
Sub președinția tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
ȘEDINȚEI COMUNES-AU ÎNCHEIAT LUCRĂRILE

A CONSILIULUI NAȚIONAL AL OAMENILOR MUNCII
portul

Șl CONSILIULUI NAȚIONAL
Sub președinjia tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Consiliului Național al Oame
nilor Muncii, au continuat, vi
neri, 3 iunie, lucrările ședinței 
comune a Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii și Con
siliului Național al Agricul
turii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost intimpinați, la sosirea în 
sală, cu multă însuflețire și 
entuziasm de miile de partici
pant!.

Dezbaterile în plen ale ședinței 
comune s-au desfășurat in lumi
na importantelor idei, orientări 
si sarcini cuprinse în ampla 
Expunere prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în deschi
derea lucrărilor acestui larg și 
reprezentativ forum democratic.

Participanții Ia dezbateri au 
dat o înaltă apreciere Expune
rii secretarului general al parti
dului, document programatic de 
o deosebită valoare teoretică și 
practică, ce orientează — pe 
baza unei cuprinzătoare analize 
a activității depuse și a rezul
tatelor obținute, a cerințelor 
obiective ale dezvoltării țării în 
actuala etapă și în perspectivă 
— eforturile și energiile crea
toare ale oamenilor muncii, ale 
întregului popor în direcții 
prioritare pentru realizarea, la 
un nivel superior do calitate și 
eficiență, a prevederilor pla
nului pe acest an, a obiective
lor cincinalului 1986—1990, pen
tru transpunerea n-abătu'ă în 
viață a hotărîrilor Congresului 
al XlII-Iea și Conferinței Na
ționale ale partidului.

Cu sentimente de profundă 
stimă, prețuire și recunoștin
ță, vorbitorii au subliniat rolul 
determinant al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in elaborarea 
și înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și sta
tului nostru, în stabilirea liniei 
generale și a strategiei dezvol
tării multilaterale a țării, în 
perfecționarea continuă a în
tregii activități economico-so- 
ciale, întărirea și afirmarea nu- 
ternică a democrației muncito- 

revoluționare, în asi- 
unei noi calități a vie- 
muncii poporului nos-
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rești și 
gurarea 
ții și a 
tru.

In același timp, a fost adus 
un cald și respectuos omagiu 
tovarășei Elena Ceausescu, 
pentru contribuția deosebită la 
fundamentarea și realizarea 
planurilor și programelor de

dezvoltare a patriei, Ia intro
ducerea pe scară largă a pro
gresului tehnico-științific în 
industrie, agricultură, în toate 
domeniile de activitate, la în
florirea științei, învățămîntulul 
și culturii românești, la pune
rea cuceririlor geniului uman 
in slujba păcii și prosperității 
întregii omeniri.

In spiritul înaltelor exigențe 
formulate de secretarul general 
al partidului, participanții au 
analizat în mod critic și auto
critic munca depusă și realiză
rile dobindite, precum și lipsu
rile și neajunsurile manifestate, 
prezentind măsurile intreprinse 
pentru lichidarea neîntirziată a 
stărilor de lucruri negative și 
îmbunătățirea radicală a între
gii activități, pentru recupera
rea rămînerilor în urmă și în
deplinirea integrală a prevede 
rilor planului în industrie, a- 
gricultură, la investiții și ex
port, la ceilalți indicatori eco
nomici.

In timpul dezbaterilor s-a 
subliniat că recentele măsuri 
privind majorarea retribuției 
au fost primite cu deplină sa
tisfacție de toți oamenii mun
cii, care sînt hotărîți să răs
pundă, prin fapte exemplare 
de muncă, grijii statornice a 
partidului și statului nos
tru, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru ri
dicarea necontenită a bunăstă
rii întregului popor.

După dezbateri, au fost adop
tate, în unanimitate, documen
tele înscrise Pe ordinea de zi.

A fost adoptată, de aseme
nea. în unanimitate, Hotărîrea 
ședinței comune a Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii 
și Consiliului Național al Agri
culturii, care urmează să fie 
dată publicității.

In încheierea lucrărilor, a 
luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, președintele 
Consiliului Național al 
nilor muncii.

Urmărită eu viu 
cuvîntarea tovarășului 
Ceaușescu a fost subliniată, în 
repetate rînduri, cu vii aplauze, 
cu urale și ovații.

Ședința comună a luat sfîrșit 
într-o atmosferă de înaltă vi
brație patriotică. Minute în șir 
s-a scandat cu înflăcărare 
„Ceaușescu-P.C.R.!“, „Ceaușescu 
șl poporul !“, „Stima noastră și 
mîndria, Ceaușescu-România 
„Ceaușescu-Pace !“
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Azi, in Sala „Dacia”
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interes, 
Nicolae
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I

din Baia Mare

H. C, MINAUR
„POLI" TIMIȘOARA

LA HANDBAL
Astăzi, în Sala „Dacia" din 

Baia Mare, se va desfășura 
partida restantă din cadrul Di
viziei A masculine de handbal 
dintre formația locală II.C. Mi- 
naur și Politehnica Timișoara. 
Meciul contează pentru etapa 
a XlX-a a Campionatului Na
țional și anunță o dispută in
teresantă. Deși rezultatul nu 
mal poate influența situația 
celor două competitoare în cla
samentul final — Minaur; locui 
III, „Poli", locul IV — ambiția 
eu care s-au disputat partide
le anterioare dintre aceste 
fruntașe ale handbalului nos
tra ne oferă garanția unui meci 
echilibrat, care va fi condus 
de o brigadă bucureșteană for
mată din Alexandru Virtopea- 
nu și Ștefan Georgescu.
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în Divizia A de rugby

UN MECI DE TRADIȚIE4

STEAUA

I

GRIVITA ROSIE* u

Chiar dacă echipa campioană 
a tării la rugby este, practic, 
cunoscută, aceasta fiind Steaua, 
întrecerea formațiilor din Divi
zia A, grupa I valorică — acum 
la a 20-a etapă — rămîne des
chisă în vederea stabilirii celor
lalte poziții în clasament, și 
una dintre formațiile interesate 
să ocupe o poziție de frunte în 
actuala ediție a competiției este 
Grlvița Roșie, care duminică va 
Juca cu Steaua, pe terenul a- 
cesteia, de la ora 9,30. Ce-i drept, 
grivițenii au cîștigat în tur, pe 
Parcul Copilului, cu 16—4. Să fie 
oare suficient acest ascendent 
pentru a repeta succesul ? To
tuși, după opinia noastră, Steaua 
pleacă favorită în acest meci de 
tradiție. “ ’ ' - -

Tot în 
dențesc 
CEMIN 
9—28), pe stadionul din Tei, de 
la ora 10. Arbitru : V. Popescu.

Iată și meciurile programate în 
țară : Universitatea Timișoara — 
Dinamo (0—14), stadionul „1 Mai'1

Va arbitra P. Soare.
Capitală, Sportul Stu- 
T.M.U.C.B. — Știința 
Baia Mare (în tur,

II, ora 9, X. Vasilică ; C.S.M. 
Sibiu — Farul (9—15), teren Va
lea Aurie, ora 9,30, M. Vătut | 
rolitehnica Iași — Știința Pe
troșani, stadionul Tineretului, 
ora 10, I. Davidoiu ; C.S.M. I.M.U, 
Suceava — Contactoare Buzău, 
teren Unirea, ora 10, Florian 
Dudu.

Toți arbitrii amintiți mal sus 
sînt din București.

Tot duminică vor continua în
trecerile formațiilor din grupa a 
II-a valorică. In capitală, un a- 
tractiv cuplaj pe Stadionul Ti
neretului IV în „turneul de ca
lificare". In deschidere, Ener
gia — T. C. Ind. constanța (ora 
9 : arbitru I AI. Pavlovici) si 
Rapid — Rulmentul Blrlad (ora 
10,30 ; M. Sabin) pentru locurile 
I—IV ; Constructorul Constanța — 
„U“ 16 Februarie CIuj-Napoca și 
U.A.M.T.C.S.U. Oradea — Moșia! 
Grele pentru locurile V—VIII ; 
U.R.A. Tecuci — Olimpia P.T.T. 
Arad și Hidrotehnica Focșani — 
Metalurgistul Cugir pentru locu
rile IX—XII.

Mi ine, in „Cupa României" la fotbal

STEAUA-UNIVERSITATEA CRAIOVA, DERBYUL „SFERTURILOR"
„Cupa României" își începe 

marele sprint, o dată cu sfer
turile de finală. Este ziua în 
care se caută culoarul favora
bil pentru ultimii metri, cei 
ai semifinalelor.

Pentru marele public, meciul 
cel mare este Rapid — Spor
tul Studențesc, pentru că e uri 
meci „fără favorit". (Ne gîn- 
dim că în celelalte trei me
ciuri există, totuși, un favo
rit, fie că se numește Steaua, 
Dinamo sau Victoria).

Dincolo de aceste calcule, 
„sferturile" rămîn meciuri de 
mare priză, capabile să dea 
farmec transmisiilor de radio 
și să urce tensiunea așteptării 
pînă la dramaticele lovituri de 
departajare.

Deci, Rapid — Sportul... Un 
meci într-adevăr deschis, pen
tru că feroviarii au început să

urce de la un meci la altul, 
iar Sportul 
să joace o 
nu mai ști 
rele, adică 
Cupelor.

Cine va decide in
Sportul ? Suporterii 
lor sînt de părere 
nu poate fi oprit.
mai vorbim de Țîră,

ar vrea tare mult 
semifinală în care 

de unde sare iepu- 
visul numit Cupa

meciul cu 
feroviari- 

că Goanță 
ca să nu 

„vitezis-

PROGRAMUL

doar petor nu se va menține 
bancă.

Un meci interesant 
de la Rm. Sărat, unde 
întilnește revelația __ __
C.F.R. Pașcani. Sigur că Victo
ria rămîne favorită, dar Iubi
torii fotbalului așteaptă un 
meci palpitant. în care C.F.R.- 
ul să-și vîndă cît mai scump 
pielea.

Șl ARBITRII- - - - - - - - - - - - - - - - -

este cct
Victoria 

Cupei,

- SPORTUL STUDENȚESC

Campionatele Republicane individuale de judo

AU FOST DESEMNAȚI CAMPIONII LA
ARAD, 3 (prin telefon). Fi

nalele celei de-a XX-a ediții 
a Campionatelor Republicane 
individuale de judo au început 
vineri dimineață, în Sala Spor
turilor din localitate, cînd și-au 
disputat întîietatea concurenții 
de la categoriile mari. înain
tea unor amănunte, trebuie să 
subliniem că întrecerile au de
butat sub semnul multor sur
prize, pe toate cele trei tatami. 
Cea mai mare dintre ele ni se 
pare dubla înfrîngere a lui 
Petre Anițoaie (Steaua), în 
palmaresul căruia se află trei 
titluri de campion al „mijloci
ilor", el fiind, de asemenea, 
prezent la C.M. din 1987 si la 
C.E. din 1987 și 1988. Mai i'ntîi.

Anițoaie a fost învins de cam
pionul juniorilor (!), Adrian 
Croitorii (Unirea Focșani), și 
apoi, în recalificări, de tînărul 
Ion Simion (Rapid București). 
Juniorul focșenean a ajuns 
de altfel și în finală, lipsin- 
du-i foarte puțin să o cîștige 
și pe aceasta. în partida res
pectivă, el l-a întîinit pe Nico
lae Iosif (Dinamo Buc.) pe care 
l-a și condus cu yuko, încă din 
primele secunde. Primind, apoi, 
unul după altul, două avertis
mente (shido și chui), Croitoru 
s-a „pierdut", aventurîndu-se 
în atacuri mai puțin pregătite 
și a fost contrat de fiecare 
dată. La unul dintre acestea, 
Iosif l-a surprins în osaekomi,

TREI CATEGORII
din care a reușit să scape, dar 
dinamovistul obținuse waza-ari, 
avantaj greu de remontat. în 
cele din urmă, Iosif a obținut 
victoria la puncte. Pentru locui 
3, Ion Simion l-a învins prin

Costin CHIRIAC

(Continuare in pag 2-3)

„Cupa Car pa fi" la polo

SCORURI MARI iN PRIMA ZI
Debutînd în condiții meteo

rologice puțin favorabile, tur
neul internațional de polo do
tat cu „Cupa Carpați" a pro
gramat, ieri, în bazinul Dina
mo din Capitală primele două 
reuniuni.

în partida inaugurală, față în 
față au fost echipele A și B 
ale României. Joc început în 
forță de formația „mică" (7—1 
în min. 10,36) și încheiat tot in 
forță de prima noastră repre

zentativă, aceasta reușind ega- 
larea abia în ultima repriză 
(min. 22,03), după care s-a dis
tanțat la un scor fără dubii : 
13—8 (1—6, 2—1, 2—0, 8—1).
Punctele au fost realizate de 
Bonca 3, Fulgeanu 3. A. Geor
gescu 2, Ceohanu 2. Ghiță, Bă- 
jenaru și Miu pentru echipa

George ROTARU

(Continuare In pag a 4-a)

București : RAPID
M. Constantinescu — M. Stoenescu și N. Voinea (toți diin Buc.) 

(stadionul „23 August")

Brașov : CORVINUL - DINAMO
Fl. Popescu (Pl.) — A. Gheorghe (P. Neamț) si L. Măerean (Bv.)

Ploiești : UNIV. CRAIOVA - STEAUA
Cr. Teodorescu (Buzău) — A. Moroianu Si V. Banu (ambii Pi.)

Rm. Sărat: VICTORIA - C.F.R. PAȘCANI
I. Coț (Ploiești' — N. Gogoase Și N. Georgescu (ambii din Buzău)

Toate partidele vor începe la ora 17.

tul" din Giulești. Pe de altă 
parte. Sportul rămîne la Co
ras, despre care se susține în 
„Regie" că el rămîne cel mal 
experimentat, jucător al meciu
lui. ca unul care a parcurs 
campania UEFA cu destule 
succese.

Meciul rămîne foarte deschjs 
și poate că soluția se va afla 
în duelul tactic Dumitru—Iorgu- 
lescu, feroviarii păstrînd spe
ranța că antrenorul lor jucâ-

La Brașov, un meci cu favo
rit (Dinamo), mai ales după 
contraperformanța hunedorenl- 
lor la Craiova (0—6). dar bine
înțeles că partida nu este ju
cată, chiar dacă șansele sînt 
efectiv de partea bucureșteni- 
lor, cu un Vaișcovici însetat 
de... gol.

loan CHIRILA

(Continuare in pag. 2-3)

ÎNTRECERILE FINALE ALE BOXERILOR JUNIORI, 
OGLINDĂ A ACTIVITĂȚII ANTRENORILOR DIN ȚARĂ

Timp de o săptămînă, arena 
Dunărea din Galați a găzduit 
turneele finale ale Campiona
telor Naționale de box pentru 
juniori și ale Concursului Re
publican al juniorilor mici. Au 
fost prezenți 143 de tineri pu- 
giliști, cîștigătoril fazelor de 
zonă la cele două categorii de 
vîrstă și componenții lotului 
național, de fapt întregul po
tențial al boxului nostru ju
venil. în aceste condiții, în
trecerile de la Galați au ofe
rit prilejul unor constatări 
reale asupra valorilor sportu
lui cu mănuși la acest nivel 
de vîrstă. în același timp, com
petiția a oferit o „oglindă" a- 
supra muncii antrenorilor din 
diferite secții.

Referindu-ne la nivelul va
loric al concursului trebuie 
să spunem că am fost marto
rii multor întîlniri frumoase, 
în care combatanții au dove
dit că sînt posesorii unor cu
noștințe tehnice destul de a- 
vansațe pentru scurta lor ex
periență competițională. Com
ponenții lotului național, a- 
proape în totalitate, de pregă
tirea cărora s-au ocupat. în 
ultima vreme, antrenorii Va- 
sile Bala și Gheorghe Enc au 
manifestat o bună formă de 
concurs și lăudabile cunoștin
țe tehnice. Pugiliști ca Petrică 
Paraschiv (Rapid), Leonard Do- 
roftei (Prahova Ploieștii Lu
cian Ghcorghiță (C.F.R. Timi
șoara), Nicolae Dima (Rapid),

Alexandru Burz (C.S.M Bis
trița), Gelu Bălășoiu (C.F.R. 
Craiova), Victor Bușteanu (O- 
limpia Buc.), Mihai Sîrbu (Ni- 
colina Iași), Virgil Văduva 
(S. C. Muscelul) etc.. învinși 
sau învingători (de multe ori 
componenții lotului s-au întîi
nit între ei), au demonstrat 
frumoase calități șl o compe
titivitate care le dă dreptul să 
aspire și la performante inter
naționale.

O remarcă specială se cu
vine participanțllor de la ca
tegoriile mari la aceste finale.

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. 2-3)



O reușita competifie sportivă de masă

ELEVII CONSTRUCTORI ȘI-AU DESEMNAT

Agendă voi ci boli

PRIMELE OPȚIUNI i

DE LA FINALE PE JARĂ, LA „PlICI ÎNTRECERI"
O adevărată serie de finale pc tară este înscrisă pe agenda 

sfîrsitului acestei săotăminj si a începutului celei viitoare, în
treceri în sporturi diferite, programate în localități diferita. 
Una dintre ele a debutat încă de ieri, în Capitală : Cuipa case
lor pionierilor și șoimilor patriei la tir (pentru categoria 11— 
14 ani), competiție care continuă astăzi și se încheie mîine. La 
Alba lulia. sîmbătă si duminică, se desfășoară Crosul tineri
lor muncitori, mai precis ultimul act ai acestei tradition ale 
reuniuni a celor mai buni alergători. Tot astăzi și mîine, la 
Deva, are loc și finala „Cupei Voința" la aero și rachetomodele 
(alte pasiuni, alte trasee, alte condiții...). De duminică înce- 
pînd și pînă marți (in^usiv), la Satu Mare, încă două finale 
din cadrul „Cupei U.T.C.", Ia baschet băieți (eddția a Vil-a) 
și handbal fete (eliția a XII-a) și băieți (ediția I).

„Interjudețenele" altaî competiții de tradiție, „Cupa Pionie
rul" la oină, programează în ultimele două zile ale săptămî- 
nii întrecerile pentru desemnarea finaliștilor pe terenuri din 
județele Bacău Buzău, Dolj, Gorj, Giurgiu, Harghita, Hune
doara si Sălaj.

In București, cu excepția finalei amintite, pe nenumărate 
baze sportive din fiecare sector vor avea loc, dacă luăm în 
considerare programul întocmit de forurile de resort si de di
versele asociații, felurite concursuri și activități sub semnul 
binefăcător al sportului. Cum sîntem siguri, col mai multi din
tre iubitorii de mișcare și de jocuri cunosc cel2 mai apropiate 
terenuri le pe lingă domiciliile lor. nu ne rămîne decît să vă 
adresăm aceste două cuvin te-invitație : „Sînteți așteptați...".

J

PROMOVĂRI Șl SORPRI/1 î& CALIFICĂRILE
PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL DL SAH•» J

S-au încheiat întrecerile din 
cadrul turneelor „B“ ale Cam
pionatelor Naționale individuale 
de șah, penultima etapă dinaintea 
finalelor. In cinci centre ale ță
rii. jucători si jucătoare frun
tașe și-au disputat șansa de ca
lificare în cea mai prestigioasă 
competiție șahistă internă.

Ca întotdeauna, surprizele n-au 
lipsit, ele făcîndu-și loc în spe
cial la crie două grupe feminine 
ale întrecerilor. Astfel, în turneul 
die ]a Olănești, primul loc a fost 
ocupat de junioara Luminița 
Radu (Calculatorul București), 
cu 10,5 puncte din 14 posibile, 
devansîn i cu un punct al.te două 
colege de. generație, Cristina 
Stanca (Metalul București) și Oti- 
lia Gant (Electromotor Timișoa
ra), cu cîte 9,5 p. Pe locul pa-

CURSURI
DE INIȚIERE
CLUBUL RAPID BUCU- 

REȘTI organizează în a- 
ceastă perioadă cursuri 
de inițiere la înot pen
tru copii, în bazinul 
de lingă stadionul Giu- 
lești. Program zilnic în
tre orele 13 și 17.

tru, ultimul care asigura califi
carea pentru finală, s-a clasat 
Emilia Chiș (Danubiana) 9 p. Au 
ieșit din cursă Smaranda Boiou 
(Metalul) 9 p și Mariana Cara
van (Voința Rm. Vîlcea) 8,5 p, 
dar ele îsi păstrează dreptul de 
participare la turneele „B“ de 
anul viitor.

In grupa de la București, cali
ficate siînt în ordine : Mariana 
Ion iță (Mecanică Fină București) 
10 p (15), Edit Kozma (I.P.L. 
Tricotajul M. Ciuc) 10 p, Viorica 
Ursuleac (Calculatorul) 9 p, Ma
riana Duminică (Mecanică Fină) 
9 p. Pe următoarele două locuri 
s-au clasat Angola Cabariu 9 p 
și Ildiko Minescu 8,5 p (ambele 
Mecanică Fină'.

Foarte animată a fost și în
trecerea în cele două grupe de 
băieți, cars și-au definitivat cla
samentele. Din fiecare promo
vează primii trei clasați, iar ur
mătorii doi rămîn în ,,B“ pentru 
eddția viitoare. Așadar, ia Foc
șani : Dragoș Dumitrache (Poli
tehnica București) H,5 p (15', 
Ioan Biriescu (Electromotor) 11 
p, Cătălin Navr-otescu (Politehni
ca Iași) H o, Radu Breahnă 
(Locomotiva București) 10 p, Ci
cerone Soulbcr (Metalul' 10 p. 
La Deva : Sergiu Griinberg
(A.E.M. Timișoara) 10..5 p (15), 
VaAeriu Nicolaide (Mecanică Fi
nă) 10 p, Ion Mărășescu 
(A.E.M.) 10 p. Daniel Moldovan
și Dan Bărbulescu (ambii I.T.B.' 
9 p. Turnsui de la București este 
in curs de desfășurare.

Finalele (masculin și feminin) 
sînt programate în perioada 5—20 
septembrie.

în Divizia A de popice

ASTAZI, ULTIMA ETAPA, CU MULTE JOCURI-CHEIE
In campionatul de popice este 

programată azi ultima etapă, cu 
înitîlniri decisive atît pentru de
semnarea cîștigătoarelor de sc
rii, cît si pentru stabilirea echi
pelor care vor retrograda. Iată 
programul : feminin, seria Sud : 
Voința Galați — Voința Bucu
rești (meciul cel mai tare al

seriei). Carpați Sinaia — Gloria 
București. Mucava ■ Molid Vama 
— Laromet București Voința Plo
iești — Petrolul Băicoi, Rapid 
București — Olimpia București ; 
seria Nord : ETectromureș Tg. 
Mureș — Voința Craiova. C.S.M. 
Reșița — Voința Oradea, Voința 
Tg. Mureș — Voința Odorheiu

ÎNTRECERILE finale ale
(Urmare din pag 1)

Dacă sportivii de la catego
riile mici și medii (amintiți 
niai sus) dispun de apreciabile 
cunoștințe tehnico-tactice, fi
ind, firește, și ei trecuți prin- 
tr-o exigentă „sită44 de selec
ție, majoritatea finaliștilor de 
la categoriile mari s-au dove
dit băieți bine clădiți, curajoși 
și capabili să facă față rigo
rilor cerute de această disci
plină sportivă. Petre Tudor 
(Voința Ploiești), Dacian Oan- 
cea (Farul), Marius Tiron (E- 
lectra Botoșani), Daniel Dăn- 
cuță (Voința Bacău), Marian 
Șandor (Electromureș Tg. Mu
reș), Sorin Chitic (Voința Ba
cău), Emil Popovici (Voința 
Drobeta Tr. Severin) sînt nu
mai cîteva exemple în acest 
sens. Chiar dacă pregătirea 
tehnică a acestora a mai pre
zentat unele fisuri, explicabile 
prin redusa lor experiență, ca 
și prin dificultățile de in
struire existente la acest gaba
rit, calitățile lor fizice con
stituie o bună premisă pentru 
viitoarele performanțe, în a- 
cest sens, sugerăm federației 
de specialitate ideea de a or
ganiza (într-un viitor cît mai 
apropiat) o tabără specială de 
pregătire pentru toți acești ti

neri de Ia categoriile mari. O 
asemenea acțiune, în care pre
gătirea sportivilor de catego
rii mari va beneficia de con
diții speciale, va conduce cu 
siguranță la creșterea valorică 
a celor mai mulți dintre ei, 
iar boxul românesc va putea 
beneficia de performeri și la 
aceste categorii, cam de mul
tă vreme deficitare.

O simplă trecere în revistă 
a diagramelor de concurs la 
cele două categorii de vîrstă 
va scoate în evidență o serie 
de secții în care preocuparea 
pentru selecția și instruirea 
juniorilor se află Ia loc de 
frunte, produsul muncii unor 
antrenori fiind apreciabil. In 
capul acestei liste trebuie 
menționată secția de la Vo
ința Iași (antrenor : Viorel So- 
roceanu), ai cărei reprezentanți 
au ocupat trei locuri I șl alte 
poziții fruntașe în cele două 
clasamente. La cote superioa
re se situează și rezultatele 
secției Rapid București (antre
nori : Ghcorghe Tomescu și 
Gabriel Pometcu), al căror 
sportivi au dovedit o bună 
pregătire tehnică, trei dintre 
el devenind ciștigători ai con
cursurilor. Pentru preocuparea 
permanentă de a depista șl 
pregăti juniori capabili de suc-

LAUREAȚII LA ATLETISM
două zile, pe sta- 
Tîrgoviște, a avut 
a XIX-a ediție a

Timp de 
dionul din 
loc cea de 
Campionatelor școlare la atle
tism din cadrul Ministerului de 
Construcții Industriale. La star
tul acestei importante compe
tiții atletice, desfășurată sub 
egida „Daciadei", au luat parte 
elevi din 13 licee industriale 
de construcții din Arad, Bucu
rești, Craiova, Cluj-Napoca, 
municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Dej, Iași, Focșani, 
Ploiești, Pitești, Sibiu, Săcele, 
Tîrgoviște.

„Scopul principal al acestor 
concursuri este de a întregi 
procesul instructiv-educativ, de 
pregătire pentru viitoarea pro
fesie din domeniul construcți
ilor și, totodată, un bun prilej 
de depistare a elementelor ta
lentate, cu posibilități să prac
tice sportul de performanță44, 
ne spunea Ion Voinea, inspec
tor principal din M.I.C.

în programul întrecerilor au 
fost incluse probe de alergări
— 100. 200, 400, 800 m (fete) 
și 1 500 m (băieți) — săritura 
în lungime și aruncarea greu
tății, atît pentru elevi, cît și 
pentru eleve.

într-o organizare excelentă
— gazdă fiind Liceul indus
trial nr. 5 din Tîrgoviște (di
rectoare, prof. Angela Mobuț, 
specialitatea fizică) —, finala 
pe țară a elevilor constructori 
a oferit întreceri sportive de 
un bun nivel tehnic 
tacular, așa cum ne-a 
de-a lungul anilor, 
concurenților a fost 
mai mare cu cît ei 
să se mobilizeze 
parcurgerea probelor, 
dițiile unei piste grele, 
cauza ploii abundente căzute 
peste noapte și care a influen
țat obținerea unor rezultate 
notabile. De subliniat este însă 
faptul că M.C.I. acordă o im
portanță deosebită atletismului, 
ca disciplină sportivă priori
tară în rețeaua de învățămînt 
de specialitate, deoarece asi
gură dezvoltarea unor calități 
fizice și psihice necesare vi
itorilor constructori.

în majoritatea școlilor și li
ceelor de profil este .asigurată 
o bază materială bună și chiar 
foarte bună pentru activitatea 
sportivă. La Tîrgoviște, Liceul 
industrial nr. 5 beneficiază de 
o bază sportivă frumoasă, a- 
vînd un ministadion cu pistă 
eu zgură și terenuri de hand-

și spec- 
obișnuit 
Meritul 

cu atît 
au știut 

pentru 
în con- 

dtn

bal, baschet și volei bitumini- 
zatc. „Această bază sportivă 
atît de cochetă a fost reali
zată cu sprijinul Antreprizei 
de construcții județene care 
ne patronează școala și al 
C.J.E.F.S Dîmbovița, mereu a- 
proape de noi și receptive la 
solicitările noastre materiale și 
tehnice — ne spunea tovarășa 
profesoară Maria Chiriță, res
ponsabila catedrei de speciali 
tate a liceului. La buna orga
nizare și desfășurare a celei 
de a XIX-a ediții a Campio
natelor școlare la atletism 
și-au mai adus contribuția și 
alte cadre din liceul nostru, 
precum maistrul Dimitrie Ma- 
nughievici, profesorii Decebal 
Păun, Elena Șipoteanu, Elena 
Marin, contabila șefă Elisabeta 
Constantinescu ș.a.“.

Dintre elevii-atleți remarcăm 
pe : Daniel Alexandru și Lau
ra Dragomir (Arad) la 100 m ; 
Marius Cristca (București), 
Cristina Suciu (Cluj-Napoca) 
1;» 200 m, Valentin Terhcci
(Craiova), Ana Ifculae (Tîr
goviște) la 400 m ; Cosmin Be
gov (Arad) la 1 500 m și Li
liana Maziliu (Tîrgoviște) 800 
m ; Cristian Mititelu (Ploiești), 
Serafina Agafiței (Sibiu) lungi 
me ; Ioan Oprea (Arad) și Ilea
na Costea (Sibiu) greutate. 
CLASAMENTUL GENERAL; 
1. Liceul industrial nr. 7 de 
construcții Arad 152 p ; 2. LI 
ceul industrial Craiova — 143 
p ; 3. Liceul industrial Bucu 
rești 138 p ; 4. Liceul indus 
trial Sibiu 128 p 5. Liceul in 
dustrial Tîrgoviște 126 p 6. Li
ceul industrial Focșani 113 p.

BUZĂU, 3 (prin telefon). 
Debut al turneului de baraj 
pentru promovare în prima di
vizie de volei, aici, în sala 
„Dacia", unde trei din cele 4 
competitoare s-au prezentat în
soțite de grupuri numeroase 
de susținători, care au creat o 
ambianță tensionată celor două 
meciuri programate în prima zi.

Partida care a reținut în 
special atenția a opus formați
ile C.S.M. Oțelul Tîrgoviște și 
Maratex Baia Mare. Un joc pe 
care miza deosebită și-a pus 
vizibil amprenta, dar un joc 
de luptă; solicitant. Echipa 
tîrgovișteană a cîștigat în cele 
din urmă pe merit, cu 3—1 (10, 
10, —10, 14), dovedindu-se mai 
omogenă, mai mobilă în apă
rare și avînd în serviciu arma 
cea mai eficace (nu am văzut 
multe meciuri în care să se 
realizeze atîtea puncte utilizînd 
acest procedeu). Deși cu un 
gabarit superior, băimărencele 
au plătit tribut tehnicii preca
re, oglindită de numeroase gre
șeli la preluare, la execuția 
serviciului sau la finalizare. 
Prin joc colectiv, C.S.M. Oțe
lul a dominat fără dubiu pri-

mele dor 
s-a relax 
de al I 
adversarei 
stanțială 
adjudecau 
în<:u_m si 
rinuîFi, c 
du-1 num: 
intr-un fi 
tencele s- 
10—7, 11- 
V. Ranghi 
condus co 
Oțelul — 
Simion), I 
Gheorghe, 
Padoiu), I 
Lakatoș ; 
Kosa, Do 
Sandu), D 
Crișan, Ar 
rica Maie 
nica Gae), 

în cea
Calculator 
nut, confc 
victorie n< 
pra echipt 
Turneul c 
la ora 16, 
ora 10.

IN „A“-O RUNDĂ F
Azi și mîine, Divizia A de vo

lei programează doar meciuri 
feminine (etapa ultimă — a clo
cea — din turneul pe grupe va
lorice) , întrucît reprezentativa 
masculină a țării participă la 
Balcaniadă.

In prima grupă valorică, parti
de interesante, in două dintre ele 
prima șansă avînd-o gazdele: Di
namo București — C.S.U. Rapid 
Galați (Sala Dinamo: azi, de la 
ora 17; mîine, ora 10) și Univer
sitatea C.F.R. Craiova — Flacă
ra roșie București. Deschisă ori
cărui rezultat (ținând seama de

forma slab 
tîlnirea dii 
Dacia Pite 
grupă valo 
ciurile: Ch 
nicilina Ia 
Rapid Buc 
tea Oradd^ 

0 In de 
campionatu 
NICA TIN 
SAVINEȘT 
(—13, —11. 
Cioiica- (Pi

E

Secuiesc, Hidromecanica Brașov
— Dermagant Tg. Mureș. Voința 
Timisoara — U.T. Arad ; mascu
lin, seria Sud : Voința București
— Constructorul Galați, Olimpia 
București — Chimpex Constanța, 
Rulmentul Brașov — C.F.R. Con
stanța, Laromet București — Me
talul Roman. Gloria București — 
Carpați Sinaia ; seria Nord : 
Aurul Baia Marc — Metalul Hu
nedoara, UNTO Satu Mare — vic
toria C.F.R. Timișoara, Electro
mureș Tg. M-. iș — Construc
torul Tg. Mureș. Teh.nouti.laj 
Odorheiu Secuiesc — C.F.R. Tg. 
Mureș. Chimica Tirnăveni — 
Olimpia Reșița.

BOXERILOR
cese la categoriile mari meri
tă felicitări antrenorul Nicolae 
Cara (Voința Bacău) și el cu 
apreciați reprezentanți în cele 
două finale. Cu performanțe 
lăudabile au încheiat întrece
rile și secțiile C.F.R. Timișoa
ra (antrenor : Ion Marconi), 
C.S.M. și C.F.R. Craiova (Va
sile Fîntînă), Construcția Bucu
rești (Grigore Iliescu), S. C. 
Muscelul (Gheorghe Vlad). Se 
mai pot mîndri cu învingători 
secțiile U. M. Timișoara (C. 
Ștefănescu, V. Ispas), C.S.M. 
Buzău (C. Voicilaș), Prahova 
Ploiești (T. Tudor), I.M.U. Med
gidia (A. Anton), Electra Bo
toșani (V. Apetrei), Electro
mureș Tg. Mureș (M. Cioc), 
Steaua (M. Diaconescu), Voin
ța Drobeta Tr. Severin (Al. Is- 
trătescu), C.S.M. Zalău (I. Po
pa), Crișul Oradea (Al. Tar- 
pai), ca și alte 
chiar dacă n-au 
tori la finalele 
au fost, totuși, 
concurenți în fazele superioa
re. Firește, localitățile aminti
te acum nu epuizează numă
rul celor în care există acti
vitate pugilistică. Sperăm ca 
„producția unor asemenea u- 
nități... neproductive să fie a- 
nalizată de organele sportive 
locale.

secții care, 
avut cîștigă- 

de la Galați, 
prezente cu

Elena DOBINCÂ

„TROFEUL IUGOSLAVIA" LA 
HANDBAL FEMININ

EVENTUL 
CAMPIONAT-„CUPA ROMÂNIEI

Echipa Mureșul Electromureș 
Tg. Mureș a cucerit în acest 
sezon si campionatul, si ..Cupa 
României*'. în ceea ce privește 
campionatul, titlul reprezintă o 
premieră pentru mureșence, în 
timp ce Cupa este pentru a 
doua oară consecutiv în pose
sia harnicelor handbaliste din 
Tg. Mureș. Dacă mai adăugăm 
că Esztera Matefi este cîștigătoa- 
rea detașată (a doua oară con
secutiv) a „Trofeului Sportul14 
pentru eficacitate avem deplină 
„acoperire" pentru hărnicia lor. 
Și incă ceva : succesele de care 
aminteam au fost realizate în 
anul în care la conducerea teh
nică a echipei a venit antre
norul Gheorghe lonescu, un 
împătimit al handbalului, care 
astfel își vede răsplătite străda
niile. Nu putem omite sprijinul 
acordat de la fel de pasionații 
ing. Ioan Olteanu, ing. dr. Liviu 
Marian, Martin loja. ing. Gigi 
Dumitrașcu și ing. Tiberiu Chi- 
ralia, oameni cu gîndul și cu 
fapta mereu alături de echipa 
de suflet, Mureșul Electromureș. 
Felicitări și noi succese, cu atît 
mai mult cu cît greul abia a- 
cum începe I La Tg. Mureș mai 
trebuie acordat un titlu de... 
campioană, pentru galeria ex
celentă, decentă și sportivă, cu 
un larg repertoriu de cîntece și 
încurajări, permanent al „optu
lea jucător" în atît de frumoasa 
și bine îngrijită sală din orașul 
de pe Mureș (merite speciale le 
are Mihai GrebCnișan), cît și în 
TOATE deplasările efectuate ală
turi de echipa favorită 1

Selecționata feminină a Româ
niei va participa, între 8 și 12 
iunie, la puternicul turneu in
ternațional dotat cu „Trofeul 
Iugoslavia", ce va avea loc la 
Kikinda. Echipa țării noastre va 
avea ca adversare selecționatele 
Poloniei, Ungariei, Danemarcei, 
Bulgariei și iugoslaviei. Antre
norii loan Boia și Lucian Rîș- 
r.iță au alcătuit un lot în care, 
pe lingă experimentatele Rodea- 
nu, Mozsi. Verigeanu, Danilof, 
Bloju, Torok, Matefi, Doiciu, 
vor Încerca și cîteva elemente 
tinere, de perspectivă. Cu acest 
prilej, cuplul de arbitri Jean 
Mateeseu — Valter Dăncescu. 
care va oficia și la turneu, va 
susține examenul pentru catego
ria A internațională. Să le urăm 
mult succes 1

ANTRENOR Șl JUCĂTORI 
ROMANI IN SELECȚIONATA 

MONDIALĂ
Astăzi după-amlază, la Mtln- 

chen, va avea loc o interesantă 
partidă la care va participa o 
selecționată mondială, cu antre
norul Nicolae Nedef la cîrmă, 
ajutat de cunoscutul fost portar 
Jiri vicha, echipă care cuprinde, 
printre alții, pe Vasile Stingă și 
pe Măricel Voinea. - -
organiza 
fondurilor 
persanelor 
odată, cu 
activitatea 
numitului 
man Erhard Wunderlich.

Jocul se va 
strîngerii 
ajutorării 

tot-

în vederea 
necesare 
handicapate și, 

ocazia retragerii din 
competițlonală a re- 
handbalist vest-ger-

FINALELE JUNIORILOR Șl 
ȘCOLARILOR

în Sala Sporturilor din Tulcea 
se va desfășura, între 7 și 12 
iunie (ședința tehnică va avea 
loc luni 6 iunie, ora 16), tur
neul final al handbaliștllor ju
niori și junioare. La acest tur
neu vor participa echipele : CSȘ 
„Mihai Eminescu" Iași, CSȘ 2 
București, CSȘ Sibiu, CSȘ „Vi
itorul" Cluj-Napoca, CSȘ 1 Ga
lați, CSȘ 5 Rapid București, CSȘ 
Făgăraș și CSȘ Zalău — femi
nin, respectiv CSȘ Roman, CSȘ 
„Dobrogeanu Gherea" Ploiești, 
CSȘ Dinamo Brașov, CSȘ Poli
tehnica Timișoara, CSȘ „Mihai 
Eminescu" Iași, CSȘ Petrolul Mo
mii, CSȘ Făgăraș și CSȘ Minaur 
Baia Mare — masculin.

TURNEUL ECHIPEI 
MASCULINE A R.P. CHINEZE

în continuarea turneului pe 
care îl întreprinde în țara noas
tră, Selecționata de handbal a 
R. P. Chineze va mai susține 
trei partide, după cum urmează: 
duminică și joi, la Baia Mare, 
cu H. C. Minaur, și marți, la 
Bistrița, cu Metalul.

F.

PERIOADA DE 
TRANSFERĂRI

R. Handbal a hotărît ca 
transferările, la toate nivelurile, 
să fie efectuate în perioadele 
1—31 iulie șl 1—15 decembrie a.C;

DIVIZIA B DE TINERET 
(etapa a XXI-a)

MASCULIN, seria I : Hidroteh
nica Constanța — IMU Bacău 
22—17, CSM Borzesti — CSU 
Galați 25—16, ASA Buzău — cal
culatorul IIRUC București 20—18, 
IMP Sf. Gheorghe — Inîepan- 
dența Carpați Mîrșa 35—30, Trac
torul Brașov — Prahova 
Teleajen 37—34, Moldosin 
tul — Arctic Giești 27—29. 
clasament : 1. Tractorul Brașov
49 p (virtual promovată în pri
ma divizie), 2. ASA Buzău 45 p, 
3. Calculatorul IIRUC 44 p... 11. 
Hidrotehnica 39 p, 12. CSU Ga
lați 38 p; seria a II-a : Construc
torul Arad — Utilajul știința Pe
troșani 40—22. Minaur H Cavnic4 
— Strungul Arad 31—28, Mecani
ca Oradea — Metalul Hunedoara 
38—24. Autoturisme Timișoara — 
Tehnoutilaiul Odorhei 
Comerțul Sînnioolau 
Constructorul Oradea

csu 
Vas

in

21—21.
Mare —

32—25,
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TURNEE FINALE ALE JUNIORILOR
........

Baschet: ÎNTÎLNIRI ECHILIBRATE
TÎRGOVIȘTE. 3 (prin telefon), 

îtn Sala Sport urilor din vechea 
cetate de scaun, baschetud juve
nili si-a dat întîlniire în vederea 
stabilirii echipelor campioane 
națională la fete si băieți. Cite 
sase formații de junioare și de 
juniori luptă cu ambiție deose
bită pentru a intra în posesia 
tricoturilor cuvenite câștigătoare
lor locului I. Acum, cînd între
cerea s-a derulat mai mult de 
jumătate, este greu de antici
pat care dintre echipele partici
pante vor urca pe podium. Me
ciurile sin* aprig disputate, unei 2 
de bună valoare tehnică, înre- 
gistrîndu-se si rezultate surpriză. 
Iată unele amănunte :

C.S.Ș. VIITORUL CLUJ-NAPO
CA — C.S.Ș. dîmbovița TIR- 
GOVISTE (m) 82—76 (39—37, 70— 
70). Tinerii baschetbaliștl s-au 
întrecut cu ardoarea caracteris
tică vîrstei au făcut multă risipă 
de energie. iar echipa cîștigă- 
toa-e a stat sub semnul întrebă
rii pînă la ultiimui fluier ai ar
bitrilor. Gazdele au evoluat bine, 
mai a)e< în prima repriză. Horia 
Păun (component al lotului na
țional) avînd o prestație nota
bilă. în repriza secundă, tîrgo- 
viiștenii au condus o bună peri
oadă dr timp, uneori la diferen
te dătătoare de speranțe : 57—47 
(min. 29), 63—52 (min. 31'.
Dar, într-un final palpitant, la 
scorul de 70—69 pentru gazde, 
clujeanul Cupșa a transformat 
una din cele două aruncări libere 
do caro a beneficiat și... prelun

or) este in
constanța și 

de a doua 
disputa mc- 
rîlcea — Pe- 
Craiova —

.U. Liberta- 
Bacău.
irtidă din 
: POLITEH-
- RELONUL 
4, 7) și 0—3 
rcați: Orelt, 
riU4aru (R). 
u^BRrcsp.).

Rugby: MÎINE,
CONSTANȚA, 3 (prin telefon). 

Ultimele partide din cadrul gru
pelor turneului final din Campio
natul Național al juniorilor Ja 
rugby s-au desfășurat în condiții 
total nefavorabile (ploaie persis
tentă, terenuri în consecință, se
rios înmuiate). Dintre jocurile 
disputate dimineața, la Comple
xul C.F.R., mai interesant a fost 
cel dintre C.S.S. 2 Baia Mare și 
C.S.S. Suceava. Apriori, moldove-

desurprinsă
finalei „Cupei României" dintre 

: Ion Mocanu aruncă la

fotoreporterul Aurel D. 
Dinamo 
poartă.

Satu Ma- 
t : 1. Co- 
ire 50 p 
Div. A), 
43 p (go- 

iT 11 Cav- 
fehnoutilaj 
ij Știința

Sportul 
Mecanică 

t.T. Bucu- 
li 31—27, 
?tatea Tg. 
B uhu și — 
17, Relo- 
a Brăila

1. Me
ii p, (vir- 
r. A), 2.
la Buhuși 
ști 35 p, 
; seria a 
a — CSM

23—23, Industria ușoară Oradea 
— Textila Sebeș 23—21, Voința 
Odorhei — CFR Craiova 23—22, 
Constructorul Hunedoara — U- 
niversitatea Farmec Cluj-Napoca 
27—34, Textila Zalău — Cons
tructorul Baia Mare 35—26. tn 
clasament: 1. Textila Zalău 59 p 
(virtual promovată în Div. A), 
2. Universitatea Farmec 46 p, 3. 
CFR Craiova 44 p... 11. Voința 
Sighișoara 34 p, 12. Constructo
rul Hunedoara 32 p. (Corespon-

tapă în Divizia B.

dienți : V. Pelenghian, I. ion es
eu, O. Berbecaru. I. Vlad, C. 
Gruia, A. Pialoga, I. Turcu, M. 
Florea, G. GTunzu, C. Olaru, C. 
Albu, I. Ghișa, G. Danciu, V. 
Sabou, i. săccanu, I. Vieru, V. 
Frîncu).
• Mîine va avea Ioc ultima e-

Sighișoa- Rubrică realizată de
Timișoara Mihail VESA Geo RAETCHI

ELE REPUBLICANE INDIVIDUALE DE JUDO
7. 1)

(Dinamo 
ană (Stă- 
s tot prin 
'omănescu

semigrea:
Valentin 

r), a fost 
urul 3 de 
■adea), un 
cunoscut, 

1 Coste! 
ași) a fost 

în fața 
(Rapid 

ți de a- 
■edutabili,

(Dinamo 
>cii (Ra- 
un drum 

ite mult

rîvnitu] titlu. Meciul lor decisiv 
a fost dominat clar de dina- 
movist, experiența acestuia 
spunîndu-și euvîntul în fața 
giuleșteanului (20 de ani) și, 
în final, Diaconu a cîștigat de
tașat la puncte. Pentru locul 
3, Valentin Oiței b. ippon Io- 
zef Pal (Constructorul M. Ciuc), 
iar Laszlo Dobai (Rapid Ora
dea) b. ippon Paul Mălan.

în absența lui Mihai Cioc 
(Dinamo Brașov), cel care do
mină categoria grea începînd 
din anul 1980. absență datora
tă nerefacerii complete după 
accidentarea sa de la „mon
dialele" din noiembrie trecut, 
au ajuns în finală Valentin 
Bazon (Dinamo Buc.) și Arca- 
die Mariași (Strungul Af-ad). 
Concurînd cu multă îndrăz
neală și siguranță, Bazon a

gire. în aceste 5 minute, jucăto
rii lin orașul de pa Somes l-au 
fodosdt excelent pe „gigantul44 
Mureșan (2,19). care, bine anga
jat sub panou, și-a dus echipa la 
cîștig, spre decepția numeroasei 
asistențe. Au marcat : Mureșan 
40, Sebestien 6, Rap 12, Cercel 
11., Cu.oșa 3, Bobos 6. Sofianiuc 4, 
pentru învingători, respectiv Co- 
roliu 25, Păun 21. Agherasim 8, 
Ghigheci 14, Zaharia 8. Foarte 
bun arbitrajua cuplului M. oprea
— A. Hohl.

C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI — C.S.Ș. 
MEDIAȘ (f) 106—83 (51—35). O
partidă în care s-a mizat doar 
pe „anma" atacului. Bucureșten- 
cele, cu Adina Cristescu ceva 
mai experimentată, s-au desprins 
în eîștigătoare, nu însă înainte 
de a primi o replică d‘îrză din 
partea sportivelor din Mediaș. 
Coșgetere : Cristescu 44 de la în
vingătoare, respectiv Radi 32. Au 
condtis bine C. Marinescu și B. 
Bogdan.

Alite rezultate — masculin ; 
C.S.Ș. 3 Steaua București — 
C.S.Ș. 1 Constanța 91—48, CtS.Ș. 
4 București — C.S.Ș. Mediaș 
86-87. C.S.Ș. 4 București — C.S.Ș. 
3 Steaua 80—71, C.S.Ș. Tîrgoviște
— C.S.Ș. 1 Constanța 79—78 : te- 
minin : C.S.Ș. Rm. Vîlcea
— C.S.S. T ulcea 87—52, 
C.S.Ș. 4 București — C.S.Ș. 5 
București 81—56, C.S.Ș. 5 Bucu
rești — C.S.Ș. Tulccia 97—69, 
C.S.s. Rm. Vîlcea — C.S.Ș. Arad

Paul IOVAN

PARTIDA DECISIVĂ
nii păreau favoriți pentru ca în 
teren lucrurile să se prezinte 
cu totul altfel: maramureșenii au 
dominat jocul de la cap la cap. 
la toate nivelurile impunîndu-se 
limpede cu scorul de 24—9 (10—0). 
Ei au realizat 5 eseuri, dintre 
care nu mai puțin de 4 sînt sem
nate de Vaida, iar celălalt de 
Prună; unul a fost transformat 
de Pop, altul de Lupuțan. Pentru 
suceveni — care au dat doar pe 
alocuri replica așteptată — au 
înscris Chirilă eseu, Nechiteanu 
l.p. și transf. A condus Gh. IIuș- 
tiu.

în cealaltă întîlnire a dimine
ții, C.S.S. 2 Constanța a câștigat 
cu 18—4 (14—0) un joc de uzură 
in compania formației bucurește
ne Mașini Grele, prin 4 eseuri 
(Ardelean 2, Grigoraș și Fl. Po
pescu, ultimul transformînd o 
dată); pentru formația din Ca
pitală a punctat Radu. Arbitru: 
Gh. Popescu.

Locurile în finala mare s-au 
disputat după-amiază. Pe sta
dionul „Farul44 s-au aflat față 
în față echipele bucureștene 
Steaua și Locomotiva, prima for
mație avînd neapărat nevoie de 
o victorie la peste 13 p. Pentru 
ca la puține minute după pauză 
diferența să fie exact 13—0 în 
favoarea St alei, pe fondul unei 
remarcabile dăruiri în joc. Spre 
final, meciul s-a mai echilibrat 
și, la o greșeală a apărării 
steliste, Locomotiva a reușit un 
eseu, scorul s-a strîns în con
tinuare, fiind în cele din urmă 
de 16—12 (9—0) pentru Steaua. O 
victorie de orgoliu, în finală ca- 
lificîndu-se C.S.Ș. Locomotiva 
București, grație unui punctave- 
raj superior în jocurile din 
grupă. Au marcat : Stoica, Pe
trescu (eseuri), Solomie (2 l.p. ; 
transf) pentru învingători, res
pectiv Udroiu (eseu), Marinescu 
(2 l.p. ; transf.). A arbitrat sa
tisfăcător C. Stanca.

A doua finalistă de duminică
— Stadion Farul, ora 10,30 — este 
C.S.Ș. Unirea Iași, cîștigătoare cu 
12—3 (6—0) în partida cu C.S.Ș. 
Locomotiva Cluj-Napoca. Tinerii 
rugby ști moldoveni au condus cu 
3—0 și 6—0 din lovituri de pe
deapsă, clujenii au avut o reve
nire, au punctat tot din l.p. șl 
s-au aflat aproape de eseu, însă 
chiar în ultimul minut ieșenii au 
izbutit un eseu, obținînd vic
toria printr-o mai buna orga
nizare a jocului. A condus foar
te bine V. Chirondojan.

Pentru locurile 3—4 se întîln sc. 
duminică, ora 9, Steaua — Lo
comotiva Cluj-Napoca ; pentru 
locurile 5—6 : C.S.Ș. 2 Constanța
— C.S.Ș. 2 Baia Mare, iar pentru 
7—8 : Mașini Grele București — 
C.S.Ș. Suceava, ultimele dou* ' 
jocuri avînd loc sâmbătă.

obținut victorii prin ippon în ■ 
toate cele patru partide pe I 
care le-a susținut. La rîndu-i, * 
Mariași a cîștigat și el pe li- - 
nie, înainte de limită. Fiind I 
vorba de un localnic, finala a I 
fost așteptată, explicabil, cu 
deosebit interes. Numai că Ba- I 
zon a spulberat repede iluziile I 
suporterilor arădeni, cu un 
tani-otoshi, proiectîndu-1 pe ■ 
Mariași direct în ippon cînd I 
trecuseră doar 48 de secunde! e 
Pentru locul 3, Traian Codrea 
(Dinamo Buc.) a dispus cate- I 
goric de Viorel Tarău (IEFS), | 
iar Sorin Cojocarii (Construc
torul Alba Iulia) a obținut vic- I 
toria la puncte (waza-ari) în I 
partida cu Petre Opriș (T.C.T. • 
Oradea).

întrecerile de la celelalte I 
categorii continuă sîmbătă. |

în etapa a doua 
a „zonelor** 

| juniorilor republicani 

| CRAIOVENII —
| Internaționalii Dâducioiii,

I ln cele șase orașe ale tării s-au 
ddsputat meciurile din etapa a 
2-a a turneului final al Campio
natului republican al juniorilor,

Ifaza zonală. In general, echipele 
mai bune, cele favorite, au cîș
tigat de astă dată, făcind pași 
importanți spre grupele semifj- 

Inale ale întrecerii. Dar, iată re
zultatele :

PIATRA NEAMȚ :

IS.C. Bacău — Rapid București 
2—1 (1—1). Rapid a deschis sco
rul prin Simton (min. 23), bă
căuanii au egalat prin Șpiridon

ICmin. 37) și au înscris golul vic
toriei prin Lazăr (min. 63).

C.S.S. Olimpia Piatra Neamț — 
Chimica Tîrnăveni 4—1 (1—1).I Golurile au fost realizate die
Banciu (m n. 32), Pătrunjel (min. 
50), Dragos (m.in. 65 si 88). ras- 
pectlv Szanto (min. 25). (C. Rusu 

I— corasp.).
BISTRIȚA :

IF.C1W. Brașov — C.S.Ș. Aripi 
Pitești 2—0 (1—8). Lăcătuș II a

DIN DOSARELE 
COMISIEI DE DISCIPLINA

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I 
I

• Cit a fost 1—0 pentru ei, cel 
de la Electro Botoșani păreau 
mulțumiți si își desfășurau jo
cul normal, sperând că în conti
nuare vor obține și scorul dorit 
în fata echipei Avîntul Frasin. 
Dar. surpriză neplăcută. Avîntul 
nu numai că n-a cedat pasu.l, ci 
a și egalat. Din acest moment, 
fotbaliștii echipei gazdă s-au 
năipustit asupra adversarilor, lo- 
vindu-i, fauîttad'U-i și încereînd 
să-și reia avantajul, prin toate 
mijloacele. Așa cum aveau s-o 
facă si la executarea unui cor
ner. cînd au îmbrîncit portarul 
advers, trimitîndu-1 în poartă, 
cu mtags eu tot. Arbitrul nu a 
acordat „golul", iar, înconjurat 
de ceti de la Electro, bruscat si 
chiar lovit de aceștia, s-a văzut 
nevoit să-l valideze, arătlnd cu 
mîna spre „centru", fără a flu
iera ceva, intrucit fluierul îl fu
sese smuls șl aruncat în noroi. 
Gazdele n-au fost mulțumite cu 
acest „succes". Ele l-au silit pe 
arbitru să acorde și o lovitură 
de la 11 metri, la o pretinsă in
fracțiune, petrecută de fapt. ÎN 
AFARA SUPRAFEȚEI DE PE
DEAPSA.

Fată de cele întîmplate, Comi
sia de disciplină a omologat nse-

I ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

• DIVIZIONARA B C.F.R. PAȘ
CANI, care va juca mîine în

I sferturile de finală ale „Cupei 
României", a susținut u.i meci 
de verificare cu divizionara A

IF.C.M. Brașov. Echipa din Paș
cani a invins cu scorul de 4—1 
(«—«), prin golurile înscrise de

ID. Rotaru (min. 54), Antoche 
(min. 63', Rîznic (mta. 71) și
Luca (min. 86). Pentru brașoveni

Ia marcat Drăgan (min. 67). (C. 
Enca. coresp.).

Ie DOUA TURNEE PE AGENDA 
JUNIORILOR >89. Selecționata de 

juniori ’89 va participa, în luna I august, la două importante tur
nee peste hotare. Este vorba des
pre Concursul Prietenia, găzduit

Ide federația poloneză, în perioa
da 1—12 august, și de Balca
niada de juniori din Iugoslavia,

I din ultima decadă a lunii (22—30 
august). Pentru o bună repre
zentare la aceste competiții tra-

Idiționale, selecționata antrenată 
de Cornel Jurcă și Cornel Vlad 
Ise va pregăti cu multă atenție, 
iar pentru completarea lotului 
vor fi efectuate și două trialuri.

ADMINISTRAȚIA DE
• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 3 IU- 
NIE 1988. Extragerea I : 65 61 
10 30 75 78 85 4 33 ; extragerea 
a Il-a : 45 25 47 69 31 60 17 34 
44. Fond total de cîștiguri : 
717.168 lei, din care 60.695 lei, 
report la cat. 1.
• După cum știți, astăzi este 

LLTIMA ZI pentru a vă juca 
numerele favorite la TRAGEREA 
T.OTO 2 de mîine, duminică, 5 
iunie. Vă reamintim că la astfel 
de trageri se atribuie întotdeau
na importante cîștiguri (în bani 
și autoturisme) și, ceea ce este 
foarte important pentru valorifi
carea șanselor, se poate cîștiga

SURCLASAȚI LA SATU MARE !

Api-Odu. Pirvu și oaftor - j(C nS|<i mănătorilor
marcat primul gol îtn min. 44, 
iar internaționalul Pirvu pe cel 
de al doilea în mim. 80.

Metalul București — Foresta 
Bistrița 4—0 (1—0). Victorie clară 
a bucureștenllor, prin golurile 
lui Aprodu (min. 13), Enache 
(min. 50) . și Ticu (min. 67 și 
81). (1 Toma — coresp.).

sibiu :
Dinamo București — Strungul 

Arad l-o (0—0). Unicul gol al 
echipei campioane a fost în
scris fir min. 83) de Răducioiu.

F.C. Maramureș — F.C. Inter 
Sibiu 1—0 (1—0). Sabou a reușit 
golul victoriei în min. 7. (I. Io- 
nescu — coresp).

SATU MARE:

Viitorul Tg. Mureș — Petrolul 
Ploiești 1—0 (0—0). A dona victo
rie a echipei din Tg. Mureș, go
lul fiind realizat de Gabor în 
min. 63.

Olimpia satu Marc — Univer
sitatea Craiova «—o (2—0). Scorul 

elui cu rezultatul de 3—0 pentru 
Avîntul Frasin, riddcînd. toto
dată echipei din Botoșani drep
tul de organizare pe teren pro
priu pc 2 etape. A fost în acest 
meci si un „cap al răutăților", 
jucătorul Luca le la Electro Bo
toșani care a fost suspendat pe 
6 luni.

A Cam ia fel s-au desfășurat 
lucrurile și ia meciul dintre Re
colta Salonta si Aulo-Vulcan Ti
mișoara. Aici în min. 89, la sco
rul de 1—1. tn timp c9 un jucă
tor al gazdelor se pregătea să 
execute o lovitură de colt, DECI 
MINGEA NU SE AFLA INCA 
IN JOC. Bescnyc de la Auto- 
Vulcan și-a lovit un adversar. 
Arbitru' a făcut semn să nu se 
execute lovitura d>e colt, treci nd. 
tatii, conform regulamentului, la 
eliminarea lui Besenye. Dar cei 
de la Recolta Salonta au tăbărît 
asupra arbitrului, sllindu-1, po
trivit unul „regulament" propriu, 
să acorde o lovitură de la 11 m. 
Ceea ce arbitrul, lovit șl bruscat, 
a făcut-o Pînă la urmă. Execu
tarea acestui „penalty", n-a avut 
loc deoarece s-au opus cel de la 
Auto-Vulcan, astfel'că arbitrul a 
fluierat sfîrșitul meciului. Ne
mulțumiți de acel 1—1, cei de la 
Recolta Salonta aveau să piardă 
meciul cu 3—0, ridicîndu-Ii-se 
si dreptul de organizare pe teren 
propriu pe o etapă. Cu 6 etape 
de suspendare s-a ales și jucă
torul Dobral, de la Recolta, iar 
șeful s-o-’iel de fotbal a acestei 
echipe Iosif Meinltager, un inve- 
terat scandalagiu, a fost suspen
dat P" S luni.

Jack BERARII)

„CUPA ROMÂNIEI"
(Urmare din pag. 1)

Derbyul „sferturilor" rămine 
însă Steaua — Universitatea 
Craiova, echipele cel mai bine 
clasate (împreună) „la Divizie". 
Ca să nu mai vorbim de faptul 
că Universitatea Craiova a fă
cut recent un meci bim pe 
Ghencea.

Se așteaptă o partidă fru 
moașă, în care intră în joc și 
orgoliul fostului „stelist" Con
stantin, care pare să fi rezol 
vat multe din problemele teh- 
nico-tactice ale noii sale echipe.

Favorită este, desigur. Stea
ua, dar e probabil ca meciul 
de la Ploiești să fie cel mal 
spectaculos al etapei „sfertu
rilor".

Deci, pe „hîrtie", semifinalis- 
tele ar fi Steaua, Dinamo, Vic

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ •
și cu NUMAI 2 NUMERE extra
se. Biletul de participare (10 lei 
varianta) poate fi completat cu 
o variantă achitată 100% sau cu 
patru variante achitate în cotă 
de 25%, fiecare bilet avînd drept 
de participare la toate cele 3 
extrageri a cite 4 numere, care 
însumează 12 numere extrase 
succesiv din totalul de 75.

• Tragerea Loto 2 de mîine, 
di minică, 5 iunie, va avea loc 
in Bucureștii, ca de obicei în sala 
clubului din str. Doamnei n.r. 2, 
începînd de la ora 16,30. Aspec
te de la operațiunile de tragere 
vor fi transmise la radio, pe 
programul I, în pauz.a meciurilor 
de fotbal din „Cupa României", 

de pînă acum al „zonelor". Au 
marcat Herman anin. 14). Hie 
(min. 23 și 57), Lupu (min. 55), 
Schlachtcr (min. 71) și Zelenac 
(min. 89). Surprinzătoare infrin- 
gerea 1". scor a cralovenllor. care 
în primu’ meci, cu Petrolul, 
n-au jucat dchoc rău. (St. Vida 
— coresp.).

REȘIȚA :
C.S.M. Reșița — C.S.Ș Viitorul 

Craiova 3—1 (1—1).
Steaua — C.S.Ș. oradea 5—1 

(0—1).
IAȘI :

Oțelul Galati — Sportul Stu
dențesc 1— (1—0).

Politehnica Iași — C.S.S. Sibiu 
2—0 (1—0).

Reamintim că grupele semifi
nale vor fi găzduite de Brașov 
si Piatra Neamț, între o și n iu
nie.

PROGRAMUL MEtlURiLOIl
DIN ETAPA DE MtlW

A DIVIZIEI li
SERIA i : Prahova C.S U. 

Ploiești — F.C. Constanța, Șire
tul Pașcani — Politehnica Iași. 
Ceahlăul P. Neamț — Petrolul 
Ianca , Gloria Buzău — Inter 
Vaslui, C.S. Botoșani — Metalul 
Plopeni, FEPA ’74 Btalad — 
F.c.M. Delta Tulcea, Unirea Foc
șani — Olimpia Rm. Sărat, 
F.C.M. Progresul Brăila — Uni
rea Slobozia. Meciul Steaua MJ- 
zii — C.F.R. Pașcani sc -Jiispulă 
la 9 iunie.

SERIA A H-a : Chimia Rm. 
Vîlcea — Sportul „36 Decembrie", 
C.S. Tîrgoviște — C.MJW. Pan
durii Tg. Jiu, Tractorul Brașov
— Sportul Muncitoresc Caracal, 
Mecanică Fină București —• In
ter Sibiu (stadionul Mecanică 
Fină), jiul — I.C.I.M. Brașov, 
Sportul Muncitoresc Slatina — 
Metalul București, Eleetroputcre 
Craiova — Progresul Voința 
București, Autobuzul București
— A.S. Drobcta Tr, Severin (sta
dionul Autobuzul), Gaz Metan 
Mediaș — Electromureș Tg. Mureș.

SERIA A III-a : Metalul Bocșa
— Gloria Bistrița, Chimica Tîr- 
năveni — Olimpia I.U.M. Satu 
Mare, Strungul Arad — Dacia 
Mecanica Orăștie, C.S.M. Reșița 
—Armătura Zalău, A.S. Păroșcnl 
Vulcan — F.C. Maramureș, Mi
nerul Baia Sprie — Gloria Re
șița, F.C. Bihor — U.T. Arad. 
Victoria FIUT Canei — A.S.A 
Progresul Timișoara, C.I.L, Si- 
ghet — Sticla Arieșul Turda,

Toate partidele vor începe la 
ora 11.

toria șl una dintre „vecinele" 
Regic-Giulești.

Unde ar putea să apară sur
priza ?

Greu de întrevăzut, chiar 
dacă C.F.R.-ul a eliminat pînă 
acum două echipe de Divizia 
A.

în afară de asta, e dificil de 
presupus că Steaua șl Dinamo 
vor rata șansa de a se apropia 
de o finală care e pe buzele 
tuturor. Numai că adversari de 
talia lui Lung șl Klein nu slnt 
chiar atît de ușor de depășit.

Rămîncm tot Ia „necunoscuta* 
Rapid — Sportul, care — sln- 
tem convinși — va stabili re
cordul de public al „sferturi
lor", pe un stadion care duce 
dorul marilor după-amleze fot
balistice și care va găzdui, poa
te, cît de curînd, mult aștep
tatele cuplaje bucureștene.

Numerele extrase vor fi trans
mise, pe același program, la ora 

22.30 (o dată cu rezultatele Pro
nosport Ia concursul don aoeeasl 
zi), precum șl luni, 6 iunie, la 
ora 8,55.
• TOT ASTAZI este șl terme

nul limită pentru depunerea bu
letinelor la concursul PRONO
SPORT în alcătuirea căruia In
tră meciurile din sferturile de 
finală ale „Cupei României" și 
din campionatul italian — div. B.

• Informăm pe participanți că 
de luni, 6 iunie. începe vînzarea 
biletelor și la Tragerea excep
țională Loto, programată pentru 
duminică, 12 iunie.



In meci amical fie handbal masculin

„U“ CLUJ-NAPOCA — SELECTION AT A
R. P. CHINEZE 29 25

CLUJ-NAPOCA. 3 (prin te
lefon). în cadrul turneului pe 
care îl întreprinde în tara 
noastră. Selecționata masculină 
de handbal a R.P. Chineze a 
jucat în Sala sporturilor din 
localitate în compania divizio
narei A, Universitatea C.U.G. 
Scor : 29—25 (17—15) pentru
handbaliștii clujeni, A fost un 
Joc deschis, publicul spectator 
admirînd debordanta celor 
două atacuri. în care s-au re
marcat prin eficacitate Sergiu 
Pop (16 goluri. 9 din 7 m) si 
Wang Xintong (10).

Cu excepția minutelor 10 și 
38. cînd oaspeții au egalat 
(4—4 și 18—18), gazdele au condus 
în permanentă la două-trei go
luri diferență și au do
minat finalul partidei. Mar
catori : Pop 16. Botorce 5, 
Marc 2. Sîmboan 2. Kiss 2. 
Crainic 1. Gall 1 pentru gaz
de. respectiv Wang Xintong 10. 
Jian Tao 5. Lu Wanhong 4, 
Liu Tianfang 3. Liu Dedog 2, 
Ma Haijong 1. Au arbitrat : 
Al. Vîrtopeanu — Șt. Geor
gescu (București).

Nușa DEMIAN — coresp.

ACTUALITATEA ȘAHISTĂ
• IN RUNDA A 9-A a turneu

lui „Memorialul Capablanca", de 
la Havana, maestrul român Con
stantin Ionescu a clștigat în 30 
de mutări la cubanezul Julio 
Boudy, in timp ce partidele A- 
rencibia — Tempone, Espinosa — 
Ortega și Sariego — Armas s-au 
încheiat remiză. In clasament, cu 
două runde înainte de final, con
duce Constantin Ionescu 6 p, ur
mat de cehoslovacul Jlri Nun 5,5 
p (1), Tolnay (Ungaria) 5 p (1), 
Tempone (Argentina) șl Arencibla 
(Cuba) cîte 5 p. Borges (Cuba)

4,5 p (1) etc. în turneul marilor 
maeștri, pe primul loc se află 
Zurab Azmaiparașvlli (U.R.S.S.) 
cu 6,5 p, urmat de Dorfmann 
6 p, Granda 5 p etc. La Havana 
a sosit, ca invitat de onoare, și 
marele maestru argentinian Mi
guel Najdorf (78 ani), care va 
participa astăzi, împreună ‘ 
maeștri, la un simultan 
la 3 000 de mese.
• UN FRUMOS succes 

național a obținut tînărul

cu alți 
gigant,

Șl LENDL

S-A VĂZUT ELIMINAT

LA ROLAND GARROS!

„CUPA CARPAȚI“ LA POLO
(Urmare din t>ao 1)

învingătoare, Goian 2, Ciocan
2, Crețu 2, Ierulescu și An
ii rașoni pentru învinși. Au ar
bitrat Șt. Botlik (Cehoslovacia) 
și P. Lindner (R.D.G.).

Diferență netă și de valoare, și 
pe tabela de marcaj în meciul 
următor, dintre formațiile Po
loniei și R.D. Germane, cea 
dlntîi ciștigînd cu 17—6 (4—1, 
5—1, 3—1, 5—3), golurile fiind 
marcate de Rosiak 6, Kadziak
3, Pic 3, Skolik 2, Piccuch, 
Klich, Kupis (P), respectiv 
Beck, Sachadae, Losche, Ficht
ner, Boenke și Kriesch. Arbitri: 
E Grigorian (U.R.S.S.) și A. 
Mokanov (Bulgaria).

Cea de-a treia partidă de 
dimineață a opus echipele Bul
gariei și Cehoslovaciei, mai 
apropiate ca gabarit și capaci
tate de joc. De altfel, meciul 
a fost echilibrat pînă în ul
tima repriză, răstimp în care 
am consemnat de două ori e- 
galitatea : 1—1 șl 2—2, final
mente juniorii bulgari reușind 
o victorie meritată — scor 6—3 
(2—1, 0—0. 2—1. 2—1) —. 
torită mai ales liderului
Pctrov, autor a cinci goluri,

al .șaselea fiind înscris de Siavrev. 
Pentru echipa cehoslovacă au 
marcat Badura, Fabiny și Sa- 
gat. Arbitri : I. Soumelidis 
(Grecia) și V. Median (Ro
mânia).

După-amiază. pe un timp 
mai îngăduitor (la ultimul meci 
s-a ivit și soarele), partida cea 
mai interesantă se anunța a 
fi aceea dintre echipele Româ
niei A si Poloniei, disputată 
„în vedeta" reuniunii. Conec- 
tîndu-se din primul minut la 
importanta jocului. juniorii 
noștri au deschis scorul după 
numai 20 de secunde, au luat 
un avantaj categoric (7—0). în 
„sfertul" al doilea. învingînd în 
cele din urmă cu 11—2 (3—0. 
4—1. 1—2, 3—0), golul ultim 
înscriindu-1 chiar în ultima se
cundă regulamentară. Au punc
tat pentru formația română 
Ceobanu 3, Fulgeanu 3, Ghiță 
2. Georgescu, Miu și Bonca, 
din echipa poloneză marcatorii 
fiind Rosiak și Misztela. Arbi
tri : I. Soumelidis (Grecia) și 
St. Botlik (Cehoslovacia).

în celelalte partide : 
slovacia — România B 
(3—1. 4—2. 6—1, 3—5) și 
gări a — R.D. Germană 
(7—0. 5—1. 3—1, 3—1).

Astăzi au loc meciurile: Ro
mânia B — Bulgaria, Cehoslova
cia — Polonia, România A — 
R.D. Germană (în reuniunea de 
dimineață, de la ora 9), Polo
nia — România B, R.D. Ger
mană — Cehoslovacia, Româ
nia A — Bulgaria (de la ora 
17). Mîlne, de 
ma reuniune ;
— România B, 
lonia. România

la ora 10, ulti- 
R.D. Germană

Bulgaria — Po-
— Cehoslovacia.

Ceho-
16—9
Bul-
19—3

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
ATLETISM • In cadrul con

cursului de la Soci, Natalia Ll- 
eovksia a cîștigat proba de a- 
runcarea greutății cu performan
ța de 21,92 m. iar Galina Clstla- 
kova a terminat învingătoare la 
săritura ta lungime, cu rezulta
tul de 7,29 m. • Sprinterul ca
nadian Ben Johnson, campion și 
recordman mondial în proba de 
ÎOO m. va fi Indisponibil pentru 
aproape șase săptămîni, a anun
țat felerația canadiană, care a 
precizat că „omul cel mal rapid 
din lume" nu va putea fi pre
zent la o serie de concursuri 
europene, între care șl cel de Ia 
Paris, unde urma să-1 întîlnească 
pe puternicul său rival, america
nul Carl Lewis.

AUTOMOBILISM • „Raliul 
Acropole" a fost clștigat de pi
lotul italian Massimo Blasion 
(„Lancia"), urmat de suedezul 

Mikael Eriksson ia 1:53. în clasa
mentul general al Campionatului 
Mondial de raliuri conduce Bia- 
sion. cu 60 p.

BASCHET • Aflată In turneu 
în Marea Britanic, selecționata 
masculină a R.P. Chineze a întîl- 
nit. la Edinburgh, reprezentativa 
țării gazdă. Victoria a revenit 
baschetbaliștilor britanici, cu sco
rul de 88—70 (44—42).

BOX • Italianul Vincenzo Be- 
lacastro și-a păstrat titlul de 
campion european la categoria 
cocos. învimgîndu-1 prin k.o. teh
nic, în repriza a 9-a. pe spanio
lul Martinez Pacheco. Meciul a 
avut Ioc în localitatea italiană 
Campione.

CICLISM • In concursul pen
tru „Cupa U.R.S.S." desfășurat

pe velodromul acoperit din Mos
cova, proba dc urmărire pe echi
pe a revenit formației din orașul 
Klaipeda (alcătuită din frații Gi- 
tautas șl Mindaugas Umaras, Ar- 
turas Kasputis, Remiglus Lupei- 
kis) cronometrați pe distanța da 
4 000 m în 4:10,273 — cel mai bun 
timp din istoria probei • La se- 
mifond cu adlțiune de puncte, 
pe primul loc s-a clasat Vitali 
Tolkacev (Alma Ata), urmat de 
lull Sapilov (Frunze), a După 
trei etape, în cursa ce se desfă
șoară în Anglia conduce rutierul 
cehoslovac Vladimir Berka, ur
mat de englezul Bob Downs la 2 
secunde șl sovieticul Vasili Jda- 
nov la 58 secunde. Etapa a 3-a a 
fost câștigată de Berka, înregis
trat pe distanta de 88 km cu 
timpul de 2h 27:37.

ÎNOT • In cadrul concursului 
internațional de la Zagreb, îno- 
tătoarea LI Yaping (R.P. Chineză) 
a cîștigat proba feminină de 50 m 
liber, cu timpul de 26,36, Coe
chipiera sa Mo Wanlan s-a situat 
pe primul loc la 100 m fluture 
în 1:04,04, iar Irina Kuzmina 
(U.R.S.S.) a terminat învingătoa
re în proba de 100 m bras, cu 
1:13.6G Rezultate înregistrate ta 
concursul masculin: 400 m liber: 
Majczan (Iugoslavia) 4:00,23, 100
m fluture: Jones (Anglia) 37,59.

TIR • Proba feminină de pis
tol sport din cadrul concursului 
pentru „Cupa Mondială", de la 
Mdnchen, a fost cîștigată de Ma
rina Dobranteva (U.R.S.S.). cu 
694 p, urmată de coechipiera sa 
Nina Salukvadze 688 p, Evelyne 
Manchon (Franța) 688 p.

înter- 
_______ __ ___ ,____ ______ repre
zentant al tării noastre, Bela Ta
kacs, în turneul de șah de Ia 
Chorzow (Polonia), unde a îm
părțit victoria cu cehoslovacul 
Pavel David. Amîndoi au termi
nat cu 8,5 p (din 11), ocupînd 
primele două locuri în clasament. 
I-au urmat I. Flis (Polonia) 8,3 p 
și M. Zupe (Iugoslavia) 7,5 p.
• TURNEUL Internațional . 

pen" de șah de la Primonsko 
(Bulgaria) a fost clștigat de ma
estrul sovietic Henkln, cu 8 P 
(11), urmat în clasamentul final 
de compatriotul său Jakovici 
7,3 p. Traian Stanciu a terminat 
cu 6,5 p. Pe primele două locuri 
în open-ul feminin s-au clasat 
Elena Zaiaț (U.R.S.S.) 8,5 p și 
Tunde Csonklcs (Ungaria) 8 p. 
Jucătoarele române au obținut 
următoarele punctaje: Gertrude 
Baumstark și Eugenia Ghindă — 
6 p, Ligia Jicman 5,5 p

,o-

PARIS, 3 (Agerpres). Proba de 
simplu bărbați din sferturile de 
finală ale turneului internațional 
de tenis de la Roland Garros a 
fost marcată de o mare surpriză; 
tînăru» jucător suedez Jonas 
Svensson l-a eliminat, în trei se
turi. cu 7—8. 7—5, 6—2. pe ceho
slovacul Ivan Lendl, unul dintre 
principalii favorlți. In semifinale, 
Svensson (18 ani) îl va întîlnl 
pe francezul Henri Leconte, caro 
l-a întrecut cu 6—3, 6—2, 7—6 pe 
sovieticul Iurl Cesnokov.

Finala probei de simplu femei 
din cadrul turneului Internațio
nal de tenis de la Roland Garros 
se va disputa 
sovietică Natalia 
germanca șteffi 
nale, Zvereva a
6—7, 7—5 pe Provis (Australia), 
iar Graf a dispus cu 6—3. 
de Sabatini (Argentina).

între jucătoarea 
Zvereva șl vest- 
Graf. In semifl- 
învins-o cu G—3,

SĂNĂTATE PRIN SPORT
Despre virtuțile terapeutice ale sportului, „cul

tul voluntar al exercițiului muscular, intens, 
aprins de dorința de progres", cum £1 identifica 
însusi Pierre de Coubertin, părintele olimpiade
lor moderne, am mai scris, fiind îndeobște cu
noscut — si recunoscut — faptul că practicarea 
activităților Se educație fizică și sport are o 
influentă benefică asupra bunei dispoziții și a 
sănătății oamenilor, în sensul creării unul mod 
de viată mal echilibrat, superior calitativ.

Iată însă că rolul sportului, al mișcării e, în 
cadru) general fixat mai sus, chiar mal mare 
deoît se credea, o recentă comunicare științifică, 
ținută în ultima zi a Seminarului internațional 
medical de la Boston (Statele Unite), aducînd 
probe noi si convingătoare. Autorul el. reputa
tul profesor Rose E. Frisch de la Harvard Uni
versity, a efectuat (vrane de 8 ani) o cerce
tare comparată, avînd ca „subiecte" 5 400 de 
studente, pe oare le-a împărțit în două loturi. 
Primul dintre ele, alcătuit din 2 700 de per
soane, a fost format lin praoticante ale sportu
lui (nu de performantă sau n« obligatoriu de 
performantă, dar rezervînd exercițiului fizic 
măcar 100 de minute pe zi), iar celălalt, din fete 
„neangajate în vreo formă de antrenament". 
Concluziile studiului, care au ătîrnit un interes 
deosebit în cercurile medicale șl sportive de

A FOST

7—6

pretutindeni, au evidențiat — în afara oricărei 
putințe die tăgadă — că ta grupa activă îmbol
năvirile grave (inclusiv cancer) au fost de 2,5 
ani mai mici deoît în cea sedentară. Fără să 
intrăm în amănunte (comunicarea a durat 50 
d„ minute), se cuvta'9 să menționăm că, în fi
nal. Rose E. Frisch a atras atenția, cu maximă 
seriozitate, asupra ncoesității ca fetele (o cer
cetare asupra băieților e ta curs) să fie cît mai 
levreme, chiar de la 5 ani, antrenate într-o ac
tivitate fizică regulată, ele avînd obligația să 
nu părăsească apoi, măcar pînă la 25 de ani, un 
așa-zls „program de în.trețliierș". „Cheia" ar 
consta, după specialiștii de la Harvard Univer
sity, în „menținerea între parametrii ' "
cantității de grăsime din organism", 
fiind însă, evident, mai specioasă Și 
plica tă.

S-ar părea, la o privire fugară, 
amintit n-aduce nici o noutate

normali a 
chestiunea 
mai com-

I
■

a

<
j

că studiul 
______  ________ ___  _ ___ _ spectaculoasă, 
aportul sportului în lupta pentru menținerea 
si consolidarea stării de sănătate fiind, cum 
spuneam, cunoscut și recunoscut. Nu e însă 
așa. din moment ce, pentru descoperirea anun
țată la Boston, colectivul de medici de la Har
vard urmează să intre ta discuție pentru Pre
miul Nobel !

Ovidiu IOANIȚOAIA

SEZONUL PENALTYURILOR
Pînă la Euro ’88, fotbalul 

continental a fost dominat, în 
acest sfîrșlt de sezon, de 
cele trei mari finale ale e- 
chipelor de club — Cupa 
U.E.F.A., Cupa Cupelor și 
Cupa Campionilor Europeni. 
Dacă nivelul lor tehnic, tactic 
șl, îndeosebi, spectacular n-a 
fost cel așteptat, în schimb 
învingătoarele au fost stabi
lite la capătul unor momente 
de mare dramatism. In cele 
trei finale, doar Malines a 
reușit să oîștige în timpul 
regulamentar, prin singurul 
gol înscris din acțiune, pen
tru că partenerei sale, Ajax, 
i-a fost greu să reușească go
lul egalizator în inferioritate 
numerică, să spere la prelun
giri și, eventual, la loviturile 
de la 11 metri.

în schimb. Cupa U.E.F.A. 
a oferit un meci retur la cea 
mai înaltă tensiune, Bayer 
Leverkusen reușind să refa
că diferența de trei goluri, 
de la Barcelona, și să cîștige 
cu 6—2, la loviturile de de
partajare, după ce Bspanol 

condiucea cu 2—0 la 11 m I î

Iar finala C.C.E., ce să mai 
spunem ? Eindhoven și 
fiea, peste măsură de 
toare, au mers umăr la 
120 de minute, pentru 
final să se apeleze tot _ 
viturile de la 11 m. Și după 
11 transformări consecutive, a 
venit să greșească Veloso — 
de altfel un jucător bun — 
pentru că trebuia să greșească 
cineva I Și Cupa a plecat ast
fel în Olanda.

știam de mult povestea cu 
penaltyurile de departajare. A 
fost atît de discutată, dar ce 
s-a întâmplat în acest final 
de sezon în cupele europene 
constituie 
pentru 
rie sau 
nu-1 de

Ben- 
temă- 
uimăr 
ca ta 
ia lo-

un serios semnal 
jucători. Că e lote- 
nu, cu penaltyurile 
glumit.

Constantin ALEXE
P.S. Pentru al patrulea loc 

ta Cupa U.E.F.A., Juventus șl 
Torino (care au terminal 
campionatul italian cu același 
număr de puncte) au susți
nut un joc de baraj. „Juve" 
a avut cîșțig de cauză... după 
loviturii!» ie la 11 meta4 ! !
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• EDIȚI \ DIN ACEST AN a tradiționa

lei curse de maraton de la San Francisco 
a fost anulat’ t Organizatorii au fost con
strânși la această măsură datorită unor se
rioase dificultăți financiare. • FEDERA
ȚIA INTERNAȚIONALA DE SCHI are în 
prezent afiliate 91 de federații naționale. 
Cea mai recertă membră a F.I.S. este 
Federația de schi din Zimbabwe. • CON
CURSUL INTERNATIONAL DE TRIATLON 
SPORTIV de 1. Hirara din Japonia, a fost 
cîștigat dr Mitsuhiro Yamamoto cu timpul 
total de 7.22:24 (înot — 3 km. olclism.— 
136 km și maraton — 42.195 km). La Hi- 
rara a avut loc »’ un concurs feminin, 
cîștigat de attstralianca Jane Wanklyn în 
8.24:11. * In CADRUL Centrului continen
tal de dezvoltare a atletismului al I.A.A.F., 
la Cairo a avut Io. un curs de antrenori 
pentru țări ie limbă arabă. Au participat 
35 de antren-'ri c’in 14 țări care. în final, 
au susținut un n»mtn de cunoștințe teo
retice și practice. A ÎN ACESTE ZILE are 
loc la Skoniie. Tn Iugoslavia, un stagiu de 
verificare si selecție a arbtir'ior care vor 
conduce meciuri!- turneului olimpic de 
handbal de la Seul. A CODUL DE PUNC
TAJ nentm -’'mnaetim -ttmică. prevăzut 
.pentru 1988—92. va intra în vigoare tace- 
plnd cu data 1 ianuarie a anului viitor.

• O POVESTE DE DRAGOSTE care nu 
este totuși o simplă poveste (!) s-a întîm- 
plat peste Ooean. Baschetbalistul Ken 
Green era celibatar la începutul partidei pe 
care echipa sa (Rockford) a susținut-o cu 
Wisconsin. La sfârșitul jocului era însă un

bărbat... însurat, deoarece în pauza me
ciului el s-a căsătorit cu Brenda Marks, 
căsătoria fiind oficiată ia fața locului, în- 
tr-un vestiar al sălii de sport. • PORTA
RUL ECHIPE» DE FOTBAL a Marocului, 
Badou Zaki, în vtrstă de 28 ani. a de
clarat : ,.Mă gîndesc să mal Joc fotbal încă 
vreo cîțiva ani. căci un portar este ca și 
vinul : cu cit îmbătrînește, este mat bun’". 
* CU PRILEJUL ANIVERSARII a 24 de 
ani. schiorul elvețian Pirmin Zurbriggen, 
multiplu campion mondial șl olimpic, a 
primit... sânte kilograme de scrisori. Se 
spume că aceeași greutate o au și meda-

ltile cucerite de el în mari competiții, pe 
pîrtiile înzăpezite. a INTRE MULTELE 
RECORDURI MONDIALE ale ciclismului 
există unul -u caracter insolit : rezistență 
pe home-trainer. Un oarecare Gilbert 
Chretien, un francez de 43 de ani. funcțio
nar la fabrica de biciclete Peugeot, a pe
dalat timp de 28.02:36 ! ! a ACTIVITATEA 
SPORTIVA se constituie într-o sursă fără 
de sfârșit de inspirație pentru fel de fel de 
„inventatori" ta materie de noi discipline. 
Unele s-au bucurat le succes și au fost 
practicate ne scară largă, altele (si nu pu
ține !) n-au avut însă alt! practicanți de- 
ctt ne proprii lor inventatori. Un astfel 
de soort. dacă s-ar putea numi astfel, a 
fost imaginat de o tînără, Natalie Rew. Ea 
este o iubitoare a alergării cotidiene, așa- 
numltul jogging ceea ce. desigur, este un 
lucru bun. Dar plictisită probabili să aler
ge, așa ca toată lumea, a „Imaginat" niște 
pantofi eu arcuri puternice pe tălpi. Da
torită lor. ea nu mat aleargă, cl țopăie, ca 
un cangur ! ? ! • CAMPION AL FRAN
ȚEI la kart’-" a fost, anul trecut. Olivie» 
Couvreur, în vîrstă de numai 15 ani. Ace
lași titlu a fost cucerit șl de Alain Prost, 
campion mondial de trei ori la Formula 1. 
pe cînd avea 19 ani. (r. vil.).

Fotbal
I ■mendtfme
• SE CUNOSC cele 16 echipe 

finaliste ale turneului final li 
Jocurilor Olimpice. Tragerea la 
sorți pentru alcătuirea grupelor 
va fl efectuată la 8 iunie, la se
diul F.I.F.A. din Zurich. Iată e- 
chipele calificate pe continente:

EUROPA : R. F. Germania, 
U.R.S.S., Italia, Iugoslavia, Sue
dia.

AMERICA DE SUD: Argentina, 
Brazilia.

AMERICA DE NORD, CENTRA
LA SI ZONA CARAIBILOR î 
S.U.A., Mexic.

AFRICA; Nigeria, Tunisia, 
Gambia.

ASIA: Irak, R.P. Chineză, Co
reea de Sud.

OCEANIA: Australia.
• CAMPIONATUL Elveției s-a 

încheiat cu victoria echipei Neu- 
châtel Xatnax 32 p, urmată in 
clasament de formațiile Servette 
Geneva, Aarau șl Grasshoppers 
Zurich cu 30 p. Rezultate înre
gistrate ta ultima etapă a turneu
lui final (locurile 1—6); Neucliâ- 
tel Xarnax — St. GaU 2—0; Grass
hoppers Zurich — Aarau 2—1; 
Servette Geneva — Lausanne 4—0.
• LOTUL Italiei pentru tur

neul final ai Campionatului Eu
ropean este următorul: PORTARI: 
Stefano Tacconi, Walter Zenga; 
FUNDAȘI: Franco Baresi, Giuse
ppe Bergomi, Roberto Cravero, 
Ciro Ferrara, Riccardo Ferri, 
Giovanni Franclni, Paolo Maldini; 
MIJLOCAȘI: Carlo Ancelotti,
Luigi De Agostini, Fernando De 
Napoli, Luca Fusi, Giuseppe Gia
nnini, Francesco Romano; ATA- 
CANȚI : Alessandro Altobelli, 
Roberto Donadoni, Roberto Man
cini, Ruggiero Rizzltelli, Gianluca 
Vialli.
• MECIURILE tur din cadrul 

semifinalelor „Cupei Franței" 
s-au soldat cu următoarele re
zultate: Nisa — Sochaux 2—tț 
Metz — Reims 4—0. Partidele re
tur se vor disputa la 8 iunie.
• PRIMELE meciuri din ca

drul turneului internațional femi
nin ce se desfășoară în diferite 
orașe din R.P. Chineză s-au în
cheiat cu următoarele rezultate: 
R.P. Chineză — Canada 2—0; 
Norvegia — Thailanda 4—0: Aus
tralia — Brazilia 1—0: S.U.A. — 
Japonia 4—1: Suedia — Ceho
slovacia 1—0. La partida R. P. 
Chineză — Canada, disputată la 
Canton, au asistat peste 60 000 de 
spectatori.
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