ni 
p orien- 
i și rea- 
au pri- 
ice, de- 
ea lent

i de or- 
e și de 
de se- 

e Alina
m — 

lateescu 
) m.g.),

C.S.Ș. 
ti marș) 
mstitu.e 
ane de 
rele în 
Steaua 

rhebuță, 
6,27 m) 
ă pen- 
egătire,

mal ales ținînd cont de pista 
și pragul alunecos. Și pentru 
că sprintul nostru este de ani 
buni în suferință, suita ascen
dentă a rezultatelor obținute în 
ultimele sezoane (inclusiv cel 
de sală) de brăileanca Daniela 
Pleșcan este privită cu bucu
rie, dar și cu circumspecție. 
Noile sale recorduri republi
cane (23,44 la 200 și 52,51 la 
400 m), stabilite la primul con
curs oficial în aer liber, tre
buie să se dovedească a fi nu 
un foc de pale, ci detenta ne
cesară în vederea atingerii 
vîrfului de formă în luna iu
lie, la „mondiale". N-am uitat 
încă destul de recentele spe
ranțe neîmplinite ale altei 
sprintere de la Dunăre, gălă- 
țeanca Corina Roșioru. în a- 
ceeași sferă... dilematică, înca
drăm și egatarea recordului 
de junioare la 100 m.g. în ca
drul heptatlonului de către pi- 
testeanca Ionica Domniteanu 
(13,51, cu care ar fi cîștigat 
finală probei), resursele aces
teia promițînd în viitorul a- 
propiat un rezultat de peste 
6 000 puncte, care, însă, va 
trebui serios îmbunătățit în 
perspectiva unei prezențe pe 
podium la Sudbury...
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SERIA I
A.S.A. Explorări Cîm.pulung 

Moldovenesc — Constructorul 
Ta și 5—1 (4—1), TEPRO iași —
Metal-Uii Rădăuți 4—0 (2—0), Zim
brul Sinet. — Avîntul Frasin 6—0 
(3—0), Cetatea Tg. Neamț — 
Metalul Botoșani 4—0 (2—0), E-
lect-ro Botoșani — Chimia Fălti
ceni 0—3 — Electro fiind suspen
dată, Relonui Săviinești — Steaua 
Minerul Vatra Dorn ei 2—1 (1—1), 
Minerul Gura Humorului —
1. T.A. Celuloza P. Neamț 3—1 
(1—0). Carpați Găilăneștl — Au
rora Tg. Frumos 2—0 (1—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a 27-a : 1. EXPLO
RĂRI CIMPULUNG 64 p (67—15),
2. Miiinieru'l Vatna Dorn ei 45 p 
(34—36), 3. Chimia Fălticeni 44 p 
(64—20), 4. Cetatea Tg. Neamț 
44 n (40—28)... pe ultimele locuri: 
15. Celuloza P. Neamț 33 p (39— 
49). 16. Electro Botoșani 30 P 
(27—46).

SERIA A II-a
Petrolul Moinești — Aripile Ba

cău 2—2 (1—2), Constructorul Hi
drotehnica Focșani — Textila Bu- 
huși 2—0 (0—0), C.S.M. Borzești
— Unirea Negrești 1-—0 (1—0),
Luceafărul Adj ud — MECON 
Mun. Gh. Gheorghiu-Dej 0—2 
(0—1), Mecanica Vaslui — Pro
letarul Bacău 3—2 (1—1). Minerul 
Comănești — Laminorul Roman
2— o (2—0). Partizanul Bacău — 
Foresta Gugești — nu s-a dis
putat, Steaua Mecanica Huși — 
Moldosin Vaslui 3—0 — Moldo- 
sin s-a retras din campionat.

Pe primele locuri : 1. ARIPILE 
BACAU 62 p (68—22), 2. Mecanica 
Vas.lui 54 p (54—31), 3. Mecanica 
Huși 53 p (50—28)... pe ultimele 
locuri : 15. Constructorul Foc
sani 23 p (23—51), 16. Moldosin 
Vaslui 9 p (18—81).

seria a ni-a
Arrubium Măcin — Metalul 

Man valla 2—0 (1—0). Laminorul 
Viziru — CONPREF Constanța
3— 3 (0—2), Victoria IRA Tecuci
— I.M.U-C.S.S. Medgidia 2—1 
(1—1), Minerul Mahmudia — S.N. 
O.S.S. Tulcea 1—3 (0—1), Chimia 
Brăila — Progresul Isaccea 2—1 
(0—0), Cimentul Medgidia — DVA 
Po-rtui Galați 3—1 (2—1), Dunărea 
C.S.U. Galați — C.S. Progresul 
Brăila 5—0 (2—0). Portul Con
stanța — Gloria Galați 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL MANGALIA 60 p (47—17), 2. 
Dunărea Galați 50 p (77—25) — 
penalizată ou 2 p, 3. Gloria Ga
lați 47 d (41—31)... pe ultimele 
locuri : 15. Chimia Brăila 32 p 
(29—471. 16. Minerul Mahmudia
4 p (12—95).

DIVIZIA C - REZULTATELE ETAPEI A 27-a
SERIA A IV-a

Chimia Buzău — Dunărea Călă
rași 2—1 (1—1), Petrolul Roata de 
Jos — ISCTP Ulmeni 6—0 (2—0), 
Unirea Urziceni — Olimpia Slo
bozia 1—2 (0—0). Metalul Buzău 
— Victoria Tăndărei 2—0 (1—0), 
Petrolul Berea — Carpați Nehoiu
2— 0 (0—0), Viitorul Chirnogl —
Victoria Munteni Buzău 5—2 
(2—1), F.C.M. Dunăreană Giur
giu — A.S.A. Buzău 1—0 (1—0), 
Ș.N. Oltenița — utilaje Grele 
Giumgiu 5—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. DUNĂ
REA CAEARAȘI 62 p (83—22), 2. 
Unirea Urzioeni 51 p (58—33). 3.
A. S.A. Buzău 42 p (52—31), 4.
S.N. Oltenița 42 p (49—31)... pe 
ultimele locuri : 15. Metalul Bu
zău 30 p (37—39), 16. Carpați
Nehoiu 30 p (28—15).

SERIA A V-a
Metalul Mija — IUPS Chitila

4— 0 (2—0), Electrica Titu — Chi
mia Găestd 3—0 (2—0), C.F.R.-
B. T.A. București — I.M.G. Bucu
rești 2—1 (1—0), Danubiana Bucu
reștii — Tehnometaj București 
I—1 (1—0). Avicola Crevedia —
Visco fi . București 2—0 (1—0),
Petrolul Tîrgoviște — Minerul 
Sotînga 1—2 (1—1), Automatica
Bueureșt.i — Abatorul București
1— o (0—0), MECON București — 
Cimentul) Fierți 2—2 (2—1).

Pe primele locuri : 1. METALUL 
Mija 56 p (47—18), a. Automati
ca Bue----tl 50 p (56—27), 3. 
IUPS Chdtila 43 p (43—35)... pe 
ultimele locuri : 15. Tehnometal
București 32 o (34—43). 16. Petro
lul Tîrgoviște 32 p (31—43).

SERIA A Vl-a
Dacia Pitești — ROVA Roșiori

3— 0 (2—0), Viitorul Drăgășand — 
Chimia Tr. Măgurele 2—1 (1—0), 
Progresul Băilești — Muscelul 
Cîmpulung 1—0 (0—0), Automati
ca Alexandria — C.F.R. Craiova
5— 9 (2—0), Constructorul T.C.I.
Craiova — Recolta Stolcănești 
9—1 (6—0). Dacia Metalul Rm. 
Vîlcea — Progresul Corabia 1—0 
(0—0). Electronistul Curtea die 
Argeș — I.O.B. Bals 4—0 (2—0), 
Textila Roșiori — Unirea Pitești
2— 2 (0—1).

Pe primele locuri : 1. DACIA 
PITEȘTI 58 p (52—23), 2. Auto
matica Alexandria 51 p (52—22), 
3. Constructorul Craiova 50 p

Minerul Motru — Metalurgistul

(52—30) ... pe ultimele locuri t 14.
ROVA Roșiori 31 P (34—33), 1'5.
Urnirea Pitești 31 P (40—41), 16.
C.F.R. Craiiova 29 P (21—45).

SERIA A vn-a

Sadu 4—0 (3—0). C.F.R. Caran
sebeș — C.S.M. Caransebeș 2—2 
(1—2), Minierul Rovlnairi — Mine
rul Gravita 2—1 (1—1), Metalul
Oțelu Roșu — Automecanica Re
șița 2—0 (1—0), Dierna Orșova — 
Termoeonstructorul Drobeta Tr. 
Severin 3—1 (1—0), Petrolul Ti- 
eleni — Mecanizatorul Simian 
2—0 (1—0), C.S.M. Lugoj — Mine
rul Anina 6—0 (2—0), Minerul 
Moldova Nouă — Minerul Mătă- 
sarl 6—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
MOTRU 57 p (62—24), 2. C.S.M. 
Caransebeș 50 p (53—28), 3. C.S.M. 
Lugoi 47 p (52—25)... pe ultimele 
locuri : 15. Metalul Oțelu Roșu 
29 p (27—40). 16. Minerul Riovi- 
narf 29 p (28—49).

SERIA A VlII-a
Strungul Chișlneu Criș — C.F.R. 

Timișoara 1—0 (0—0), Indirățirea 
Oradea — Recolta Salonta 0—1 
(0—1). Soimij Lipova — Unirea 
Valea lui Mihai 6—0. (1—0), Mi
nerul Sunoulus — A.S. Sînmar- 
tinul Sîrbesc 2—1 (1—0), Gloria 
Beius — Otelul Or. dr. Petru 
Groiza 2—1 (1—0). Auto Timișoara
— Motorul I.M.A. Arad 6—1 
(2—0), Vagonul Arad — Unirea 
Tomnatic 3—0 (1—0), Unirea Sîn- 
nieolau — U.M. Timișoara 2—0
(1-0).
Pe primele locuri : 1. C.F.R. 

TIMIȘOARA 56 p (67—21), 2. Va
gonul Arad 53 p (51—24). 3. Uni
rea Tomnatic 47 p (49—44)... pe 
ultimele locuri : 15. Recolta Sa
lonta 33 p (33—39) — din 26 de 
jocuri, 16. Unirea Valea lui Mi
hai 20 p (19—68).

SERIA A IX-a
Minerul Cavnic — Minerul Săr- 

mășag 6—0 (4—0), IZOMAT Șim- 
leul Silvianiei — Minerul Băduț 
1—0 (0—0). Minerul Borșa — 
Cir^voM Baia Mare 3—2 (2—0), 
Olimpia Gherla — Lamdnorul Za
lău 1—0 (0—0), Minerul Bălța — 
Motorul IRA Cluj-Napoca 2—0 
(0—0). Steaua C.F.R. cluj-Napo- 
ca — Industria Sîrmei C. Turzil 
5—1 (3—1), Minerul Turț — Oașul 
Negrești 2—0 (2—0), Chimia Tăș- 
nad — Someșul Satu Mare 1—0 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL CAVNIC 65 p (72—24) —
penalizată cu 2 p, 2. steaua 
C.F.B. Cluj-Napoca 56 p (65—22)
— penalizată cu 1 p, 3. Industria 
Sîrmei C. Turzli 48 p (57—35)... 
pe ultimele locuri : 14. CUPROM 
Baia Mare 32 p (43—51), 15. Mi
nierul Băiut 32 p (27—46). 16. Mo
torul Cluj-Napooa 20 p (31—69).

SERIA A X-a
Unirea Alba lulia — Metalul 

Aiud 3—0 (1—0). Nitramonda Fă
găraș — I.P.A. Sibiu 2—1 (1—1). 
C.S.U. Mecanica Sibiu — C.F.R. 
Simeria 3—2 (1—1), Automecanica 
Mediaș — Mureșul Deva 1—2 
(1—0), Tîrnavele Blaj — Metalur
gistul Cugir 2—1 (2—0), Aurul
Brad — Textila Cisnădie 6—1 
(3—0). Minerul Știința Vulcan — 
Minerul Lupeni 2—1 (2—0), Car- 
pati Mîrșa — Mecanica Alba lu- 
lda 3—o (3—0).

Pe primele tocuri : 1. UNIREA 
ALBA IULIA 68 p (75—27), 2. Mu
reșul Deva 64 p (54—19), 3. Au
rul Brad 46 p (53—30), 4. Mine
rul Vulcan 46 p (44—30)... pe ul
timele locuri .' 15. Mecanica Alba 
lulia 25 p (30—57). 16. C.F.R. Si- 
merla 24 p (41—61).

SERIA A XI-a
Viitorul Gheorghenl — Avîntul 

Reghin 1—4 (0—2), Metalul Re
ghin — Laminorul BeClean 3—1 
(2—0), oțelul Reghin — Minerul 
Rodna 1—1 (1—0). Unirea Cristu- 
ru Secuiesc — Mecanica Bistrița 
2—o (2—0) Chimlorest Năsăud — 
Progresul Odorhel l—0 (0—0), 
Metalul Sighișoara — Laeul Unsiu 
Sovata 2—1 (2—0). Minerul Bălan
— Metalotehnica Tg. Mures 3—1 
(1—1), Mureșul Luduș — Hebe 
Sîngeor’ Băi 4—0 (2—0).

Pe primele locuri t 1. AVIN- 
TUL REGHIN 60 p (67—19), 2.
Progresul Odorhel 50 p (52—18)
— din 26 de locuri, 3. Mecanica
Bistrița 48 p (64—34)... pe ulti
mei-» locuri : 14. Lamdnorul Be- 
dean 30 p (34—52). 15. Minerul 
Rodna 30 p (33—60). 16. Hebe
Sîngeorz Băi 27 p (25—77).

SERIA A XII-a
Poiana Cîmpina — Petrolul 

Băi coi 2—0 (1—0), IMASA Sf. 
Gheorghe — A.S.A. Chimia Plo
iești 5—2 (2—2). Cimentul Hoghiz
— Precizia Săcele 5—3 (3—1),
Victoria Floresti — Unirea Cîm
pina 3—3 (0—3). Carpați Sinada — 
Minerul Baraolt 2—0 (2—0). Mo
bila Măgura Codlea — Electro 
Sf. Gheorghe 1—5 (1—2). Me
talul Tg. Secuiesc — Montana Si
nai-». '—1 (0—0), Carpați Covasna
— Minerul Fiii pești 2—0 (1—0).

Pe primele tocuri : 1. POIANA 
CÎMPINA 55 p (48—161 — pena
lizată eu 3 p, 2 Electro Sf. 

Gheorghe 54 p (56—20), 3. IMASA Sf.
Gheorghe 49 p (53—25) — penali
zată ou 1 p... pe ultimele locuri:
15. Măgura Codlea 31 p (27—55).
16. Caroați Sinaia 29 o (33—50).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de către corespondenții noș
tri voluntari din localitățile res
pective.

j ACȚIUNE DE SELECȚIE PENTRU GIMNASTICĂ

ț LA C. S. Ș. CETATE" - DEVA
J Clubul Sportiv Școlar „Cetate" din Deva organizează, la
} data de 5 iunie a.c.. o acțiune de selecție pentru recrutarea i 
i de fetițe cu aptitudini la gimnastică sportivă ce urmeazăJ a fi cuprinse în clasa I a anului școlar 1988—1989 la 1 
l Școala generală nr. 7 din Deva, strada Alexandru Sahia i 
i nr. 5. Se pot prezenta la acțiunea de selecție fetițe din 1 toată țara. Relații suplimentare la sediul școlii și la fele- | i fonul 956/17015.

ADMINISTRAȚIA DE STAT 10T0-PR0N0SP0RT INFORMEAZĂ
• CÎȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 25 MAI 
1988. Cat. 1 : 1 variantă 25% — 
autoturism „Dacia 1300" (70 000
lei) ; cat. 2 : 8 variante 25% a 
5.713 lei : cat.' 3 : 30 variante
25% a 1.524 lei ; cat. 4 : 62,00 a 
737 lei ; cat. 5 : 210,75 a 217 lei J 
cat. x : 197,50 a 231 lei : cat. Z : 
3.282,25 a 100 lei. REPORT LA 
CAT. 1 : 34.281 lei. Participanta 
Bulata Elena din Drobeta-Turnu- 
Severin a cîștigat un autoturism 
(„Dacia 1300“ (70.000 lei).

• ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONOSPORT INFORMEA
ZĂ • Miine, miercuri, 1 iunie, 
este planificată prima acțiune 
cu caracter otlșnuit din această 
lună — TRAGEREA PRONOEX
PRES, astăzi, fiind termenul li
mită pentru procurarea biletelor 
de participare.

• Informăm participanțli că, 
de ieri a început vînzarea bi
letelor la TRAGEREA LOTO 2 
din 5 iunie



SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
VICTORII ALE CANOTORILOR IN R. F. GERMANIA
La tradiționala Regată inter

națională de canotaj de la 
Essen (R. F. Germania), proba 
feminină de schif simplu s-a 
încheiat cu victoria detașată a 
sportivei române Marioara Po
pescu, cronometrată in 8:20.98, 
urmată de Magdalena Gheor- 
ghieva (Bulgaria) 8:24,74 și de 
Anne Marden (S.U.A.) 8:28,23.

Cu un succes românesc s-a 
încheiat și cursa schifurilor de 
două rame, în care echipajul 
României alcătuit din Rodica

LA BALCANIADA 
DE VOLEI FEMININ : 

ROMANIA-ALBANIA 3-2
• în ziua a treia a campio

natelor balcanice feminine de 
volei, ce se desfășoară la Ti
rana. selecționata României a 
întrecut cu scorul de 3—2 
(15—11, 14—16. 16—14, 6—15,
15—11) formația Albaniei. Alte 
rezultate : Turcia — Grecia 
3—0 (15—8, 15—9, 15—6) ; Bul
garia — Iugoslavia 3—0 (15—6, 
17—15. 15—13)

PE MARGINEA EVOLUȚIEI POPICARILOR
(Urmare din pag. 1)

sau conflicte nerezolvate la 
vremea respectivă. Bunăoară, 
Iuliu Bice a greșit, dar și spe
cialiștii federației au uitat de 
el. De asemenea, fostul multi
plu campion mondial Iosif Tis- 
mănar s-a... supărat (de ce ?, pe 
cine ?) și într-o bună zi a de
cis să se retragă din activita
tea competițională internațio
nală, rămînd jucător-antrenor 
la echipa sa de club. Rulmen
tul Brașov. Un .țilt component 
de bază al naționalei, maestrul 
emerit al sportului Gheorghe 
Silvestru, a intrat, din motive 
pe care nu le cunoaștem încă, 
în conflict cu conducerea sec
ției Electromureș Tg. Mureș și 
a fost exclus din rîndul echi
pei, experimentatul popicar fi
ind nevoit să plece, dacă am 
auzit bine, la o formație de 
nivel' județean, Minerul Petrila. 
Un alt caz ni l-a. oferit cunos
cuta jucătoare Elena Andreescu, 
„deschizătoarea pîrtiei", în re
prezentativa feminină, care a 
fost suspendată din lotul repu
blican o anumită perioadă de 
timp, dar în situația ei a in
tervenit Biroul federației care 
și-a impus punctul de ve
dere, și jucătoarea menționată 
a fost prezentă la „mondiale". 
Numai că, se pare, agitația în 
jurul acestui caz n-a fost mică 
și și-a pus amprenta pe com
portarea sportivei menționate, 
care a corespuns doar parțial.

în celelalte cazuri, nu simple, 
firește deoarece în discuție au 
intrat 3 vîrfuri ale jocului de

„MEMORIALUL CAPABLANCA"
După șase runde, ta grupa 

maeștrilor din cadrul turneului 
internațional „Memorialul Capa- 
blanoa", conduce Jiri Nun (Ceho
slovacia) 4,5 p, urmat de Con
stantin Ionescu (România), Wal
ter Arencebia (Cuba) — eu cîte 
4 p, Marcelo Tempone (Argen
tina), Tlbor Tolnay (Ungaria) — 
cu cîte 3,5 p etc. Rezultate în
registrate în runda a 6-a ; Nun 
— lonescu remiză ; Borges — Es
pinosa 1—0 : Tempone — Tolnay 
remiză : Jasnikowski — Armas 
1—0 ; Arencebia — Sarlego re
miză. • Meciul-turneu de la 
Amsterdam s-a încheiat cu vic
toria campionului mondial Gări 
Kasparov — 9 p, urmat în cla
samentul final de Anatoli Kar
pov — 6,5 p, .Tan Tlmman — 5,5 

n și Van der Wtel — 3 p.

ATLETISM a Proba feminină 
de 3 000 m din cadrul concursu
lui internațional de la San Jose 
(California), eontîn.j pentru 
„Marel oremta — IAAF", a fost 
cîștifa.s d; Mary Slaney-Decker 
(S.U.A). cronometrată ta 9:49,43, 

în timp ce compatrioata sa Jackie 
Joyn- .--Kersee a terminat învin
gătoare ia 100 m garduri, cu tim- 
pu die 12,61 — record egalat al 
S.U.A. Tr 200 m prima a trecut 
linia d - «osire -.race Jackson 
(Jamataa) 22.53. iar Lynn Wil
liams (Canada)- a cîștigat proba 
de t 500 n-. 'm 1:09.09. întrecerile 
masculine au fost dominate de 
atleti americani. învingători în 
maio ’tatea probelor, tată cîteva 
rezultat» tehnice : 100 m : Brian 
Cooper 10 "2 • SOO m : James Ro
binson i-45.50 t trlplusalt : Mike 
Conley 16 91 m r săritura ta lun
gime : Ralph Spry 8,07 m.

AUTOMOBILISM • „Marele 
Premiu" al Mexicului la automo
bilism, conttad pentru Campiona
tul Mondial rezervat piloțiilor de 
formula I, a fost cîștigat de fran- 

Arba și Olga Homeghi a sosit 
pe primul loc, în 7:46,27, locurile 
următoare fiind ocupate de Bul
garia 7:50,71 și Noua Zeelandă 
7:59,27. De asemenea, proba fe
minină de 4+1 rame a revenit e- 
chipajului României (Mihaela 
Armășescu, Valentina Vîrlan, Ve
ronica Necula, Adriana Bazon 
-I- Ecaterina Oancia) cu timpul 
de 7:12,91, locul secund fiind 
ocupat de U.R.S.S. 7:16,54 iar 
al treilea de R. D. Germană 
7:17,95.

Și competiția masculină a 
prilejuit succese pentru cano
torii români. învingători la 2 
f.c. (Neagu, Dobre) în 7:24,32 
și la 2+1 (Tomoiagă, Popescu 
+ Ghcorghe Marin) 7:42,93.

MARIUS TOBĂ 
ÎNVINGĂTOR LA INELE
• în concursul special pe 

aparate din cadrul competiției 
internaționale de gimnastică 
de Ia Varna, Marius Tobă a 
terminat învingător la inele, 
cu 19,500 p, și s-a clasat pe 
locul doi la sol — 19,200 p.

popice (ceea ce înseamnă ju
mătate dintr-o echipă), după o- 
pinia noastră, federația nu a 
procedat cu tact pentru a se 
evita situațiile-limită prin me
toda convingerii care, sîntem 
siguri, ar fi dat roadele aș
teptate. Puși față-n față cu o 
atitudine intransigentă, fără 
concesii la pretenții nejustifi
cate, cei 3 popicari n-ar fi avut 
de ales decît echipa națională, 
unde și-au etalat calitățile, a- 
firmîndu-se pe plan mondial. 
Este adevărat, performerii în 
cauză (și alții) au făcut mult 
pentru sportul popicelor, însă 
și... sportul a făcut mult pentru 
ei. Și pentru a nu lungi vorba, 
unui adevărat sportiv îi stă 
foarte bine modestia, la care se 
ajunge uneori mai anevoios de
cît la un titlu de campion.

★
Rezultatele neașteptat de sla

be de la recentele „mondiale" 
trebuie să constituie momentul 
unei analize temeinice, lucide, 
privindu-se adevărul în față. 
Pentru că în sportul popicelor 
mal sînt destule de îndreptat, 
în acest sens, Biroul federației 
are datoria să ia măsuri, să 
găsească soluții și resurse spre 
a ridica nivelul campionatului 
divizionar, din seva căruia 
provine forța echipelor repre
zentative. în încheiere, reamin
tim încă o dată că poziția frun
tașă din clasamentul medalii
lor s-a obținut greu, muncin- 
du-se cu abnegație, dar de 
păstrat, iată, e și mai greu...

Astâ-seară, la Dortmund, in preliminariile J- O. la fotbal

R.F. GERMANIA - ROMANIA, IN ULTIMUL MECI AL GRUPEI
DORTMUND 30 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special). 
Reprezentativa noastră olimpică, 
ptecată duminică diimineata de 
pe aeroportul Otopeni, a ajuns 
diu-pă ora prinzulul ia Dortmund 
(via Frankfurt pe Main, în con
tinuare, 210 km. ou autocarul), 
constatînd că aici timpul este u- 
med (ploi insistente, în rafale) 
si destui de răcoros (15 grade). 
Cazată într-un perimetru sportiv, 
la doi pași de renumita sală 
Westphalen și peste drum de sta
dii o nur cu același nuinle, de fapt 
stadionul Borussiei, delegația 
noastră a si efectuat îndată după 
sosaire un antrenament de între
ținere pe peluza din fața hotelu
lui. O veste bună : refacerea iul

e PE SCURT •
cezul Alain Prost (,,McLaren-Hon- 
da"). cu o medie orară de 
196,898 km. L-au urmat brazilia
nul Ayrton senna („M-Laren- 
Honda") și austriacul Gerhard 
Berger („Ferrari"). în clasamen
tul general, după patru probe, 
conduce Alain Prost — 33 P, 
secundat de Gerhard Berger 
- 18 p.

BOX • Pugilistul mexican 
Juan Jose Estrada a cucerit titlul 
de campion mondial la categoria 
supercoooș (version ea WBA). în- 
vingîndu-1 la puncte, după 10 
reprize, pe venezueleanul Ber
nardo Pinango. în cadrul unei 
gal” desfășurate Ia Tiiuana (Me
xic).

GIMNASTICA * Concursul cu 
obiecte ®n cadrul eomoetitiel 
internaționale de „ritmică" de 
la Tokta a fost dominat de spor
tive''' dta Bulgaria. Astfel. Bian- 

lea Panova a cîștigat exercițiile

RECORD MONDIAL LA ÎNOL...
Cu prilejul unui concurs des

fășurat la Montreal, înotătoarea 
canadiană Alisson Higson a sta
bilit un nou record mondial în 
proba feminină de 200 m bras, 
cu timpul de 2:27,27. Vechiul re
cord era 2:27,40 șl aparținea, din 
anul 1986, sportivei Silke Horner 
(R. D. Germană).

...ȘI LA CICLISM
MOSCOVA, 30 (Agcrpres). — 

în „Gupa U.R.S.S." la ciclism, 
competiție desfășurată la Mos- 
covg, sportivul sovietic Alek
sandr Kirilenko a stabilit un 
nou record mondial în proba 
de 1 000 m cu start de pe loc 
(pe velodrom acoperit), fiind 
înregistrat cu timpul de 58,364. 
Precedentul record era de 
58,718 și aparținea, din 1986, 
unui alt ciclist din U.R.S.S., 
Vladimir Sultanov.

• Etapa a 7-a a Turului Ita
liei a revenit rutierului vest-ger- 
man Andreas Kappes, înregistrat 
pe distanța de 178 km cu timpul 
de 411 38:07. Lider al clasamentu
lui general se menține italianul 
Massimo Pondenzana, urmat de 
coechipierul său Franco Chioccioli 
— la 45 s și elvețianul Urs 
Zimmermann — la 1:18.
• Cursa de la Nagoya s-a 

încheiat cu victoria " rutie
rului japonez Yoshihiro Tsubu- 
raya cronometrat pe 51 km în 
1.05:30,65, urmat de italianul Ro
berto Trezzl 1.05:30,74. La femi
nin proba a măsurat 33,15 km și 
a fost c-îstdgată de Nathalie Pel
letier (Franța), -în 49:22,69.

TURNEUL DE LA ROLAND GARROS
în optimile de finală la 

simplu femei în cadrul cam
pionatelor internaționale ale 
Franței, desfășurate la arena Ro
land Garros jucătoarea sovietică 
Natalia Zvereva (17 ani) a furnizat 
o surpriză elim.inînd-o cu 6—3, 7—6 
pe Martina Navratilova, una din
tre principalele favorite. în tur
neul masculin, Mats Wllander 
l-a învins eu 6—1, 7—6, 6—3 pe 
Ronald Agenor, Emilio Sanchez 
a dispus cu 4—6, 6—3, 6—7, 6—2, 
6—2 de Yannick Noah, iar Andre 
Agassi a cîștigat cu 6—4, 6—2,
4—6, 6—0 partida cu Magnus 
Gustafsson.

C. Solomon se produce rapid, 
astfel că apariția lui va d.a o 
mai mare ta credere întregii e- 
chipe, mai ales după ce apăra
rea imediat" se dovedise destul 
die nesigură în meciul cu tine
retul. De altfel, această stare de 
spirit este exprimată foarte bine 
de declarația lui Antohi î „Cu 
un libero ca C. Solomon, apăra- 
rea noastră cîștigă în omogeni
tate și ne dă mai mare încredere 
nonă, celor din cea mai avansa
tă linie" Antrenorii M. Radules
cu si T, Dima intenționează să 
trimită ta teren echipa care a 
început meaiui de ia Atena, a- 
dică : Stîngaciu — Ciucă, C. So
lomon Mirea. A. Popescu — Bă
lan. E. Săndoi, Goanță — Vaișco- 

eu panglica șl eu mingea, iar 
Adriana Dunavska a terminat 
învingătoare la exercițiile cu 
măciuci și cu cercuL

HANDBAL «k In ziua a treia a 
competiției internaționale mascu
line, ..Trofeul Iugoslavia", repre
zentativa Iugoslaviei a întrecut 
cu scorui de 21—20 (1.1—11) Sue
dia, U.P S.S. a dispus cu 32—15 
(14—9) de Japonia, iar Polonia a 
învins cu 27—20 (17—9) selecțio
nata secundă a țării-gazdă.

VOLSI a Turneul feminin de 
la Tokio s-a încheiat cu victoria 
echipei Cubei, care, ta ufltima zi. 
a întrecut cu scorul de 15—6, 
15—13 15—3 Coreea de Sud. Pe
locul doi ’n această competiție 
s-a situa" selecționata Perului, 
învingătoare cu 15—11, 19—17.
15—7 în fata formației Japoniei A 
A 8-a o-iitie a turneului feminin 
de la Phenian a fost cîștigată de 
reprezentativa R. P. chineze, 
urmată d» Selecționata ie tine
ret a U.R.S S. si die formația 

Poloniei

Corespondență din Sofia

TROFEELE „SPORT-ETICĂ-BĂRBĂȚIE"
(Prin telex de la redacția 

ziarului Naroden Sport). Pen
tru a 17-a oară, în organizarea 
ziarului „Naroden Sport", în. 
Bulgaria s-a desfășurat anche
ta pentru desemnarea laureați- 
lor trofeelor „Sport-etică-băr- 
băție", menite a recompensa pe 
sportivii sau antrenorii care au 
întreprins fapte deosebite, de 
interes național, apreciate ca 
atare de publicul iubitor de 
sport Ancheta s-a desfășurat 
pe două planuri : „Fair-play și 
respect față do adversar" și 
„Curaj și spirit de sacrificiu", 
în acest an, laureații au fost 
următorii : Gheorghi Sekilarov, 
antrenor de atletism, din ora
șul Varna, care a găsit suma 
de 20 000 de leva și documen
te importante pe care le-a îna
poiat păgubașului ; echipa de 
fotbal Neftohimika, din orașul 
Burgas, care — fiind martoră 
la un grav accident de circu
lație — a întîrziat la partida 
oficială pe care urma s-o sus
țină în acea zi, ajutînd la sal
varea vieții a numeroși acci
dentați ; Levon Aleksandrov, 
antrenor și arbitru de catego
rie internațională de lupte, din 
orașul Șumen, care, rîscîn- 
du-și propria viață, a salvat 
de la înec doi copii ; Spiro 
Janakiev, mecanic auto din o-

[ContrapuncLB
în aceste zile, Jacques Dorfmann oficiază din nou, ca arbi

tru de scaun („juge-arbitre"), la „Internaționalele" de tenis ale 
Franței de la Roland-Garros. O face pentru a douăzecea oară 
consecutiv, motiv pentru care, logic, a ajuns unul dintre cele 
mai respectate și mai cunoscute personaje din istoria mai 
nouă a reputatului turneu.

Numai că, aflăm din „Tennis de France" șl din „l'Equipe", a 
douăzecea prezență a iui Dorfmann la Roland-Garros va fi șl 
ultima, fără ca retragerea să se datoreze vîrstei sau stării de 
sănătate. Nu, el e încă în plină putere, dar preferă să „abdice" 
decît să se supună „birocrației mediocre care se instalează, tot 
mai pregnant, în tenisul de azi". Rostind asemenea cuvinte, 
de-a dreptul șocante pentru un oficial care și-a făurit o carte 
de vizită (pe lingă competență) și din tact, din diplomație, 
Dorfmann își îndreaptă tirul, direct, fără menajamente și pre
cauții, împotriva modulul „abuziv și neelegant" în care, de la 
o vreme, așa-zisul „Men's Tennis Council" (Consiliul profesio
nal) taie și spînzură, căutînd — și cel mai adesea izbutind — 
să-si impună punctul de vedere în toate turneele de Grand 
Prix. Cel mal tare îl deranjează pe Dorfmann (dar nu numai 
pe el !) maniera de „stăpîn autotputernic" în care acționează, 
direct sau prin supervizorli săi, Marshall Happer, administra
torul respectivului for, care îi tratează pe arbitri ca pe „niște 
școlari". Happer a mers pînă acolo îneît, înaintea meciului 
Benhabiles — Bahrami, l-a înlocuit (la Bercy) pe unul dintre 
arbitrii de linie pentru că „l-a surprins pregătindu-se să folo
sească o băutură alcolizată ? !“. Invocînd și alte exemple, pre
cum suspendarea lui Bruno Rebeuh, arbitrul care, după turneul 
de la Livingston, a acceptat să la masa cu jucătorul Wino
gradsky (și el francez), Dorfmann a îndrăznit chiar mai mult, 
crltlcînd deschis atmosfera care domnește, azi, în tenisul pro
fesionist, transformat tot mai evident, prin demersurile celor 
din „M.T.C.", într-o „mașinărie de făcut bani".

Sigur că, plecînd Dorfmann, scaunul „centralului" de la Ro
land-Garros nu va rămîne gol. Se va găsi cineva să-l ocupe. 
Dar acest abandon, care se petrece după 20 de ani, vine sa 
ilustreze, o dată în plus, dacă nu greșim, dezumanizarea teni
sului profesionist, disciplină în care acum, mai mult ca oricind, 
banul face și desface totul. Ignorînd tradiția, competența etc., 
atentînd totodată, grav, la frumusețea șl fair-playul a ceea ce 
era cîndva „ceaiul de la ora 5“.

Ovidiu IOANIȚOAIA

viei. Antohi, Baltat. După cum 
se vede o formație ou șapte in- 
tematlonaH A (excepție stînga
ciu, Mirea. Antohi și A. Popes
cu), cu jucători de la steaua, 
Victoria, sportul Studențesc, 
Univ. Craiova, Dinamo, trecuți 
prin focul cupelor europene. Tot 
lotul este conștient că ameliora
rea palmaresului olimpic si apă
rarea prestigiului personal este 
pnionui -biectiv al acestui meci. 
Ultimul antrenament al echipei 
noastre a avut loc luni la lumina 
reflectoarelor, pe gazonul de joc.

Din presa sportivă locală reiese 
tagrijorarea îndreptățită a gaz
de'--, a căror calificare e con
diționată de obținerea victoriei. 
Tabăra jucătorilor vest-germani 
a fost stabilit” la Essen, la 40 de 
km de Dortmund. Cel 18 convo
ca ți dau o medie de vîrstă de 
26,5 ani, evidentă probă de ma
turitate sportivă. De altfel, opt 
sînt internaționalii A : fundașii 
Borowka si '"■’nkel. mijlocașii 
Bommer, Gortz și Wuttke, toată 
linia de înaintași, adică Eckstein, 
Klinsmann și Mill. Titularizarea 
de „ultimă oră" a lui Zorc și 
Mill, fotbaliști locali adulați de 
puh'le (cei de al doilea o „ex
tremă de buzunar" iute și ln- 
vemtivă) se consideră a fi o ma
nevră inspirată a antrenorului 
Lohr.

Meciul va începe Ia ora 20 (ora 
21, ora BucureștMui) și va _ fi 
conclus de englezul J. Martin. 
Observator F.I.F.A., Georges Fa
vre (Franța).

Ion CUPEN

înaintea acestei ultime partide, 
c»--mental grupei A arată ast
fel :
1. Danemarca 8 3 1 2 23- 5 11
2. R.F. Germania 7 4 2 1 13- 4 10
3. Polonia 8 4 t i 11-10 10
4. România 7 S 1 4 S-14 s
9. Grecia 8 1 • 7 4-23 t

rașul Varna, care, participînd 
la raliul auto „Marea Neagră", 
a dat adversarului său o piesă 
de rezervă din dotarea sa, a- 
cesta cîștigînd în cele din ur
mă cursa respectivă.

La secțiunea a doua laurea
ții au fost următorii : Kostadln 
Karajanev, sportiv binecunos
cut pe plan național la tenis 
de masă, care a salvat doi co
pii din valurile învolburate ale 
unui rîu , Zahari Juskolov, 
maestru al sportului la călă
rie, și Parvan Parvanov, maes
tru al sportului la judo, care 
au scos la suprafață o fetiță 
ce căzuse într-o peșteră adîn- 
că de 37 de metri ; Rumen 
Anghelov, voleibalist din ora
șul Iambol, care s-a ridicat din 
balcon în balcon pînă la cel 
de-al treilea etaj al unui bloa 
de unde, cu ultimele puteri; 
a salvat un copil ; Jlvko Van- 
ghelov, maestru emerit al spor < 
tului la lupte greco-romane, 
care — după un serios acci
dent — a găsit puteri morale 
și fizice pentru a relua acti
vitatea de performanță și a 
obține importante succese in
ternaționale.

Premiile au fost înmînate 
într-un cadru festiv la Palatul 
culturii din Sofia.
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FOTBAL MERIDIANE
• In turneu’ de calificare pen

tru Campionatul asiatic, de la 
Katmandu, formația r.p.d. Co
reene a întrecut ou scorul de 
!—0 (0—0) echipa Nepalului, uni
cul gol al partidei fiind înscris în 
minutul 49 de Chu Gyong Sik. 
Din aceeași grupă fac parte se
lecționatele Siriei sl Iranului, 
primele două clasate urmîind să 
se califice la turneul final, ce 
va avea loo ta luna decembrie 
ta Qatar.
• Președintele Federației pe

ruane, Jose Grande, a declarat 
că pentru preliminariile Campio
natului Mondial, al cărui turneu 
final va avea loo în 1990 în Ita
lia. echipa Perului va fi antre- 
r~tă de brazilianul Tele Santana, 
fostul selecționer al formației 
Braziliei la ultima ediție a „Cu
pei Mondiale".
• într-un meci internațional a- 

mical de fotbal disputat la Lau
sanne, echipa Angliei a învins 
cu scorul de 1—0 (0—01 forma
ția Elveției. Unicul gol al parti
dei a fost înscris, în minutul 59, 
de Lineker.
• Finala „Cupei U.R.S.S." a 

fost cîstigată le Metalist Har
kov. care a întrecut cu scorul 
de 2—0 echipa Torpedo Moscova.
• Rezultate înregistrate in 

etapa a 28-a a campionatului 
Ungari : Feren.cvaros — Ujpest 
Dozsa o—0 ; Haladas — Hon.ved 
Budapesta 9—0 : MTK — Bekes- 
cșaba 1—0 : Videoton — Tataba- 
ma 2—0 : Za.laegerszeg — Raba 
Eto 3—1 ■ Vasas — Pees 1—1. In 
clasament conduce Honved Bu
dapesta cu 39 p, urmată de Ta- 
tabania și Ujpest Dozsa cu cîte 
35 p.
• în et»pa a 12-a a turneului 

final al campionatului austriac 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : Rapid — Austria Viena 
2—4 ; GAK — Viena 2—2 ; F.C. 
Tyrol — Sturm Graz 0—0; Wiener 
Sportclub — Admira Wacker 
1—4. în clasament primul loo 
este ocupat de Rapid Viena, cu 
50 puncte, urmată de Austria 
Viena 43 p șl de Sturm Graz 
ft t>.


