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1 IUNIE - ZIUA COPILULUI 
Aceste gingașe flori ale vieții.

Aveți, dragi prieteni tineri și copii, condiții pe care 
nu le-au avut și nu le puteau avea niciodată copiii 
țării in trecut, in vechea orinduire bazată pe asuprire 
ji exploatare. Folosiți aceste minunate condiții pentru 
0 învăța, a învăța și iar a învăța, pentru a fi cît 
mai folositori țării, avînd permanent în față înaltul 
exemplu al clasei noastre muncitoare, al țărănimii 
și intelectualității, care, într-o strinsă unitate, sub 
conducerea partidului, înfăptuiesc neabătut hotărîrîle 
Congresului al Xlll-lea și ale Conferinței Naționale 

economico-socială 
mai înalte de ci-

Ui
MUN DERBY ONORAT: STEAUA-B.C. MINAUR 29-26

¥

în meci restanță contînd 
pentru etapa a XXI-a a Divi
ziei A la handbal masculin, 
marți după-amiază s-au întîl- 
nit, în Sala Floreasca, două 
dintre fruntașele campionatu
lui: STEAUA și H. C. MINAUR 
BAIA MARE. La capătul unei 
partide de un bun nivel tehnic 
și spectacular, bucureșterjii au 
cîștigat cu scorul de 29—26 
(16—12). Elevii antrenorilor 
Radu Voina și Ștefan Birtalan 
și-au onorat astfel cu o nouă 
victorie, a 20-a în actualul 
campionat (și două înfrîngeri), 
titlul de campioni ai celei de-a 
XXX-a ediții a Campionatului 
Național. Spectatorii prezenți 
în număr destul de mare au a- 
slstat la faze de un bun nivel 
tehnic și spectacular, cu... 
mult handbal, așa cum s-a vă
zut destul de rar în ultimul 
timp în sălile noastre. Meciul 
a fost echilibrat în prima sa 
parte (de șapte ori egalitate 
pînă în minutul 11: 7—7). Din 
acest moment, steliștii apasă pe 
accelerator, pofta de gol a lui 
Vasile Stîngă este din ce în ce 
mai evidentă, portarul Nicolae 
Munteanu oferă garanție și ta
bela de scor consemnează 
14—9, min. 22. La reluare, jo
cul are același aspect, diferen
ța mărindu-se: 18—12, min. 33, 
20—14, min. 39, 22—18, min. 44. 
Cu victoria ca și asigurată, 
bucureștenii își permit momen-

Aslă-searâ, la Amsterdam, în meci amical de fotbal

OLANDA-ROMANIA, UN TEST UTIL PENTRU „TRICOLORI
cele mai bune din lume. Sper 
să prindem o zi bună și să ne 
păstrăm cota europeană".

loan CHlRILA

I

AMSTERDAM, 31 (prin te
lefon de la trimisul nostru 
special). Echipa României sus
ține, miercuri, un examen di
ficil în fața puternicei forma
ții a Olandei, care se pregă
tește intens pentru startul în 
turneul final european. Dumi
nică echipa lui Rinus Michels 
a susținut un joc amical cu 
Ajax, pe care l-a cîștigat cu 
3—1. Golurile naționalei olan
deze, care a rulat nu mai pu
țin de 20 jucători, au fost 
marcate de Gullit. Wouters și 
Bosman.

Lotul nostru este gata de 
joc. în cursul după-amiezii de 
marți, „tricolorii" s-au antre
nat pe Stadionul Olimpic în 
condiții destul de grele, 
rece aici, la Amsterdam, 
neîntrerupt, în rafale.

Antrenorii Em. Jenei 
Drăgușin intenționează 
prezinte următoarea formație :

Lung — Varga, Bumbcscu,

deoa-
plouă

șl C. 
să

Adnotări după recentul eșec de la Campionatele Europene

JUDOUL ARE RESURSE
PENTRU A IEȘI DIN IMPAS

înaintea Campionatelor Eu
ropene de judo din Spania, am 
fost — cum se obișnuiește — 
la cîteva antrenamente ale Io
tului reprezentativ, în sala de 
la Stadionul „23 August" din 
Capitală. Toți judoka — după 
nelipsita încălzire — finalizau, 
aproape sincronizat, o întreagă 
suită de procedee tehnice. Cînd 
și cînd antrenorul principal, 
Constantin Niculae, sau se
cundul său, loan Petrof, in- 
terveneau cu unele corecții. 
Au avut și așa-numitele ran- 
dori — în fapt niște meciuri 
cu mai mulți adversari — la 
finele cărora cei vizați de se
lecție s-au impus — mai greu 
sau mai ușor — dar au cîș
tigat. Am fost tentați, de fie
care dată, pentru un reportaj, 
eventual și cu o fotografie, 
așa cum se face înaintea ori
cărei mari competiții. Ceva 
însă — n-am putea spune ce 

Marian Dumitru aruncă la poartă, făcînd inutil blocajul lui 
Măricel Voinea (9). si înscrie un
te de relaxare, prematură însă 
în fața unei formații câștigă
toare a „Cupei I.H.F.", care 
nu se lasă prea mult invitată 
și reduce din handicap, dar nu 
are forță să întoarcă rezultatul. 
Ar fi fost poate nedrept, Steaua 
dovedind că este aceeași for
mație puternică, echilibrată pe 
posturi, cu un randament spo
rit datorat în special forței de 
aruncare de la distanță, unde 
alături de Stîngă, Marian Du
mitru rămîne același om de

Belodedici, Rotariu — Sabău, 
Hagi, Boloni, Klein — Lăcătuș, 
Cămătarii.

Să subliniem faptul că titu
larul Iovan nu este refăcut 
după întinderea suferită în 
cursul meciului cu Rapid, iar 
Belodedici acuză o ușoară en
torsă — sperăm trecătoare.

Cum privesc „tricolorii" aceas
tă partidă cu Olanda ?

Portarul Silviu Lung speră 
că echipa, care s-a reunit 
pentru prima oară după o 
pauză îndelungată, va face un 
meci bun, la înălțimea repu
tatului său adversar. „Acest 
meci cu Olanda — subliniază 
Lung — este unul foarte bine
venit pentru verificarea po
tențialului nostru real și pen
tru perspectiva preliminariilor 
din toamnă". De aceeași păre
re este șt tînărul Belodedici, 
care adaugă : „Jucăm în com
pania unei echipe pe care o 
consider ea fiind una dintre 

anume — ne-a determinat să 
amînăm mereu. Să facă ei 
treabă bună la Pamplona, gîn- 
deam, șl ne-om repara în 
vreun fel „omisiunea".

Numai că, din păcate, la 
recentele întreceri continentale 
sportivii români s-au împovă
rat cu un nou eșec, după cel 
asemănător, din toamna trecu
tă (19—22 noiembrie), la CM. 
de la Essen (R.F.G.). Credeam
— eram îndreptățiți să cre
dem — că antrenorii și spor
tivii lotului au reținut pînă Ia 
ultimul amănunt aspra lecție 
primită la „mondiale", 
reamintim, cu părere
— concurenții români 
tîndu-1 pe Mihai Cioc) 
eliminați după primul

cînd — 
d° rău 
(excep- 
au fost 
sau cel

Costin CHIRIAC

(Continuare in pag a 1-a) 
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bază. De la băimăreni, o fru
moasă impresie a lăsat tînărul 
Liviu Pavel, un jucător de 
reală perspectivă, deloo com
plexat de adversarii renumiți 
pe care îi avea în față. Marca
tori: Stîngă 12, Dumitru 8, 
Berbece 4, Mirică 2, Ștot 2 și 
Niculae 1 pentru învingători, 
respectiv Voinea 10, Pavel 8, 
Covaciu 4, Porumb 3 și Andro- 
nic 1. Au condus bine: Gh. 
Sandor și N. Iancu.

Mihail VESA

u

(Continuare in pag. 2-3)

După etapa a ll-a a „Cupei Prietenia** la automobilism

Așteptată cu mult interes, e- 
tapa a Il-a a „Cupei Priete
nia" la automobilism viteză a 
dat un răspuns afirmativ mul
tor speranțe și strădanii, me- 
ritînd calificative superioare, 
atît ca nivel calitativ al în
trecerilor, cit și ca organiza
re. Poate că nici un alt gen 
de întreceri nu comportă un 
angrenaj organizatoric atît de 
complex, de vast, ca un cir
cuit de automobilism, și ne 
face plăcere să începem prin un altul la grupa E.

Nicu Grigoraș a demonstrat din nou talentul său de pilot si dis
ponibilitățile tehnice ale Daciei 1310

SUCCESE ALE TINERILOR NOȘTRI LUPTĂTORI ÎN POLONIA
La Varșovia a avut loc Tur

neul internațional de lupte gre- 
co-romane pentru tineret al 
Poloniei, la care au participat 
concurenți din Bulgaria, Ceho
slovacia, Danemarca, R.D.G.,
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ale partidului, privind dezvoltarea 
a țării, ridicarea ei pe culmi tot 
vilizație și progres.

(Din mesajul 
tovarășului NICOLAE 
adresat pionierilor și șoimilor 
tuturor copiilor țării, întregului 
cu prilejul zilei de 1 Iunie)

■
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fericite
5 mili-Copiii — florile vieții ! Făpturi gingașe, pure, 

astăzi, în patria noastră socialistă. Aproape 
oane de ființe, descifrînd cu istețime si încredere 

temerare drumuri spre cutezătoare împliniri, ti întilnim 
oriunde, în pasionanta și statornica lor prietenie cu spor
tul, pe marile stadioane și în sălile moderne, ca si pe te
renurile de la sate.

A intrat în tradiție ca 1 Iunie, Ziua Copilului, să repre
zinte un fel de trecere în revistă a acțiunilor sportive la 
care iau parte cei mai mici cetățeni ai țării, primii bene
ficiari a tot ce se înfăptuiește, prin grija părintească a 
partidului și statului, pentru dezvoltarea multilaterală a 
unor generații sănătoase, optimiste, pline de vigoare.

Copilăria fericită pe care o trăiesc fiii și fiicele Româ
niei moderne, condițiile de sănătate. învățătură si instruire 
constituie expresia cea mai elocventă a grijii părintești a 
partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, față de tînăra 
generație, pentru a se bucura de tot ceea ce a realizat si 
realizează societatea noastră. Iar copiii folosesc orice îm
prejurare spre a-si exprima recunoștința fierbinte fată de 
partid si conducătorul său iubit.

Ne bucurăm cu tofii, părinți si educatori, să-i vedem pe 
copii crescînd sub ochii noștri, frumoși si puternici. Din 
rîndul lor s-au ridicat, s-au modelat si s-au afirmat, de-a 
lungul anilor, marii campioni români — olimpici și mondiali. 
Ei sînt totodată aceia care stabilesc aproape toate recor
durile de participare la viața sportivi a țării. Succesele 
competiției naționale DACIADA sînt, în primul rînd, suc
cesele lor, ale acestor minunați copii care cresc sub soa
rele luminos al socialismului.

...Ne amintim bine : înaintea acestor peste patru decenii 
de istorie nouă, educația fizică însemna o dexteritate — 
alături de muzică si lucru manual —, era un fel de cenu- 
sereasă între obiectele de învățămînt, plasată undeva la 
periferia materiilor cuprinse în programa școlară. Aceasta 
era „condiția" educației fizice, ca de altfel a celor cîteva 
sute de profesori de sport, cel mai adesea priviți si ei ca 
un fel de intruși in sistemul de învățământ. Acum peste 
12 000, cu toții prețuiți, stimați pentru calificarea, munca 
Si spiritul lor de dăruire, pentru dragostea cu care cresc 
tinerele mlădițe.

Sportul a devenit realmente — în societatea noastra so
cialistă — un obiect, o materie importantă în pregătirea co
piilor noștri. In pregătirea lor fizică, dar si în „cultivarea 
unor alese însușiri morale si patriotice, în pregătirea lor 
prin muncă ?i pentru muncă, tn pregătirea lor pentru 
viață l i
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a afirma că eforturile conju
gate ale FACR, CJAK șl ale 
factorilor locali, au condus la 
o deplină reușită.

Despre concursul propriu-zis, 
am putea afirma că, vorbind 
prin prisma rezultatelor obți
nute de reprezentanții noștri, 
au existat... două concursuri 
total diferite : unul la grupa A, 
în care s-a dovedit că avem 
și piloți și mașini care pot fi 
competitive pe plan internațio- 

“ a

România, Ungaria și Polonia 
(cu mai mulți sportivi la fie
care categorie). Mircea Con
stantin a ocupat locul I la „68 
kg", iar Petre Onciu s-a situat 
pe locul 2 la „62 kg".

CEAUȘESCU 
patriei, 
tineret
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BINE VALORIFICAT
„eastcr“-urilor cu caroserie 
tip-formulă, în care decalajul 
valoric observat între fruntașii 
clasamentelor și piloții noștri 
trebuie să constituie un subiect 
do reflecție.

Așadar, grupa A : creditat 
cu o senzațională victorie în 
urmă cu doi ani, la Re
șița, Nicu Grigoraș a făcut tot 
posibilul să-și reediteze per
formanța. Mașina preparată 
special pentru „Cupa Priete
nia" părea să fie și ea în 
„formă maximă", dar motirul 
a cedat la ultimul antrena
ment cronometrat, tn aceste 
condiții echipa tehnică a cam
pionului nostru a lucrat toată 
noaptea pentru a o readuce 
rapid în stare de concurs : s-a 
pus un motor nou, dar insufi
cient rodat, acesta n-a dez
voltat aceeași putere cu cel 
inițial. Cu atît mai meritorie 
ne apare, deci, cursa de mare

Sorin SATMARI

(Continuare în pag a 1-a)

CAMPIONATELE REPBBIICANE
ȘCOLARE DE ATLETISM

în organizarea M.E.I., C.C. al 
U.T.C. și C.N.E.F.S. (prin fede
rația de specialitate), sîmbătă 
și duminică se va desfășura e- 
tapa finală a Campionatelor Re
publicane ale liceelor și școli
lor profesionale. Astfel, pe sta
dionul „23 August" din Capita
lă vor evolua din nou marea 
majoritate a juniorilor L inclu • 
siv selecțlonabilii care vizează 
participarea la C.M.



Pe marginea victoriei echipei de rugby din Baia Mare Divizia A la tenis de masă

SECRETUL ACESTEI REUȘITE? MUNCA!
Infrîngerea Stelei la Baia 

Mare (a treia din actualul 
campionat) necesită cîteva ex
plicații care nu fl-au găsit 
tpațiu In cronica meciului. 
Vom spune din capul locului 
că Steaua a Jucat tn Mara
mureș cu titlul (aproape) In... 
buzunar, ceea ce a deconec
tat-o cumva. In plus, așa cum 
ne-au declarat și eel doi an
trenori, Th. Bădulescu șl A. 
Maieescu, la echipa noastră 
campioană a început un proces 
de înnoire, normal, am spune, 
In situația tn care echipa mi
litară are un substanțial avans 
de puncte. Așa, de pildă, la 
Baia Mare nu au mal apărut 
în teren experimentați! Mo- 
rariu, Muntean» șt Codoi, a- 
dăugîndu-1 șl pe pilierul Lcon- 
te, acesta din urmă accidentat. 
Faptul s-a nesimțit, noi soco
tind eă «ta flanker ea Mu- 
rarlu, cu știința ta de Joc, 
fl-ar fi mobilizat altfel trupa. 
Var experiența merita încer
cată I A surprins Insă —• și 
Iar li dăm crezare antrenoru
lui principal — eă rugby.știi 
militari nu au respectat sar
cinile de joc. Cum altfel am 
putea Înțelege că ei s-au lă
sat angrenați In „jocul de 
contact" provocat de adversari? 
în loc să evite „clinciuriW- 
capcană" și să aerisească Jo
cul prin multă mișcare In te
ren și plimbarea permanentă 
a unor adversari a căror me
die de vîrstă era mai ridicată.

Dar Hodorcă (fundașul), Ale
xandru șl Ignat au șutat mai 
tot timpul balonul, dindu-la u- 
nor adversari, buni prinzătorl 
(V. Ion, Seceleanu, Osiac, Can- 
tea ș.a.) prilejuri numeroase 
de contraatac, deși era foarte 
clar că în condițiile de la Baia 
Mare doar un joc deschis, 
prin exploatarea vitezei aripi
lor Boldor sau Vărzaru (pri
mul parcă nici n-a fost în 
teren !). le putea aduce bueu- 
reștenilor succesul. Așa însă 
balanța a înclinat de parte* 
„challengerului"...

Gazdele, decise, cu o exce
lentă pregătire fizică, au În
scris două eseuri spectaculoa
se, unul prin Istrate (pasă 
tdeală ' ' —
doilea 
zător 
perfect 
centru _____  _
a „ramasat" balonul cedat de 
colegul scos în tușă și a mar
cat un eseu „de aur" în eco
nomia meciului. Două eseuri la 
zero (!) în fața campioanei 
nu-s de colea șl confirmă lo
cul doi din clasament al băi- 
mărenilor. Un suporter înfocat 
(Vasile Bancoș) ne 
după joc (exagerînd, 
lucrurile) că la Știința 
99 la sută este muncă 
unu la sută talent I 
stau lucrurile ne-a confirmat-o 
șl vicepreședintele secției de 
rugby, Miron Martin : „Noi nu 
avem o echipă de rugby cu...

de' la Florescu) ; al 
grație acestui surprin- 
Osiac, care a urmărit 
o acțiune a aceluiași 

Istrate (foarte oportun),

Mume, la noi primează munca, 
seriozitatea, modestia, de care 
nu sînt străini cei doi antre
nori Florin Popovici, Rada 
Trnyancsev și marea majorita
te a jucătorilor".

Succesul asupra 
amintim, 11—6) a 
bine primit în tot 
ani de rugby (n.r. e vorba de 
stagiul echipei în Divizia A) 
nu fac cît victoria de astăzi 1“ 
(ing. Nicolae Urdar, președin
tele secției de rugby a CEMIN). 
Tindem să-i dăm dreptate, aș- 
teptînd și efectele. Ne gîndim, 
în primul rînd, la un teren 
de joc demn de o vicecampioa- 
nă, ca și la o viitoare „sche
mă" de echipă mal tînără, mai 
completă, mai competitivă. Po
ziția actuală poate și trebuie 
consolidată 1

Stelei (re- 
fost foarte 
orașul. „10

Dimitrie CALLIMACHI

Divizia A de

DISPUTĂ INTERESANTĂ Șl
In întrecerea pentru cîștigarea 

Trofeului Sportul — oferit de 
ziarul nostru jucătorului care în
scrie cele mai multe eseuri într-o 
ediție de campionat — poziția 
liderului este amenințată de un 
ex-inter național în spectaculoasă 
revenire în prlm-plan : stelistul 
Daniel Boldor a rămas cu ÎS e- 
eeuri, în timp ce siblanul Olim
piu Becheș a punctat consecvent 
în ultima vreme, ajungind la 12 
eseuri. Și timișoreanul Fiat de
monstrează o bună formă, el e- 
galîndu-1 pe Paraschlv (Dinamo), 
flecare cu cîte zece eseuri. In 
continuare : C. Popescu, Tofan 
(Dinamo), Rădulescu (Steaua) », 
Ad. Mitocani, Răcean (Timișoa
ra), Dumitraș (Buzău) 7 etc.

Dintre echipe. Steaua are un

CONSTANJENII

Pe terenurile Complexului 
„Badea Cîrțan" din Constanța a 
început turneul final al campio
natului de juniori, in care se 
întîlnesc fruntașele seriilor. Pri
ma zi a programat, în puter
nica serie ce cuprinde laureate
le ultimelor ediții, o adevărată 
finală : C.S.Ș. 2 Constanța — 
Steaua. A fost un joc spectacu
los, în care constănțenii au în
trecut pe cîștigătorii de 
trecut
(10—7). Gazdele au înscris ese
uri prin Ionescu, Grigore, No- 
greș și Price, plus unul de pe
nalizare, restul punctelor în
vingătorilor fiind marcate de 
Popescu — lovitură de pedeap
să și două transformări, Price 
— transformare. Pentru bucu- 
reșteni au punctat Solomie —

anul 
cu scorul de 29—21

SURPRIZE Șl CONFIRMĂRI iN RUNDA.
După o pauză de trei luni (!), 

întrecerile Diviziei A pe echipe 
la tenis de masă s-au reluat cu 
partidele din cadrul celei de-a 
doua etape. Dacă Ia masculin 
Universitatea A.S.A. I Craiova 
face, se pare, din nou, o cursă 
solitară în fruntea clasamentu
lui, la feminin, în schimb, lupta 
rămîne deschisă, la primul loc 
candidînd, cu șanse aproxima
tiv egale, trei echipe : Spartac 
Stirom C.S.Ș. 1 București, 
talul C.S.Ș. Rm. Vîlcea și 
ventus București.

FEMININ
CLUJ-NAPOCA. Pornită 

pe treapta a treia, echipa 
talul C.S.Ș. Rm. Vîlcea a 
o comportare foarte bună în 
această etapă și a terminat ne
învinsă, elevele antrenorului Tr. 
Aneuța dovedindu-se superioare 
adversarelor. Marla Alboiu, Ma
ria Bogoslov și Anda Girbină

Me- 
Ju-

tie 
Mc- 
avut

au reușit, Ia capătul unul meci 
foarte echilibrat, să se impună 
și în fața bucureȘtencelor Oli- 
iia Bădescu, Emilia Cicsu, Mi- 
hacla Chiriță, dar acestea din 
urmă rămîn pe poziția de li
dere. REZULTATE: METALUL 
C.S.Ș. RM. VÎLCEA 5—1 eu 
Juventus București, 
Spartac Stirom C.S.Ș. 1 Bucu
rești, 5—0 cu C.S.M. Cluj-Na- 
poca; SPARTAC 5—1 cu C.S.M., 
5—1 cu Juventus ; JUVENTUS 
S—4 cu C.S.M.

CONSTANȚA. Disputa a de 
venit foarte echilibrată în 
lupta pentru șefia grupei, vic
toriile pe linie ale sportivelor 
de la Constructorul înfrățirea 
C.S.Ș. Tg. Mureș aducîndu-le 
pe acestea la egalitate cu cele 
din Constanța, care au cedat 
în partida directă. S-au remar
cat : Klnga Lohr, Daniela l’o- 
poviciu (Tg. Mureș), Daniela 
Șerban, Elena Fintilie (Con-

3—4 cu

O ETAPĂ A GAZDELOR
spunea 

desigur, 
CEMIN 
și doar 
Că așa

Etapa a 17-a a campionatului 
Diviziei^ A de popice s-a desfă- 
ț/ ,-, --- --—a de dominare a 

doar 
echl- 
lată

șurat in nota 'dZ __;__
gazdelor, consemnându-se 
două victorii (la fete) ale 
pelor aflate In deplasare, 
rezultatele :

FEMININ

IN COMPETIȚIA EFICACITĂȚII
remarcabil total, de 77 eseuri, 
Dinamo 59, Universitatea Timi
șoara 45, Știința CEMIN Baia 
Mane 42, Farul 41, Politehnica 
Iași 40, CSM Sibiu 38, Știința Pe
troșani 27, Contactoare Buzău 25, 
C.S.M. Suceava 20, R.C. Grivița 
Roșie șl Sportul Studențesc 
T.M.U.C.B. 19.

Cei mai redutabili transformări 
ai țării duc, la rîndul lor, o in
teresantă dispută : grivițeanul T. 
Radu a marcat pînă acum 222 
puncte, Iar stelistul D. Alexandru 
207. Ii urmează timișoreanul Al. 
Domocoș 155, suceveanul Livada- 
ru 141, buzolanul Podărescu 129, 
petroșeneanul Bezărău 111, di
na movistul Fl. Ion 100 ș.a.m.d.
(G.R.).

© U. T. ARAD — ELECTRO
MUREȘ TG. MUREȘ 2408—2485 
(3—3). Cu această victorie mu- 
reșencele și-au consolidat pozi
ția de lidere, seriozitatea cu care 
au abordat returul dtadu-le 
dreptul să aspire din nou ia ti
tlul de campioane. S-au eviden
țiat Mariana Holloys — 441 de 
la oaspete, respectiv Melania 
Beszeni — 430. (O. BERBECARU
— coresp.) • VOINȚA ORA
DEA — VOINȚA TG. MUREȘ 
2445—2450 (2—4). Joc frumos, cu 
multe realizări tehnice, tlrgmu- 
reșencele cîștigînd mai mult pe 
greșeala unei jucătoare de la 
gazde, s-au impus Olga Psihas
— 438, Ibolya Mathe — 435 și E- 
caterina Bagdi — 415 de la oră- 
dence, Maria Todea — 438, Elisabe- 
ta Albert și Doina Fălcescu, ambele 
401. (I. GHIȘA — coresp.) • VO
INȚA BUCUREȘTI — CARPAȚI 
SINAIA 2416—2237 (5—1). 
jată cu toate forțele în 
pentru ocuparea primului 
în seria Sud, echipa bucureștea- 
nă a recuperat cele două puncte 
ce o despărțeau de ploleștence 
(încă pe primul loc, avind punct- 
averaj mal bun), însă deznodă- 
mintui îl vom cunoaște abia în 
ultima etapă. In această partidă 
am remarcat o ușoară lipsă de 
concentrare — desigur datorată 
întreruperii pentru C.M. — Insă 
cu rezultate mulțumitoare pe

Anga- 
lupta 

loc

ansamblu. Bineînțeles, așa cum 
. ne-a obișnuit, cea mal eficace a 

fost tot Liliana Băjenaru (consi
derăm că rezultatul modest ' 
la „mondiale" a fost doar 
accident) — 442, alături de 
sltuind-u-se Elena Pană — 
care a dovedit po-ftă de joc, 
nunițândiu-și mal de mult reve
nirea la forma care a consa
crat-o. Sinălencele n-au emis 
pretenții, rezultatul lor obținut 
în deplasare fiind, totuși, destul 
de bun. Diin această echipă s-a 
impus clar Niculina Dobre — 
413. (i. PAN A — coresp.) • 
LAROMET BUCUREȘTI —-------
TA PLOIEȘTI 2482—2453 
Un meci derby, ambele 
vlzlnd unul din locurile 
tașe. Au oîștigat gazdele, 
rită ambiției și dăruirii 
mai mari, doar' o singură jucă
toare nercușind să treacă gra
nița celor 400 p.d. Voința, prin 
această înfrîngere, îșl vede com
promise șansele ocupării primu
lui loc și asta datorită fluctuației 
de formă a componentelor el. 
Au impresionat prin jocul tor 
Constanța Constantin — 458, Mi- 
nela Mihăllă — 420, Marinela 
Ivan — 419 și Stela Godeanu — 
417 de la oaspete, Silvia Boboc 
— 450, Fiorîca Lucan — 425 și 
Maria Galopea — 421 de la bucu- 
reștcjvce (M. DUMITRESCU — 
coresp.) • OLIMPIA BUCU
REȘTI — voința galați 
2296—2217 • (2—4) • PETROLUL
BAlCOI — RAPID BUCUREȘTI 
2531—2472 (4—2) • DERMA GA NT 
TG. MUREȘ — VOINȚA -------
ȘOARA 2436—2348 (4—2) » 
CAVA MOLID VAMA — 
RIA BUCUREȘTI 2452—2428 
VOINȚA CRAIOVA — 
REȘIȚA 2260— 2221 (4-2).

MASCULIN

AL JUMOhILOR
3 eseuri și transformare, Mari
an eseu, Fugigi l.p. A arbi
trat Gh. Huștiu. în aceeași se
rie, C.S.Ș. Locomotiva Bucu
rești a surclasat pe Mașini Gre
le București cu 62—0 (38—0), 
reușind nu mai puțin de 11 e- 
seuri : Cilincă 3, Dinu 3, Ma
rinescu 2, Ia--’), Chioreanu, 
Udroiu. A condus V. Chiron- 
dojan.

O surpriză în cealaltă serie : 
C.S.Ș. Suceava — C.S.Ș. Loco
motiva Cluj-Napoca 
(10—4), după un meci intere
sant, echilibrat, arbitrat de C. 
Stanca. Ieșenii de la C.S.Ș. U- 
nirea au învins, în schimb, clar 
pe C.S.Ș. Baia Mare, cu 23—10 
(13—4). A condus Gh. Stoica.

13—11

Cornel POPA, coresp.

j A apărut nr. 5 al revistei 1

in „Cupa Callatis'1 la oină

EDUCAȚIE FIZICĂ Și SPORT
apărut numărul 5 pe a- 
1938 al revistei Educație

A 
nul ______ ________
Fizică Șt Sport, cu următorul 
cuprins :

La rubrica Teorie-Studii-Cer- 
cetări: Factorii psihici al con
cursului sportiv (autor prof, 
u.niv. dr. Mlhal Epuran), 
știința sportului — preocupări 
șl tendințe actuale (I) (cont, 
unlv. dr. Emil Ghibu), Aspec
te cu semnificații blo-psiho- 
sociale ale sportului feminin 
(conf. univ. Elena Firea, șef 
lucrări dr, Viorel L. Dlmltriu). 
Abordarea sistemlcă ta edu
cația fizică (HI) (lector 
unlv. dr. Mariana Marolica- 
ru), Aspecte ale reglării și 
autoreglării «țărilor psihice 
pre st intra eompetlțlonale la 
sportivii de performanță (psi
holog Marian Nlculeseu) • 
Educația fizică șl «portul ta 
invățămînt: Ședințele de ca
tedră — mijloo de perfecțio
nare a profesorului de educa
ție fizică (prof. Dumitru So- 
lomel, prof. Viorel Totescu). 
Despre algoritmlzare ta edu
cația fizică școlară la clasele 
v—vm (prof. Alexandru 
Hamza, prof. Mariana Hamza)

• Tehnlcă-Metodică-Antrena- 
ment : Priorități șl orientări 
actuale ale procesului de pre
gătire în gimnastica de înal
tă performantă (prof. Nlcolae 
Vieru). Aspecte ale pregătirii 
în probele de pistol (II) (an
trenor emerit Gheorghe Cor- 
bescu) • Medicină sportivă : 
Eficienta contențlel adezive în 
traumatismele genunchiului 
(dr. Gheorghe Dumitru) • O- 
pinil-Consultatil t Semnifica
țiile intrării municipiului Ba
cău tn circuitul înotului de 
mare performantă (prof. Mir
cea olaru), Noutăți ta regula
mentul probelor ' *" “
(șef lucrări Elena

Modalitatea eea 
de procurare a 
ducațle Fizicii șl 
Abonamentul.

de atletism 
Plocon).
mal siguri 
revistei E- 
Sport este

de 
un 
ea 
405
a-

VO1N- 
(3-3). 

echipe 
frun- 
dato- 

în joc

TTMT- 
MU- 

GLO- 
(4-2): 
C.S.M.

TINERI LA PORȚILE AFIRMĂRII
• A.S.A. Constanța a cucerit pentru a 12-a oară troieni

• RULMENTUL BRAȘOV — 
LAROMET BUCUREȘTI «50—4791 
(5—1). Fără un nivel tehnic ri
dicat, partida a fost la discreția 
brașovenilor, cu I. Tismănar — 
880 — cei mal bun realizator. De 
remarcat faptul că el a intrat pe 
nlstele de concurs fără să aibă 
un antrenament prealabil după 
un tratament la Eforie Nord. De 
la oaspeți a dat satisfacție, doar 
!n parte, Gh. Marin — 834. (C. 
GRUIA — coresp.) • META
LUL ROMAN — GLORIA 
BUCUREȘTI 5207—4936 (6—0). Li
derul învingătorilor a fost I. 
Iscluc — 884, la două popice di
ferență situîndu-se colegii lui D. 
Popa șl C. Gogu — ambii 082. 
De la Gloria doar N. Lupa — 
865 — a atras atenția. (M. CHI- 
RIAC — coresp.) • CARPAȚI 
SINAIA — VOINȚA BUCUREȘTI 
4028—4778 (4—2). Meci fără prea 
mari probleme pentru gazda, în 
care I. Ovldiu — 903 — a avut 
cel mal bun rezultat din cei 12 
popicari intrați pe pistă. Oaspe
ții au „mișcat" ceva doar prin 
C. Bănescu — 841. (V. FELD
MAN — coresp.) • OLIMPIA 
REȘIȚA — AURUL BAIA MARE 
5666—5430 (4—2). Rezultatele mari 
obținute pe această arenă nu ne 
mal impresionează. Pe pistele 
din afară (cu amărăciune ne 
amintim de oele, de la „mon
diale") nu prea ne putem lău
da cu asemenea rezultate. In 
această partidă s-au evidențiat 
C. Virtic — 1002 (!) șl juniorul 

Constantin — 952 de la gaz
de, băkmărenll impunîndu-se 
doar prin S. Boariu — 048. (P. 
FUCHS — coresp.) • CON
STRUCTORUL GALAȚI — OLIM
PIA BUCUREȘTI — 4937—4947
(4—2) o C.F.R. TG. MUREȘ — 
CHIMICA TtRNAVENI 5033— 4937 
(4—2) • VICTORLA C.F.R. TI
MIȘOARA — ELECTROMUREȘ 
TG. MUKEȘ 4890—4874 (2—4) •
METALUL HUNEDOARA — UNIO 
SATU MARE 5115—5115 (2—4) • 
CONSTRUCTORUL TG. MUREȘ— 
TEIINOUTIT.AJ ODORHEIU SE
CUIESC 5041—4775 (5—1) ©
CHIMPEX CONSTANȚA — C.F.R. 
CONSTANTA 4917—4842 (4—2).

A.

stanța), Andri 
Mariana Gali 
ZULTATE: C 
5—1 cu C.S, A 
torul Brașov, 
C.S.Ș. 2 IJ 
ȘTIINȚA 5— 
5—1 Cq^ract 
cu Tranorul 

DENBERG -
ZALAU. R 

lor a fost ec 
TAGCM C. 
Craiova, care 
viusă, rcușinc 
secund în sei 
diotelinica C. 
își menține 
in schimb, e 
retrogradare, 
C.S.Ș.-I.P.C. 
aflindu-se la 
te. S-au evlc 
un, Aurelia 
Coroiann (Ci 
canu, Danie 
zău), Rodica 
Vintilă (Zal; 
(Slatina). Rl 
STRUCTORIJ 
tehnica, 0—4 
cu Elcond ;
5—1 cu Ener 
cond ; EI.CO 
getica. (N. D

M
CLUJ-NAP 

titlului, jucăt 
sitatea A.S. 
men(in rieinv 
samcntului, A 
C. Ignat, C. 
rescu nlcătu 
cea mal bu 
meniului (ai 
M. Bobocîcă 
UNIVERSITY 
Universitatea 
structori^^n

Napoca
9—8 cu C.S.R 
sitatea II ; C 
versitatea II.

BUCUREȘ1 
lui IMG con 
fășurat sub 
echipei Stiro 
Bucureșli. ce 
astfel, «iți: 
greu de vrez 
etapele urm< 
TE : SPART. 
9—5 cu Sticl 
Voința S. M 
cu Voința, 9- 
INTA 9—8 ci

CONSTAN’ 
derii de forr 
mâții, constă 
(a C.S.Ș. 2 I. 
în fruntea c 
dențieri : J 
(Constanța), 
(București), I 
REZULTAT!-: 
cu Mecanic; 
9-6 cu Hi 
C.S.Ș. Buzfti 
Tehnout

utilaj, 9^T 
ITIDROTEHÎ 
noutila.j. (CH 
coresp.).

Intrată în tradiție, „Cupa 
Callatis" la oină — organizată 
de C.J.E'.F.S. Constanța prin 
comisia sa de specialitate — 
a ajuns la a 14-a ediție. Des
fășurate, ca în fiecare an, pe 
stadionul 
Mangalia, întrecerile au reunit 
echipele " ‘
Metalul Tîrgoviște, întreprin
derea mecanică poligrafică 
București, Liceul agro-indus- 
trial Poarta Albă (județul Con
stanța), Dinamo Marea Neagră 
și Grănicerul Constanța. îm
părțite în două grupe valorice, 
formațiile menționate, în rîn- 
dul cărora s-au remarcat nu
meroase talente, multe la pri
ma lor evoluție publică, au 
furnizat meciuri atractive, pre
sărate cu acțiuni rapide, atit 
pe culoarul de ducere, cît și 
pe cel de întoarcere, fiind 
punctate cu reușite lovituri 
peste linia de fund a tere
nului.

Așa cum se anticipa, meciul 
care urma să decidă pe adver
sara deținătoarei trofeului, 
A.S.A. Constanța, tn vederea 
stabilirii echipei laureate pe 
anul 1938, a adus față In față 
pe laminoriștl șl dinamovlști.

„23 August" din

Laminorul Roman,

Cu un evident plus de expe
riență și tehnică, oiniștii din 
Roman au cîștigat cu 11—5. 
Partida finală dintre Lamino
rul Roman și A.S.A. Constan
ța, cu realizări tehnice deose
bite, a fost apreciată de pu
blic, militarii constănțeni, bine 
conduși de antrenorul Mircea 
Tomescu, reușind să cîștige în- 
tîlnirea cu 14—10 și să cuce
rească astfel, pentru a 12-a 
oară, trofeul. De la învingă
tori s-au evidențiat Iulian 
Cherecheș, un centru mijlocaș 
Inspirat, Coste! Popa, Mihai 
Ionescu, Aurel Mocanii, Alois 
Benea, Iulian Dumitrașcu și 
Valerică Damian, care se 
nunță ca virtuozi mînuitori 
mingii și bastonului.
în „Cupa Callatis", care 

cîștigă de la o ediție la alta 
în valoare, s-au mai impus a- 
tenției și alți tineri care bat 
tot mai insistent la porțile a- 
firmării. Ca și specialiștii care 
urmăresc competiția, credem 
că ea ar putea constitui o a- 
devărată rampă de lansare a 
elementelor talentate dacă va 
fi deschisă numai jucătorilor 
pînă la 21 de ani.

Troian IOANIȚESCU

STEAUA
S-A DETAȘAT DECISIV

Cu patru etape (duble) înain
tea încheieriil campionatului pri
mului eșalon voleibaliste, jldtera 
— Steaua — s-a detașat In frun
te, la 5 victorii fată de a doua 

Practic, , 
posesia

„roș-

a- 
ai

clasată, Dinamo, 
albaștrii" se șl văd fin

IN „B

unud nou titfllu. Iată clas a men-
tul

1. STEAUA BUC. 22 19 3 58:24 41
2. Ddinaimo Buc. 22 14 8 51 :32 36
3. Undiv. CFTT CV. 22 11 11 43:40 33
4. Viiitoru.l Bc. 22 11 11 43:45 33
5. Elcond Zal'ău 22 8 14 29:45 30
6. Tract. Bv. 22 3 19 20:58 25
7. Expl. B. M. 22 18 4 57:22 40
8. RefltoniuH Săv. 22 15 7 54:28 37
9. r S.M.U. Sv. 22 14 8 44:40 36

10. Electro mures 22 12 10 44 :35 34
11. CSU Săinăt. Or. 22 5 17 28:54 27
12. „Poli" Tmș. 22 2 20 15:63 24

Si die C.J.E.F. 
selecție s-a îi 
mărturisea pr 
inspector în 1 
nă de... numi 
spertivă) ?i c 
fi asistat la i 
tor niivel sp< 
la fete. Pe pr 
tuat echipele 
gic Craiova ( 
17 Pitești (bă

FINALELE

ACJIUNE DE SELECȚIE PENTRU GIMNASTICA 
LA C.S.Ș. „CETATE" - DEVA

Clubul Sportiv Școlar „Cetate" din Deva organizează, la £ 
data de 5 iunie a.c„ o acțiune de selecție pentru recrutarea ; 
de fetite cu aptitudini la gimnastică sportivă ce urmează • 
a fi cuprinse fa clasa I a anului școlar 1988—1989 la • 
Școala generală nr. T din Deva, strada Alexandru Sahia Z 
nr. 5. Se pot prezenta la acțiunea de selecție fetite din '■ 
toată țara. Relații suplimentare la sediul școlii si la tele- '■ 
fonul 956/17015.

AU PROMOVAT
tn urma câmp! o natului de cali

ficare, desfășurat în București, 
următoarele echipe masculine au 
promovat In Divizia B de tine
ret : A.S.A. Buzău, „U" Electro
nica CIuj-Napoca, Nlcollna lași, 
știința Conpref Constanța. De 
azi pină dumtatcă, în sala Olim
pia din Capitală1, este programa
tă competiția similară, ia femi
nin.

CAMPIONATUL 
ȘCOLILOR GENERALE

Bună idee organizarea (temei
nică) a acestei competiții 4a 
M.E.I.) la nivel național ! La 
faza fflnală a întrecerii (cîte 8 
echipe participante) desfășurată 
recent la Suceava — tntr-o or
ganizare ireproșabilă, asîguraită 
de Inspectoratul școlar județean

• La Piatra 
șurat faza fis 
Republican de 
au luat parte 
șl titlul au 
C.S.Ș. Piatra s 
prof. Viorel Ko 
cu 3—0 pe C 
(locul 2). cu 
Constanta flioc 
C.S.S. Rm. Vî 
C.S.Ș. Caransc 
3—1 ne C.S.Ș. 
In urma turn 
miati 1 B. Szl
— cel mal bu 
cea (Constant 
trăgător, R. M
— cel mai < 
Fl. Jura vie (S 
tîinăr șl de ț 
IIARIA, cores)
• Turneul 1 

•II, desfășurat
cîștlg de caii. 
C.S.Ș. Tricolo 
leazul" urmat 
formațiile c 
școlare din P 
ceava, Lugoj i 
mi'eri : Danie
— eea mal 
Mirela George: 
mai bună trl 
Nicolae (Ploi 
completă.
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Turneul final al juniorilor republicani

24 DE CONCURENTE 
ÎN GRUPELE

PENTRU 6 LOCURI
SEMIFINALE

eținătorii 
i Uriiver- 
iiova, se 
mtea cla- 
C. Toma, 
îug. Flo- 
liscutabil, 
i a mo-

Bălan, 
LTATE : 
1—0 cu 
cu Con-

I
I
I
I

Univer- 
cu Uni-

a Liceu- 
s-au des- 
iominării

C.S.Ș. 1 
snsolidat, 
ăM este 
i ceda în 
ZULTA- 
1 IMGB,

9—1 cu
IA 9—5 
JB ; VO-

I
I
I
I

îdul 
lalte for- 
la Știin- 
î detașat 
lui. Evi- 

Simion 
Grigorc 

(Buzău) 
FA 9—8 
SuCurești, 

C.S.M.- 
a C.S.Ș. 
tME- 

hno- 
îica ; 

cu Teh- 
[BERG —

scă- I
I
I
I
I
I

isda de 
cum ne 
Scarlat, 

îiba pil
de per- 

a de a 
promiță- 
nai aiies 
1 s-au si- 
pedago- 

olid nr.

ORI II
a desfă- 
icursulul 
, la care
Victoria 

fortnațlei 
ntrenor a 
a învins 
i 
Î-S.Ș.
3—0 
«1 șl
5) și 
ocul ... 
fost pre- 
a Mare) 
, I. Col
ma,i bun 
i Neamț) 
Stor și 
cel mai 
a. zA-

Mare
1 

pe 
pe 
cu 
6).

tioarelor 
I, a dat 

locale 
iihal Vi- 
nont. de 
sportive 
u, Su
re. Pre- 
Suceava) 
ică boare, 
) — cea

Felicia 
ucătoare

In mijlocul „tricolorilor", o 
atmosferă de încredere. Hagi 
își aduce aminte că a mai ju
cat. cu o 
ză. meci 
rul de 
„bătrini" 
nescu), își 
0—0 cu 
„Țara lalelelor", cînd „1 
rii“ au aliniat atacul Lucescu — 
Dumitrache — Iordănescu, an
trenorul Stele) regretînd și as
tăzi o imensă ocazie pierdută 
după o cursă de vreo 60 de 
metri. Din 
„tricolorii" 
landa care 
tru turneul 
și în 1974 
și Van Haneggem se pregătea 
pentru turneul final al C.M. 
din 1974, cînd olandezii au 
fost la un pas de titlu.

Din tabăra olandeză, 
sînt puține. Antrenorul 
Michels, cu severitatea 
noscută, își pregătește 
tn cantonamentul de la Zeist. 
El nu a dat contur definitiv 
formației sale, dar din discu
țiile cu gazetarii și dintr-o 
prognoză a ziarului „Alge- 
meen Tagblad" se pare că for
mula finală va fi următoarea :

Van Breukelen — Troost, R. 
Koeman, Rijkaard, Van Tigge- 
lcn — Vanenburg, Van Aerle, 
Muehren, Van’t Schip — Gullit, 
Bosman.

Surprinde, desigur, absența 
celebrului Marco Van Basten,

selecțion-ată olande- 
încheiat cu 
0—0. Cei 
(Lucescu, 

aduc aminte de un 
Olanda, tot aici, în 

.tricolo-

soo- 
mai 

Iordă-

păcate pentru noi 
întîlnesc acum O- 
se pregătește pen- 
flnal tot așa cum 

Olanda lui Cruyff

veștile 
Rinus 

sa «u- 
echipa

A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ JțJ £ Q I țj N R
• Cu jocul de astăzi, de la Amsterdam, reprezentativa noas

tră ajunge la partida a 404-a din tntreaga ei activitate. Bilanțul 
celor 403 întilniri susținute pînă acum este următorul :

403 164 104 135 670—613
• Selecționatele României fi Olandei s-au mai intilnit pînă 

acum de șase ori. Iată tabloul acestor jocuri :
27 mai 1924 (Paris) : 0—6 (meci pentru turneul olimpic)
5 iunie 1968 (București) : 0—0 (meci amica]!)
2 decembrie 1970 (Amsterdam) : 0—2 (meci amical)
5 iunie 1974 (Roterdam) : 0—0 (meci amical)
6 aprilie 1976 (Roosendal) : 3—0 (prel. J.O.)

14 mai 1976 (București) : 5—1 (prel. J.O.)
• Iată fi numărul de selecționări ta echipa națională a jucăto

rilor convocați pentru meciul de astăzi: PORTARI — Lung (32 
de ani; 50 partide in echipa A), Moraru (32—39 A) ț FUNDAȘI 
— Iovan (28—21 A), Redtnic (26—61 A), Bumbescu (28—10 A), Be- 
lodedici (24—14 A), Andone (27—35 A), Rotariu (27 — deb.), I. 
Varga (28 — deb.) t MIJLOCAȘI — Safoău (22—4 A), BOloml (35— 
107 A). Klein (29—64 A). Hagi (23—41 A), Mateuț (23—32 A), iMr 
pescii (20—1 A) î INAINTAȘI — Lăcătuș (24—23 A), Cămătaru
(30—62 A), Geolgău (27—24 A).
• Conducerea tehnică a primei reprezentative este asigurată de

cuplul Em. Jenei — ~ . .............................
putai la 8 octombrie 
de astăzi este a 16-a 
lor doi tehnicieni.

dar Rinus Michels, 
gent decît... A. C. Milan, 
sideră că vedeta sa nu a 
încă ritmul... olandez după în
delungata întrerupere de acti
vitate în urma accidentului eu- 
noscut. Oricum, echipa Olandei 
rămîne o forță, o „combinată 
europeană" în care P.S.V. Eind
hoven este reprezentată prin 
portarul Van Breukelen, stope
rul Koeman și primii doi mij
locași ; Ajax e prezentă prin 
Muehren, Van’t Schip și talen
tatul Bosman, care a produs 
o frumoasă Impresie în finala

C. DrăgUișin incepind cu meciul nr. 389, dit- 
1986 (România — ~
care

'UHă vii* ntcuitj ypr. uoa. un

Israel 4—2). Deci inttlnirea 
te desfășoară sub responsabilitatea ce

mai exi- 
eon- 
găsit

mWWW 
cu Malines, susținută în Infe
rioritate numerică.

Partida va începe la orele 
21,15 (ora Bucureștiului) ri va 
fi condusă de danezul J. Gom- 
rat. Să sperăm că „tricolorii" 
vor reuși să se mobilizeze în 
mijlocul unui sezon dificil 
pentru ei, pentru a putea spu
ne că primul pas spre preli
minariile Mundialulul a fost 
făcut cu succes.

Astăzi, în șase mari centre 
fotbalistice ale țării, sînt pro
gramate primele meciuri din 
cadru) turneului final al Cam
pionatului Republican al ju
niorilor I, ampla competiție a 
fotbalului nostru juvenil, al 
cărei principal obiectiv rămî- 
ne acela de a descoperi veri
tabilele talente, de a le pre
găti în mod corespunzător pen
tru a constitui schimbul de 
mîine al jucătorilor divizionari 
de astăzi. Dar cum asupra im
portanței acestui campionat în 
aria fotbalului nostru vom mai 
avea prilejul să revenim, să 
ne oprim deocamdată asupra 
celor șase grupe 
întrecerii, care 
partide deosebit 
te și echilibrate, 
și cele de anul

La IAȘI, echipa pregătită de 
Mihai Bîrzan — unul dintre 
neobosițll descoperitori de ta
lente — Politehnica va primi 
replica a două formații foarte 
puternice, Oțelul Galați și 
Sportul Studențesc, aceasta din 
urmă fiind campioana din 1986 
și finalista ediției trecute. A 
patra echipă din grupă este 
C.S.Ș. Sibiu

La BISTRIȚA apare ca o... 
necunoscută doar Foresta din 
localitate, pentru că celelalte 
trei sint echipe evidențiate 
mereu in întrecerea junicri- jor; .................
talul 
șov,

La ...
te cu prima șansă formația 
Clubului Sportiv Școlar Olim
pia din frumosul oraș al Mol-

zonale ale 
programează 

de interesan- 
cum au fost 
trecut.

C.S.Ș. Aripi Pitești, Me- 
București și F.C.M. Bra- 

campioana ediției 1985.
PIATRA NEAMȚ pomeș-

devel, dar... “„și noi ne vom 
juca șansele cu ardoare", a 
firma antrenorul Gheorghe 
Vroșa de ia Chimica Tîrnă- 
veni, asociație de ia care și-au 
luat zborul spre consacrare 
numeroase talente. Mari șanse 
au tn această serie Rapid și 
S. C. Bacău, echipe robuste, 
care au jucat foarte bine în 
campionat.

La REȘIȚA o grupă cu două 
mari favorite, C.S.M.-ul din 
localitate și Steaua, și cu două 
outsidere, C.S.Ș. Oradea si Vi
itorul Craiova.

La SATU MARE este una 
dintre cele mai puternice gru
pe, Olimpia Satu Marc, Uni- 
versitatea Craiova, Petrolul 
Ploiești și Viitorul Tg. Mureș 
fiind echipe bine puse la punct, 
evidențiate pe întreg par
cursul campionatului.

La SIBIU vor juca Inter din 
localitate, Strungul Arad, F.C. 
Maramureș și Dinamo Bucu
rești, campioana țării, echipa 
antrenată de Constantin Fră- 
țilă, care-1 are în rîndurile ei 
pe Bucur șl Răducioiu, fun
dașul central șl vîrful de a- 
tac de la naționala de juniori. 
Dinamo pornește, deci, ca 
mare favorită și, așa cum ne 
spunea antrenorul ei, este 
ferm decisă să-și apere titlul 
cucerit anul trecut.

Premise pentru meciuri de 
bun nivel tehnic există sufi
ciente, rămîne de văzut care 
dintre cele 24 de echipe vor 
reuși să se califice pentru gru
pele semifinale de la Brașov 
și Piatra Neamț (9—11 iunie).

Laurențiu DUMITRESCU

In meci de verificare

DIVIZIA B

OȚELUL GALAȚI-LOTUL DE TINERET3-0
Ieri, la Gailați, a avut loc o 

partidă de verificare a lotu
lui de tineret, parteneră fiin- 
du-1 echipa Oțelul, care a ob-

ținut victoria cu 3—0 (1—0), 
prin golurile marcate de Agiu 
(miin. 13 — din 11 m), Drăgoi 
(min. 23) ți Podoabă (min. 75).

CÎȘTIGÂTORI, COPIII!
Clubul Sportiv Școlar Drăgășanl 

șl Comisia orășenească de fotbal 
au organizat al șaseilea turneu 
de mlnifotbal din acest an la 
Drăgășanl. cel prilejuit de Ziua 
Copilului,, 1 Iunie. La grupa 11— 
12 ani, clasamentul final a fost 
următorul : 1. F.C. Olt ; 2. Chi
mia Rm. Vîlcea: 3. C.S.S. Rm. 
Vîlcea. La gruipa 13—14 ani. pe 
primele trei locuri s-au clasat : 
1. F.C. Olt : 2. Chimia Rm. Vîl- 
cea ; 3. C.S.Ș. Drăgășani. Golge- 
terui întrecerii : V. Georgescu 
(F.C. 011) — cu 7 goluri. Alți

jucători evidențiațl : A. Savu 
(Chimia), D. Surugiu, N. Enă- 
chescu si D. Stanciu (C.S.Ș. Dră- 
gășani).

Multe ouvinte frumoase merită 
și antrenorii copiilor care au 
evoluat la Drăgâșanl, M. Savu, 
C. Pană, D. Popa, V. Enăchescu, 
Fl. Enache. ..Cupa 1 iunie", câș
tigată de F.C. - - - -
nată iie fostul 
Dinamo Pilteșd, 
ta conducerea 
din Drăgă'șani.

Olt, a fost tnm.1- 
golgeter al Tul

Lovin, aflat acum 
clubului școlar

LA PORȚILE BARAJULUI PENTRU „A“
Edftția 1987—1988 a campionate

lor diviziei secunde de volei a 
avut, în majoritatea seriilor, li
dere autoritare, care și-au pus 
ferm, de ia început, candidatura 
la Înscrierea In turneul de baraj 
pentru promovare în „A". La fete, 
bunăoară, C.S.M. Oțelul Tîrgo- 
viște, Calculatorul București și 
Maratex Baia Mare au dominat 
copios seriile respective. Doar în 
seria I a existat un duel mal 
string pentru primul loc între 
Toplitana Toplița (calificată în 
celle din urmă) și Metalotehnlica 
Tg. Mureș. In campionatul 
masculin. Calculatorul București 
(cu ex-dinamoviștii Enescu șl 
GHeanu In formație) șl

LA.T.S.A. Dacia Pitești s-au dis
tanțat serios de restul competi
toarelor, în seriile a Xl-a și, res
pectiv, a III-a, tn timp 
Delta Tulcea (seria I) 
concurentă destul de 
tn SARO Tî.rgovlște. 
deplin. Insa. în seria a 
de toate echipele au avut șanse 
Ia tocul I pînă In ultima etapă 
a returului ! Cu.m cele din Bala 
Mare șl Tg. Mureș (secunde ale 
divizionarelor A Explorări Mo
torul și, respectiv, A.S.A. 
tromureș) hu aveau dreipt 
intrare în baraj, locul s-a atri
buit echipei Electrotehnica Bis
trița.

ea C.S.M. 
a avut o 
incomodă 
Echilibru 
IV-a, un-

El ce
de

1. Toplitana
2. Metalotehniica
3. Fila’ura Făit.
4 Hldroteh. Fooș.
5. ACMRIC. P. N.
8. Penicilina n

CLASAMENTELE (în 
FEMININ

20 1« 4 52:22 36
20 15 5 50:24 35
20 9 11 35:41 29
20 8 12 32:43 28
20 7 13 28:43 27
20 5 15 23:43 25

1. CSM Oț. Tgv. 20 19
20 14

1 59:13 39
6 49:25 34
8 42:36 32

13 35:41 27

2.
3.
4.
5.
6.

Comerțul C-ța 
Chimpcx c-ța 
Braiconf Bir. 
ASSU Cv. 
Chimia Tr. M.

20
20
20
20

12
7
5
3

15
17

19:50 25
14:53 22

1. Calculat. Buc. 20 20 0 60: 6 40
2. I.T. București 20 14 6 46:24 34
3. Metal 33 Buc. 20 13 7 47:27 33
4. Voința Buc. 20 7 13 24:45 27
5. C.P, Buc. 20 3 17 17:52 22
6. Sipartac Stlrom 20 2 18 8:54 22
1. Maratex B. M. 20 19 1 59:14 39
2. GIGCTz Brașov 20 10 10 33:41 30
3. „Poli" Tmș. 20 9 11 43:34 29
4. ,.U“ E. CȚ.-N. 20 9 11 35:42 29
5. Armăt. Zalău 20 9 11 33 :41 29
6. Explormin C. 20 4 16 17:55 24

Echipele clasate 
barajul pentru

ordinea seriilor)
MASCULIN 

Delta T.1. CSM____ __
2. SARiO T-vdiște
1. CSU Galați
4. PECO Ploiești
5. Metalul Tgv.
8. Gloria Tulicea
1. Calculat. Buc.
2. Ranfd Buc.
3. Eteetra Buc.
4. I.M.G. Buc.
5. Prahova PI.
6. I.O.R. Buc.
1. IATSA D. Pit.
2. Oț. Dr. P. G.
3. CSM C-sebeș*
4. Metalul Hd.
5. Oltul R. Vilcea
6. C.F.R. Arad
1. Explorări II
2. Electrotehnica
3. ASA Elecbrom.
4. SiJv Șiimleu
5. Voința Alba I.
6. Chimia Zalău 

•) Echipă penalizată

20 15 5 49:25 35
20 14 8 49:24 34
20 12 8 44:31 32
20 9 m 34:41 29
20 7 13 27:46 27
20 3 17 17:53 23
20 19 1 W: 8 39
20 13 7 46:37 33
20 10 10 42:37 30
20 9 11 35:42 29
20 6 14 27:50 26
20 3 17 21 S6 23
20 17 3 53:13 37
20 10 10 32:33 30
20 10 10 33:35 29
20 8 12 32:39 28
20 8 12 30:39 28
20 7 13 26:47 27
20 11 9 45:36 31
20 10 10 37:36 30
20 10 10 33:40 30
20 10 10 38:39 30
20 10 10 35:45 30
20 9 11 40:35 29

locul 6 în serii au retrogradat. Cele calificate în
(clasate pe locui 1, cu excepția ultimei serii).................... ..... șJ

pe 
,,A“ , _______ _

vor susține această competiție la Buzău (f), între 3 și 5 iunie, 
la Focșani (m‘, intre 10 șl 12 Iunie.

Rubrică realizata de : Aurelian BREBEANU

O INTERES deose
bit dumilnlcă față de 
meciul A.S.A. Pro
gresul Timișoara — 
F.C. Bihor, sta iloniul 
U.M.T. dovedlindiu-se 
nelncăpătoT pentru 
eel dbrndci să vadă 
această partidă. Mal 
ales pe lidera seriei 
a III-a, echipa oră- 
deană, dar și pe am
bițioasa formație ti
mișoreană, cane la 
prltma el participare 
ta Diviizia B s-a com
portat mai mult de
cât onorabil, pledând 
pentru această afir
mație poziția ei ta 
zona de mijloc a cla
samentului. • „Alta 
era replica echipei 
dacă nu lipseau cei 
6 titulari" — spu
neau după meci, evi
dent abătuți de ta- 
frîngerea favorițlnor 
lor, spectatorii afiați 
lângă locul rezervat 
presei. Care au fost 
absenții 7 Leu, Giu- 
chlci si Hosu — pen
tru cumul de carto
nașe, Labu — sus
pendat, Lehman șl 
Bodea — acciiienitați. 
• La diferența evi
dentă de valoare si 
experiență competâ- 
tională dintre cele 
două echipe se adau
gă si raportul date
lor tehnice, toate fa
vorabile orădenilor i 
21—9 la suturi (11—5 
pe poartă) si 7—1 la 
comere. • Dacă me
dul ta sine a fost 
de nivelul Diviziei B 
(uneori cota jocului 
s-a apropiat si de ce
rințele primului e- 
șalon), nu același 
lucru se poate spune 
despre programul e- 
ditat, care le concu
rează cu argumente 
solide pe acelea de 
..A". Felicitări reali
zatorilor lui — M. 
Tolcea si B. Horosz. 
(A. V.).

,Va fl un meci 
care pe care- — eon- 
cMiiea fundașul cen
tral al gazdelor, 
Roșu. Și așa a fost 
• Două ,.mutări" 
inspirate aie antre- 
noruluii-jucător Gigi 
Mlulțcsou au decis ta 
mare măsură soarta 
meciului, Autobuzul

• ARBITRUL PAR
TIDEI DE LA LAȘI, 
V. Tltorov, a avut o 
prestație ireproșabilă. 
El ș-a achitat exem- 
par de sarcina (de
loc ușoară) pe care 
a avut-o, aslgurind 
partidei cursivitate șl 
dînd decizii corecte

are
Se

litehnica Iași 
atlta nevoie I 
impune o reconside
rare a procesului lor 
de pregătire, astfel 
tacit in campionatul 
următor „Poli" să 
revină acolo unde a 
fost ți unde M este 
locul, adică In Divi
zia A (P.Z.).

• ÎNAINTEA me- 
cduiul Autobuzul — 
Mecanică Fină, ten
siune la ambele ves
tiare. Fiecare echipă 
avea nevoie de Cele 
două puncte ca die

Pe „cartea contraatacului*, folosită bine doar 
in primele 40 de minute, Mecanică Find (in 
imagine cu Constantinople! ’ ------ - -
Avram și Mulțescu) 
Dar Autobuzul avea 
rezultatul...

(in 
la balon, intre 

a obținut două goluri, 
să întoarcă spectaculos 

Foto : Eduard ENEA

refăcând de la 0—2 șl 
cîstigînd de o ma
nieră indiubiitabiiă : 
în locul „vîrfulul" 
Dochia (neconvingă
tor) a intrat Nico- 
lae, bătăios șl vivace, 
iar în locul lui Ditu 
un foarte activ, teh
nic si constructiv 
Tone, mereu la obîr- 
șla unor acțiuni de 
atac surprinzătoare. E 
drept că si adversa- 

" ' să-lrii au... uitat ___
marcheze ! a Dacă 
Autobuzul n-a cîstl- 
gat ia un scor 
detașat, ta urma unei 
reprize secunde ta 
care sl-a sufocat pur 
Si simplu adversara, 
aceasta se datorează 
Si unor intervenții 
in extremis aie por
tarului oaspeților, 
Vochtn, care 

Intre 
mingi

pilns,
dbuă __
la șuturile lui 
șl Nlcolae (A.

mai

și prompte • încă o 
dată s-a văzut capaci
tatea profesională a 
Iul “ " "
care, 
alte 
să elaboreze 
adecvată 
concrete __ ----
rit, așezîndurși elevii 
cu judiciozitate tn 
teren, aceștia apărîn- 
diu-se cu exactitatea 
cunoscută și Dansând 
contraatacuri ce an 
creat deseori panică 
In rândurile defensi
vei ieșene. • Ce se 
întâmplă cu Gheor
ghiu, Burdujan șl Pa- 
velluc, jucători experi
mentați, de care Fo-

Emanoll Hașoti, 
ca ta atâtea 

rânduri. a știut 
—j tactica 

condițiilor 
ale întâlni-

• ATÎT DE catego
rică a fost domina
rea gazdelor ta par- 
tawn de la Slobozia, 
de credeai că ialomi- 
țenii ocupau locul 4 
înaintea meciului si 
nu focșenenii. Ra
portul șuturilor, 15—2 
(pe poartă 10—1) Si ai 
comerelor, 11—1, stat 
edificatoare ta evolu
ția celor două echipe. 
Dacă scorul nu • 
fost și mai mare, a- 
ceasta se datorează 
atât portarului Paras- 
chtv (cu intervenții 
de ultim moment), 
cît și ratărilor ta 
lanț ale lud Constan
tin, Vlntilă si Mus- 
taeă. • La apariția 
echipelor pe teren și 
ta cursul jocului, nu 
mică a fost surprin
derea spectatorilor 
care nu puteau dis
tinge numerele de P« 
-tricourile jucătorilor 
echipei oaspete. A«t 
de sterse erau, incit 
cu greu puteau fi 
observate lin tribu
nă. • "
Unirea 
făcut 
partidă 
matte 
totuși, ,, dispecer'

Ou toate că 
Slobozia a 

diuimintcă o 
bună, în for- 
sie cunoaște, 

liiipisa u-nud. 
care 

limpezească jocul e- 
cWirei. Poate că apa
riția lui Gache ta 
viitoarele 4
— deosebit de 
tante pentru 
ialomlteană — 
dona acțiunile 
chlpierilor săi. (ȘT. D).

partide 
impor- 
echlpa 
va or- 

coe- t

ADMINISTRAȚIA DI STAT IOTO-RRONOSPORT INrORMTA7.A

a res- 
altele, 

de goi
Pirvu 

B.).

• Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES de astăzi, miercuri, 1 
iunie, va avea loc in București, 
tn sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2, taeepînd de la ora 15,50. 
Aspecte de la operațiunile de 
tragere vor fi difuzate pe pro
gramul I, la ora 16,15. De ase
menea, numerele extrase vor fi 
transmise și în reluare, pe ace
lași program, la ora 23,05, și mîi
ne, joi, 2 iunie, la ora 8,55.

de mare Interes• Desigur că
și atractivitate se anunță șl con
cursul PRONOSPORT al săptă
mânii, care cuprinde partide din 
sferturile de finală ale Cupei 
României șl din campionatul ita
lian — Divizia B. Dar lată care

• Cremonese ; 
Piacenza Messina ; 13.

Sambenedettese — Bari.
• Agenda acestei săptămînl 

mai cuprinde pe lingă tragerea 
obișnuită LOTO de vineri, 3 iu
nie (pînă la care au mal rămas 
doar DOUA ZILE pentru jmarea 
numerelor favorite), Si TRAGE
REA LOTO 2, programată pentru 
duminică, 5 iunie.

_________  ______________  PRONOSPORT DIN » MAI lSWf.
Cat. 1 (13 rezultate) : 3 variante 25% — autoturisme „Dada 1300“ 
(70.000 lei) ; Cat. 2 (12 rezultate) : 3 variante 100% a 14.087 lei Si U0 
variante 25% a 3.522 lei ; Cat. 3 (11 rezultate) : 39 variante 100% a 
1.472 lei si 1 790 variante 25% a 808 led. Report ia categoria 1 : 76.440 
iei. Autoturismele „Dacia 1300" de la categoria 1, obținute pe va
riante jucate 25%, au revenit partiicUpanților Zaharia Mircea din 
Gh. Gh.-Dej judlețul Bacău, Liță Vasile din Brașov și Mușat Marian 
dta București, care au obținut si cite o suită de câștiguri ta nu
merar.

stat toate cele 13 meciuri ale a- 
cestul concurs : 1. Rapid —
Sportul ; 2. Corvlnul — Dinamo; 
3. Univ. Craiova — Steaua ; 4. 
Victoria — C.F.R. Pașcani ț 5. 
Arezzo — Udinese ; 6. Atalanta 
— Bologna; 7. Barletta — Genoa; 
8. Lazio — Bnescia ; 9. Lecce — 
Catanzaro ; 10. Modena — Taran-

CIȘTIGURILE CONCURSULUI



între 3 fi 5 iunie, in Capitală

O NOUĂ EDIȚIE A 
LA POLO 

între 3 și 5 Iunie, în bazinul 
Dinamo din Capitală, se va 
desfășura o nouă ediție a tur
neului internațional de polo 
rezervat echipelor reprezentati
ve de juniori și dotat cu „Cu
pa Carpați". Tradiționala _ în
trecere reunește de această da
tă formațiile Bulgariei, Ceho- 
slovaciei, R.D. Germane, Po- 
loniei și României (prezentă cu • 
două garnituri).

Vineri și sîmbătă sînt pro
gramate cite două reuniuni, di
mineață de Ia ora 9 și după- 
amiază de la ora 17, duminică 
de la ora 9 urmînd să aibă loc 
ultima „rundă" și festivitatea 
de decernare a trofeului pus în 
joc.

Iată și lotul lărgit al repre
zentativei de juniori a țării 
noastre, din care vor fi alcă
tuite echipele A și B partici
pante la acest turneu: Cristian 
Șerban, Constantin Ghîță, Sil
viu Ceobanu, Nicolae Fulgea- 
nu, Mihai Sănescu, Eduard Ru- 
su, Victor Golan, Dan Ciocan 
(toți de la Rapid București), 
Florin Meilescu, Aurelian Gcor-

TURUL CICLIST Al ITALIEI
Caravana Turului ciclist al 

Italiei și-a continuat drumul, 
pe traseul Avezzano — Chian- 
ciano Terme desfășurîndu -se 
etapa a 8-a, cîștigată de fran
cezul Jean-Francois Bernard 
(251 km în 6h46:08). în clasa
mentul general continuă să șe 
mențină lider italianul Massi
mo Podenzana, urmat la 45 de 
secunde de Franco Chioccioli 
(Italia) și la 1:18 de Urs Zim
mermann (Elveția).

„CUPEI CARPAȚI" 
JUNIORI

gescu, Bogdan Băjenaru (Dina
mo București), Claudiu Bîrsan, 
Gabriel Miu, Dragoș Neagoe. 
Dragoș Anghel (Triumf Bucu
rești), Ștefan Clinceanu (Stea
ua), Florin Bonca, Cristian Pop, 
Alexandru Iszak, Gheorghe 
Cioară, Attila Szabo (Crișul O- 
radea). Antrenori: Eugen Geor
gescu și Răzvan Mustață.

PIESE FILATELICE SPORTIVE

CaMPiomAtelE 
nternahohalE 

□£ 
* MNASTICA.

ALE ROMANiEi :
CONSTANTA'

Constanța a găzduit în ultima 
perioadă de timp două compe
tiții internaționale, la care spor
tivii români au fost cei mai 
buni. Filateliștii de pe Litoral au 
realizat cîtevâ piese filatelice 
deosebit de interesante și cău
tate.

La „Top 12" pentru juniori 
la tenis de masă, au realizat 
două ștampile, una rotundă Și 
un flam publicitar. Ambele au 
fost aplicate și pe frumoase 
plicuri speciale (fig. 1 și 2).

„Campionatele internaționale

RONDA A 7-a A „MEMORIALULUI CAPABIANCA"
C. lonescu printre fruntași

„Memorialul Capablanca", tur
neu internațional de șah ce se 
desfășoară la Havana, a conti
nuat cu partidele rundei a 7-a. 
în grupa maeștrilor, Constan
tin lonescu a remizat cu Bor- 
jes, rezultatul de egalitate fiind 
consemnat și în întîlnirile Es- 

de gimnastică ale României" au 
fost marcate și de trei ștampile 
speciale, două comemorative și 
un flam publicitar, aplicate, de 
asemenea, pe plicuri speciale. 
Fetele sînt reprezentate prin- 
tr-un exercițiu la sol, iar băie
ții prin două aparate : cal cu 
minere și inele (fig. 3—5).

Realizatorii acestor frumoase 
miniaturi sînt Nicolae Jianu șl 
Virgil Moroianu. Ei promit noi 
nestemate filatelice.

DAN VINTILA
F.I.P.O. 

pinosa — Sariego și Arepcebia 
— Armas. Tempone l-a învins 
pe Boudy, iar Toinay a cîștigat 
la Nun. în clasament conduc, 
fiecare cu cîte 4,5 p, Constan
tin lonescu (România), Marcelo 
Tempone (Argentina), Jiri Nun 
(Cehoslovacia), Walter Arence- 
bia (Cuba) și Tibor Toinay 
(Ungaria).

ROLAND GARROS:

BECKER OUT !
în optimile de finală ale „In

ternaționalelor" de tenis ale 
Franței, ce se desfășoară pe te
renurile de la Roland Garros, 
s-a mai consemnat o surpriză 
de proporții, francezul Henri 
Leconte eliminîndu-1 pe vest- 
germanul Boris Becker, cu 6—7, 
6—3, 6—1, 5—7, 6—4 ! Tot în 
turneul masculin, suedezul 
Svenson a dispus cu 5—7, 7—6, 
6—1, 6—2 de compatriotul său 
Carlsson. La fete, în prima 
partidă din sferturile de finală, 
Graf — Fulco 6—0, 6—1.

BALCANIADA FEMININĂ
DE VOLEI

TIRANA, 31 (Agerpres). Me
ciurile din ziua a patra a Bal
caniadei feminine de volei de 
la Tirana s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Grecia — 
Iugoslavia 3—1 (—12, 10, 8, 12), 
Bulgaria — România 3—1 (11, 
—10, 9, 12), Albania — Turcia 
3—0 (13, 8, 6).

• PE SCURT •
BASCHET • Turneul interna

țional masculin de la Dortmund 
a fost cîștigat de selecționata 
Iugoslaviei, care a taitrecut în 
finală, cu 79—75 (36—38), forma
ția U.R.S.S. In partida pentru 
locurile 3—4, reprezentativa Ita
liei a dispus de cea a R.F. Ger
maniei, cu 83—79 (45—37) • La
Montevideo a continuat turneul 
preolimpic masculin 1 Brazilia — 
Canada 90—85, Mexic — Venezue
la 110—93, Porto Rico — Uru
guay 82— 80.

CICLISM • Turul Aragonuluî 
s-a încheiat cu succesul rutieru
lui spaniol Jose Reccio, urmat in 
clasamentul general de coechi
pierul său Francisco Mauleon 
(la 20 de secunde) șl de belgia
nul Luc Roosen (la 22 de se
cunde). Ultima etapă a revenit 
unui alt spaniol, lui Angel Sar- 
vazlo, cronometrat pe 110 Km in 
2h52:40.

ÎNOT • Clteva rezultate în
registrate în concursul Interna
țional de la Boca Raton (Flori
da) : 50 m liber f — Angela 
Mayers 26,04, 200 m spate f — 
Kristin Llneham 2:12,19, 200 m 
mixt t — Anna Petricevicl 
2:10,90, 50 m liber m — Andrew 
Baildon 22,95. 200 m spate m — 
Peter Berndt 2:02,89 , 400 m li
ber m — Artur Wojdat 3:53,15.

RUGBY a Așteptată cu deo
sebit interes, finala campionatu
lui Franței s-a disputat la Pa
ris, pe stadionul „Parc des 
Princes", la meciul dintre echi
pele Agen și Tarbes aslstînd ces
te 50 000 de spectatori. După o 
primă repriză egală, 3—3, jucă
torii de la Agen s-au desprins, 
cîștigînd cu 9—3 șl Intrînd ast
fel în posesia titlului a Selecțio
nata Angliei șl-a început turneul 
în Australia jucînd la Bally- 
more cu reprezentativa țării gaz
dă. Rugbyștii australieni, au în
vins cu scorul de 22—16 (13—13).

ȘAH a Turneul internațional 
feminin de la Baku a luat sfir- 
șlt cu victoria jucătoarelor so
vietice Velihanli șl Lelduk, am- 
bele cu cite 11 p din 14 posibile. 
Pe locurile următoare s-au situat 
Peiceva (Bulgaria) șl Lltlnskaia 
(U.R.S.S.), cu cîte 9 p. Gabrie
la Stanclu a totalizat 4,5 p.

JUDOUL ARE RESURSE PENTRU A IEȘI DIN IMPAS
(Urmare din pay. 1) 

mult al doilea meci și nici li
nul dintre ei n-a ajuns mă
car în recalificări.

Se știa cu certitudine că e- 
diția „europenelor" din acest 
an — cînd au loc și Jocurile 
Olimpice — va fi necruțătoare 
chiar și pentru sportivii cu 
multe „trese". Un singur exem
plu — dintre multe altele — 
ni se pare suficient : campio
nul olimpic și mondial al „mij
lociilor", austriacul Peter Sei- 
senbacher, a obținut, cu mare 
dificultate, doar „bronzul" la 
Pamplona. Pentru că aici 
au reușit să urce pe po
dium — ba chiar să cuce
rească titluri continentale — 
și unii judoka despre care ori- 
cît am scotocit întreaga „ar
hivă" nu l-am găsit pe po
ziții sus-puse. Bunăoară, cam
pionul la „superusoară". sovie
ticul Amiran Totikașvili, a fost 
debutant, „aurul" de la „semi- 
ușoară" a revenit altui debu
tant, francezul Bruno. Carabe- 
ta. Iar cehoslovacul Jiri Sosna 
a devenit campionul „semi
greilor" după ce se clasase pe 
locul secund la........Internațio
nalele" României, din aprilie.

Este, așadar, cert că mult 
rîvnitele medalii ale recente
lor „europene" au fost obținu
te numai de concurenții bine 
pregătiți din toate punctele de 
vedere. Ce Ic-au lipsit, de 
fapt, celor 4 sportivi români 7 
Mai întîi — după cum am

AVANTAJUL „TERENULUI PROPRIU"- BINE VALORIFICAT
(Urmare din pag 1) 

exactitate tehnică reușită de 
piteștean. Aflat la puțină vre
me după start în poziția 11, 
Grigoraș și-a evaluat „electro
nic" posibilitățile și a revenit 
tur după tur, depășind unul 
după altul concurenți de recu
noscută valoare, pilotînd eu 
toții mașini Lada 1300 — ceho
slovacul Dosek, sovieticii Kat- 
saj și Serov bulgarul Gerov. 
Cum liderul (vreme de 20 de 
tururi din cele 28) Grigoriev 
avea să abandoneze în urma 
spargerii unui piston, cum alți 
doi fruntași, bulgarii Antov și 
Ivanov, au fost declasați cu un 
minut pentru start furat, iată-1 
așadar pe Grigoraș ureînd pe 
un meritoriu loc 3, care îl 
menține în vîrful unei ierar
hii internaționale. Poziție pe 
care șl-a consolidat-o datorită 
unei exemplare seriozități, a 

văzut la fața locului — încre
derea în posibilitățile lor. Dra
goș Bolbose (superușoarâ) a 
făcut cam tot ce a vrut în 
fața unui adversar portughez 
și a altuia cipriot. Cînd însă 
i-au apărut în față judoka de 
o oarecare clasă — trei la nu
măr — na mai știut cum să 
iasă basma curată. Și n-a ieșit. 
Numai cu unul dintre ei, Hel
mut Dietz (R.F.G.), medaliat 
cu bronz anul trecut, a ter
minat Ia egalitate — primind 
— și nu unanim — decizia la 
hanței. Bolbose are, totuși, 
scuza unei nefericite acciden
tări la mîna dreaptă. Ștefan 
Nagy (ușoară) a trecut și el 
de doi adversari (un portu
ghez și unul din Liechtenstein), 
dar l-au învins înainte de li
mită alți doi șl a trecut pe 
banca eliminaților. Florin Las- 
cău (semimijlocie). la cei 19 
ani ai săi, s-a speriat pur și 
simplu cînd a văzut că luase 
un avantaj apreciabil (yuko) 
în fața campionului european 
și medaliat cu argint Ia C.M. 
de anul trecut, sovieticul Bașir 
Varaev. Simțindu-i „pulsul", 
rutinatul adversar l-a „admo
nestat", apoi, categoric. Tot din 
cauza lipsei de îndrăzneală a 
pierdut si partida cu Torsten 
Brechot (R.D.G.). O singură 
dată șl-a „luat Inima în dinți", 
în duelul cu polonezul Janusz 
Wincenciak și ipponul în fa
voarea sa a fost consemnat ime
diat. în ceea ce îl orveste 
pe mijlociul Petre Anîțbâîe, 
totul e clar : două meciuri, 

unei pasiuni rar întâlnite pe 
care o pune total în slujba 
automobilismului. Colegii săi 
de echipă. Dinu Silviu și O- 
vidiu Mazilu (iată deci că 
ICSITA a avut doi reprezen
tanți în lotul național), merită 
și ei frumoase aprecieri, fă- 
Cînd excelente curse tactice șl 
contribuind ca reprezentativa 
noastră să ocupe locul secund 
în clasamentul general la a- 
ceastă grupă. La grupa E : a- 
bandonurlle lui Hirschvogcl 
(cutie de viteză spartă la antre
namente) și Pctcanu (ambre- 
îaj deteriorat după primele 
tururi) ne împiedică să tragem 
o concluzie categorică. Ori
cum. fruntașii grupei, în spe
cial concurenții sovietici, au 
arătat limpede că dispun de 
mașini mult mai puternice, de 
o tehnică de piloțaj îndelung 
cizelată în numeroase con
fruntări prestigioase — toate 

două înfrîngeri, dintre care 
una ca la începători 1 Să mai 
precizăm că Anițoaie a fost 
și la C.E și la C.M. din 
1987...

Nemulțumit, firește, de com
portarea sportivilor, Anton 
Muraru, secretarul responsabil 
al federației, prezent șl el la 
Pamplona, n-a ocolit adevă
rul : „degeaba antrenorii au 
respectat planul de pregătire 
dacă n-au pus accent și pe 
calitate, antrenamentele neridi- 
cîndu-se Ia nivelul exigențe
lor actuale, sportivii din lot 
s-au menajat reciproc, lăsînd 
impresia că finalizează cu o- 
chii închiși orice atac: indivi
dualizarea și modelarea n-au 
fost făcute conform cerințelor, 
iar procedeele tehnice erau... 
telefonate, invitînd astfel ad
versarii să dea replicile po
trivite".

Dar — ne întrebăm — aceste 
carențe nu trebuiau constata
te și remediate... înainte 7

Judoul nostru poate să revi
nă în prim-plan. Sînt nu
meroși tineri talentați care au 
reale șanse de afirmare, iar 
trista experiență de la ultime
le două mari competiții tre
buie să-i aducă la realitate pe 
toți cei care pun preț,' fără 
acoperire, pe frumoasele suc
cese anterioare. Credem că 
Biroul Federal, Colegiul Cen
tral al antrenorilor și condu
cerea federației vor găsi so
luțiile cele mai bune pentru 
ca judoul nostru să iasă din 
impas.

acestea fâcîndu-i, deocamdată, 
inabordabili. Concluzie adînci- 
tă și de faptul că nici în pri
ma etapă a „Cupei Prietenia", 
la Most — Cehoslovacia, nu 
s-a izbutit vreo performantă 
notabilă.

Rămîn încă două etape din 
această competiție de bun ni
vel pe plan european, ia Riga 
și la Schleitz. Rezultatele me
ritorii obținute . acum la Re
șița, la grupa A, se impun a 
fi confirmate. Și s-a văzut clar 
că disponibilități tehnice si u- 
mane există, și Dacia 1310, și 
piloții noștri țin bine pasul. 
Credem însă că la grupa E 
totul trebuie să înceapă cu e- 
forturile federației noastre de 
specialitate de a asigura Iotu
lui reprezentativ inventarul 
tehnic necesar construirii u- 
nor mașini competitive. Alt
minteri va fi foarte greu, ca 
să nu spunem imposibil...

NOUA CAMPIOANA 
A BULGARIEI

Echipa sofiotă Vitoșa a cîști
gat un nou titlu în Bulgaria, 
acumulînd 48 p, față de cele 46 
trecute ta contul lui Sredeț So
fia. Pe locul 3, cu 39 p, s-a cla
sat Trakia Plovdiv. In ultima e- 
tapă, atît Vitoșa, cît și Sredeț au 
ieșit învingătoare : prima pe te
ren propriu, 6—1 cu Spartak 
Varna, cealaltă în deplasare, 2—0 
cu Pirin Blagoevgrad. Celelalte 
rezultate : Beroe Stara Zagora — 
Trakia Plovdiv 1—1, Lokomotiv 
Plovdiv — Botev Vrața 4—0, EUr 
Tîrnovo — Lokomotiv Sofia 3—1, 
Cernomoreț Varna — Minlor 
Pernik 2—0.
ITALIA S-A CALIFICAT LA J.O.

Selecționata Italiei s-a califi
cat pentru Jocurile Olimpice, 
terminînd pe locui 1 în grupa B 
(zona europeană), după ce, du

minică, a cîștigat la Reykjavik 
ultimul meci din preliminarii : 
3—0 (2—0) cu formația Islandei. 
Au marcat Carnevale, Romano și 
Vlrdis.

NICI O PROBLEMA 
PENTRU F.C. PORTO

Campionatul Portugaliei a 
programat etapa cu numărul 36,

La închiderea ediției

R.F. GERMANIA - ROMÂNIA 3-0 (1-0)
IN ULTIMUL MECI AL
DORTMUND, 31 (prin tele

fon de la trimisul nostru spe
cial). Chiar din startul acestui 
meci al grupei de calificare o- 
limpică, formația gazdă, care 
lupta pentru obținerea unui 
Ioc în turneul final (și l-a cîș
tigat prin victoria cu 3—0 în 
fața selecționatei noastre) s-a 
lansat într-o serie de acțiuni 
rapide, cu infiltrări pe extre
me și pătrunderi pe centru. 
Dar Stîngaciu, atent, a înde
părtat de fiecare dată perico
lul. Fotbaliștii noștri revin și 
echilibrează întrecerea. în min. 
17, Goanță execută, cu efect, 
o lovitură liberă de la 17 m și 
mingea este trimisă în corner 
de Sauer. Remarcăm, apoi, su
ita de acțiuni ale lui Vaișco
vici, care, cu mingea Ia picior 
driblează to-t ce îi iese în cale 
(min. 22 șl 24); dar, din pă
cate, nesusținut, acesta cedează. 
Asistăm la o nouă revenire a 
selecționatei vest-germane care 
are două mari ocazii (min. 30 
și 35), prin Mill și Wutke. în 
min. 38, înregistrăm deschide
rea scorului: arbitrul acordă, 
cu o oarecare larghețe, un pe
nalty la obstrucționarea în ca
reu a lui Klinsmann. Execr.tă 

lidera autoritară a clasamentului, 
F.C. Porto, realiztad o nouă vic
torie concludentă : 4—0 cu Fa- 
rense. Acumulînd 62 p, F.C. Por
to e virtuală campioană, căci 
Benfica n-are decît 50 p, iar 
Belenenses 45 p. Alte rezultate : 
Boavista — Benfica 1—1, Spor
ting Gljon — Chaves 0—0, Por- 
timonense — Penafiel 0—0, Ma
ritimo — Salgueiros 3—0, Covilha 
— Espinho 1—1, Setubal — Rio 
Ave 3—0, Elvas — Braga 0—0, 
Varzim — Academica 0—0, Gui
maraes — Belenenses 0—1. Așa
dar, 4 partide de 0—0 și un sin
gur succes în deplasare.

LUPTA STR1NSĂ 
iN CAMPIONATUL IUGOSLAV

Rezultate consemnate în etapa 
a 32-a a campionatului Iugosla
viei : Rad Belgrad — Steaua Ro
șie 2—0, Osijek — vardar Skoplje 
5—3, Zeleznicear Sarajevo — Ri
jeka 3—0, Sutjeska — Celik Ze- 
nlca 2—1, Hajduk Split — Velez 
Mostar 2—2, Dinamo Zagreb — 
F.C. Sarajevo 4—1, Partizan Bel
grad — Sloboda Tuzla 5—2, Rad- 
nicki Nis — Buducnost 3—1. 
Lupta pentru titlu continuă să 
fie strinsă : învinsă, Steaua Ro
șie Belgrad (42 p) mai păstrează 
un punct avans față de Parti
zan- și două față de Velez.

PRELIMINARIILOR J.O.
Wutke, Stîngaciu respinge și 
tot WUTKE reia în plasă: 1—0.

Din păoaite, în repriza a 
doua, relativul echilibru valo
ric se fringe în defavoarea e- 
chipei noastre, fapt de care 
profită gazdele, ele reușind să 
mai înscrie de două ori, în 
min. 55 și 70, prin același 
KLINSMANN. Echipa noastră, 
rămasă și fără Vaișcovici (ac
cidentat) nu a răspuns decît 
prin șuturi de la distanță, u- 
șor de apărat, cu excepția lo
viturii de cap a lui Antohi 
(min. 73), reținută in extremis 
de Kopke.

Arbitrul J. Martin (Anglia) 
a condus formațiile :

R.F. GERMANIA: Kopke — 
Reinhardt (min. 65 Zork), Sa
uer, Borowka, GORTZ — Fach, 
Funkel, WUTKE — HÂSSLER, 
KLINSMANN (min. 71 Ecks
tein), MILL.

ROMANIA: STÎNGACIU — 
Ciucă, Mirea, C. Solomon, Ad. 
Popescu- — Bălan, E. Săndoi, 
Goanță, Balint (min. 55 Cris- 
tea) — VAIȘCOVICI (min. 68 
P. Badea), Antohi.

Ion CUPEN
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