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Sub președinția tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

Proletari din țoale firile, unlfi-vi !

portul
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AE C.C. Al P.C.R

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, a avut loc, miercuri, 
1 iunie, ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat PROPUNERILE PRI
VIND MAJORAREA RETRI
BUȚIEI IN ANII 1988—1989.

Elaborate pe baza indica
țiilor și orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și în con
formitate cu hotărîrile Con
gresului al XIII-lea și Confe
rinței Naționale ale P.C.R., 
propunerile privind majorarea 
retribuției personalului mun
citor ilustrează, încă o dată, 
cu putere, grija permanentă a 
partidului și statului pentru 
ridicarea continuă a nivelului 
de trai material și spiritual al 
întregului popor, țelul suprem 
al politicii partidului, esența 
orînduirii noastre socialiste.

Aprobînd aceste măsuri, 
Comitetul Politic Executiv a 
hotărît ca, in 1988, să se treacă 
la majorarea cu 10 la sută a 
retribuției personalului 
citor. 
țiune 
1988 
doua

S-a
tribuțiilor să se efectueze în 
mod eșalonat. Astfel, în pri
ma etapă, august — octombrie 
a.c.,. se va asigura creșterea 
retribuției minime la 2 000 lei 
lunar. De această majorare vor 
beneficia circa 2,5 milioane de 
oameni ai 
tineri aflați 
activitate.

Comitetul 
subliniat că 
cenluată a 

mun-
Această importantă ac- 
va începe la 1 august 

și se va încheia în a 
parte a anului viitor, 
stabilit ca majorarea re-

muncii, îndeosebi 
în primii ani de

Politic Executiv a 
majorarea mai ac- 
retribuțieî perso

nalului muncitor cu venituri 
mai mici reflectă preocuparea 
statornică a partidului și a 
secretarului său general de a 
crea condiții mereu mai bune 
de viață tuturor oamenilor 
muncii, în deplină concordan
ță cu principiile eticii si echi
tății socialiste.

în lunile noiembrie și de
cembrie se va aplica majo
rarea pentru, personalul mun- 

... pînă la 
această pe- 

retribuția a 
de oameni

citor cu retribuții 
2 250 lei lunar. In 
rioadă, va spori 
peste 1,8 milioane 
ai muncii.

In cursul anului 
asigura majorarea 
lelalte categorii 2. 
muncitor, cu retribuții

i viitor, se va 
i pentru ce
de personal 

_ ” __ ,21 tari
fare mai mari de 2 250 lei lu
nar.

Prin aplicarea majorării re
tribuțiilor, oamenii muncii vor 
beneficia de venituri supli
mentare însumînd 5,8 miliarde 
lei, în 1988, 24,4 miliarde lei, 
în 1989. In 1990, cînd toți oa
menii muncii vor primi pe în
tregul an retribuție majorată, 
veniturile suplimentare obținu
te pe această cale se vor ridi
ca la peste 29 miliarde lei.

Noile măsuri de majorare a 
retribuției reflectă cu putere

„REGATA ESSEN NE-A RECONFIRMAT POTENȚIALUL,

DAR TREBUIE SA CONTINUĂM IN ACELAȘI RITM"
ne declară antrenorul federal Victor Mociani

— După luni și luni petre
cute la bac și îu sala de for
ță, după o îndelungată perioa
dă do acumulări fizice și teh
nice, iată venit și momentul 
primelor mari verificări inter
naționale, în speță „Regata 
Essen" de la care abia ați re
venit. Cu ce concluzii ?

— în primul rînd, pentru 
a-și putea face și cititorii o 
părere cit mai exactă, trebuie 
să spun că această tradiționa
lă regată se apropie de dimen
siunile unui campionat mon
dial în toată regula. De pildă, 
acum au fost prezenți la star
turi aproape 1 700 de concu
rent! și concurente din 29 de 
țări !, mulți dintre aceștia fi
ind binecunoscuți campioni 
mondiali șl olimpici. A fost, 
deci, un test c’t se poate de 
edificator, asta vreau să spun.

— Cu atît mai îmbucurătoa
re sînt, așadar, victoriile în

sănătos
- o
vigoarea și caracterul 
al economiei naționale, ele în- : 
făptuindu-se în condițiile si- : 
tuației economice mondiale : 
complexe, cînd în unele țări ; 
are loc o reducere a venituri- ; 
lor oamenilor muncii.

Comitetul Politic Executiv a i 
exprimat convingerea că mă- i 
șurile de majorare a retribu- ■ 
ției vor mobiliza și mai pu- : 
ternic forțele și energiile 
creatoare ale tuturor oameni
lor muncii, în vederea reali
zării exemplare a planului pe 
acest an și pe întregul cinci
nal.

în continuare, Comitetul Po
litic Executiv a dezbătut si 
aprobat PROPUNERILE PRI
VIND PLANUL DE ȘCOLARI
ZARE SI NUMĂRUL DE 
BURSE PENTRU ANUL DE 
INVAȚĂMINT 1988/1989.

S-a subliniat că la stabilirea 
planului de școlarizare s-au a- 
vut în vedere orientările Con
gresului al XIII-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului, 
hotărîrile Congresului Științei 
și Invățămîntului, precum _șî 
propunerile ministerelor, insti
tuțiilor centrale și comitetelor 
executive ale consiliilor popu
lare.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că cifrele de școlari
zare pentru anul viitor pun în 
evidență atenția deosebită pe 
care partidul și statul, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o 
acordă dezvoltării și moderni
zării învățămîntului, integrării 
sale organice cu cercetarea și 
producția.

In noul an de învățămînt, se 
prevede ca 94 la sută din e- 
Ievii clasei a IX-a să fie pre
gătiți în licee cu profiluri in
dustriale, agroindustriale, sil
vice și economice. Vor fi cu
prinși, de asemenea, în clasa 
a IX-a de liceu, la învățămîn- 
tul seral, un număr sporit de 
elevi, față de anul școlar 
1987/1988, îndeosebi tineri ce au 
fost încadrați în producție in 
anii anteriori și care, potrivit 
actualelor reglementări, urmea
ză să-și completeze studiile în
vățămîntului obligatoriu de 
10 ani.

Comitetul Politic Executiv a 
relevat că planul de școlari
zare, măsurile întreprinse in 
acest domeniu, creează condiții 
ca, pînă în 1990, să se gene
ralizeze învățămîntul de 12 ani.

In anul universitar 1988/1989 
se înregistrează creșterea cu 
peste 1470 a numărului de 
locuri la învățămîntul de zi, 
în special tehnic și economic.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat, totodată, propunerile 
privind numărul de burse ce 
vor fi acordate elevilor și 
studenților în anul de învă
țămînt 1988—1989, apreciind că 
ele asigură condiții bune de 
viață, de muncă și învățătură 
tinerei generații.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de 
partid și de stat.

I

g

i

g

cit 
de

șir obținute cu acest prilej și 
consemnate cu aprecieri 
se poate de măgulitoare 
numeroase agenții de presă. 
Să le trecem in revistă.

— Am învins, în prima zi, 
la 4+1 rame feminin (echipaj 
Armășcscu, Bazon, Vîrlan, Ne- 
cula + Oancia), la 2 f.c. (Ho- 
meghi — Arba și-au surclasat 
din nou adversarele, peste pa
tru secunde avans), Marioara 
Popescu a depășit-o limpede pe 
campioana mondială Gheor- 
ghieva, cîștigînd fără proble
me, ca și Maria Sava la schit 
— categoria ușoară. La mas
culin, Neagu — Dobre au în
vins la 2 rame f.c., depășind 
„peror“-ul englez, campion 
mondial la Copenhaga, ca șl 
Tomoiagă, Popescu + Marin, 
la 2+1. în cea de-a doua zi 
a finalelor, am invins la 8+1 
feminin (celor 4 de la 4+1 li 
s-a adăugat Trașcă, Tianu, Bă-
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De ziua lor, a copiilor

SĂRBĂTOARE SPORTIVĂ LA PALATUL CELOR MICI

5»
4 .

1 iunie 1988... La Palatul pionierilor si șoi
milor patriei din Capitală, o lume imensă, 
o lume a copilăriei. In această zi a lor — o 
zi însorită, senină, ca si viata plină de 
bucurii pe care o trăiesc, într-o societate și 
o tară în care îsi văd împlinite cele mai 
înaripate visuri — copiii sint sub impresia 
puternică generată de Mesajul pe care 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 
general al partidului, președintele Republi
cii, l-a adresat pionierilor si șoimilor pa
triei, tuturor copiilor tării, întregului ti
neret cu prilejul zilei de 1 Iunie. Cu toții tin 
să mulțumească din inimă, cu adîncă recunoș
tință. conducerii 
partidului si 
statului pentru 
tot ce se face 
pentru ei, pen
tru copilăria lor 
fericită, pentru 
condițiile de 
viată st de în
vățătură ce 
sînt create.

De ziua 
copiii care acti
vează in cercu
rile sportive și- 
au propus să 
organizeze o 
suită de între
ceri, sub privirile publicului, ale părinților, 
ale profesorilor si educatorilor. Iată-le, pe 
micile gimnaste Elena Grigore si Daniela 
Carteleanu, Cătălina Constantin si Adriana 
Munteanu executând cu multă îndemînare sau 
grație exerciții de acrobatică, altele cu eșarfe 
sau panglicute. sub îndrumarea antrenoare- 
lor lor. Lucia Sasu, Elena Dragomir si Lucia

Pițu. Gimnastica constituie una din discipli
nele mult îndrăgite acolo, la minunatul lor 
Palat. Ne amintea prof. Gh. Ecobici, coor
donator al activității cercurilor de gimnasti
că faptul că „peste 200 de mici sportive nu
tresc ambiția de a ajunge mari campioane". 
Este firesc să năzuiască spre acest fel, li 
se oferă toate condițiile !

Iată-i si pe fotbaliștii-pitici. elevii antre
norilor Dumitru Mate si Radu Rădulescu. Doi 
dintre ei — Marian Zidavu si Marian Zu- 
velcă — fac parte acum din rîndul juniorilor 
de la Dinamo. Un prim pas spre consacrare! 
ti urmează — ni se spune — Cezar Iliescu.

Foto : Aurel D. NEAGULa start, viitorii atleti de performanță
Răzvan Stancu si Mihai Ioniță, care vizează 
promovări similare, fie la Steaua, la Rapid 
sau la Sportul Studențesc. Nu le lipsește 
nimic spre a-și concretiza acest obiectiv.

Tiberiu STAMA

(Continuare tn pag. 2—3)

SĂPIĂMÎNA VIITOARE
„ZONELE- DE BOX
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Azi, la Timișoara și Piatra Neamf

PARTIDE DECISIVE ÎN „CUPA ROMÂNIEI" 
LA HANDBAL MASCULIN

* Politehnica Timișoara sau Dinamo București ? • 
Relonul — Dacia, pentru locurile 7—8

!

l

g
g

Astăzi ; 
și Piatra 1 
partide i 
României" 
culin.

La Timișoara, în Sala Spor
turilor „Olimpia", de la ora 18, 
Politehnica Timișoara și Di
namo București susțin meciul- 
retur care va decide cîștigătoa- 
rea trofeului și participanta la 
viitoarea ediție a „Cupei Cu
pelor". După cum se știe, în 
prima manșă a finalei Cupei, 
la București, a învins Dina
mo, care și-a asigurat un a- 
vans de 6 puncte în vederea 

au loc la Timișoara 
Neamț ultimele două 
din cadrul „Cupei 

1 la handbal maS-

lan și Ilica), iar băieții s-au 
unit într-un excelent 4+1, în- 
trecînd trei echipaje medaliate 
la mondiale și J O. Dincolo de

Sorin SATMARI
(Continuare in pag a 4-a)

VISUL UNEI CAMPIOANE
Primul 

țional al 
însemnat 
torie pentru o campioa
nă a lumii si a bătrînu- 
lui continent numită 
Tamara Costache. Ce-i 
drept, timpul înregis
trat, 25,99, nu a fost 
prea grozav. A fost. în 
schimb, un rezultat su
ficient pentru un suc
ces clar pe 50 m în 
Cupa Belgiei. socotit 
chiar al doilea din lu

start interna- 
sezonului a 
o nouă vie-

I

sperăm, 
apela la 

cu accent

partidei de azi. Este o „zes
tre" valoroasă, fără îndoială, 
dătătoare de speranțe, dar nu 
asigurătoare a succesului final. 
Politehnica beneficiază de „a- 
vantajul terenului" și handba
lul ne-a arătat că orice dife
rență, oricît de mare ar părea, 
poate fi recuperată.

Așadar, entuziastul public de 
handbal timișorean va avea de 
văzut o partidă deosebit de 
disputată, în care, 
competitoarele vor 
toate resursele lor , 
pe calitate, pentru a onora o 
asemenea finală.

La Piatra Neamț, în Sala 
Sporturilor „Ceahlăul", Relo- 
nul Săvinești va primi replica 
formației Dacia Pitești, în me
ciul pentru locurile 7—8. în 
prima manșă, la Pitești, au 
cîștigat gazdele, cu 28—27, scor 
care lasă din plecare deschisă 
fiecăreia dintre echipe șansa 
victoriei. De prisos, credem, 
să repetăm recomandările de 
mai sus.

La Timișoara vor arbitra Ro
meo Iamandi și Traian Ene, 
din Buzău, iar la Piatra Neamț, 
Ion Sava și Gabriel Olariu, 
din Bacău.

tregul concurs, tabela 
de punctaj fiind gene
roasă cu cea mai ra
pidă probă...

E sigur însă că Ta
mara vrea mai mult. 
Adică mai repede. Ou 
deosebire acum... De ce 
mai ou seamă acum 
(ceea ce mu înseamnă 
astăzi saiu mîine nea
părat — e vorba de 
perioada aceasta fier
binte pentru orice spor
tiv, de dinaintea mari-

lor Jocuri) ? Din două 
motive. Unul nri-1 dez
văluie chiar ploieștean- 
ca : ..Am fost și mai 
slntem încă intr-un 
timp al acumulărilor 
intense, totale. Iar toa
tă munca asta neștiută 
trebuie să se vadă, ca 
mîine, într-un rezultat 
ne măsură. MARE, a- 
dică' pentru că toată 
lumea așa ceva așteap
tă de la mine. E 
drept Este. după

1I
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Săptămîna viitoare, In patru 
orașe din țară, vor avea loo 
„zonele" de box pentru seniori. . 
La această etapă a întrecerilor 
vor fi prezenți cei mai buni 
pugiliști ai țării. Ei vor în
cerca să-și cîștige dreptul de 
a fi prezenți la turneul final 
al Campionatului Național in
dividual, care va avea loc la 
Constanța, între 1 și 8 august. 
Disputele se anunță extrem de 
interesante și lupta pentru ac
cesul la ultima fază a compe
tiției va fi aprigă, fiecare spor
tiv nutrind speranța de a 
cuceri tricoul de campion. Fo
rul de specialitate a stabilit 
orașele „zonelor" și brigăzile 
de arbitri, care vor asigura 
buna desfășurare a întreceri
lor: BUZĂU: P. Epurcanu, de
legat general, J. Vancea, C. 
Gherasim, Gh. Farcaș, V. Gă
van — arbitri-iudecători : 
CLUJ-NAPOCA: G. Danciu, 
delegat general, Gh. Chivăr, 
N. Constantinescu, I. Măeran, 
D. Vasiliniuc: GH. GHEOR- 
GHIU-DEJ : Tr. Panait, dele
gat general, V. Șchiopu, M. 
Ene, V. Negrea, Gh. Maidan; 
TÎRGOVIȘTE: V. Cazacu, de
legat general, S. Cazacu, D. 
Dinu, C. Tură, V. Așteiearu.

Paul IOVAN

(Continuare In pag. 2-3)

cum la fel de adevărat 
apare altceva. In fapt 
chiar al 
despre 
Tamara 
recordul 
nosoută, 
oină mal

doilea... motiv 
care vorbeam, 
nu mai deține 
lumii, o necu- 

practic. de 
ieri, chine-

Geo RAEȚCHI

(Continuare 
în pag. a 4-a)



„Cupa orașelor" la ciclism Juniori

Tirgovițte se pregătește 
pentru Festivalul de Mini- 
baschet

După opt ani, municipiul Tir- 
goviște va fi din nou gazda Fes
tivalului Național Pioniereso de 
Minibasehet si promite de pe a- 
cum că participanțli se vor 
bucura (la fel ca in .980) de con
diții optime. In acest sens, cîte- 
Va mențiuni tăcute de prof. Ste- 
lian Gheorghiu, cel care ține per
manent aprinsă flacăra mini- 
baschetului, sînt edificatoare : 
„Consiliul județean al Organiza
ției pionierilor și șoimilor patriei 
manifestă un interes deosebit 
pentru crearea unui cadru orga
nizatoric cit mai bun. Pe lingă 
faptul că s-au luat de pc acum 
măsuri pentru amenajarea ire
proșabilă a terenurilor Liceelor 
industriale nr. 1 și nr. 10, pen
tru cazarea minlbaschetbaliștllor 
In citeva internate, C.J.O.P. a 
prevăzut organizarea unor excur
sii și a două seri cultural-sporti
ve, in cursul cărora vor fi pre
zentate programe folclorice, pre
cum și filme documentare avlnd 
ca subiect baschetul ți, bineînțe
les, minibascbetul. Tot C.J.O.P. 
va edita un ziar al Festivalului 
Național Pionieresc de Minlbas- 
chet, va oferi foarte tinerilor 
sportivi ecusoane, insigne ți pli
ante". Iată vești care nu pot decât 
să ne bucure șl să sporească in
teresul pentru frumoasa acțiune 
de minibasehet care va avea Ioc 
intre 27 iunie — 2 iulie.

Rîmnlcu Vîlcea, locul 3 la Fes
tivalul Național Pionieresc de 
Minibasehet. De atunci. Doina 
Tocală, Florentina Nichitov, Do
rina Tudose, Cecilia Șofan, Ro- 
dica Romașcanu, Lidia Busla și 
celelalte foarte tinere jucătoare 
au crescut în vîrstă și perfor
manțe, clasindu-se tot printre 
fruntașe la Criteriul speranțelor 
(junioare III) și la Concursul re
publican al oadetelor (junioare 
II). Mai mult, baschetbalistele al 
căror nume le-am 
fost selecționate în 
prezentative, unele 
promițînd să calce 
altei jucătoare provenită 
Tulcea, internaționala de senioa
re Carmen Torală-Moldoveanu 
(Inițiată în sportul cu mingea la 
coș de Dumitru Andreev, acum 
profesor la Liceul „Spiru Haret", 
una din pepinierele C.S.Ș.).

amintit au 
loturile re- 
dlntre ele 
pe urmele 

din

Din nou pe terenurile de 
la „Drept"

MEDIE ORARĂ EXCELENTĂ Șl UN NOU LIDER
CE S-O FI VAITÎND ATÎT... STAȚIUNEA V

Prezență in premieră a 
echipei C.S.Ș. Confecția 
Tulcea

Echipa feminină C.S.Ș. Con
fecția Tulcea a obținut pentru 
prima dată dreptul de a can
dida la promovarea în Divizia 
B de tineret. Interesant este 
faptul că lotul tulcencelor (pre
gătit de tînărul șl Inimosul an
trenor Mlrcea Kosa) este alcă
tuit In totalitate din generația 
care a cucerit în anul 1983, la

Păstrînd o frumoasă tradiție, 
asociația sportivă Mine-Energie- 
Politehnica organizează șl anul 
acesta turneul rezervat celor mal 
bune echipe din Capitală (în a- 
fara celor divizionare), găzduit 
de baza sportivă a Universității, 
binecunoscută sub 
„Terenurile de la 
gănul" baschetului 
Reuniunile se vor desfășura în 
zilele de marți. Joi și slmbătă, 
între nouă echipe împărțite In 
două serii. Primele meciuri au 
loc azi, lncepînd de la ora 16, 
după următorul program : P.T.T. 
—. Unirea Tricolor, ICPET — Să
nătatea, Mine-Energie-Polltehnica 
n — Academia Militară II (for
mație în care evoluează R. Dia- 
conescu, N. Pirșn șl V. Popa). 
Mal participă la competiție e- 
ehipele Victoria TCIAZ, Meca
nică Fină și Mine-Energie-Poli- 
tehnica I.

denumirea de 
Drept", „lea- 
bucureștean.

Rubrica realizata de
Dumitru STÂNCULESCU

Nici nu se dăduse bine star
tul în cadrul etapei a treia a 
„Cupei Orașelor" la ciclism ju
niori (desfășurată pe șos. Bra
șov — Sighișoara, 100 km), cînd 
W. Gross (Brașov), unul din 
favoriți, a „spart". Plutonul a 
rulat tare, fărîmlțîndu-se rapid. 
Sprintul de la Măieruș (km 28) 
a revenit lui D. Irimiaș (Cluj). 
Abia aici, după o extraordinară 
cursă de contratimp individual, 
de peste 20 km, W. Gross a reu
șit să reintre în plutonul frun
tașilor, compus din 17 cicliști 1 
Cățărarea de la Bogata (duce
re) a fost ciștigată de A. Balasz 
(Cluj), care, după punctul de 
întoarcere (km 50), și-a adjude
cat-o și pe cea de la înapoiere.

Lvota pentru victorie a fost 
deosebit de disputată, revenind 
pe merit unui tînăr și talentat 
ciclist, care confirmă de la cursă 
la cursă : A. Popovicl. Clasa
ment etapa a treia : 1. A Po
povicl (lași) 2h31:41, m.o. 39,750 
km li, 2. D. Trif, 3. A. Balasz 
(ambii Cluj, același timp), 4. W. 
Gross la 2 1, 5. M. Făgăraș, 6. 
M. Țîrlea la !7 a.

Etapa a patra, circuit pe Stra
da de Mijloc, 40 km, 20 ture ou 
sprint la flecare două, a fost 
marcată de defecțiunea tehnică 
suferită în primele tururi de 
M. Țîrlea, liderul în clasamen
tul general pină în acel mo
ment și oare, eu toate efortu
rile depuse, va fi prins din ur
mă de pluton șl va ceda în fi
nal primul loc ! Clasament etapa 
a patra . . „ ~
m.o. 38,400 km, 2. B. 
(București), S . ' . .
Făgăraș, 5. Al. Popovicl, 8. FI. 
Toader (București), toți același 
timp.

CLASAMENT GENERAL, Indl-, 
vidual : 1. Alin Popovicl 7h01:06, 
antrenor Mlhal Hrișoveli, i. D. 
Trif, la 10 s, 3. W. Gross la 
15 s, 4. D. Irimiaș la 39 s, 5. 
A. Bajasz la 1:08, 6. M. Țîrlea 
la 4:02 : echipe : 1. Selecționata 
Cluj 21h04:02, 2. SeL București 
la 24:29, 3. SeL Brașov la 24:39.

1. A Balaș» lh02:30, 
Constantin 

3. W. Gross, 4. M.

Următoarele întreceri ale acestui 
campionat național de mare 
fond al juniorilor se va derula 
săptămina viitoare la Tg. Mureș, 
unde sînt programate etapele a 
cincea șl a șasea (cursă de fond 
— 120 km, semifond de 60 km),
• Ultima probă din cadrui 

campionatelor municipale de ci
clism s-a desfășurat pe șoseaua 
spre Oltenița. La seniori. deși 
condițiile de concurs au fost 
foarte grele (plutonul doi a a- 
vut un pasiv de 9 min. față de 
învingător, al doilea — 17 min., 
iar al treilea — 24 min.), am 
fost martorii 
culoase.

Clasament, 
V. Apostol 
km, 2. V. " 
namo) la 10 s, 3. 
(I.M.G.B.) la 15 s, 4. 
cDlnamo), 5. Ein. Cațavei, 6. Cr. 
Ivancea (ambii I.M.G.B.) la 4:24 ; 
juniori mari, 80 km : 1. Gh. Ma
rla (Voința) 2h09:49, m.o. 38,400 
km, 2. M. Pirjol (Dinamo), 3. N 
Sîrbu (STIROM), ac. timp ; ju
niori mici, 40 km : 1. FI. Pe
trescu (Voința) lhl7:00, m.o. 
38,760 km, 2. D. Nedelcu (C.S.Ș. 
1), 3. M. Stingă (C.S.Ș. 2), am
bii la 12 s ; începători, 15 km '.
1. G. Dianu 43:33, m.o. 35,800 km,
2. V. Letea (ambii C.S.Ș. 1), 3. 
Fi. Frunză (STIROM), ac. timp.
• Astăzi, cu începere de la 

ora 16,30, pe circuitul din bd. 
Metalurgiei, in organizarea Aso
ciației sportive a întreprinderii 
de Mașini Grele București, un 
concurs de semifond, rezervat 
seniorilor și juniorilor.

unei curse specta-

, seniori, 
3h02:43, 

Mitracbe 
la 10 s,

100 km : 1. 
m.o. 39.880 
(ambii Dl-
Fl. Sandu 

. St. Anton

Horațiu SIMA

Parcă aș fi visat. Dar nu, 
cu certitudine. am fost 
treaz !...

Stăteam tn fața unul gru-p 
de vreo 30 ie persoane cu 
care, în calitate de response- 
b'i soortiv în sindicat, urma 
să Plec într-o excursie, la 
sfârșit de săptămână. într-o 
frumoasă stațiune je pe Va
lea Prahovei. Punem la punct 
o serie de amănunte organi
zatorice și, în final, zic :
„Deci, ne vedem sâmbătă, la 
ora 16, în fața Bi
roului de informații 
din Gara de Nord.
Mai are cumva, ci
neva, ceva <*e 
spus ?“ Un adevă- 
vărat cor răspunde : „Daaa

Nu-m] -rămâne altceva de fă
cut decât să dau cuvin tul fie
căruia, pe rînd. și, atent, 
prind a nota : „Eu doresc să 
mere Ia o vilă elegantă. Să 
tal o fîșie de pluș de pe ia 
vreun fotoliu. Să-mi fac cîrpă 
de lustruit pantofii"... „Eu a- 
bia aștept să ajung la cabană, 
să beau un șpriț. Parcă alt
fel se învîrtesc brazii"... „Va 
fi bine ! Avem trei caseto- 
foanc cu boxe. Cîte unul 
pentru fiecare palier. Să nu 
doarmă nimeni, că doar nu-i 
sanatoriu !*... .,Eu am să iau 
scrumiera din cameră și cana 
de apă. N-am nevoie de ele» 
le spa.~ și gata ! Nu există 
plăcere mai mare ,»Am
auzit că un hotel are pereții 
placați cu marmură. Nu plec 
pînă nu scriu pe unul din ei 
numele meu si al Nuțichii"..- 
„Dacă beau ca data trecută, 
merg în echilibru pe margi
nea balconului. Nu știți ce 
pot eu !... „Propun să ne dis
trăm cît mai original, ca 
data trecută. Sărim pe rînd 
ta pat, în picioare. Cine-1 rupe,

a cîștigat !“... 
gliientă run 
clar, că nu i 
delul“...

Complet 
știam dacă ____
vârât ce aud. In 
reoede și plec tu 
e posibil î Cum 
z’c intr-uenL. „Ce 
bil 7“ — r3^- Int 
metrou, cineva de 
Mă uit 
Mihai

n.add
visez

LA ORIZONT NOI
TALENTE IN TENIS !

Du.pâ gimnastică (Piatra 
Neamț' tenis de masă (Tulcea) 
șl orientare turistică (Alba lulia), 
a venit rîndul tenisului de ctop 
să-și desemneze campionii pe 
tară al Daciadel din rlndul mici
lor snortivi care activează In ca
drul oaselor pionierilor șl șoimi
lor patriei. Finala, găzduită In 
condlti optime, de baza spoirtlvă 
Constructorul din Galați „s-a bu
curat o participare dintre cele 
mai valoroase, toarte multi mini- 
ten lsmani dovedind reale calități 
pentru acest sport șl In primul 
rînd cel din județele situate, ln- 
tr-un clasament neoficial, pe pri
mele locuri Brăila. Vilcea șl Ma
ramureș". ..

O’’’’’ij aparține prorf. Ovidlu 
Oană reprezentantul Consiliului 
Național al Organizației Pionie
rilor, șl ea e<ste însușită Je că
tre forul de peclalitate.

Finala de la Galați, care a 
reunit aproape 300 de copil din 
33 de județe (inclusiv Munici
piul București) a dat ctștlg dd 
cauză D.ianel Bulf (Rm. Vilcea) 
și lui Gh. Badea (Călărași) la 
categoria 11—12 ani, Alinei Medve 
(Arad) șl lui Marin Andrei (Ca
racal — Olt) la categoria 13—14 
ani. Dar. în atenția specialiștilor 
prezenți se află șl ceilalți jucă
tor! care au urcat pe podium, tai 
ordine 
IuUana 
Cătălin 
lo mița) 
Neamț

Mihaela Horiceanu (iași), 
Șatrapolea fConstaința), 

Din eseu (Slobozia — Ia
si Petru Apostol (Tg. 

x,___ _ — Neamț) la 11—12 ani,
Beatrice Oprea (Constanța), Mi- 
rela Monica Radu (Brăila), Teo
dor Trufaș (Brăila) și Dan Trif 
(Zalău — Sălaj' la 13—14 ani.

Urmează, chiar în această săp
tămână, cea de a 5-a (șl ulti
ma i finală republicană a copiilor 
care activează în cadrul caselor 
pionieri1 și șoimilor patriei — 
pasionați) tirului, care își vor 
măsura cunoștințele la Bucu
rești, în zilele de 3—5 Iunie, pc 
nolitgonuil d-» Ta Dinamo...

DE ZIUA LOR
(Urmare din pag. I)

Fosta campioană a tării la 
săritura in lungime, prof, Olga 
Mironescu are, la rîndu-i, in 
grupele cercului de atletism 
zeci de copii care țintesc spre 
tot mai sus, l-am văzut aler- 
gînd, sărind, aruneînd. deocam
dată cu mingea de oină. Flo
rin Constantin si Valentin 
Cutescu, Eduard Barit sau 
Daniela Stănescu ar fi doar 
cîțiva dintre ei, în cazul tu
turor, copii pentru care spor
tul este practicat din vocație 
(ceea ce presupune talent), cu 
dăruire (ceea ce dovedește an
gajare permanentă) si cu mul
tă perseverentă (fapt care 
testă seriozitate la fiecare 
trenament, multă muncă 
modelare, spre desăvîrsire).

De ziua lor copiii ne-au _ 
rătat cit de apropiat prieten 
le este sportul «<•

a- 
an- 

in
a-

CAMPIONATELE NAȚIONALE
DE CULTURISM ALE JUNIORILOR

In cadrul Daciadei, timp de 
trei zile, s-a desfășurat la Bucu
rești faza republicană a Cam
pionatelor naționale de culturism 
la juniori. Această fază a fost 
precedată de etape ie calificare
— municipale, județene, zonale
— la care au participat aproape 
400 de tineri reprezentând 07 de 
cluburi și asociații sportive d’in 
37 de localități. Pentru faza re
publicană a concursului s-au ca
lificat 89 d.e sportivi la juniori 
mici și 95 la juniori mari.

Iată medallațli : juniori mici — 
cat. 65 kg : 1. Cr. Bastoreală
(Llc. ind. „Spiru Haret" Bucu
rești), 2. V. Trif (CUPROM Baia 
Mare), 3. J. Decsel (Sănătatea 
Satu Mare) ; cat. 00 kg : 1. N. 
Niculcea (Aurul Baia Mare), 2. 
C. Motoc (Exploatare Metrou 
București), 3. C. Presence (Lie. 
ind. „Spiru Haret" București) ; 
cat. 65 kg : 1. E. Uliczal (Electro
motor Timișoara), 2. Tr. Jianu 
(Die. ind. „Spiru Haret" Bucu
rești), 3. A. Varga (Aurul Baia 
Mare) ; oat. 70 kg : 1. G. Tănase 
(Rapid București), 2. Z. Kosa 
(Constructorul Oradea), 3. P. 
Popa (Energie Alexandria) ; cat. 
peste 70 kg : 1. G. Dragomir
(Llc. ind. „Spiru Haret" Bucu
rești). 2. J- Bugy, 3. C. Igna 
(ambii de la Vagonul Arad). 
Pe echipe și-a păstrat 
Întâietatea, cucerită diin 1982, Lie.

ind. „Spirn Haret* București. 
Madaida de argint a fost cuce
rită de Aurul Baia Mare, iar cea 
de bronz de Vagonul Arad. Tro
feul soeciai oferit pentru cei 
mal frumos program de prezen
tare a revenit lui G. Dragomlr.

Juniori mari — cat. 85 kg : 1. 
V. Ardei (Aurul Baia Mare), 2. 
B. Ivanov (Lie. ind. „Spiru Ha
ret" București), - - - -
(Electromotor 
70 kg : 1. R.
București), 3.
(A.S.A. Tg. Mureș', 
(Electromotor Timișoara) 
75 kg : - " “
„Spiru 
Cnecan 
Bendriș 
80 kg :

3. E. Ullczal 
Timișoara' ; cat. 

Ariton (Rapid 
Mateescu 

FU.
A.

3. Meilă 
cat. 
Ind.

2. M. 
3. S.

: cat. 
___ . Iași),

2. Șt. Opri (I.E.F.S. București),
3. D. Cioban (A.S.A. Tg. Mureș);
cat. peste 80 kg s 1. R. Varga 
(Olimpia Oradea', 2. N. Albu
(Avicola Sibiu), 3. S. Liczkai 
(Alfa Cluj-Napoca). Pe echipe, 
pentru a opta oară consecutiv 
campioană națională a 
Lie. ind. „Spirr Haret" 
rești (antrenor : pnof.
kely). Pe locul ioi s-a clasat e- 
chipa A.S.A. Tg. Mureș, iar 
poziția ' ' ~ ’■
Trofeul 
frumos 
a fost 
Popa.

1. M. Popa (Llo. 
Haret" București), 
(A.S.A. Tg. Mureș', 
(Topllțana Toplița)

1. Fl. Lupu (C.F.R.

devenit
Bucu- 

L. Sze-

____  ____ „ _ _• pe 
a treia Rapid București, 
special pentru ce] mai 
program de prezentare 

atribuit, concurentului M.

CEI MAI MICI JUDOKA ȘI-AU DESEMNAT EAUREAțll
La Bușteni au avut loc fina

lele Concursului Republican le 
judo pentru copil I (13—14 ani) 
Si U (11—12 ani), la care 
participat peste 400 de mici 
doka. Xată primii clasați la 
pil I : cat. 35 kg : 1. Daniel 
dam (ICEMENERG Buc?. 
Marinescu (Voinicelul Buc.). 3. E. 
Farcaș (Bălan) 
Mu) : 38 kg : 
(Alba Iulia), 
(Arad), 3. P. 
și R. Porumb .___  ... . .
kg : 1. Dragoș Mihăllescu 
tești), 1. Z. Roșu (Focșani', 
A. Rus» (IACED Buc.) șl I. De- 
lanu (Oradea) ; 45 kg : L Cipri
an Arsene (Tîrgoviște), 3. R. An- 
derco (Oradea). 3. M. Vîircuș (A- 
rad) gd L Kovacs (M. Clue) ;

A.

au 
ju- 
co-
A-
M.

șl V. Bibu ’ (Sl- 
1. Cosmln Bocșa 
2. G. Pfafenrath 

Mătăsanu (Vilcea) 
(Rm. Sărat) ; 41 

(Pl-
3.

49 kg 
iești). _ . _
“ A. Pelle (Oradea' _ _____
(A-radi î 54 kg : 1. Mihai Moraru 
(Ploiești), 2. O. Dragoș (Oradea), 
3. O. Lie (Făgăraș) și T. Bene- 
dek (Vlăhița' ; +54 kg : 1. Cătă
lin Bălan (Rapid Buc.), 2. R. 
Domocoș (Municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej). 3. I. Sasz (Oradea) 
și C. Gavraș (Oradea) ; cîștdgă- 
torii ja copii n î 29 kg — Robert 
Andreescu (OSȘ 1 Spartac Buc.); 
32 kg — Zamfir Burlan (Foc- 
șand1) ; 35 kg — Tamaș Gherghe- 
ly (Cluj-Napo-ca) ; 39 kg — Ci- 
prlan PetrOvici (Constanța) ; 43 kg 
— Horia Lăculete (Vîlcea) ; 47 
kg — Ciprian Popescu (Vilcea';
+47 kg — loan Dragoș (Arad).

3.
: 1. Adrian lonescu (Plo-
2. G. Stoian (Rm. Sărat), 

șl L. Katz

ADMINISTRAȚIA Df STAT lOIO-PRONOSPOPI INTORMEAZ.A
• Informăm p-e participant! că 

NTTMAI ASTAZi se mal pot pro
cura bilete cu numerele f 
rite la TRAGEREA LOTO 
mtine. vineri, 3 iunie.

favo-
1 de

• Printre cîștiigătariâ de televi
zoare color la Loz în Plic care 
în ultimul timp și-au ridicat 
cîștigurile la sediul central al 
A.S. Loto-Pronosport, mențio
năm pe : santa Vasile — Sighe- 
tul Marmațied ; Dlacomescu Elena 
— Cîmpulung Muscel ; Volna 
Petru — Deva ț Kovaicsik Deng- 
yel — Timișoara ; Bosănceanu E- 
lena — Iași ; Cioranu Aurei — 
Brașov ; Buzogany Ludovic, 
corn. Albești (jud. Mureș) ș.a.
• Participanțli beneficiari de 

cîștiguri în bani sînt invitați la

casieriile plătitoare potrivit adre
selor și perioadelor înscrise pe 
adeverințele eliberate de agenții, 
pentru a-șl ridica sumele cuve
nite. Cîstigătorli de autoturisme 
și televizoare color sînt rugați 
să se conformeze programărilor 
ce li se comunică, respectînd 
latele în care trebuie să se pre
zinte la sediul central al A. S. 
Loto-Pronosport.

• NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA PRONOEX- 
PRES DIN 1 IUNIE 1988. EX
TRAGEREA I : 26 23 19 36 8 5; 
EXTRAGEREA a Il-a: 1 21 
24 17 35 13. FOND TOTAL DE 
CÎȘTIGURI : 623.508 lei, din
care 34.281, report la cat 1.

mirat și-11
Stănilescu 

stațiunii 
de pe 
lud. îi 
mi-au 
că nu 
după cd 

spre surprinderea 
cepe să-mj spun 
dreptate î Știți 
noastră stațiune | 
km de Călimănej 
luri. cu circa 2.(1 
— pe care o pd 
îngrijim cum putd 
are mari necazur 
cauza unoi astf 
care vin ia noi 
săptămână Noi c 
pentru plantări dl 
tru sădirea de 1 
strică totul Zgîri 
jelesc pereții ; b 
făcea echilibristicl 
con — fiind în 
hică — a căzut 
mai merge în c» 
dată î Noi ne si 
arate totul cît ni 
dar ce surprize 
avem

Și a plecat ned 
pu-1 în jos. spun 
lese : „Cum e pd

Iar eu mă tot 
ședința de cari 
'’as'ăzicft, n-am d

Modesto fi

—SPORTURI—
_____ ___ _________________:___ 1____________ -______ :___ -................ ■ 1 --

COMPETIȚII, PERFORMANȚE
DRUMEȚIA LA PESTE 1000 M 

ALTITUDINE. Turismul sportiv 
montan face parte din larga pa
letă a formelor de practicare a 
drumeției. Această activitate des- 
fășurînd.u-se la o altitudine de 
peste 1000 m, Federația de Tu- 
rlsm-Alptoism, ca organ de spe
cialitate. "t- ‘ ‘ -------- 1
sl răspunderi 
du-sl-le, 
zatorice 
afilierea 
F.R.T.A., 
cuprinși _  ________ __ .
cordarea de clasificări In ba 
unor probe șl norme specifi

re și sarcini leosebite, 
majo-re. Asumîn- 

cîteva măsuri organi- 
d-evin absolut necesare : 

tuturor cercurilor 1» 
legitimarea sportivilor 

în astfel de cercuri, a- 
• ------- * L- baza

.......  specifice
acestei activități, stabilirea unul 
calendar propriu de acțiuni în 
care să fie cuprinse și mai ve
chile concursuri — „Amicii dru
meți eiu si .Ștafeta munților". 
Nominalizând aceste măsuri, con
siderând că ele vor imputaiona 
nu numai activitatea acestor 
cercuri, ci si pe ace sa a comi
siilor județene, nu ne mai ră
mâne decât să vă spunem că și 
F.R.T.A. dorește acest lucru 
Ba. mai mult, ea este hotărâtă 
să rezolve toate aceste probleme 
în ce] mai sc-irt timp.

VALENȚELE EDUCATIVE ALE 
UNUI TROFEU. De ourtad, unul 
din cele mal interesante și atrac
tive concursuri de turism spor
tiv și-a încheiat prima etapă. 
Este vorba de cea de a 8-a efi- 
tle a trofeului „Albamont", des
fășurată în Zona Apusenilor, în 
munții Trascăutoi. Enumerarea 
cîtorva puncte (obligatorii) cu
prinse în programul acestei eta
pe reliefează deosebitele valențe 
instructâv-educative ale concur- 
sui-’i. Iată-le. din proba de te- 
ren : modul de organizare * 
locurilor de nopas. activitatea de 
autogospodărlre în tabără. dar 
și felul în care e» este părăsita, 
cum se face deplasarea în teren, 
relațiil- dintre eoncurenți, c»rac-

„ZONELE" DE BOX

______ I 
«I

teristlcile de funcționalitate ale 
echipamentului individual și co
lectiv, componența trusei medi
cale. aplicarea cunoștințelor de 
orientare în teren, citirea hărții, 
participarea ia serile cultural- 
dlstractive. Nu mai puțin intere
sante sîint șl cele din proba teo
retică răspunsuri, în timp limi
tat, la o serie de întrebări care 
vizează cunoștințe privitoare la 
Istorie, geografie floră. faună, 
obiceiuri, tradiții șl obiective tu
ristice de Pe traseu șl din muni
cipiul Alba Iuila, sau cunoștințe 
privind cunoașterea regulamen
tului. a regulilor de acordare a 
primului ajutor. După desfășu
rarea acestor două probe, lată 
ordinea în clasament a cercuri
lor de turism :
(București), 
diaș), 3. 
Turzii) șl 
zia), la __ _ ___
a treia probă va fi finalizată În 
ultima săntămî.nă a lunii octom
brie cînd organizatorii — Cer
cul de turism ..Albamont" și 
Comisia juiețeană de speciali
tate d'in iudei — vor juriza cele 
cinci fotografii cu imagini 
traseul străbătut si textele 
orice gen llerar) care să 
treze această acțiune.

CAMPIONII ȚARII LA
TING. In Capitală, pescarii 
tivi s-au întrecut în tehnioa mî- 
nuiirii lansetei în cadrul finale
lor Campionatelor republicane de 
casting. în urma desfășurării 
celor 5 nrobe (aruncări cu lan
seta de precizie și distanță, cu 
greutatea de 7,5 g. ori cu mus
că artificială) s-au obținut re
zultate valoroase, atît în semifi
nale cît si în finală. întrecerea 
feminină a fost cîstigată de Ga
briela Dumitriu, urmată de Va
leria Țăruș (ambele din Bucu
rești) centrul die casting „Lun
ca") «i Luirfnița Muișcol (Timiș) 
La seniori, victor Țăruș a reali
zat 564,3 puncte (nou record na- 

’ țiotnal), urmat de Vitalie Rotaru 
și Ernest Popovic! (toți din 
București). De menționat că în

1. „Brădet"
2. „Dlantus" (Me- 
„Montan" (Cheile 
„Excelsior" (Slobo- 

egalltate. Cea de

ddn
(în 

Mus-

CAS- 
spor-

două probe de „1 
au obținut cîte 1< 
tea posibile șl ci 
dată. 1 ■ —
mează 
depășit.___ —.
celor 5 probe, 
tate îndreptățesc 
care pescarii d».n 
la pun în echipa I 
va participa ia „| 
de casting din B 
reta ȘIPOȘ, core

PAS CU PAS I 
FORMANȚA ! Cil 
mal amintesc că 
în ziarul n«lru 
anunțam st^flui I 
resti al Măriei 
totecar 1» RECO 
lită cursă pentru 
turul României 
trei săptămînl dj 
putem spui, e că 
cu pas) spre înal 
tă se desfășoară 
ții. Prezența ei d 
tată de corespon 
nlța, Călărași. Nq 
ga’da si Constanți

UN TANDEM | 
CEEAȘI CURSA 
poca ni se face 
doi iubitor! ai dl 
nit în atît ie in 
d-e dificila cursă 
nici pe jos — 
120 zile, în care I 
bătuti aproximai 
merarii se^aunJ 
banu, lucii 
brărll, cori 
de turism 
Napoca, si ---- -
de la Intreprindl 
Zalău, reprezenti 
de turism „Poii 
demul" a plecai 
mal, d®n "’ui-Na

PARTICIPARE I 
CUPA tineret! 
NISM. N-u mai pl 
tivi, din 15 seci 
au participat tnl 
la Alpiniada mii 
rești Si „Cupa t| 
pinism. Au fost I 
alpine — în eoni 
la o altitudine d 
— de Ia gradul 1 
cat evoluția ed 
de la Confecția 4 
mafiilor Dinamo] 
Brașov care d 
pe trasee de gri 
6 (băieții).

primU^kasd 
și *

it. I

TcetJ
AuJ

Rubrica

(Urmare din pag. I)

După cum se vede, printre 
oficialii reuniunilor de la 
„zone11 se află numeroși pur
tători ai ecusoanelor de arbi
tru internațional, ceea ce ne 
face să credem că deciziile vor 
fi fără erori...

Dintre 
cute își 
Marian 
Adrian 
Guzganu 
mitrescu _ 
ran (semiușoară), 
(ușoară), Rudei Obreja (mijlo
cie mică), Mihai Vasilache (se
migrea), Petre Bornescu (grea) 
și Micloș Paizs (supergrea). 
Lipsesc Leontin Sandu (semi- 
mijlocie), care a abandonat, ac
tivitatea competition ală deve
nind antrenor, și Doru Mari- 
cescu (mijlocie), întrecut în fi
nala „Centurii de Aur“ prin 
abandon în prima repriză, iar 
regulamentul prevede un re
paus de 45 de zile după o în- 
frîngere severă...

ȘTIRI DIN SA

campionii ediției tre- 
vor apăra titlurile : 
Gîndac 
Atnzăr

(cocoș), 
(pană),

(semimuscă), 
(muscă), Ion

Daniel Du- 
Daniel Măe- 
Giani Gogol

• „TURNEUL „OPEN" Un 
Capitală, organizat de A.S. 
Sănătatea și dotat cu „Cupa 
Sănătatea", a furnizat trei în
vingători la egalitate, pe pri
mele locuri ale grupei rezer
vate maeștrilor șl candddațl- 
lor de maestru t V, 
(Sănătatea), T.
(ICECHIM) și N. Manclu (Să
nătatea). toți cu cîte 3,5 p. 
La categoria I a cîștigat D. 
Rucinschi (Sănătatea), Iar la 
categoria a n-a primul a tost 
P. Alexandrescu (A.S. Arma
ta), de asemenea cu cîte 8,5 p. 
La juniori, primul s-a clasat O. 
Ligor (Sănătatea). In para
lel, s-a desfășurat concursul 
„Primăvara speramțelor", ia 
care ’-tigători au fost FI. 
Milltaru (ICECHIM' la ju
niori.. C. Cavasl (Sănătatea) 
la copii și ileana Brădiann 
(Avicola Titu) la fete.

El e rar
Rlstea

• S-AU ÎNCHEIAT șl în
trecerile pentru „Cupa C.S.Ș. 
1" în organizarea Clubului 
Sportiv Școlar nr. 1 Bucu
rești. Iată lista laureațllor : 
M. Stanca (juniori H), D. 
Circa- ă (juniori III), Sînzia- 
na Miulescu (fete).

• ETAPA A VI-a 
dtrul „Cupei Centri 
șah-activ este progi 
zilele de 4 și 5 iun! 
pitală. Desohddiereaj 
loc sîmbătă, ora 16 
C.S.Ș. 1 dd.n Str. Sn 
eta1 ni.

LA PAȘCANI t 
șurat prima eliție 
Precizia" reunind 2< 
tlclpanti di” 8 asoci 
tlve. Pe primele loc 
clasat C. 
Pașcani), 
Pașcani' 
inta iași), 
inta Roman). Gazd-ă 
cerilor a fost sala 
„C. Burcă". (V. An 
coresc.).

« PE LITORAL 
serie de concursuri] 
deschise tuturor ca 
de jucători șl j| 
„Cupa Mamaia" (3— 
Festivalul „open" Li 
turn. 17—30 iunie), 
șahului tulcean (Tu 
25 iunie). Doritorii < 
ticina ’a 
mează 
C.J.E.F.S. 
scri'ri.

Stafie
B. Amari 
A. Beng

M. Hlin!

aceste intr 
să se
locale. t>e



olimpicilor

REVIRIMENT NU S-A PRODUS

ntîia

cărora 
savoare

in 
al

10
i-a
grade în plus —

Reflecfu i° ultima partidă

După jocurile de verificare ale Lotului de tineret

BINE LA BUCUREȘTI, MA! PUȚIN
CONVINGĂTOR LA GALAȚI

!ZU1- 
Pe 

-ă și 
■înd, 
lei 7“ 
rga-

I
I

AȘTEPTATUL
1

DORTMUND, 1 (prin tele
fon. de ia trimisul nostru spe
cial). Iată că preconizata reabi
litare a „olimpicilor" nu s-a 
produs. Ce-i drept, ea a con
stituit o misiune extrem de 
dificilă, trebuind să fie reali
zată într-un meoi în deplasa
re, „pe seama" unei echipe cu 
putere recunoscută, motivată 
total, aspirantă îndreptățită la 
șefia grupei. Intr-un meci fără 
miză pentru ei jucătorilor noș
tri li s-a cerut o demonstrație 
de putere, care să șteargă im
presia unei comportări general 
modeste în aceste preliminarii, 
imposibil de obtinut însă, aici, 
la Dortmund. în fața unei e- 
chipe obsedată de dorința ca
lificării, dezlănțuită, pregătită 
special într-un cantonament 
îndelungat, început cu trei 
săptămîni în urmă, imediat 
după terminarea campionatu
lui ; o echipă avînd în com
ponența sa și șase jucători 
(Sauer, Borowka, Klinsmann, 
Wuttke, Mill, Eckstein) aștep
tați de Beckenbauer ca să-1 
întregească lotul pentru Euro 
'88. Ca să încheiem impresiile 
despre adversarii noștri, tre
buie spus că ei au etalat din 
plin toate caracteristicile fot
balului vest-german- dinamism, 
forță, tehnică, viteză, capaci
tate de accelerare la finalizare.

angajament total în ambele 
faze

In
care 
data 
Campionilor, 
neului final 
cepe peste 
Dortmundul 
și el cîteva 
echipa noastră s-a prezentat cu 
intenția declarată de a face 
un meci curajos. Ceea ce a 
și reușit în parte (raportul 
șuturilor la poartă fiind 18—11, 
pe poartă 11—7, desigur, în fa
voarea gazdelor), semn că s-a 
refuzat cantonarea într-o apă
rare disperată, arma echipelor 
depersonalizate, complexate 
de perspectiva scorului. Sin
gurul accent defensiv l-a con
stituit retragerea lui Balint în 
linia de mijloc, fără mare efi
ciență de altfel, căci, înainte 
de a „pierde războiul", echipa 
noastră a pierdut lupta de la 
mijlocul terenului, în ciuda e- 
forturilor lui Bălan de a strîn- 
ge rîndurile și de a ordona 
jocul. Străduindu-se să „spar
gă" valurile succesive ale atacu
rilor adverse, în care fundașul 
de margine GOrtz, simțind eâ 
n-are om de tinut, se inter
cala cu o mare vehemență, 
mijlocașii noștri n-au mai pu
tut să și dubleze la timp pe 
margini, in zonele lui Ciucă

ale jocului.
acest „cazan fotbalistic-1 — 
clocotește de la 25 mai, 
organizării finalei Cupei 

așteptarea tur- 
C.E.. care in- 
zile și căruia 
mai adăugat

■ ■

>van, 
l din 
cuiul 
Tan- 
le 14
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CiND IN PRIM-PLAN SE AFLĂ JOCUL... i;

și Ad. Popescu, pe unde s-au 
produs dese și periculoase in
filtrări. în aceste condiții, izo
lați, fără puncte de sprijin, 
cei doi din față, Vaișcovici și 
Antohi, n-au contat decît pe 
acțiuni individuale, 
Vaișcovici le-a dat 
prin driblinguri în cascadă, o- 
prite numai prin faulturi. Mai 
trebuie să spunem că, în cîn- 
tarul valoric al partidei, ju
cătorii noștri au venit cu două 
lovituri libere executate ma
gistral de Goanță șl Vaișcovici 
(prima deviată de un fundaș 
advers, a doua scoasă de sub 
„transversală" de Kopke) și de 
un „cap" a lui Antohi. Ia o 
centrare a lui Badea, balon 
parat in extremis, la rădăcina 
barei, de portarul vest-german. 
O comportare bună a avut și 
Stîngaciu, în ciuda celor trei 
goluri primite, nici unul impu
tabil lui. El a dominat spațiul 
aerian, a „scos" vreo două go
luri aproape gata făcute și, 
ceea ce a produs impresie aici, 
a respins și lovitura de pe
deapsă acordată de arbitru în 
manieră de... găzdar (inițial a 
vrut să fluiere o „indirectă", 
după care s-a răzgîndit și a 
arătat punctul de la 11 m), cea 
care a descătușat practic echi
pa lui L6hr, fotbaliștii vest- 
germani obținînd în final vic
toria care le-a asigurat parti
ciparea la turneul final ai J.O.

Ion CUPEN

Marți, la Galați, cu meciul 
de verificare susținut în com
pania divizionarei A locale 
(0—3), lotul reprezentativ de 
tineret și-a încheiat, practic, 
stagiunea pregătitoare de pri
măvară, care tace parte din 
campania închegării unei e- 
chipe competitive pentru vi
itoarele preliminarii ale Cam
pionatului European, rezervat 
formațiilor sub 21 de ani. Cum 
se știe, sîmbăta trecută, pe 
stadionul „23 August", Lotul 
de tineret a jucat cu repre
zentativa olimpică (4—3). Deci, 
într-un interval de patru zile, 
două partide cu rezultate di
ferite. Precizînd că nu aces
tea interesează în primul rînd. 
vrem să facem, totuși, unele 
sublinieri. In partida de «îm
bată, motivată de marile am
biții ale unei posibile concu
rențe la alt nivel de repre
zentare, „noul val" și-a dat, 
cum se zice, drumul la joc în 
fața „olimpicilor", el reușind 
să refacă de trei ori diferența 
de pe tabela de scor, pentru 
ca, în final, să cîștige la un 
gol diferență. Prin aceasta, 
noua garnitură de tineret și-a 
demonstrat nu numai disponi
bilitățile tehnico-tactice, dar șl 
capacitatea ei psihică și de 
luptă, un lăudabil spirit de e- 
chipă. Ne-au plăcut cuplul de 
fundași centrali Panait (Petro
lul) și (încă juniorul) Bucur 
(Dinamo), calitățile de coordo
nator ale ploieșteanului Ursea, 
travaliul lui Stere (Victoria), 
incisivitatea și manevrele Iul 
Dican (Victoria), peste ceea ce 
a realizat, pînă acum, la echi
pa sa de club, evoluția altui 
junior, Răducioiu, cu mișcările 
sale viclene, gen Dumitrache. 
în meciul cu „olimpicii", tine
retul a apăsat tot timpul pe

accelerator. La Galați, însă, 
conducerea tehnică (I. Voiea — 
D. Apolzan) s-a văzut con
fruntată cu unele dificultăți. 
Bucur și Răducioiu au fost lă- 
sați la echipa lor de club 
(pentru a participa la jocurile 
turneului final ai juniorilor), 
Andrei Popescu (F. C. Olt) a 
făcut entorsă la antrenamen
tul din ajunul partidei, Buna- 
ciu (U.T.Â.), pe care se conta 
în linia de fundași, nu s-a 
prezentat la convocare (deși 
conducerea clubului a promis 
că-1 va trimite la Galați) și, 
astfel, s-au făcut unele impro
vizații (dintre ele, o amintim 
pe aceea cu mijlocașul de a- 
tac Szeneș pe postul de „li
bero"). Poate că și oboseala 
și-a spus cuvtntul. ca să nu 
mai vorbim și de valoarea par
tenerei, echipa Oțelul (omo
genă, cu mult mai multă de
cizie în joc decît „olimpicii"). 
Au mal fost șl două greșeli 
copilărești ale reșițeanului D. 
Munleanu (soldate cu primele 
două goluri), ca și tendința 
purtării excesive a balonului 
(Stere, I. Stan, Ursea, I. Du
mitrescu). Asta în prima re
priză. In a doua însă, jocul 
s-a echilibrat, Timofte și Han- 
ganu au ratat două mari oca
zii, Dican a trimis în „trans
versală" (min. 87) și, astfel, e- 
chipa 
renul 
zicem 
cum, 
multe 
așa cum sublinia un om pri
ceput în ale fotbalului (antre
norul L. Ianovschi — prezent 
la joc), că „fotbalul nostru are 
multe talente care pot aspira 
la... marea performanță".

Stelian TRANDAFIRFSCU

de tineret a părăsit te- 
învinsă la un scor — 
noi — prea sever. Ori- 

partlda a fost utilă, cu 
învățăminte, ea relevînd.

I
“ în 
,LPI- 
s.por- 
nfem, 
inilor 
tucu- 
a ai
ms ee 
re de 
nins 

imar- 
inine 

i for- 
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Este o scurtă pauză în cam
pionatul Diviziei A. Marți au 
jucat „olimpicii", in R. F. 
Germania. Ieri, prima repre
zentativă a evoluat tn compa
nia echipei Olandei. Rezulta
tele obținute stat și vor mai 
fi comentate. Iubitorii fotba
lului așteaptă rezultate bune 
din partea jucătorilor noștri, 
dar, în competițiile internațio
nale oficiale din ultima vre
me, din păcate, comportările 
echipelor noastre reprezenta
tive n-au avut darul' să satis
facă. Subiectul necesită o dis
cuție mai .lungă, mai 
ceea ca nu ne-am 
propus acum.

Acum vom reveni 
LA CAMPIONAT. Mai 
sînt de disputat patru 
etape, lupta pentru 
titlul de campioană este atît 
de strînsă intre cele două e- 
chlpe care domină întrecerea. 
Steaua și Dinamo, iar Întâl
nirea lor directă — chiar în 
etapa următoare, de la 8 iu
nie — e așteptată cu un mare

7 tn
partea inferioară a clasamen
tului, situația a rămas la fel 
de încurcată, jumătate din
tre echipe fiind angajate în 
aspra luptă pentru evitarea 
retrogradării. Mai sinț patru 
etape care vor decide.

Iată de ce, tocmai acum 
este de dorit (ȘI TREBUIE) 
ca în prim-planul întrecerii 
să se afle jocul cu adevărat, 
calitatea fotbalului practicat 
de cele 18 divizionare A.

Duminica trecută, iubitori) 
fotbalului care s-au aflat în 
fața televizoarelor au avut e 
reală satisfacție urmărind mai 
bine de o jumătate de oră un 
splendid rezumat al întâlnirii 
Steaua — Universitatea Cra
iova, din etapa a 29-a. Meci

amniA -

accente

șl justificat interes. Iar

I■

cu miză, mal ales pentru li
der, care pînă la pauză nu 
reușise să înscrie. Dar nimeni 
nu și-a -pierdut capul, nimeni 
nu a abandonat spiritul spor
tiv și s-a preocupat numai și 
numai de joc. Spre lauda el, 
echipa craioveană a răspuns 
ta aceeași manieră, jucând 
deschis, curat. Și a rezultat 
(de altfel s-a scris șl ta cro
nica din ziarul nostru) o par
tidă cu excelente valențe fot
balistice. Faze de poartă de 
mare intensitate, intervenții 
de in’tim moment (ale celor doi 
portari, în primul rînd Silviu 

Lung), schimbări de 
direcție și tempo, fa
ze de la o poartă la 
alta, ratări de mari 
ocazii (se întâmplă 
ta orice meci, fie 

_ ___ de bun) șl trei goluri 
frumoase ale Stelei.

Dar, mai presus de orice, 
cum am văzut, a cîștlgat fot-

el cît _____  „.
frumoase ale Stelei.

Dar,
cum am văzui, a
balul, fotbalul adevărat. Acest 
meci Steaua — Univ. Craiova 
ne-a demonstrat tacă o dată 
că, indiferent de conjunctura 
din clasament, cînd echipele 
sînt preocupate de așa ceva, 
SE POATE JUCA UN FOTBAL 
DE CALITATE, care să placă 
spectatorilor și care să dea 
cu adevărat satisfacție jucă
torilor. Nu cu nervi, nu cu 
faulturi, nu cu proteste se 
obține un rezultat bun. Me
ciul acesta — și au mai fost 
și altele — trebuie să consti
tuie o invitație la joc pentru 
toate echipele, mai ales acum 
în finalul de sezon, în aceste 
patru etape care au mai ră
mas de disputat șl in care se 
vor decide și echipa campioa
nă, și cele trei formații ce vor 
retrograda.

Constantin ALEXE

»

5.

Duminică, prin etapa sferturilor de finală

„CUPA“ REINTRĂ ÎN ACTUALITATE
După cele două partide in

ternaționale, ale lotului A și 
olimpic, competițiile interne, 
cupa și campionatul, reapar pe 
agenda actualității. In primul 
rînd „Cupa României", care 
programează, duminică, etapa 
sferturilor de finală. Populara 
întrecere — caie se desfășoa
ră sub egida Daciadei —' va 
aduce în arenă șapte divizio
nare A și una din „B“. Bucu- 
reștiul este puternic reprezen
tat în această fază a întrecerii, 
avînd cinci concurente în 
luptă : Steaua, deținătoarea

trofeului, Dinamo București, 
finalista ultimei ediții, Victo
ria, Kapid și Sportul Studen
țesc. Provincia prezintă două 
dintre cele mai valoroase di
vizionare A, Universitatea Cra
iova și Corvinul. A opta este 
revelația ediției în curs C.F.R. 
Pașcani, divizionara B care a 
reușit, în frumosul ei traseu, 
să treacă de Flacăra Moreni 
și F. C. Olt.

Cum se știe, întâlnirile vor 
avea loc pe stadioane neutre. 
La București, pe cel mai mare 
stadion al țării, „23 August",

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
e MECIUL CORVINUL HUNE

DOARA — C.S.M. SUCEAVA, 
din cadrul etapei a 31-a, progra
mat miercuri, 8 iunie, se va dis
puta la data de 15 iunie. Aceas
ta Întrucît, la 8 iunie, formația 
hunedoreană susține, în deplasa
re, meciul retur cu Dinamo Ti
rana din cadrul „Cupei Balca
nice" Intercluburi.
• JOCURILE DIN CADRUL 

SFERTURILOR DE FINALA ALB 
„CUPEI ROMÂNIEI", programate 
duminică 5 Iunie, pe terenuri ne
utre, vor începe la ora 17.
• PARTIDA STEAUA MIZIL — 

— C.F.R. PAȘCANI, din etapa a 
31-a a Diviziei B, se va disputa.

joi 9 Iunie, deoarece echipa din 
Pașcani susține duminică meciul 
din sferturile de finală ale „Cu
pe! României".
• DE LA F.R. FOTBAL. Ill 

vederea efectuării transferărilor 
de jucători (din perioada 5—20 
Iulie), cluburile șl asociațiile 
sportive au obligativitatea ca, 
pînă la data de 1 iulie, să trimi
tă forului de specialitate o adre
să In care să se specifice numele 
persoanei autorizate cu drept de 
semnătură a acordului de 
transfer, precum și specimenul 
de semnătură Se atrage atenția 
că nu vor fi luate în considerare 
acele acorduri de transfer care 
poartă o altă semnătură.

o partidă cu irumoase tradiții 
șl în campionat și în cupă. 
Sportul Studențesc — Rapid. 
Nu mai departe decît în ac
tuala ediție a campionatului, 
cele două formații bucureștene 
au oferit meciuri spectaculoa
se, echilibrate, gustate de spec
tatori. O repetare a acestora 
este așteptată și pe tărimul 
cupei. Stadionul Petrolul din_ 
Ploiești va găzdui o întâlnire' 
care se bucură de excelente 
antecedente recente : Steaua — 
Universitatea Craiova. Chiar în 
coloanele alăturate găsiți elo
gioase referințe privind meciul 
celor două echipe fruntașe, de 
pe stadionul Steaua în campio
nat. Și în acest caz un „bis" este 
așteptat de iubitorii fotbalului. 
Sub Tîmpa, Dinamo și Corvî- 
nul, echipe care prezintă o 
pleiadă de fotbaliști 
un impozant grup de 
ționali, promit și ele 
tă spectaculoasă. In 
Rm. Sărat, Victoria 
sus-amintita C.F.R. Pașcani a- 
nunță o dispută interesantă, în 
care maturitatea bucureșteni- 
lor va înfrunta ambiția echi
pei din eșalonul secund.

valoroși, 
in tern a- 

o dispu- 
Gne, la 
și mai

BOX. CU PRILEJUL festivităților de pre
miere a noilor campioni naționali ai bo
xului juvenil, care au avut loc sîmbătă 
seara, ia Galați, cunoscutul arbitru local
nic ștefan Ștefan, vechi activist pe tărî- 
mul sportului, a fost distins cu titlul de 
arbitru onorific de E.A.B.A., diploma fi- 
lndu-i înmînată de antrenorul fede
ral Octavian Tabără, fost și el an
trenor la Galați. • DE FOARTE PUȚI
NE ORI ne-a fost dat să vedem părinți 
însoțindu-sl copiii — boxeri la diferitele 
întreceri. De data aceasta, la Galați, ca și 
cum s-ar fi... înțeles, am întâlnit neaștep
tat de mulți părinți ai boxerilor juniori, 
martori oculari la meciurile fiilor lor. Că 
pentru tatăl lui Iulian Trancă, muncitor 
la Brăila, a fost mai simplă deplasarea la 
meciurile fiului, este ușor de înțeles. Dar 
l-am cunoscut și pe Petre Bălășoiu, șofer 
îa PECO din Caracal (fiul său. Gelu, este 
campionul țării la categoria semiușoară), 
Pe Floarea nurz (mamă a doi fii — bo
xeri), telexirtă la I.P.E. Bistrița, pe ingi
nerul mecanic din Bacău, Iile Chitic (fi
ul său este Analistul categoriei supergrea). 
• SARCINA ARBITRILOR a fost destui 
de dlficlilă la Galați Ei au avut de jude
cat aproape 120 de- meciuri șl s-au des
curcat bine. Dfn brigada condusă de Ga
briel Danciu s-au remarcat : P. Nedeleea 
(Reșița), C. Deju (Bacău), M. Căzănaru 
(Iași) și bucureștenii E. Milică, N. Cons- 
tantlnescu J. Vancea, Gh. Chivăr. (M. Tr.)

CANOTAJ. CONCURIND de la calificări 
ptaă ta finala campionatelor naționale in-

divMiuale cu o infecție la talpa piciorului 
(zonă de mare solicitare la acest sport), 
lulia Bobeică (Metalul) a cîștlgat titlul, 
făcînd un splendid efort de voință. • CE
LE 800 de grame ta plus, constatate de 
„oîntar", au îm.pied<icat-o pe Raveica Tre- 
teag (Voința Timișoara) să participe la fi
nala categorieii ușoare. A mal pierdut 350 
de grame în intervalul de 30 -le minute a-

cum competițiile sînt prea puține, ne în
trebăm cînd vor fi folosiți noii absolvenți î 
Prima etapă ar fi fost un prilej... • UN 
GUST amar ne-a lăsat „festivitatea de 
premiere" de la C.N. de dresaj, atât prin 
modalitatea de desfășurare, cit si prin a- 
non-imatul ta care a avut loc, ca de altfel 
întreaga competiție. Prin comparare cu 
„Cupa Agronomia", aceasta... A PRINTRE

eordât conform regulamentului, dar greu
tatea nu se face în ultimul moment. (D. C.).

CĂLĂRIE. DACA in cronica „Cupei A- 
gronomla" subliniam că baza hipică a Sta
țiunii Didactice Experimentale Belciugate- 
le este, poate cea mal frumoasă din raza 
Capitalei, vom adăuga, acum, că ea este, 
în principal rodul muncii maeștrilor spor
tului Dania și Alexandru Longo, bineînțe
les și cu sprijinul conducerilor Institutului 
Agronomic și a stațiunii, a O PROBLE
MA ce se pune ou tot mai 
te : cea a arbitrilor, dovadă 
le Premiu" la dresaj juriul 
tiuit, cu greu, din 3 arbitri 
cum cere regulamentul Au 
xamene au fost trecute cu

multă aculta- 
că la „Mare- 
a fost alcă- 
și nu din 5. 
fost date e- 
succes, dar

cei foarte puțini spectatori prezențl la ba
za hipică de la Steaua s-au afiat Șl doi 
fost ascultate cu atenție de tinerii călăreți. 
Constantin Zahe" (85 de ani) șl Nlcolae 
Mihalcea (65 de ani) ale căror sfaturi au 
rost ascultate cu atenție de tinerii călăreți. 
(Em. F.).

HANDBAL. „DUEL" P-J-PTTANT. La ul
timul meci din actualul campionat dintre 
Steaua șl Dinamo București am urmărit o 
dispută frumoasă ou multe realizări de 
excepție (care ne-au reamintit cu plăcere 
că handbalul românesc a fost printre cele 
mai bune din lume , în care steliatll au 
câștigat pe merit. Dar. un interes aparte 
1-â constituit. duelul fascinant dintre 
portarii celor do-uă echipe : Nicolae Mun- 
teanu (Steaua) și mult mai tânărul său

„adversar" Vasile Cocuz (Dinamo). Au fost 
momente din partidă atnd jucătorii de 
cîmp al eeflor două formații erau exaspe
rați că nu maf pot marca j Munteanu, în 
vervă deosebită, a apărat aproape totul, 
de nenumărate ori cînd se afla față tn față 
doar cu Bedivan, Jianu, Mocanu, Dogărăs- 
cu sau mal tinerii Lieu șl Zaharia. De 
partea cealaltă, Cocuz a avut și el inter
venții de excepție, parînd in extremis a- 
runcăiri expediate de Dumitru, Stingă sau 
Berbece. Pentru evoluțiile lor, ambii 
„goalkeeper!" au fost aplaudați la scenă 
deschisă. S’ trebuie să spunem că au me
ritat pe deplin. (P. Ivi).

SĂRITURI IN APA. REMARCABILA 
comportarea unor săritori românii ta în
tâlnirea Chemie Halle — C.S.S. Sibiu, des
fășurată în R.D. Germană. Juniorul Bog
dan Cibu a cucerit locul I la ambele pro
be (trambulină) 3 m și platformă', iar 
copiii Anca Udveseu și Sorin Baca au cîș- 
tigat întrecerea la platformă. Pe lingă vic
toriile în sine, se cuvine subliniat puncta
jul realizat de sportivii respectivi : 455,05 p, 
502,80 p, 329,25 p și 412,45 p. In mod deo
sebit se cuvine evidențiată comportarea 
iul B. Cibu : pentru prima dată a depășit 
„bariera" celor 500 de puncte la „3 m_“> 
fiind excelent notat la dublu salt si jumă
tate (grupat) înapoi, răsturnat și contra- 
trambuMnei. Antrenorul D. Popoaie a ți
nut să precizeze însă că. dacă cei trei a- 
mlntițl mal sus merită laude. S. Fredel a 
rămas dator din cauza slabei lui prestații. 
(D. ST.).
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DE LA
DE TENIS

ROLAND GARROS
1 (Agerpres). — Cam- 
intemațlonale de tenis

PARIS, 
pionatele 
ale Franței au continuat la arena 
pariziană „Roland Garros" cu 
disputarea ultimelor partide din 
sferturile de finală ale probei de 
simplu femei, încheiate cu urmă
toarele rezultate : Natalia Zvere
va (URSS) — Helena Sukova 
(Cehoslovacia) 6—2, 6—3 ; Gabrie
la Sabatini (Argentina) — Helen 
Kdesi (Canada) 4—6, 6—1, 6—3 ; 
Nicole Provis (Australia) — A- 
rantxa Sanchez (Spania) 7—5. 
3—-6 ; 6—4.

In semifinale, Natalia Zvereva 
o va tatlini pe Nicole Provis. iar 
Gabriela Sabatini va juca în com
pania campioanei vest-germane 
Steffi Graf.

HAVANA, 1 (Agerpres). — 
După opt runde, în turneul in
ternațional de șah „Memoria
lul Capablanca", în grupa 
maeștrilor, conduce Jiri Nun 
(Cehoslovacia), cu 5,5 puncte, 
urmat de 
(România), 
garia) cu 
Tempone 
Arencebia 
(ambii Cuba) 
p etc.

Constantin Ionescu 
Tibor Tolnay (Un
elte 5 p, Marcelo 

(Argentina), Walter 
și Jorge Borges 

cu cîte 4,5

în runda a 8 a, Nun l-a în
vins pe Boujy, Tempone a 
pierdut la Jasnikowski, iar 
Constantin Ionescu a remizat 
partida cu Tolnay.

în grupa marilor maeștri, pe 
primul loc al clasamentului se 
află Zurab Azmaiparașvili 
(U.R.S.S.) — 6 puncte^ urmat 
de compatriotul său Iosif Dorf
man și spaniolul Manuel Rivas 
— cu cite 5 puncte.

Campionatele Balcanice de 
volei feminin s-au încheiat in 
Albania, în ultima zi a compe
tiției formația României învin- 
gînd cu scorul de 2—0 (9, 10,
3) selecționata Greciei.

în clasamentul final al com
petiției, pe primul loc s-a si
tuat Bulgaria, urmată de Alba
nia, România, Turcia, Iugosla
via și Grecia.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURi •

Concursul Internațional (Ic orientare sportiva

„TROFEUL VALEA PRAHOVEI“

„CUI'A MONDIALA" LA TIB
Ultimele rezultate tn Cupa Mon

dială de tir desfășurată la Suhl, 
pistol sport : 1. Ntao Salukvadze 
(URSS) 488,9 p ; 2. Eveline Man- 
chon (Franța) 487,2 ; 3. Jasna 
Sefcariei (Iugoslavia) 485,6 p : ...8. 
Anișoara Matei (România) 478,7 
p ; 11. Daniela Dumitrescu 380 
p ; skeet, seniori : 1. A. Benelli 
(Italia) 223 t; 2. B. Thordwaldsson 
(Suedia) 223 p ; 3. H. Swtakles
(Olanda) 223 t (1)... 15. I. Toman 
(Rom.) 1931 ; 25. A. Ciorba (Rom.) 

144 t (necalificat în semifinală) : 
pușcă liberă 3X40 f : 1. J. Hirvi 
(Finlanda) 1273,1 p ț 2. S. Marti
ni (RDG) 1270,5 p ; 3. G. Mak- 
simovlei (Iugoslavia) 1268,5 p, ...56. 
C. Stan (Rom.) 1151 p ; ... 64. E. 
Antonescu (Rom.) 1145 p.

BREVIAR OLIMPIC
• Comitetul O- 

limpic al Turciei a 
anunțat că Inten
ționează să orga
nizeze Jocurile O- 
llmpice de vară dan 
anul 2000, urmînd 
să prezinte o can-

i didatură oficială ta 
acest sens. După 
cum se știe, Olim
piada din 1992 va 
avea loo la Barce
lona, iar pentru 

' găzduirea celei dan 
1996 și-au înaintat 
candidaturile orașe
le Atena, Belgrad, 
Atlanta (SUA) și 
Toronto (Canada).
• Rezultate Înre

gistrate tn turneul 
de calificare pentru 
competiția mascu
lină de baschet a 
Jocurilor Olimpice 
de anul acesta, tur
neu organizat la

Montevideo: Porto
Rtoo — Canada 80— 
63; Uruguay — Ve
nezuela 100—67; Bra
zilia — Argentina 
113—93, Canada — 
Venezuela 94—88, 
Porto Rioo — Ar
gentina 94—81, Uru
guay — Mexic 98—84.
• La Jocurile O- 

limplce de vară, 
Venezuela va par
ticipa cu un lot de 
41 de concurențl. 
Sportivii Venezue
lan! vor £1 prezenți 
la întrecerile de at
letism, baschet, box, 
călărie, scrimă, ju
do, natație, înot sin
cronizat, haltere, 
lupte, tenis de ma
să șl yachting.
• La Florența an 

început întrecerile 
unui turneu de ca
lificare la volei

Cea de a doua ediție a com 
petiției Internaționale de o- 
rientare sportivă „Trofeul Va
lea Prahovei", în organizarea 
O.J.T. și a Comisiei județene 
de turism-alpinism Prahova, 
împreună cu asociațiile sporti
ve Caraimanul Bușteni, Voința 
și Bucegi Sinaia, începe inli
ne, ora 10, cu etapa I, în zona 
Furnica — Calea Codrului, do
tată cu „Cupa Voința Sinaia". 
Sîmbătă, de la aceeași oră, pe 
traseul Valea Codrului — Buș
teni, are loc etapa a n-a — 
„Cupa Caraimanul Bușteni" ur- 
mînd ca duminică, de la ora 
8, să se dea startul în cea 
de a IlI-a (șl ultima) etapă 
(cu egalare de timpi), în zona

J

I 
j 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
! 
A

— Calea Codrului, do- 
„Trofeul Valea Pra-

Furnica 
tată cu 
hovel".

De la 
aflat la 
Sinaia, am fost înștiințați că 
la această întrecere s-au în
scris peste 1150 de concurențl 
din 125 de asociații sportive, la 
care se adaugă aproape 100 de 
participant! din Bulgaria, Ceho
slovacia, Elveția, R. D. Ger
mană, R.F.G., Polonia și Un
garia.

de concurs,centrul 
hotelul Montana din

atletism • La 
Rostock. Silvio War- 
soenke a stabilit un 
nou record al R. D. 
Germane In proba de 
aruncarea suliței, cu 
performanta de 84,14 
m. în proba de arun
carea greutății victo
ria a revenit iul Udo 
Beyer 21,87 m. • In 
concursul de la Wal
nut (California), a- 
mericanul Brian Stan
ton și-a adjudecat 
victoria în proba de 
săritură în înălțime, 
cu rezultatul de 2,33 
m, iar compatrioata 
sa Alice Brown a tre
cut prima linia de 
sosire în cursa de 100 
m cu timpul de 11,39. 
• Cursa internaționa
lă desfășurată la Boul
der (Colorado) a fost 
ciștigată de atletul 
ecuadorian Rolando 
Vera, Înregistrat 
distanta de 10 km 
timpul de 29:53. 
locul secund s-a 
tuat americanul 
Eyestone 30:01.

pe 
cu 
Pe 
sl- 
Ed
In

proba feminină victo
ria a revenit cam
pioanei portugheze 
Rosa Mota, 34:41.

BASCHET • Ora
șul vest-german Os- 
nabruck a găzduit 
meciul amical dintre 
selecționatele R. F. 
Germania șl Iugosla
viei. Baschetbaliștii 
iugoslavi au obținut 
victoria cu scorul de 
80—72 (39—31).

ÎNOT • In ultima 
zi a concursului de 
la Boca Raton (Flo
rida), faotătoarea a- 
merlcană Laura Wal
ker a cîștigat proba 
feminină de 100 m li
ber, cu timpul de 
56,39, iar australianca 
Janelle Elford s-a 
situat pe primul loa 
la 800 m liber cu 
3:24,15. tn concursul 
masculin, Andrew 
Baildon (Australia) a 
terminat învingător
ta proba de 100 m li
ber cu 50,43, iar co
echipierul său David

Wilson a fost crono
metrat la 200 m flu
ture în 1:58,99.

MOTO « Pe circui
tul de la Nurburg- 
ring (R.F. Germania) 
s-au desfășurat în
trecerile unui con
curs contlnd pentru 
Campionatul Mondial 
de viteză. în cea mal 
disputată cursă. la 
clasa 125 cmc, victo
ria a revenit Italia
nului Enzo Gianola 
(,,Honda“), cu o me
die orară de 122,154 
km. La dasa 80 cmc, 
pe primul loc s-a si
tuat spaniolul Jorge 
Martinez („Derby").

SCRIMA • Concur
sul internațional fe
minin de floretă de 
la Leipzig, contlnd 
pentru „Cupa Mon
dială", a fost cîști
gat de scrimera vest- 
germană Zita Fun- 
kenhauser, care a dis
pus In finală cu 8—4 
de italianca Dorina 
Vaccaroni.

2Z2ZZZ
masculin pentru J.O. 
Iată rezultatele În
registrate ta prima 
zi: Italia — Algeria 
3—0; Kuweit — Tai
wan 3—0; Suedia — 
Canada 3—2, Italia — 
Canada 3—0, Kuweit 
— Algeria 3—1.
• La Perth (Aus

tralia) au luat sfîr- 
șit întrecerile tur
neului preolimpic de 
polo pe apă, pentru 
faza finală a Jocu
rilor Olimpice cali- 
flotodu-se echipele 
Ungariei, Australiei, 
Franței. Greciei și 
R.P. Chineze. In ul
tima zl a competi
ției s-au înregistrat 
următoarele rezulta
te : R.P. Chineză — 
Canada 4—3 ; Un
garia — Australia 
11—9, Franța — Gre
cia 8—5 ; Brazilia — 
Bulgaria 10—6 ;
Mexic — Japonia 
13—9. !

REGATA ESSEN NE-A RECONFIRMAT POTENȚIALUL
(Urmare din pag. 1)

aceste victorii, aș sublinia ma
rele potențial fizic dovedit de 
întreg lotul nostru : am ajuns 
la Essen în chiar ziua între
cerilor, abia am avut timp să 
montăm și să reglăm bărcile. 
Și totuși, s-a intrat pe apă și 
s-a cîștigat !...

— Să facem o mică „pauză" 
tehnică ; ce înseamnă, de 
fapt, să reglezi un schit?

— Fiecare sportiv are un a- 
nume mod de a-si instala scău
nelul rulant, palonierul, fieca
re are un anume unghi optim 
de vîslire. în timpul transpor
tului, barca se demontează. O 
dată ajunși la locul concursu
lui, evident, toate aceste po
ziții optime trebuie regăsite 
printr-un reglaj minuțios.

— Am văzut că echipajul de 
8-1-1 diferă mult de cel ce a 
cîștigat anul trecut medaliile 
de aur Ia mondialele de la 
Copenhaga : 
bunăoară, _ .
S-au operat modificări ?

— Nici un echipaj nu este 
Încă definitivat. Tactic vor
bind, sîntem încă la ora cău
tărilor. Regata Essen a fost un

lipsesc, din et, 
Homeghi, Arba.

prim și mare test de ordin fi- 
zio și tehnic, pe care, repet, 
stnt mulțumit că l-am trecut 
cu calificative superioare. De 
altfel, și antrenorul principal 
al lotului feminin, Ion Boicu, 
precum si Dan Toma, de la bă
ieți. au fost pe deplin mulțu
miți de comportarea elevilor 
lor.

— Ce urmează ?
— Alte trei teste extrem de 

dificile: peste numai cîteva 
zile, „Regata Moscova", pe 
traseul olimpic de la Krîlat- 
skoe. După alte două săptă- 
mîni, „Regata GrQnnau" (foar
te interesantă confruntarea 
directă cu reprezentantele R. D. 
Germane, cele mai puternice 
adversare ale noastre) _și, în 
fine, în luna 
Lucerna". Aici va fi, in fapt, 
punctul culminant al verifică 
rilor, ultima mare repetiție 
înaintea J.O. Le așteptăm cu 
încredere, fiindcă „Regata 
Essen" ne-a reconfirmat poten
țialul, ne-a dovedit că ne a- 
flăm acolo unde au țintit toa
te planurile noastre de pregă
tire. Important este, de acum, 
să continuăm in același ritm, 
să valorificăm superior poten
țialul acumulat.

iulie, „Regata

VISUL UNEI
(Urmare din pag. 1)

zoaica Wcnyi Yang, iz
butind în aprilie uimi
torul 24.98. corecție sen
sibilă pntru anei 25.28 
al elevei lui Mihai 
Gotho, dar mai ales 
pentru propria perfor
mantă anterioară — 
25,75 anul trecut (a- 
proape opt zecimi — 
ce progres !). Si totuși

Wenyi nu e prima îno
tătoare a lumii de ..sub 
25". românca rămâne 
cea dintâi care a depă
șit limita, printr-un 
timp, de, vă mai amin
tiți ?, 24,94. Cu preciza
rea că acest rezultat a 
fost smuls cromome- 
trului în bazin de 25 
metri, iar recordurile 
mondiale se socotesc, 
se știe, în piscine o- 
limpice...

• Echipa olimpică a Austriei — învinsă pe teren propriu 
de Finlanda, dar Iugoslavia s-a calificat pentru turneul 
final • Supercupa Campionilor Americii de Sud • Ga- 
latasaray a cîștigat campionatul Turciei • River Plate 
pierde acasă! © Sparta Praga — virtuală campioană

LA WOLFSBURG (Austria) s-a 
desfășurat meciul din prelimi
nariile olimpice între echipele 
țării gazdă șl Finlandei. Oaspe-

UN PAS

conducă formația Newells Old 
Boys 53 p, urmată de echipele 
Sau Lorenzo 48 p șl River Plate 
46 p, Rezultate din etapa a 37-a :

s-amentu-lui, echipa Sparta Praga, 
a surclasat pe teren propriu, cu 
6—0, formația Dunajska Streda. 
Alte rezultate : T. E. 
vice — Slavia Praga 2—1 
tak Hradeo Kraîove — 
miana Praga 4—1 ; Plastika Mi
tra — Dukla Banska Bystrica 
2—2 ; Spartak Trnava — Tatran 
Preșov 2—0 ; Sigma Olomouc — 
Banik Ostrava 4—2 ; Inter Bra
tislava — Z.V.L, Jilina 1—1; Du
kla Praga — Ruda Hvezda Cheb

9

Vitko- 
; Spar- 

Bolie-

O nouă filă, la propriu și la figurat, a venit 
să se adauge, recent, la dosarul prin care „Uni
ted States Soccer Federation" speră să obțină 
organizarea C.M. de fotbal din 1994, la care mai 
concurează (reamintim) și forurile de resort 
din Brazilia și Maroc. Realizind că, in dosarul 
inițial înaintat la F.I.F.A., „călciiul lui Achite* 
ii constituia lipsa unei competiții interne regu
late și de durață, americanii au ținut să demon
streze — prin addenda respectivă — că vor și 
pot să se conformeze direcției indicate de 
F.I.F.A. Numai că, spre surpriza lor, acest ultim 
demers a fost interpretat la Zilrich (sediul fe
derației internaționale) ca o „greșeală de tact", 
ba chiar ca o „nepolitețe* I

De fapt, ce s-a întîmplat ? Autorii completăm 
au menționat că, prin meciul Miami Sharks — 
New Jersey Eagles, a luat startul, nu demult, 
așa-zisa „American Soccer League", cu lt echipe 
împărțite In două serii, de nord și de sud. Fi
rește că invocarea unor nume tlustre, precum 
cele ale brazilianului Carlos Alberto (antrenor 
la Miami Sharks) sau olandezului Wim suurbler 
(director tehnic la Fort Lauderdale Strikers), a 
însemnat un argument în plus la dosar, după 
cum a lăsat o impresie favorabilă și impunerea 
unor restricții regulamentare (bugete limitate, 
maximum 3 „neamericani* într-o formație etc.), 
inspirate, se afirmă, de intervențiile făcute de 
F.I.F.A. Numai că, mai departe, organismul di
riguitor ai fotbalului mondial

ții au obținut victoria cu 2—0 
(0—0) prin golurile înscrise <3e 
Nlkkllae și Llus. După cum se 
știe, din această grupă, pentru 
turneul final s-a calificat echi
pa Iugoslaviei, care a totalizat 
13 puncte.

Xntr-UN joc din semifinalele 
Superoupel Campionilor Americii 
de Sud>. disputat ia Montevideo, e- 
chipa locală Naclonal a dispus 
de formația braziliană Cruzeiro 
cu 3—2 (1—0). Golurile învingă
torilor au fost marcate de 
vera (3) și Vargas, respectiv 
reca și Ademlr.

CAMPIONATUL Turciei 
încheiat cu victoria echipei 
latasaray 90 p, urmată în 
sament de formațiile Besiktas 
78 p șl Malatya 62 p. Rezultate
le Înregistrate In ultima etapă : 
Galataăaray — Bolu 1—0 ; Ma
latya — Beșlktaș 5—3 ; Denizli — 
Fenerbahce 3—2 ; Kocaeli — Al
ly 2—3 î Sarlyer — Eskisehir 
5—0 ; Samsun —. Genclerblr- 
Ugl 8—3.

DUPĂ 37 de etape, In cam
pionatul Argentinei continuă să

Oli- 
Ca-

s-a declarat „pro-

CAMPIOANE
Ce zice Tamara de o 

asemenea întîmplare ? 
„Ce si zic. era poate 
firesc si se petreacă 
astfel de fapte. Disputa 
e. pini una-alta. psiho
logicii. Dar ett nu mă 
sperii, medaliile se cîș- 
ti-aă ‘ ------------------------
TA. 
fiii 
aur. 
cere 
zeci

in LUPTA DIREC- 
Si mă voi bate, 

convinși, pentru 
chiar dacă ei va 
u-n 24,8 pe cinci- 
metri sau un re-

fel de mare
Campioana 

a bătrânului
zultat la 
pe sută".
lumii Si _
continent privește, iată, 
cu încredere înainte. 
Spre Jocurile Olimpice, 
spre viată în generai, 
pentru că un alt 
realizabil e visul de 
dentie. Să sperăm 
cretină ou ea. Ou 
lalți viitori reprezen
tanți ai Tricolorului...

vis 
stu- 
tm- 
ceâ-

GREȘIT a
fund dezamăgit" ... ______
mat (și apărat I) de americani, 
cuzare* incriminate f" ........ .
două. Pe de-o parte, existența lui „Western Soc
cer Aliance", care tutelează o competiție zonală 
(pe coasta de vest), cu 6 formații din San Die
go, Portland, Los Angeles ele, „campionat* 
neagreat însă și nesupravegheat de „A.S.L." ! 
Pe de alta, și aceasta a fost principala țintă a 
rezervelor și a criticilor, cramponarea de „legea 
învingătorului obligatoriu", în virtutea căreia o 
partidă încheiată (după 90 de minute) [a egali
tate în „American Socces League" se continuă 
cu lovituri de la 11 metri, departajarea fiind 
sine qua non. Acest procedeu nefiind, în optica 
F.I.F.A., regulamentar, li s-a tot cerut america
nilor să-l abolească, doar că ei, convinși ci di
ferențierea prin penaltyurl atrage spectatorii, 
n-au ținut cont de sugestiile plecate de la Zu
rich I

„Dacă n-am fi completat dosarul, a notat un 
ziar din San Francisco, am fi avut șanse mal 
mari să primim organizarea C.M. din 1994. Așa, 
ne-am bătut singuri cuie in talpă* t I S-ar pă
rea că, la un moment dat intr-un oarecare 
avans, „U.S.S.F." e tn pierdere de teren, ulti
mul ei demers fiind mai degrabă un pas greșit. 
Bătălia insă continuă. Să mal vedem.

de punctul de vedere exprl- 
' „capetele de a- 

flind, ca să simplificăm,

Ovidiu IOAN1ȚOAIA

Gimnasta 2—1 ;
— Argentinos

Ne

Independiente — 
Racing Cordoba 
Juniors 2—0 ; Institute 
wells Old Boys 0—0 ; River Pla
te — Piaton.sa 0—1 ; Espan 09 — 
San Lorenzo 1—1.

IN etapa a 27-a a campio
natului Cehoslovaciei, lidera cla-

3—1. Clasament : 1. Sparta Fra
ga 43 p ; 2. Dukla Fraga 33 p ; 
3. Sigma Olomouc 32 p.

INTR-UN meei internațional a- 
mical selecționata Hondurasului 
a învins, pe teren propriu, cu 
2—0 (1—0), formația peruană A- 
lianza Lima.

La închiderea ediției

La Amsterdam: OLANDA - ROMÂNIA 2-0 (1-0)
AMSTERDAM, 1 (prin tele

fon, de Ia trimisul nostru spe
cial). Da această oră târzie din 
noapte, în primul rînd regretul 
că echipa României nu a ară
tat ce poate și ee știe în con
dițiile unui meci care — ju
decat după prezența comenta
torilor străini — a interesat 
toate echipele participante la 
C.E. Olandezii an obținut o 
victorie clară. Ei au valorifi
cat din plin rapida deschidere 
a scorului din mirt 3, când 
BOSMANN, reputatul lor goL 
goter, a valorificat eu • fru
moasă execuție tehnică, • cen
trare ia diagonală a lui A. 
Muhren. Echipa noastră a în
cercat să echilibreze jocul, dar 
eforturile ei au fost oarecum 
diminuate de ziua mai slabă a 
lui Hagi, ceea ce a făcut ea 
încercările izolate ale lui Lă
cătuș să nu rezolve nimic. Cu 
toate acestea, la o pasă la a- 
dîncime a Iul Hagi, in min. 29, 
Cămătaru a fost faultat tn ca
reu, dar, din păcate, penalty ul 
a fost executat imprecis de 
Hagi, mingea lovind bara.

După pauză, scenariul se repe
tă, olandezii atacă, avînd în 
fundașii centrali două perma
nente rampe de lansare. Echi
pa României se lasă dominată 
și, în min. 53, KIEFT majo
rează scorul după o pasă pri
mită de la Bosmann. „Tricolo
rii" au posibilitatea să reducă 
scorul ta min. 62, dar voleul 
lui Lăcătuș nu nimerește spa
țiul porții. Echipa noastră a 
păcătuit prin lipsă de omoge
nitate, lăsînd impresia că abia 
a ieșit din lamă...

Arbitrul danez J. Damgaard 
a condus bine formațiile :

OLANDA: Van Breukelen — 
Van Tiggelen, R. KOEMAN, 
RIJKAARD, Van Aerle — 
Van’t Schlp (min. 61 Van Has
ten), Wouters, A. Muhren 
foita. 77 E. Koeman), Vanen- 
burg — BOSMANN, KIEFT.

ROMANIA: Lung — Rednic, 
Bumbesca, Belodedici, Andone 
(min. 73 Rotariu) — SABAU, 
Hagi (tnln. 76 Geolgău), BO- 

zr_ii — LĂCĂTUȘ,LONI, Klein 
Cămătaru.

loan CHIRILA
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