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Concursul Republican feminin de spadă

O PREMIERA CARE S-A BUCURAT DE SUCCES
SATU MARE, 6 (prin tele

fon). 27 de spadasine (din Bra
șov, București, Constanța și Sa
tu Mare) au fost înscrise pe 
lista de start a Concursului Re
publican, aflat acum în premie
ră. răspunzînd astfel introdu
cerii acestei noi arme în con- 
petițiile oficiale, recunoscute 
ca atare de Federația Interna
țională de scrimă și indusă, 
începînd din anul 1989, ca a 
cincea armă în programul Cam-

pionatelor Mondiale de scalari 
și tineret. Printre concurente 
se aflau foste floretiste de re
nume, ca de exemplu Marcela 
Zsak (C.S. Satu Mare), dori
toare să-și încheie cariera spor
tivă cu o altă performantă 
prin... transfer Ia altă armă, ti
nere decise să se reprofileze 
urgent, din mers, ca Alina Mo- 
țea (Steaua) și surorile Muz- 
snay (C.S.Ș. — I.L.F. Satu Ma
re). sau componente ale lotului

Largă participare, noi recorduri atletice

FINALELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE
ALE LICEELOR Șl ȘCOLILOR PROFESIONALE

Stadionul „23 August" din Capi
tală a fost gazda întrecerilor de 
atletism ale Campionatelor Re
publicane ale liceelor și școlilor 
profesionale, care s-au bucurat 
de o largă participare. Cu acest 
prilej au fost înregistrate două 
noi recorduri naționale de juni
oare, la 200 m (Daniela Pleșcan) 
și 5 km marș (Mioara Papuc), 
șl patru recorduri republicane 
școlare (evident, Mioara Papuc, 
Vasile Miron la ~ — -« >- 
3000 m și Florin 
110 mg).

Pe foile oficiale ale concursu
lui au fost înscrise următoarele 
rezultate : BĂIEȚI : 100 rn : Teo
dor Koșianu (Lie. Ind. „23 Au
gust" Buc.) 11,05, Iulian Constan- 
tinescu (Lie. ind. 1 Galați) 11,10, 
Mihai Niță (Lie. ind. 5 Buc.) 
11 11 ; 200 m S Florin Bulibașa 
(Lie. lnd. 4 Reșița) 22.34, Teod. 
Koșianu 22,54, Iul. Constantincscu 
22,63 ; 400 m : Levente Imre (Lie. 
lnd. Sf. Gheorghe) 49,24, Marius 
Brinzan (Lie. lnd. 4 Reșița) 49,85, 
Sorin Tlulean (Lie. lnd. 1 Arad) 
50,46 ; 800 m : Nelian Iancniș 
(Sc. gen. 7 Deva) 1:52,43, M. 
Brinzan 1:52,52, Aurelian Șerban 
(Lie. ind. 5 Galați) 1:52,66 ; 
1 500 m : Vasile Miron (Lie. ind. 
I. Bistrița) 3:51,60, Horst Neud- 
stater (Lie. lnd. 2 Sf. Gheorghe) 
3:53,04, Ovidiu Olteanu (Lie. ind. 
Hidrotehnica Brașov) 3:53,26 ;

1500 m și la 
Bulibașa la

3000 m : Vasile Miron 8:13,34, 
Valentin Ion (Lie. ind. 1 Pitești) 
3:24,14, Ov. Olteanu 8:35.96 ; 
5000 m : Nicolae Cîntăbine (Lie. 
ind. 2 Slobozia) 15:00,16, Fran- 
cisc Sarosi (Lie. lnd. 3 Deva) 
15:02,54, Ion Avramescu (Lie. ind. 
2 Tg. Jiu) 15:08,82 ; 2000 m obst.: 
Valentin Gherman (Lie. tad. 
Tehnofrig Cluj-Napoca) 5:51,08, 
Iulian Muscă (Lie. ind. 9 C-ta) 
5:55,12, Daniel Berbec (Lie. lnd. 
9 C-ța) 5:55,22 ; 110 mg : Florin 
Bulibașa 14,56, Iulian Păciolanu 
(Lie. Fii. 1st. C-lung) 14,99, Flo
rin ștefan (Lie. „Alex. Ioan Cuza" 
Ploiești) 15,05, (H.C. Mircea Oaidă
— Dinamo 14,37) ; 400 mg : Ma
rius Tătaru (Lie. ind. 2 Călărași) 
•55,23, Vasile Tănase (Lie. „M E- 
mlnescu" Iași) 56,15, Viorel Enă- 
chescu (Lie. Fii. 1st. Cluj-Napo
ca) 56,66 (H.C. Mugur Mateescv
— Dinamo 51,85) ; 10 km marș 
Lucian Pantea (Lie lnd. 1 Deva) 
46:17,88, Daniel Andrei (Lie. ind. 
Plopeni) 46:32,30, Florin Rusan 
(Lie. Fii. 1st. Craiova) ; lungime: 
Bogdan Tudor (Lie. ind. 20 Buc.) 
7,51 m, Cătălin Sonel (Lie. ind. 
36 Buc.) 7,49 m, Dorel Eftene 
(Lie. ind. 37 Buc.) 7,23 m ; tri
plu : Adrian Boghez (Lie. ind. 
Steagul Roșu Brașov) 15,33 m, 
Ionuț Eftimie (Lie. lnd. 18 Buc.)

olimpic de floretă. Elisalicta 
Tufan (Steaua) și Georgcta 
Beca (Dinamo), care au prefi- 
tat de această întrecere pentru 
a avea încă un contact solici
tant cu planșa, prin concurs, în 
locul unui antrenament.

După două tururi prelimina
rii s-a ajuns în faza elimină
rilor directe și recalifică-Hor. 
cu 16 sportive pe tablou, din
tre acestea lipsind, surprinză
tor, Lila Musznay, locul 3 in 
„Cupa României" ” 
trecută. S-au calificat 
în finala de 8 (deci fără 
frîngeri în această fază) trei 
concurente de la Steaua: Ali
na Moțea, Elisabeta Tufan, Ana 
Georgescu și una de la Satu 
Mare — Enoke Muzsnay, iar 
prin recalificări, alte trei sat- 
mărence (Marcela Zsak, Mihae- 
Ia Tomut, Csila Ruparcsics) și 
o constănțeancă — Cristiua 
Misian. Deci, trei trăgătoare 
care sînt profilate pe această 
probă: Moțea. Misian și
Muzsnay, una care s-a „trans
ferat" (Zsak), trei care „coche
tează" cu spada (Georges.u. 
Tomuț șl Ruparcsics) și. în sfî -

din toamna 
direct 

in-

Paul SLĂVESCU

(Continuare in pag. 2—3)
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Pc Aerodromul sportiv Sfrcjiiic-Ploicști

ATRACTIVA DEMONSTRAȚIE AERONAUTICĂ
Iubitorii statornici ai aero

nauticii sportive, prezenți sîrr- 
bătă pe aerodromul Strejnic al 
aeroclubului ploieștean, au a- 
vut satisfacția să urmărească o 
reușită demonstrație aeriană la 
care și-au dat concursul piloti 
acrobați. parașutiști și deltapla- 
niști.

tn prim-plan s-au situat evo- 
componenților lotului na

de acrobație aeriană, 
în stadiul de definitiva- 
pregătirilor pentru Con- 
internațional de la Vil-

luțiile 
ți on al 
aflați 
re a 
cursul ,____
nius (U.R.S.Ș.). Demonstrația a 
fost deschisă de o formație de 
trei aparate, piloți : Ludmila 
Avramcscu-Licșor, Iosif Er- 
doș, Elisabeta Coca (un ele
ment nou în lot, încadrat de 
două zburătoare cu experiență 
revenite după o întrerupere de 
cîțiva ani). A doua triplită : 
Mihail Pall, Valeria Zamfir, 
Cornel Marinescu. Aici poziția 
centrală a revenit unui vete
ran, secundanții săi fiind ele
mente de perspectivă. De fapt, 
Vaieriu Zamfir, care în conti
nuare a prezentat un „solo" de 
figuri cu un înalt grad de di
ficultate. este la ora actuală 
nr. 1 al acrobației noastre. E- 
voluția piloților a fost comple
tată de exercițiile conducătoru
lui de zbor Gheorghe Uțâ care, 
împreună cu antrenorul emerit 
Constantin Manolache, se ocu
pă de pregătirea selecționabili- 
lor.

S-au prezentat, apoi, delta- 
planiștil de la I.N.M.T. Bucu
rești: George Craîoveanu, Ion 
Ignat, cu modelul motorizat 
„Carpați II“.

Premieră pentru publicul 
nostru, decolarea în remorcaj a 
parașutiștilor Daniel Blăgăilă 
și Aurel Ene, a ilustrat un as
pect inedit al acestui sport. De
monstrația s-a încheiat cu o 
lansare în grup (sub conduce
rea antrenoarei Maria Io.dă- 
nescu) a parașutiștilor : Cristi- 
nel Popescu, Mugurei Uță. 
Cristian Vasile, Robert și Leo
nard Tomovici. A fost un spec
tacol atractiv, acțiunea impll- 
nindu-și menirea de a popu
lariza zborul. (D.C.).

ACOLO UNDE TRADIȚIA CERAMICII

Sportul de masă vîlcean și-a 
mai înscris o pagină de ex
cepție între filele sale, prin in
termediul competiției naționa
le Daciada si a Festivalului 
sportului horezean. acum la a 
lîî-a ediție. Mii de iubitori ai 
sportului din aceas â pitoreas
că așezare vilceană. care este 
orașul Horezu, si din împreju
rimi au ținut să fie prezenți, 
trei zile la rînd. la pasionan
tele întreceri ale Festivalului 
care marchează, iată, un

CEA A SPORTULUI
la care gazdele au avut ca 
parteneri pe cei din alte cen
tre similare, din Oboga de 
Olt, Corund—Harghita. Miercu
rea Nirajului, Botoșani, Cluj- 
Napoca, Baia Mare etc.

în plan sportiv. Festivalul 
horezean s-a impus prin cîte- 
va ramuri care promit o per
manentă deschidere nu numai 
în activitatea de masă, ci si 
în cea de performanță ; în 
atletism, de pildă, prin con
cursurile de cros. Alina Albăs-

în plină alergare, participantele la proba de cros
Foto : Nicolae PROFIR

ceput de tradiție in sport, al 
unei localități cunoscută mai 
mult prin existenta unor maiș
tri ceramiști. printre cei mai 
apreciati din întreaga tară. Si, 
fapt demn de relevat, ceramis
ta horezeni s-au aflat si ei în 
întrecere, in aceeași perioadă, 
cu prilejul tîrgului intitulat 
„Cocosul de Hurez", acum la 
a 18-a ediție, acțiune aflată 
sub genericul Festivalului Na
tional „Cintarea României", si

troiu, Rodica Dana si Cristina 
Vasilescu. toate eleve în ciclul 
gimnazial al scolii din Horezu, 
clasate. în proba de 1000 m, 
în această, ordine, ne-au do
vedit disponibilități nebănuite 
pentru alergări pe teren va
riat, de altfel ca si băieții, co-

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. 2—3)

ECHIPE DE JUNIORI-CAMPIOANE ALE TĂRII
Rugby Oină Baschet:

C.S.Ș. LOCOMOTIVA
BUCUREȘTI

Ploaia torențiailă a continuat 
să afecteze, în ultimele două 
zile din programul turneului 
final al rugbyștilor juniori, sta
rea terenurilor, înmuindu-le 
zdravăn și solicitînd eforturi 
organizatorice totale ale gospo
darilor bazelor constănțene. în 
atari condiții, calitatea specta
colelor oferite de disputele 
pentru desemnarea unui loc 
sau altul în ierarhia actualei 
ediții a avut, de bună seamă, 
de suferit, ceea ce nu înseam
nă însă că acțiunile incisive au 
lipsit cu deșăvîrșire, sîmbătă 
sau duminică.

Noua campioană este, de 
fapt, o cunoștință mai veche, 
o multiplă laureată a rugbyu- 
lui nostru juvenil ; C.S.Ș. Lo
comotiva București. Ea a în
cheiat întrecerea cu un punct- 
averaj excelent, 134—39, după 
patru partide, ultima fiind, se 
înțelege, finala, în care parte
neră i-a fost C.S.Ș. Unirea Iași, 
încă din primele minute ale

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag 2-3)

• _Am asistat. întîi, Ia o șe- ră competență, muncitori 
înaltă : calificare. Este firesc 
tot ceea ce ține de șurub și 
cheie fixă, ca să spun așa,

dință de comandament avind 
ca temă organizarea unei etape 
de Campionat Național auto, 
ședință de o minuțiozitate deo
sebită; apoi la concursul pro- 
priu-zîs, cu zeci de concurenți 
și zeci de mii de spectatori 
reuniți intr-o organizare fără 
cusur. Vă rugăm să ne spuneți, 
tovarășe Gheorghe Sîrbu, prirn- 
vicepreședinte al Comitet ui ui 
Executiv al Consiliului Popular 
Municipal Reșița, sporturile cu 
motor au o rezonanță aparte in 
inima omului din această zonă 
a țării ?

— Se poate spune că oamenii 
muncii din această gigantică 
cetate industrială, și nu numai 
ei, ci din întreaga zonă, au o 
mare pasiune pentru motoare. 
Să nu uităm, din Reșița por
nea. cu mai bine de o sută de 
ani în urmă, prima locomotivă 
românească, aici se află uzine 
cu o tehnologie competitivă p? 
plan mondial, specialiști de ra-

cu 
ca
să

H

BIRUINȚA ȘCOALA FORMAȚIILE
GHERAEȘTI

Așa cum se anticipa, orașul 
Cîmpulung-Muscel a fost o 
gazdă foarte ospitalieră pentru 
cele 10 echipe de oină califica
te în finala pe țară a Campio
natelor școlarilor și juniorilor, 
eforturile organizatorilor fiind 
unanim apreciate din toate 
punctele de vedere.

Candidatele la un loc pe po
dium și-au disputat întîietatea 
cu ardoarea specifică vîrstei 
furnizînd partide atractive, pre
sărate cu realizări tehnice deo
sebite și cu... surprize, toate 
echipele gustînd și din amără
ciunea înfrîngerii. Constituind, 
totuși, un ansamblu mai bine 
armonizat elevii antrenorului 
Vasile Puiu (comuna Gherăești 
— jud. Neamț) au_reușit să 
cîștige, cu o singură excepție, 
toate meciurile susținute, im- 
punîndu-se în întîlnirile decisi
ve cu formația Clubului Sătesc 
al Sectorului Agricol Ilfov (16— 
9) și, în final, cu Energia Școa
la Rîmnicelu (13—4). Cu aceste

Troian IOANIȚESCU

(Continuare in pag 2-3)

de la primele întreceri de a- 
cest gen disputate pe meleagu
rile noastre, așa că putem vor
bi de o frumoasă tradiție spor-

— ne declară prim-vicepreședintele Comitetului 
Executiv al Consiliului Popular Municipal Reșița,

GHEORGHE SÎRBU

fie aproape de inima omului 
din Caraș-Severin. De aici și 
pînă la concursuri motorizate, 
fie automobilism, fie motoci- 
clism. n-a fost decît un pas. 
Au trecut aproape 60 de ani

tivă. Evident, între acele timide 
începuturi și larga bază de 
masă existentă azi e o distanță 
uriașă, care repetă, în fond, la 
scară mai mică, însăși impre
sionanta dezvoltare industrială

C.S.S. 4 BUCUREȘTI- >5
Campionatul Național de 

baschet-juniori s-a încheiat în 
Sala Sporturilor din Tîrgoviș- 
te cu succesul formațiilor 
bucureștene ale Clubului Spor
tiv Școlar nr. 4 Politehnica 
(fete) și C.S.Ș. 4 I.C.E.D. 
la băieți. De la început tre
buie să spunem că actuala 
ediție a întrecerii a fost de 
un bun nivel tehnic si spec
tacular. iar spre deosebire de 
anii trecut! disputa băieților 
a fost superioară fată de cea 
a fetelor. Pentru a exemplifi
ca vom arăta că primele trei 
clasate la junioare au acumu
lat același număr de Duncte 
(9). iar la juniori primele două 
echipe au fost la egalitate de 
puncte (9). departajarea fiind 
decisă de victoriile directe.

întrecerea băieților 
aprigă și echilibrată, 
toarea titlului fiind 
în partida din ultima 
tre formațiile C.S.Ș. 4 
București și C.S.Ș.

a fost 
cîștigă- 
hotărîtă 
zi din- 
I.C.E.D. 
Viitorul

Paul IOVAN
(Continuare in pag. 2-3)

a țării noastre. Fruntașii 
azi ai automobilismului __
țean, oameni năseuți și for
mați aici, constituie un punct 
de mîndrie pentru noi. Mai 
ales că unii dintre ei — Eu
gen Peteanu, Werner Hirschvo- 
gel — sînt și campioni ai țării, 
iar ceilalți. între care Tiberiu 
Gedeon. Nicolae Zaberca, Ti
beriu Ciurciu, au contribuit ca 
de cîteva ori și titlul pe echi
pe să poposească în orașul 
nostru. Sîntem fericiți cind le 
aplaudăm succesele, colegii lor 
de muncă le sar cu bucurie in 
ajutor pentru punerea la punct 
a mașinilor de concurs
• Am simțit această recep

tivitate și la ședința de co
mandament amintită. Oameni 
cu sarcini de răspundere, în 
cele mai diferite sectoare de 
activitate, ni s-au părut deose
bit de îndatoritori, dornici să 

Sorin SATMASi

de 
reși-

(Continuare in pag 2-3)



S-au încheiat jocurile in seriile Diviziei A de popice Turneul de calificare la rugby O

CURSA PENTRU TITLU CONTINUĂ
Campionatul Diviziei A de po

pice și-a încheiat jocurile din 
serii. Ultima etapă, desfășurată 
sîmhătă. a clarificat cine joacă 
in turneul final, lată rezultatele:

Feminin - seria Sud
* VOINȚA ploiești — PE

TROLUL bAICOI 2606—2329 (5—1). 
Cu această victorie, ploieșten cele 
eu ciștigat seria Sud șl vor dis
puta titlu) de campioană a tării 
cu echipa Electromureș Tg. Mu
reș. Cele mai eficace au fost 
Constanța Constantin — 466, ju
nioara Mihacla Nuță — 462 și 
Mlnela Mihăilă — 453 de la 
gazde, Marieta Oprcscu — 432 de 
la oaspete. (O. BALTEANU, co
resp.) A VOINȚA GALAȚI — 
VOINȚA BUCUREȘTI 2426—2410 
(3,5—2,5). Joc frumos, ciștigat pe 
merit de gazde. Bucureștencele 
au evoluat sub posibilități. Ocu- 
pind poziția a 2-a în serie, oas
petele vor juca finala pentru 
locurile 3—4. Au punctat in 
principal Maria Brașoveanu — 
430 ji Carmen Pilaf — 408 de la 
gălățenee. respectiv Nineta Ba
dea — 416. care și-a făcut o 
frumoasă reintrare după o ab
sență mai mare. (T. SIRIOPOL. 
coresp.) • CARPAȚ1 SINAIA — 
GLORIA BUCUREȘTI 2347—2277 
(4—2). Grație acestor două punc
te ciștigate. echipa din Sinaia 
va disputa meciuri de baraj pen
tru... supraviețuirea în Divizia A. 
Cele mal bune au fost Ioana 
lriminescu — 426 și Elena Cio- 
eodeică — 408 de la sinălence,

CONCURSUL REPUBLICAN FEMININ DE SPADĂ
(Urmare din pag. I)

șit, una care nu-i decît... cam
pioana mondială a floretiste'or 
(Tufan).

Favorita nr. 1 eta Alina Mo- 
tea. care de un an se pregăteș
te special pentru spadă, sa fi
ind de altfel cîștigâtoarea „Cu
pei României", urmată atur.c’ 
și acum (în ierarhizarea șanse
lor) de Enoke Muzsnay. Sorții 
le-au adus Insă față în fată în 
semifinale astfel îneît numai 
una putea accede în ultimul a- 
salt, cel care avea să desemne
ze prima învingătoare într-un 
concurs republican feminin de 
spadă. Și aceasta a fost sătmă- 
reanca, învingătoare cu 9—7. 
după ce a fost condusă cu 6—4! 
în cealaltă semifinală. între 
două floretiste, Ana Georges
cu și Elisabeta Tufan, prima 
s-a descurcat mai bine cu 
noua armă, finala avînd. astfel, 
un caracter insolit. Satisfăcînd 
suporterii locali, dar și specia

ECHIPE DE JUNIORI - CAMPIOANE ALE ȚÂRII
RUGBY

(Urmare din pag. 1)

meciului hotărîtor pentru titlu, 
disputat pe Stadionul Farul, 
Brădățan și Dinu au reușit 
două eseuri, unul transformat 
de Marinescu, lăsînd impresia 
împlinirii pronosticurilor — 
victorie la mare diferență a 
Locomotivei. Tinerii moldoveni 
au izbutit însă să echilibreze 
jocul în continuare, punctînd 
prin Falotă (drop) și repriza 
s-a încheiat cu ... numai 10—3. 
A trebuit ca, la minute bune 
după pauză, Cillncă — unul 
dintre cei mai talentați și com- 
pleți jucători ai generației — 
să pătrundă în forță în but, 
eseu transformat de Marînescu, 
și echilibrul să se frîngă. Apoi 
același remarcabil taloner a 
urmărit un balon, l-a cules de 
la un adversar și a mai 
punctat o dată. A transformat, 
din nou, Marinescu, rezultatul 
final fiind stabilit de activa 
aripă Iacob, din alt eseu : deci, 
26—3 pentru C.S.Ș. Locomotiva 
București. Formațiile finaliste : 
LOCOMOTIVA (antrenor — N. 
Manolache): Marinescu — Ia
cob, N. Rădoi, Gurănescu II, 
Șeitan — Frăsineanu (R. Con
stantin), Dinu — Brădățan, M. 
Rădoi, Cloeionoiu — Nedelcu, 
Spivac (Șerban) — Bădulescu 
(Chioreanu), Cillncă, Barbu ; 
UNIREA : (antrenor — C. Ve- 
riveș): Falotă — Balcan (Ono- 
frei), Ailenel, Luca, Miler — 
Cazacu, Leaua — Matievschi, 
Bulancea, Mănlga — Rusu, La- 
zăr — Bejinaru, Gafița, Sta- 
mate.

în întîlnirea pentru locurile 
3—4. laureata ’87. C. S. Ș. Steaua, 
s-a impus categoric, 48—3 
(24-3). în fața echipei C.S.Ș. 
Locomotiva Cluj-Napoca. Gar
nitura pregătită de Al. Achim 
a convins că a fost cu adevă
rat una din cele mai redutabile 
din actuala ediție, realizînd du
minică nu mal puțin de zece

bucureștencele remarcîndu-se
doar prin Olga Ciocîrlan — 402. 
(V. FELDMAN, COresp.) • RA
PID BUCUREȘTI — OLIMPIA 
BUCUREȘTI 2402—2337 (4,5—1,5).
De fapt și acesta a fost un Wd 
decisiv, care a desemnat echipa 
ce retrogradează — Olimpia și 
pe cea care rămîne — Rapid. 
S-au remarcat Sorina Manole — 
410, Elena Bîrnaz — 408 și ju
nioara Elena Andrei — 425 de 
la feroviare, oaspetele punctînd 
consistent doar prin Mirela Ro
taru — 406 șl Carmen Visarion 
— 400. (M. DUMITRESCU, co
resp.) * * MUCAVA MOLID VA
MA — LAROMET BUCUREȘTI 
2423—2351 (3—3).

• Informăm pe participant! că 
ASTAZI este ULTIMA ZI în 
care Iși mal pot procura bilete 
la tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES ce va avea loc mîine. 
miercuri, 8 iunie.
• De ieri, a început vlnzarea 

biletelor de participare la TRA
GEREA EXCEPȚIONALA LOTO 
care va avea loc duminică, 12 
iunie. Reamintim principalele 
caracteristici tehnice ale acestui 
gen de tragere : se extrag 66 de 
numere tn cadrul a 7 extrageri, 
cuprinse In două faze ; extra
geri grupate cite două sau cite 
trei, putîndu-se cîștiga și cu 3 
numere din 18 sau, respectiv, 24 
extrase. Se atribuie numeroase 
cîștlgurl, constînd In autoturisme 
„Dacia 1300", excursii In R. D. 
Germană și însemnate sume de 
bani de valori fixe și variabile.
• Iată care sint meciurile cu

prinse tn programul concursului 
Pronosport de duminică, 12 iu
nie : 1. Victoria — Sportul Stu

Seria Nord
• ELECTROMUREȘ TG. MU

REȘ — VOINȚA CRAIOVA 
2552—2335 (5—1). Cîștigătoare a
seriei, echipa gazdă a avut in 
prim-plan pe Ilona Bartha — 
458 și Aurelia Șerdean — 435. 
(C. ALBU, coresp.) • HIDRO
MECANICA BRAȘOV — DEBMA- 
GANT TG. MUREȘ 2433—2270 
(5—1). Localnicele au cîștigat 
datorită formei bune a jucătoa
relor Rosemaria Peter — 416 și 
Alexandra Hîrdoiu — 414, ocu- 
pind locul secund in serie. Oas
petele. de la care doar Eva 
Astaloș eu 405 s-a ridicat la înăl
țime, au retrogradat. (C. GRUIA, 
coresp.) • VOINȚA TIMIȘOA
RA — U.T. ARAD 2227—2227 ! 
(4—2) * C.S.M. REȘIȚA — VO
INȚA ORADEA 2485—2397 (5—1)

liștii spadei (aceștia din- urmă 
voind, firesc, o învingătoare 
pusă în... temă) a ciștigat 
Enoke Muzsnay (18 ani, antre
nori E. Mătușan și I. Botka) 
după ce și-a dominat clar ad
versara : 4—0. 6—2 și, final
mente, 8—4.

Iată rezultatele șl clasamentul 
final : Alina Moțea (Steaua) — 
Csila Ruparcsics (C.S. Satu Ma
re) 8—5. Enoke Muzsnay (C.S.Ș.
— I.L.F. Satu Mare) — Marcela 
Zsak (C.S. Satu Mare) 10—9 (Ia 
expirarea timpului de luptă șco- 
rul era 0—0!). Ana Georgescu 
(Steaua) — Cristina Mislan (Fa. 
rul) 10—9, Elisabeta Tufan (Steit- 
ua) — Mihaela Tomut (Mondia
la Satu Mare) 8—4; Muzsnay — 
Moțea 9—7. Georgescu — Tufan 
8—4; pentru locurile 3—4: Tufan
— Moțea 11—10 ; pentru locurile 
1—2: Muzsnay — Georgescu 8—4. 
Clasament: 1. E. Muzsnay, 2. A. 
Georgescu. 3. E. Tufan, 4. A. 
Moțea, 5. M. Zsak, 6. C. Misian. 
7. M. Tomuț, 8. Cs. Ruparcsics.

eseuri: Solomie 6, Stanca 2. 
Căpățină, Petrescu, două trans
formate de Dumitru, cite unul 
de Fugigî și Solomie. Pentru 
clujeni a marcat Hegheș — 
drop.

Pe a cincea poziție s-a si
tuat C.S.Ș. 2 Constanța, altă 
formație de prim-plan la nivel 
de juniori. Ea a întrecut cu 
28—12 (16-8) pe C.S.Ș. 2 Baia 
Mare, socotită veritabila reve
lație a competiției, punctele fi
ind înscrise de Fl. Popescu 2 
eseuri + transf., Stoica 2, 
Negrecî, Grigoraș — eseuri, 
Brici — transf., respectiv Puș
caș 2, Chitas (cursă de 50 m 
pe... apă) — eseuri. în meciul 
pentru locurile 7—8, C.S.Ș. Su
ceava — Mașini Grele Bucu
rești 14—0 (7—0), prin Croîto- 
ru, Ivanciuc — eseuri, Muntea- 
nu, Ivanciuc — 1. p.

Partidele au fost conduse, in 
ordinea citării lor, de Gh. Huș- 
tiu, P. Barbu, M. Paraschives- 
cu, Gh. Stoica, ajutați la linie 
de V. Chirondojan, C. Stanca. 
Gh. Prisacaru, V. Popescu 
plus... primii patru, pe rind.

OINĂ
(Urmare din pag. 1)

victorii, tinerii oiniști din 
Gherăești au realizat o „dublă" 
valoroasă pentru școala lor și 
asociația sportivă Biruința, cu
cerind ambele titluri puse în 
joc. Iată autorii performanței: 
Marcel Mărtinaș, Florin Enă- 
șoaic, Ionel Dancă, Dan Blaj, 
Petru Gălățanu, Adrian Buru
iană, Adrian Blaj, Romică 
Blaj, Carol Omușoru șl Mihai 
Gherghcl, ultimul un centru 
Mijlocaș, veritabil piston. Re
zerve : Petru Andrușcă, Pctri- 
că Iștoc și Toma loan.

Celelalte locuri de pe podium 
au revenit juniorilor de la E- 
nergia Rîmnicelu (antrenor — 
Ion Enache) la egalitate de 
puncte (23) cu Clubul Sătesc al 
Sectorului Agricol Ilfov (maes
trul sportului — Marius Stă- 

« VOINȚA TG. MUREȘ — VO
INȚA ODORHE1U SECUIESC 
2437—2463 (4—2).

Masculin - seria Sud
• GLORIA BUCUREȘTI — 

CARPAȚI SINAIA 5389-Ș047 
(6—0). Virtuali cîștlgători ai se
riei, bucureștenii s-au detașat 
categoric datorită, in special, 
rezultatelor înregistrate de M. 
Andrei — 956, Al. Cătlneanu — 
930 șl juniorul N. Lupu — 893. 
(l.P.) a OLIMPIA BUCUREȘTI
— CHIMPEX CONSTANȚA
5256—5203 (4—2). Popicarii de la
Olimpia au terminat ne locul 2 
în serie. Principalii lor realiza
tori, în ultima partidă, au fost 
S, Belivacă — 947 și M, Grigore
— 922. De la oaspeți s-au evi
dențiat D. Vacsi — 905 și Fi. 
Mihăilescu — 905 nereușind, insă, 
să evite retrogradarea. (A. SOA
RE, coresp.) a VOINȚA BUCU
REȘTI — CONSTRUCTORUL 
GALAȚI 5058—4731 (5—1). Scăpate 
de griji, ambele formații au 
practicat un joc fără realizări 
tehnice deosebite. Ceva mal buni 
doar C. Rădulescu — 882 și L. 
Muceag — 861 de la Voința. De 
la oaspeți, nici un rezultat de 
luat în seamă. (I. PANA, coresp.) 
a RULMENTUL BRAȘOV — 
C.F.R. CONSTANȚA 5086— 4939 
(4—2) a LAROMET BUCUREȘTI
— METALUL ROMAN 4977—1941 
(4—2).

Seria Nord
a AURUL BAIA MARE — ME

TALUL HUNEDOARA 5703—5217 
(6—0). Ciștigind detașat seria, 
gazdele au jucat și în ultima e- 
tapă excelent, realizînd un nou 
record al sălii, prin Al. Naszodl
— 1049 (1). S-au mai impus S.
Boarlu — 1031, respectiv M. Crei- 
țer — 954 (OV. NEMEȘ — co
resp.) a electromureș tg. 
MUREȘ — CONSTRUCTORUL 
TG. MUREȘ 5134—5116 (-4—2). Un 
meci echilibrat, cu lovituri 
eficace de ambele părți. Gazdele 
se clasează pe poziția a n-a în 
serie, urmlnd să joace în turneul 
final pentru locurile III—IV. S-au 
impus M. Farkaș — 031 de la 
„Electro", M. Kabucz — 893 de 
la Constructorul, a CHIMICA 
TÎRNAVENI — OLIMPIA REȘI
ȚA 5173—5072 (4—2) a TEHNO-
UTILAJ ODORHEIU SECUIESC
— C.F.R. TG. MUREȘ 4991—1027 
(4—2) a UNIO SATU MARE — 
VICTORIA C.F.R. TIMIȘOARA 
5100—4872 (5—1).

tn cursa pentru titlul de cam
pioană au rămas Voința Ploiești, 
Electromureș Tg. Mureș (la 
fete), Gloria București și Aurul 
Baia Mare (la ' băieți) care se 
vor întîlni (tur-retur) pe are
nele respective.

uescu), dar cu un punctaveraj 
mai bun (43—40), din rîndul 
cărora s-au remarcat Constan
tin Pestrițu, Nicolae Ștefan, 
Vasile Mușat și, respectiv, Că
tălin Gherasim, Marian Cîrlig 
și Adin Cristea. O frumoasă 
impresie au mai lăsat Olimpia 
Liceul industrial-alimentar nr. 
3 Suceava, I.P.A. Sibiu și Viață 
Nouă Olteni (jud. Teleorman). 
Ultima, poate oea mai tînără 
echipă, a constituit revelația 
turneului final, elevii profeso
rului de educație fizică Dan 
Romațeanu obținînd o victorie 
și în fața actualilor campioni 
cu 8—7.

CLASAMENTUL : 1. Biruința 
Școala Gherăești 25 p, 2. Ener
gia Școala Rîmnicelu 23 p, 3. 
CI. Sătesc Ilfov 23 p. 4. Olim
pia Suceava 21 p, 5. I.P.A. Si
biu 17 p, 6. Viață Nouă Olteni 
17 p, 7. Tricolorul Baia Sprie 
17 p, 8. Liceul agroindustrial 
Sighișoara 13 p, 9. Liceul 
agroindustrial Cărei 13 p, 10 Li
ceul agroindustrial Drăgășani 
11 P.

Tinerii oiniști din Gherăești 
au ocupat primul loc și In com
petiția școlară: 1. Școala gene
rală Gherăești 25 p, 2. Olimpia 
Lie. ind. alimentar nr. 3 Su
ceava 21 p, 3. Liceul agroindus
trial Sighișoara 13 p, 4. Liceul 
agroindustrial Cărei 13 p, 5. 
Liceul agroindustrial Drăgășani 
11 p.

BASCHET
(Urmare din pag. I)

Cluj-Napoca. Meciul a fost in
teresant șl. după un început 
echilibrat. elevii antrenorului 
Horațiu Giurgiu au trecut la 
conducere. în special datorită 
superiorității sub panouri a 
„gigantului" C. Popa (2.15), 
care a cules numeroase baloa
ne și a înscris în prima repri
ză 20 de puncte. La rîndul

RULMENTUL Șl
Duminică au continuat între

cerile din cadrul turneului de 
calificare la rugby. La Focșani, 
pentru locurile IX—XII, Hidro
tehnica a dispus de Metalurgis
tul Cuglr cu 17—3 (7—3). Gazdele 
au înscris nu mal puțin de trei 
eseuri, prin Timofte, Miloaie șl 
Nicola, celelalte puncte fiind 
realizate de Văcaru din l.p. și 
transf. Manea (l.p.) a înscris 
pentru învinși. (FI. Jcchianu, 
coresp.). în aceeași grupă, 
U.R.A. Tecuci — Olimpia P.T.T. 
Arad 3—9 (3—6). O victorie me
ritată a oaspeților, care au con
cretizat prin Corduneanu — eseu 
șl Rotariu — transf. și l.p. Te- 
cucenli au redus din handicap 
prin Condrache din l.p. (V. Do- 
ruș, coresp.).

Pentru locurile V—Vin. la
Constanța, echipa locală Con
structorul a pierdut în fața lui 
„U“ 16 Februarie Cluj-Napoca
cu 4—8 (0—8), după un joc viu 
disputat In care oaspeții, mai 
bine organizați tactic, au reușit 
să facă față înaintării dezordo
nate a gazdelor. Realizatori : Dan 
— eseu pentru Constructorul, 
Moisil și Sabău — cite un eseu

FESTIVAL LA
(Urmare din pag. 1)

legii lor Marius Catrina. Că
tălin Covrescu si Sebastian Va- 
silescu, în proba de 1 500 me
tri. Prof. Sergiu Zbîrnea, me
todist al C.J.E.F.S. Vilcea, 
care a coordonat munca de 
organizare si desfășurare a 
festivalului, finea să sublinieze 
că „Horezu poate deveni unul 
din centrele de bază ale atle
tismului din județ, în probele 
de fond și semifond". Aviz 
cadrelor didactice de speciali
tate !

O reușită demonstrație de 
gimnastică ritmică prezentată 
de eleve de la Școala nr. 2 
din Rimnicu Vilcea, sub în
drumarea profesoarei Eugenia 
Stilea, a deschis seria întrece
rilor la „jocuri sportive". Prio
ritate a avut — ca si în alte 
ocazii (si la edițiile preceden
te ale festivalului) — fotbalul, 
cu un animat turneu ciștigat 
de echipa Constructorul 
A.C.M.M. Horezu: 6—5 cu
Minerul Berbești, după prelun
giri si executarea loviturilor 
de la 11 m. Emoții pentru ga
leriile ambelor echipe si un
succes meritat, totuși, al celor
care au dovedit un plus de
rezistentă nervoasă, după în
cheierea timpului regulamentar 
de joc. Pentru că la fel ca si 

lor. clujenii au încercat să 
tină pasul, dar tînărul lor 
pivot Gh. Mureșan (2,19) a 
cedat după patru meciuri în 
care a fost solicitat din plin. 
Scor final : C.S.Ș. 4 București 
— C.S.Ș. Cluj-Napoca 83—56 
(43—30). Clasament : 1. C.S.Ș. 
4 I.C.E.D. București 9 p — 
campioană națională, 2. C.S.Ș. 5 
Steaua București 9 p. 3. C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca 9 p. 4. 
C.S.Ș. Dîmbovița Tîrgoviște 7 
p. 5. C.S.Ș. Mediaș 7 p, 6. 
C.S.Ș. Constanta 5 p. Iată lo
tul echipei campioane : C. 
Popa, N. Alecu. C. Conslanti- 
nescu S. Lazăr, B. Stoian, C. 
Dobre, A. Ciucă, C. Constan- 
tipescu, A. Rădulescu, C. Pre
da. V. Nidelea si L. Ciuciu- 
reanu.

Ierarhia junioarelor a fost 
stabilită în ultima zi prin re- 
ztiltatele înregistrat’ în parti
dele : C.S.Ș. 5 Rapid Bucu
rești—C.S.Ș. Rm. Vilcea 76—69 
(39—34) și C.S.Ș. 4 Politehni
ca București — C.S.Ș. Con
structorul Arad 89—57 (31—18). 
Baschetbalistele din Rm. Vilcea. 
care porneau favorite, au pier
dut ultimul meci și locul întîi. 
care a revenit tinerelor spor
tive de la C.S.Ș. 4 Politehnica. 
CLASAMENT : 1. C.S.Ș. 4 Po
litehnica București 9 p — 
campioană națională, 2. C.S.Ș. 
Rm. Vilcea 9 p. 3. C.S.Ș. 5 
Rapid București 9 p. 4. C.S.Ș. 
Tulcea 7 p. 5. C.S.Ș. Mediaș 6 
p, 6. C.S.Ș. Arad 5 p. Lotul 
campioanelor, pregătit de an
trenorul Ghcorghe Costache, a 
fost alcătuit din : Cătălina 
Hora. Daniela Martinovici, 
Nela Giugean. Cristina Crlstes- 
cu. Stela Popa. Alina Hora, 
Narcis Vasilescu. Veronica Don- 
țu. Sofia Bădoi. Meri Ivanov 
și Silvia Drapaca.

Felicităm echipele cîștigătoa
re si antrenorii lor. cu con
vingerea că în viitorul foarte 
apropiat se va constata o 
revigorare a baschetului nos
tru — avînd in vedere talen
tul sportivilor si sportivelor, 
munca celor care se ocupă de 
formarea și creșterea jucăto
rilor —. revigorare care să 
ducă la saltul valoric atît de 
așt’ptat de baschetul nostru.

PtIUOIÎMLRElL HAPtl
pentru „U“ (Cornel popa, co
resp.). Tot în aceeași grupă. 
C.S.U.-U.A.M.T. oradea — Ma
șini Grele București 31—15 
(15—9), după o partidă dominată 
de echipa gazdă. Au marcat 
Todan 3 eseuri, Pa văl eseu, 
Frenț drop șl 2 transf., Sepettuc 
2 l.p. și transf. pentru orăden!, 
respectiv Hera 3 l.p. și Vișu 
eseu transformat. (Ilie Ghișa, 
coresp.).

Iată și rezultatele înregistrate 
în turneul pentru locurile I—IV : 
Rapid București — Rulmentul 
Bîrlad 6—7 (0—4) și Energia
București — T.c. Ind. Constanța 
21—34 !

După cum se vede, nici una 
dintre echipele bucureștene — 
deși au fost gazde — n-au reu
șit să valorifice avantajul tere
nului, atît Rulmentul, cit și T.C. 
Ind. dovedind o mal mare omo
genitate și orientare tactică su
perioare. Cele două formații 
oaspete fac, prin victoriile ob
ținute, o serioasă opțiune la pri
mele două locuri în grupă... Și, 
implicit, la promovarea in grupa 
1 valorică a Diviziei A.

HOREZU ViLCII
la alte competiții (să ne amin
tim de finala C.C.E. de la 
Stuttgart...), echilibrul psihic a 
decis invingătoarea...

Handbalul a dat cîștig de 
cauză fetelor de la C.S.Ș. Rm. 
Vilcea (13—11 in finală cu 
Chimistul din aceeași localita
te) și băieților de la C.S.Ș. 
Universitatea Craiova (23—20 
cu Dacia Pitești), după dispute 
de bun nivel tehnic, in am 
bele cazuri.

Să notăm si numele celor 
mai buni in competiția de te
nis de masă : Claudia Ionescu 
si Laurențiu Pietraru, ambii de 
la Liceul industrial din Hore
zu ; de fapt, nucleul activității 
sportive din localitate, acolo 
unde trei profesori de educație 
fizică inimoși (Constantin Da- 
videscu, Ilie Bălută sl Gheor- 
ghe Tomescu) caută să apro
pie tot mai mult copiii — 
elevi din ciclul primar si gim
nazial — si tineretul de exer
cițiul fizic, l-am văzut cum 
îsi organizează reprizele de 
gimnastică de înviorare in că
mine si în recreații, cum se
lecționează pe cei dornici să 
se inițieze intr-o ramură de
sport, cum ii îndrumă spre 
performantă. Se bucură. în
această statornică muncă de
selecție si formare a unor
viitori sportivi de performantă, 
de sprijinul conducerii liceului, 
al prof. Ion Brutaru. al tu
turor cadrelor didactice. Iar 
peste „hotarele" instituției de 
invătămînt, de îndrumarea per
manentă a Consiliului popular 
al orașului Horezu, a Comite
tului de partid (pentru festi
val. in speță, al tovarășului 
Pătru Bărdașu) si de simpatia 
a tot mal multor cetățeni ai 
orașului, care înțeleg că st 
prin sport Horezul îsi poate 
cuceri o faimă...
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CIȘTIGURII 
NOEXPRES 1 
1 i l variant! 
„Dacia 1300“ 
1 variantă 10 
variante 25%
15.50 a 2.921 ; 
710 lei ; cat. t 
cat. X i 153,71
3.175.50 a 100 
goria 1 l 9.50 
Lascu Gheorg 
șov a cîștii 
„Dacia 1300“ 
tegoria 1 — 2

£ IUNIE PE LITORA
5
J I.T.H.R. BUCUREȘTI vă oferă
!; toate stațiunile de pe Litoral, u
;■ sejur fiind 30 iunie.
!; Plecări zilnice.
;• Cazare și masă : 79-86 lei de p
!■ Insei ieri și informații la toate c 

turism ale I.T.H.R. București.
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Sportivii e- 
iți de antre- 
r și... Dumi- 
terminat în- 
cele 6 intîl- 
urma
sputate. Men- 
Iversarii care 
. avut o va- 
itre pugiliștii 
>resie au lă- 
antrenor Du- 
hi) și Aurel 
tor Grigcre 
■li arbitrajele 
ghe Chlvăr, 
lorgulescu și 
ale tehnice : 
i) b.p. A. 
). I. Simion 
irudiu (Mec. 
G.B.) b.p. I. 
soarea), A.
b. ab. 1 A. 
Gh. Vasile 
1 L. Rîpă 
iliky (Egipt) 
nța), G. El- 
ștefan (Vo- 

Egipt) b. ab. 
rom), G. El- 
a. 3 I. Dinu 
•eseu fCon- 
U Muhamed 
aed (Egipt) 
.M.G.B.). 
JU, coresp.

ORIENTAREA SPORTIVA
DISCIPLINĂ A TUTUROR VIRSTELOR

Concurențiî ce la Politehnica au dominat întrecerea

Intr-un cadru natural deosebit, 
oferit de Pădurea Băneasa, din 
apropierea Caoitalei s-a desfășu
rat, cu citeva zile în urmă pri
ma etapă a Campionatului mu
nicipal orientare sportivă

înainte de start, V. Platon, ar
bitrul întrecerii, dă amănunte 

despre traseu.
Foto : Nicolae CERU

(proba individuală). La concurs 
au luat parte peste 100 de concu- 
rențl, de vîrste diferite, traseele 
pentru fiecare fiind destul de 
sinuoase, cu posturi mascate cit 
mai abil, toate acestea prin 
competența arbitrilor conduși de 
veteranul șl pasionatul (de-o 
viață) de mișcare, V. Platon. Am 
colindat și noi pădurea. Acolo, 
in mijlocul ei, unde razele soa
relui pătrund anevoie, unde li
niștea este pe deplin slănină, am 
auzit „chemarea tainică" a pă
durii sau, dacă vreți, o invitație 
permanentă a naturii de a prac
tica sportul tuturor virstelor, 
orientarea sportivă.

Iată rezultatele înregistrate — 
ete, 11 ani — Ioana Nicolaescu 

(Politehnica) ; 13 — Daniela
Chiurlea (Locomotiva) ; 15 —
Ioana Sorescu (Politehnica) ; 17 
— Florentina Georgescu (Loco
motiva) ; 35 — Ecatcrina Anghe- 
luță (Voința) ; 43 
Abrudan (Electronica 
lă) ; masculin : 11 — 
(Politehnica) ; 13 —
(Politehnica) ; 17 — 1.
(Politehnica) ; 19 — S. 
(Locomotiva) ; 21 — G. 
cu (Politehnica) ; 35 — 
botaru (Ecranul) ; 43 — E. Pu- 
chea (Metalul) ; 50 — C. Anghe- 
luță (Voința). Etapa a 
avea loc la 19 iunie in 
Comana Vest — „Vlad

• Mariana 
Industria- 
V. Șeitan 
C. Marcu 

Sorescu 
Chiurlea 
Maiores-
V. Cio-

Ion PANA,

IUL FIZIC, MIȘCAREA
tag. 1)

^^lâșura- 

ci s-ar cu- 
sarte mulți 
3 azi dife- 
ști sportivi 
>n Jianu, de 
regfrtr a!

de 
itoarea in
fecții, Car- 
toare, di- 
1 Suciu — 
ar putea 

iede că nu 
ci în ge- 
întreprin- 
el acasă, 

sținută ac-
ită și Ia 
bob zăba- 
în dreptui 
e discipli- 
ublieul de

• Am înțeles că sini multe 
de spus despre sportul de ma
să.

— întocmai. Tot prin tradi
ție, județul nostru este unul 
al oamenilor îndrăgostiți de 
drumeție, date fiind jocurile 
acestea de un rar pitoresc. Ce
le mai multe întreprinderi 
și-au construit prin muncă pa
triotică baze excelent amenaja
te și gospodărite, multe in a- 
fara orașului (cu zonele Vă- 
liug și Secu în prim-planul a- 
tenției). La aceste baze func
ționează nenumărate terenuri 
de sport, bazine de înot, piș
te de popice. Aici se pot pe
trece ore de frumoasă deconec
tare, oamenii întoreîndu-se re
confortați. proaspeți, la locu
rile lor de muncă. Și, să știți, 
întreprinderile noastre și-au 
făcut un titlu de mîndris Că 
bazele lor sportive să arate cit 
se poate mai frumoase, ca 
„marca fabricii" să fie onora-

doua va 
Pădurea 

Țepeș".

coresp.

tă și la acest capitol. Se poate 
aprecia, deci, că exercițiul fi
zic, mișcarea, chiar perfor-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

zie, mișcarea, chiar perfor
manța sînt buni tovarăși ai ■ 
reșițenilor în timpul lor liber. I 
• Ca toate așezările tării. •

I

C.F.R. PAȘCANI
PĂRĂSEȘTE CUPA

CU FRUNTEA SUS

VIITORUL TG. MUREȘ Șl C.S.Ș. OLIMPIA
PIATRA NEAMȚ - PUNCTAJ MAXIM

Săptămîna trecută s-au dis
putat meciurile fazei zonale 
din cadrul turneului final al 
Campionatului Republican de 
juniori I. Iată citeva amănun
te despre întîlnirile din ultima 
etapă și clasamentele celor șa
se grupe.

SATU MARE • în partida 
decisivă pentru locul I, Viito
rul Tg. Mureș a întrecut pe 
Univ. Craiova cu 3—1, golurile 
fiind înscrise de Gabor, 
nea și Lorincz, respectiv 
ță. în cel de al doilea 
Olimpia Satu Mare a 
Petrolul cu 2—1. autorii 
rilor fiind Lupu, Ilea, respec
tiv Fura (St. Vida — coresp.).

înregistrat scor egal 3—3, go
lurile fiind marcate de I’clruș, 
Chirie, Lăcătuș II, respectiv 
Botică, Toma și Perețchi. în 
celălalt meci, C.S.Ș. Aripi Pi
tești a întrecut Metalul cu 
3—0. Prisăceanu (2) și Dumitru 

' (I. Tomafiind autorii golurilor.
— coresp.).

1. VIITORUL TG. M.
2. Olimpia S. Mare
3. Petrolul Ploiești
4. Univ. Craiova

Drag- 
Mitri- 
meci, 

învins 
golu-

3 3 0 0 6- 1 6
3 2 0 1 8- 3 4
3 1 0 2 3. 4 2
3 0 0 3 2-11 0

• în der-PIATRA NEAMȚ
by-ul grupei, C.S.Ș. Olimpia 
Piatra Neamț a întrecut cu 
3—0 pe Sport Club Bacău, go
lurile fiind înscrise de Stupca- 
ru, Pătrunjel și Mateaș, Totoda
tă, Rapid a dispus de Chimica 
Tîrnăveni cu 5—4! 
coresp.).

1.
2.
3.
4.

C.S. OLIMPIA 
S.C. Bacău 
Rapid
Chimica

BISTRIȚA • 
a decis 
Brașov

în

(C. Rusu

3 3 0 0 9-2 6
3 2 0 13-34
3 1 0 2 7-8 2
3 0 0 3 5-90

partida care 
cîștigătoarea, F.C.M. 
Foresta Bistrița, s-a

1. F.C.M. BRAȘOV
2. C.S.Ș. Pitești
3. Metalul București
4. Foresta Bistrița

3 2 1 0 8-3 5
3 1113-23
3 1 0 2 4-6 2
3 0 2 1 3-7 2

SIBIU • Răducioiu, Popescu 
și Chiriță au înscris pentru Di
namo, Sabău pentru maramu
reșeni și echipa lui C. Frățilă 
s-a calificat. în celălalt meci, 
Inter — Strungul 3—0. Golu
rile au fost realizate de Comă- 
nici, Demian și Marcu. (I. Io- 
nescu — coresp.).
1. DINAMO
2. Inter Sibiu
3. F.C. Maramureș
4. Strungul Arad

REȘIȚA • învingătoare și în 
ultima, „rundă", C.S.M. Reșița’ 
și Steaua au ocupat primele 

dedouă locuri. la egalitate 
sunete (nu și de golaveraj!).
1. C.S.M. REȘIȚA
2. Steaua
3. ‘
1.

Viitorul Craiova
C.S.Ș. Oradea

3 2 1 0 14. 
3210 
3102
3 00 3

4 5
55
82

9-
5-
3-14 0

1—0

Ia noi
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și Reșița trece printr-un am
plu proces de modernizare, de 
ridicare a gradului său de con
fort urbanistic. In această idee 
aflăm, ne-ați spus-o chiar 
dumneavoastră, au început lu
crările de instalare a rețelei de 
tramvai, unele linii trecînd 
chiar prin clasicul traseu al 
concursurilor-auto. înseamnă 
că Reșița va renunța la acest 
gen de întreceri?

— Nici gînd. Studiem intens 
posibilitatea amenajării 
autodrom în altă parte a 
șului. Ar fi o lucrare ce 
realiza în mare măsură 
muncă patriotică, prin contri
buția cetățenilor, și pe care — 
în scopul rentabilizării — s-ar 
putea amplasa și stații-sarvi- 
ce, școala de șoferi etc. Dorim 
mult să fim autorii nu doar... 
ai primei locomotive, ci și a 
primului autodrom din țară.
__ j  _______ _______

I
I

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

unui 
ora- 
s-ar 
prin

I
I
I
I

IAȘI • întrecînd cu 
pe Sportul Studențesc, ieșenii 
îi elimină pe campionii anu
lui 1986 și finaliștii ediției tre
cute I Oțelul — C. S. Sibiu 0—0.

• TRAGEREA LA SORȚI 
A SEMIFINALELOR „CUPEI 
ROMÂNIEI". Astăzi, de la ora 
14. la sediul F.R. Fotbal, în 
prezența delegaților celor patru 
echipe calificate, va avea loc 
tragerea la sorți a meciurilor 
din semifinalele „Cupei Româ
niei", care sînt programate la 
15 iunie.
• JOI, LA TIRANA, ÎN CUPA 

BALCANICA INTERCLUBURI. 
va avea loc partida retur din
tre formația albaneză Dinamo 
și Corvinu] Hunedoara. Amin
tim că în meciul tur victoria 
a revenit echipei hunedorene. 
cu scorul de 2—0.

REZULTATELE ETAPEI A 28-a
Aurora Tg. Frumos — A.s.A. 

Explorări Cimpulung Moldove
nesc 2—0 (2—0), Chimia Fălti
ceni — Cetatea Tg. Neamț 2—2 
(0—I), Metalul Botoșani — Zim
brul Șiret 3—1 (1—0), Avintul
Frasin — TEPRO Iași 1—0 (1—0), 
Metalul Rădăuți — Minerul Gu
ra Humorului 2—0 (1—0), I.T.A 
Celuloza 7. ___; Z—
Gălănești 6—0 (4—0), Constructo
rul Iași
1—1 (0—0), Steaua Minerul Vatra 
Dorn ei — Electro 
(2—0).

P. Neamț Carpați

Relonul Săvinești

Botoșani 3—1

in clasament, 
: 1. EXPLO- 
64 p (67—17), 
Dornei 48 o 

(37—37), 3. Chimia Fălticeni 45 p 
(66—31), «. Cetatea Tg. Neamț
45 p (42—30),.. pe ultimele locuri: 
14. Relonul Săvinești 36 p 
(41—46), 15. Zimbrul Șiret 36 p 
(38—75), 16. Electro Botoșani
27 p (25—51).

Pe primele locuri 
după etapa a 28-a 
RARI CIMPULUNG 
2. Minerul Vatra

SERIA A D-a

— Steaua Meca- 
(2—0), MECON 

Gh. Gheorghiu-Dej — 
Borzeștl 1—0 (1—0), Fo

resta Gugești — Minerul Comă- 
nești 2—1 (1—0), Unirea Negrești 
— Constructorul Hidrotehnica 
Focșani 6—1 (3—0), Textila Bu-
huși — Petrolul Molnești 2—0 
(0—0), Laminorul Roman — Me
canica Vaslui 0—2 (0—1), Prole
tarul Bacău — Luceafărul Adj ud 
1—1 (0—1), Moldosin Vaslui — 
Partizanul Bacău 0—3 — Moldo
sin s-a retras din campionat.

■ Meciul Partizanul Bacău — 
Foresta Gugești, din etapa a 
27-a 1 3—0.

Aripile Bacău 
nlca Huși 5—1 
Mun. 
C.S.M.

Pe primele locuri : 1. ARIPI
LE BACAU 65 p (73—23), 2. Me
canica Vaslui 57 p (56—31), 3. 
Mecanica ___ „
pe ultimele locuri : 14. 
rul Adjud 32 p (26—43), 
structorul Focșani 23 p 
16. Moldosin Vaslui 9 p

Vaslui 57 p (56—31), 
Huși 53 p (51—33)...

• - Luceală- 
15. Con- 
(24-57). 
(18—34).

SERIA A IlI-a

Metalul Mangalia
Mahmudia 8—1 (2—0), Gloria Ga-

MineruJ

1. „POLI" IAȘI
2. Sportul Stud.
3. Oțelul Galați
4. C.S. Sibiu

3 2 1 0 5-2 5
3 1113-23
3 0 3 0 3-3 3
3 0 1 20.4 1

Sigur, prin condiția sa de 
ocupantă a locului 3 in clasa
mentul Diviziei A, prin valoa
rea multora dintre jucătorii ei. 
Victoria pornea favorită în 
„sfertul" de finală de la Rm. 
Sărat, în confruntarea cu o di
vizionară B de la mijlocul cla
samentului. Dar, după isprăvi
le de pînă atunci ale echipei 
C.F.R. Pașcani (care. în dru
mul ei remarcabil, elimina
se și două divizionare A. pe 
Flacăra Moreni și F.C. Olt), 
Victoria — antrenori, jucători, 
conducerea echipei — a tratat 
cu toată seriozitatea această 
partidă, ca pe un joc dificil, 
mai ales in grelele condiții 
cauzate de ploaia torențială ca
re avea să transforme terenul 
intr-un burete îmbibat cu apă 
sau cu multe zone desfundate. 
Victoria s-a adaptat mai repe
de la condițiile de joc și — 
rezumînd — a cîștigat pe me
rit. Deși învinsă, C.F.R. Pașcani 
a lăsat o bună impresie prin 
jocul practicat, oeea ce l-a tă
cut pe mulți să se întrebe cum 
de se află ea doar pe locul 9 
in clasamentul seriei I ? Sur
prinzător, nu? Pentru că. ur
mărind acest meci, am revăzut 
sub tricourile echipei din Paș
cani mulți foști divizionari A: 
portarul Mihăilă și M. Ursn, 
„bădia Ursu" (ambii de la Iași) 
Marinof și Caramalău (de la 
Constanța), I. Rotaru (de la 
Olt sau Oțelul Galați), Kereși
— unul dintre cei mai bun*,  
jucători de pe teren (de la Iași), 
lancu (de la Rapid sau Timi
șoara). Sub conducerea antre
norului Leonida Aniohi, ei ți 
ceilalți — dintre care s-a mal 
evidențiat și virful D. Rotaru
— formează o echipă bună, 
care a devenit revelația acestei 
ediții de Cupă, părăsind-o cu 
fruntea sus, după o partidă tn 
care a făcut și o mare risipă 
de energie.

Constantin ALEXE

1

!
I

CENTRUL OLIMPIC DE FOTBAL VIITORUL ORADEA 
organizează în zilele de 13, 14 și 15 iunie a.c., cu înoepere 
de la ora 10. pe stadionul Clubului Sportiv Școlar „Bi
horul". în incinta Institutului de Subinginerî, o acțiune 
de selecție pentru elevi sportivi născuți în anii 1971 (după 
1 august). 1972. 1973. 1974 și 1975.

La această selecție pot participa jucători elevi legitimați 
la diferite cluburi si asociații sportive din tară și fără 
acord de transfer.

Elevii admiși vor beneficia de condiții de școlarizare în 
municipiul Oradsa. cazare și masă gratuite.

Informații suplimentare la telefon 991/14.14.0 sau 3.28.30 
— interior 142.

SERIA A VHI-a

$

I

lăți — Cimentul Medgidia 1—0 
(0—0), S.N.-C.S.S. Tulcea — Vic
toria IRA Tecuci 2—1 (0—1),
I.M.U.-C.S.S. Medgidia — Laml- 
------- Vizlru 4—0 (2—0), CON-

Constanța — Dunărea 
Galați 1—1 (1—0), C.S.

■ . portul Con-
_ D.V.A. Portul 

Galați — Chimia Brăila 1—0 
(1—0). Progresul Isaccea — Arru- 
bium Măcin 2—0 (2—0).
• Meciul Portul Constanța — 

S.N. Tulcea din etapa a 23-a (pe 
------  0—0) s-a omologat cu 3—0 

favoarea echipei ~

norul
PREF
c.s.u.
Progresul Brăila - 
stanța 3—2 (J—0), 
-------1 — Chimia

(0—1), Tehnometa) București — 
Chimia Găeșt! 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL MIJA 59 p (48—18), 2. Au
tomatica București 50 p (57—29), 
3. IUPS Chitila 43 p (44—37), «. 
Vlscofil București 43 p (38—32)... 
pe ultimele locuri : 15. Danu
biana București 34 p (40—49), 16. 
Petrolul Tirgovlște 32 p

SERIA A Vl-a

(31—46).

C.F.R. Timișoara — Vagonul 
Arad 4—1 (3—1), Unirea Valea 
iul Mihai — Strungul Chișlneti 
Crlș 1—6 (1—3), Unirea Tomna
tic — Auto Timișoara 4—0 (2—0), 
Motorul I.M.A. Arad — înfrăți
rea Oradea 2—0 (1—0), Recolta 
Salonta — Unirea Sînnicolau 1—1 
(0—0), U.M. Timișoara — Gloria 

Beiuș 2—0 (1—0), Oțelul Or. dr. 
Petru Groza — Minerul Șuncu- 
luș 3—1 O—O), A.S. Sînmartimti 
Sîrbesc — Șoimii Llpova 6—0 
(3—0).

ALBA IULIA 71 p (78—29), 2. 
Mureșul Deva 67 p (62—19), 3. 
Minerul Vulcan 47 p (45—31)... 
pe ultimele locuri : 15. C.F.R. Si- 
merla 27 p (42—61), 16. Mecanica 
Alba Iulia 20 p (31—58).

SERIA A XI-a

teren 
tn Portul.

Dacia 
Craiova

primele locuri :
MANGALIA 63

Pe
LUL
2. Dunărea Galați 51 
— penalizată cu 2 p,

t. 
P
P
3.

META- 
(55—18), 
(78—26) 

. ----------- — _ „ _. Gloria
Galați 50 p (42—31)... pe ultimele 
locuri : 15. Chimia Brăila 32 p 
(29—48), 16. Minerul Mahmudia
4 p (13-103).

Dunărea Călărași — Metalul 
Buzău 4—0 (1—0), Utilaje Grele 
Giurgiu — Viitorul Chlrnogl 3—1 
(1—1), Victoria Țăndărei — Uni
rea Urziceni 4—0 (0—0), Olimpia 
Slobozia — Petrolul Roata de 
Jos 2—0 (1—0), ISCIP Ulmenl - 
F.C.M. Dunăreană Giurgiu 2—1 
(2—1), A.S.A. Buzău — S.N. Ol
tenița 3—1 a—0), Victoria Mun
teni Buzău — Petrolul Berea 
1—0 (0—0), Carpați Nehoiu —
Chimia Buzău 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. DUNĂ
REA CALARAȘI 65 p (87—22), 2. 
Unirea Urziceni 51 p (58—37), 3. 
A.S.A. Buzău 95 p (55—32)... pe 
ultimele locuri : 14. Petrolul Ber
ea 34 p 
ho lu 33
Buzău 30

(35—37), 15. Carpați Ne- 
p (29—65), 16. Metalul 
P (37—43).

SERIA A V-a

Electrica Titu — Metalul Mija 
0—1 (0—1), Viscolii București — 
Automatica București 2—1 (0—0), 
Minerul Șotînga — Danubiana 
București 2—1 U—l), Cimentul
Fleni — Petrolul Tîrgoviște 3—0 
(0—0), Abatorul București — 
C.F.R.-B.T.A. București 3—2 
(2—0), I.M.G. București — ME- 
CON București 3—1 (1—1), TUPS 
Chitila — Avicola Crevedia 1—2

Recolta Stolcăneștl —
Pitești 3—2 (0—1). C.F.R. . ..
— Dacia Metalul Rm. Vilcea 1—0 
(1—0), I.O.B. Balș — Constructo
rul T.C.I. Craiova 1—0 (0—0), 
Progresul Corabia — Progresul 
Băilești 1—0 (0—0), Viitorul Dră- 
gășanl — Textila Roșiori 3—2 
(2—1), Muscelul Cimpulung — 
Electronistul Curtea de Argeș 
2—1 (1—0), Unirea Pitești — Au
tomatica Alexandria 2—0 (0—0), 
ROVA Roșiori — Chimia Tr. Mă
gurele 3—2 (2—0).

Pe primele locuri : L C.F.R. 
TIMIȘOARA 59 p (71—22), 1. va
gonul Arad 53 p (52—28), 3. Uni
rea Tomnatic 50 p (53—44)... pe 
ultimele locuri : 15. Recolta Ss- 
tonta 34 p (34—93), 16. .Unirea 
Valea lui Mihai 20 p (20-74).

SERIA A IX-a

Avintul Reghin — Mureșul Lu
duș 4—0 (1—0), Minerul Rodna 
— Metalul Reghin 2—1 (1—0),
Metalotehnlca Tg. Mureș — Me
talul Sighișoara 3—1 (2—0), La
minorul Bedean — Minerul Bă
lan I—0 (1—0), Lacul Ursu Sova- 
ta — Viitorul Gheorgheni 1—0 
(0—0), Hebe Sîngeorz Băi — 
Chimforest Năsăud 3—2 (1—2),
Progresul Odorhel — Unirea 
Crlsturu Secuiesc 3—0 (0—0). Me
canica Bistrița — Oțelul Reghin 
6—1 (3—1).
• In med restantă din etapa 

a 26-a i Progresul Odorhel — 
Mureșul Luduș 1—1.

Pe primele locuri : 1. DACIA 
PITEȘTI 58 p (54—26), 2. Auto
matica Alexandria 51 p (52—24), 
3. Constructorul Craiova 50 p
(52—31), 4. Muscelul Cimpulung
50 p (45—27)... pe ultimele locuri:
14. Unirea Pitești 39 p (42—41),
15. Textila Roșiori 32 p (24—36),
16. C.F.R. Craiova 32 p (22—45).

SERIA A VU-a

Minerul Oravlța — Minerul
Motru 4—3 (3—2), Mecanizatorul 
Simian — Metalul Oțelu Roșu 
2—1 (1—0), Termoconstructorul
Drobeta Tr. Severin — C.S.M. 
Lugoj 2—1 (0—0). Metalurgistul
Sadu — Petrolul Țicleni 2—0 
(1—0), Minerul Anina — Mine
rul Rovlnari 3—4 (1—2), C.F.R. 
Caransebeș — Minerul Moldova 
Nouă 1—2 (1—1). Minerul Mătă- 
sarl — Dlerna Orșova 3—0 " “ 
Automecanlca Reșița — 
Caransebeș 1—0 (1—0).

(1-0).
C.S.M.

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL MOTRU 57 p (65—28), 2.
C.S.M. Caransebeș 50 p (53—29), 
3. Minerul Moldova Nouă 48 p 
(53—38)... pe ultimele locuri : 19. 
Metalurgistul Sadu 33 p <26—421. 
15. Minerul Rovlnari 32 p 
(31—53), 16. Metalul Oțelu Roșu 
29 p (28—42),

Minerul Băluț — Minerul Cav
ele 3—1 (2—1), Laminorul Zalău 
— Minerul Borșa 2—0 (1—0),
Someșul Satu Mare — Minerul 
Turt 1—2 (0—0), CUPROM Baia
Mare — Chimia Tășnad 5—2 
(1—0) Oașul Negrești — IZOMAT 
Slmleu Siivaniei 8—0 (4—0), Mi
nerul Sărmășag — Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca 2—3 (2—0). Industria 
Sîrmei Cîmpia Turzl! — Minerul 
Băița 3—0 (1—0), Motorul IRA
Cluj-Napoca — Olimpia Gherla 
2—3 (1—0).

Pe primele locuri : l. AVIN- 
TUL REGHIN 63 p (71—19) 
Progresul Odorhel 54 p 
3. Mecanica Bistrița 51 

pe ultimele locuri :
____ • ~ ■ S3 p 

15. Minerul Rodna 33 p i
Băi

35)... -----------
minorul Beclean
16. Hebe Sîngeorz 
(28—79).

SERIA A Xll-a

1.locuri : 1. MTNE-
65 p (73—27) —
2 p, 2. Steaua

Pe primele 
RUL CAV NIC 
penalizată cu 
C.F.R, Cluj-Napoca 59 p (63—24) 
— penalizată cu 1 p, 3. Industria 
Sîrmei C. Turzii 51 p (60—35)... 
pe ultimele locuri : 15. Minerul 
Borșa 34 p (42—55), 16. Motorul 
Cluj-Napoca 20

SERIA

2.

p (33-72).

A X-a

— Unirea Alba 
Mureșul Deva — 
Sibiu 8—0 (2—0), 
Iulia — Minerul 

C.F.R.
1—0 

Nltra-

I.P.A. Sibiu 
Iulia 2—3 (1—1), 
C.S.U. Mecanica 
Mecanica Alba 
știința Vulcan 1—1 (1—1).
Simeria — Carpați Mîrșa 
(0—0). Minerul Lupenl — 
monia Făgăraș 2—0 (2—0), Meta
lul Aiud — Aurul Brad 1—0
(0—0), Textila Cisnădie — Tîr- 
navele Blaj 3—0 (0—0) Metalur
gistul Cugir — Automecanlca 
Medias 3—1 (2—0).

De primele locuri : 1. UNIREA

î- (56—19), 
O 176— 
19. La
ps—52), 
(35—61). 

I 30 p

Unirea Cîmplna — Poiana cim- 
pina 1—2 (0—0), Minerul Filipești
— Măgura Codlea 1—0 (0—0), Pe
trolul Bălcoi — Cimentul Hc- 
ghlz 3—0 (0—0), Precizia SScale
— IMASA St. Gheorghe 4—5
(2—1), A.S.A. Chimia Ploiești — 
Metalul Tg. Secuiesc 2—1 (0—1), 
Montana Sinaia — Carpați Co- 
vasna 2—0 (2—0), Electro SI.
Gheorghe __ .
(2—0), Minerul Baraolt 
rla Florești 3—1 (1—1).

(2—0), ---------
Carpați Sinaia 4—0 
‘ - Vtcto-

POIANA 
— pena- 

3 p, 2. Electro SI.
57 p (00—20), 3.

SI. Gheorghe 52 p 
penalizată Cu l P..«

Pe primele locuri : 1. 
CIMPINA 58 p (50—17) 
Uzată cu 
Gheorghe 
IM AS A 
(58—29) — ------------ __ _
pe ultimele tocuri s 15. Măgura 
Codlea 31 p (27—56), 1«. Carpați 
Sinaia 29 p (33—54).

Rezultatele ne-au tost transmise 
de către i 
voluntari <__ ______ .
pective.

corespondenții noștri 
din localitățile rcs-



în înfîlnircn de tenis T.s.h.A. Solia — Steaua

TINERII NOȘTRI TENISMANI
AU CÎȘTIGAT CU 21-19•>

(prin telefon de Ia 
nostru special).

o săptămînă, în ca-

SOFIA 
trimisul 
Timp de 
pitala Bulgariei a avut loc o 
atractivă întîlnire bilaterală in
ternațională de tenis, devenită 
tradițională, dintre reprezenta
tivele de juniori și copii ale 
cluburilor militare aie Bulga
riei și României, respectiv 
T.S.K.A, Sofia și Steaua Bucu
rești. Ca șî în anii treeuți, 
meciurile actualei ediții — găz
duite de moderna arenă sofio- 
tă a clubului armatei — au 
fost urmărite de un mare nu
măr de spectatori, iar compo- 
rienții celor două reprezenta
tive, în marea lor majoritate, 
au oferit partide atractive.

în total au avut loc 40 de 
meciuri, scorul general fiind 
favorabil sportivilor de la 

Steaua București cu 21—19^ 
Dispunînd de o selecționata 
mal valoroasă în competiția 
masculină, tenismanii români 
șî-au adjudecat 12 victorii, față 
de numai 5 ale gazdelor, în 
schimb, continuînd o bună tra
diție, începută în anii cînd 
Manuela Maleeva se lansa în 
arena internațională, competi
ția feminină a revenit gazde
lor, cu scorul de 14—9.

Iată și cîteva 
culin : L. Viziru 
4—6, 6—4, 6—2, 
— K. Bogdanov 
Stoianov — F.

6—4, 6—4, Viziru — P. Petrov
6— 0, 6—1 ; feminin : Elizabeta 
Nikolova (vicecampioană balca
nică de junioare en-titre, cu un 
joc rapid, eficace, cu o bună 
mobilitate în teren) — Gabrie
la Mitrică 6—3, 6—1, Elena Io- 
lovska — Mădălina Dumitrescu
7— 6. 6—3, Petra Pavlova — A- 
lexandra Viziru 7—6, 6—0, Ele
na Maurer — Marina Pelteko- 
va 6—3, 1—6. 6—1, Delta Alek- 
sieva — Liliana Macavei 6—3, 
6—1, Maurer — Iulia Kișin 6—3.
6— 0, Mitrică — Sonia Daceva
7— 5, 7—6. Cîteva rezultate din 
proba feminină de dublu: Ni
kolova, Daceva — Mitrică. 
Dumitrescu 6—1, 6—1. Aleksie- 
va, Elena Paunova — Mitrică. 
Viziru 7—6, 6—3, Paunova, Io- 
lovska — Viziru, Macavei 6—1, 
6—3.

1
Doina STĂNESCU

TEODORA TACHE
ÎNVINGĂTOARE IN TURNEUL
DE TENIS DE LA WELS

rezultate, mas- 
— E. Dragi ev 
D. Munteanu 
6—0. 6-1, B.

. Andrei 6—3, 
6—1. S. Todorinov — G. Băntl- 
ță 6—3. 3—6. 6—4, 
rescu — I. Dușkov 0—6 6—3, 
6—3, Bănuță — A.

C. Teodo-

Beloreciki

VIENA, 6 (Agcrpres). — In 
semifinalele turneului interna
țional feminin de tenis de la 
Wels (Austria), jucătoarea ro
mâncă Teodora Tache a dispus 
cu 4—6, 7—5, 7—6 de coechipie
ra sa Diane Samungi.

Turneul a fost cîștigat de 
Teodora Tacite.

Proba masculină de 800 m 
plat din cadrul concursului in
ternațional de atletism de la 
Riga a fost cîștigată de sporti
vul român Marian Rădos, cro
nometrat cu timpul de 1:49,39. 
în cursa de 5 000 m Ilie Elena 
s-a clasat pe locul al doilea cu 
14:06,01, precedat de sovieticul 
Oleg Siroșko — 14:05,89. Proba 
feminină de săritură în înălți
me a revenit atletei Galina 
Brigadnaia (U.R.S.S.), cu rezul
tatul de 1.92 m.

In turneul internațional de 
lupte greco-romane „Memoria
lul Ivan Podubnîi". de la Ros
tov pe Don. în limitele catego
riei grea, pe primul loc s-a

clasat Vladimir Grigoriev 
(U.R.S.S.), urmat de Ivan Savin 
(România) și E. Trauber (Iu
goslavia). La categoria 68 kg, 
concurentul român C-tin Duță 
a ocupat locul al treilea.

La competiție au participat 
150 de sportivi din 14 țări.

Proba de pistol viteză din 
cadrul „Cupei Mondiale" la tir. 
ce se desfășoară la Munchcn, a 
fost cîștigată de Ralf Schumann 
(R.D.G.), cu 694 puncte (595/99) 
urmat de 
veția) — 
neliu Ion 
pe locul 
(593/93).

Hans Schneider (El- 
cu 693 puncte. Cor- 
(România) s-a clasat 
8, cu 686 puncte

• PE SCURT •

WILANDER, PENTRU A TREIA OARA
PARIS, 6 (Agerpres). — 

Desfășurata sub semnul sur
prizelor, proba de simplu băr
bați din cadrul Campionatelor 
internaționale de tenis ale 
Franței de la Roland Garros 
s-a încheiat, totuși, cu un re
zultat scontat: victoria suede
zului Mats Wilandcr, unul 
dintre favoriți, care l-a între
cut în finală, în trei seturi, cu 
7—5, 6—2, 6—1 
Henri Leconte, ___
două ore de joc. Wilander își 
înscrie pentru a treia oară 
numele în palmaresul celebru
lui turneu parizian, primele

pe francezul 
după aproape

e o
o
0
0
•
0

:
0 
O 
0 o o 
o

ASALTUL ELECTRONICII
Cum experimentul tocmai s-a încheiat, con

cluziile iui fiind cotate (de cel mai mulți) 
drept pozitive, tot mai numeroase sînt vocile 
care susțin că a-ar fi lipsit de interes ca el 
să se extindă, fie și cu titlu de test, șl în alte 
discipline sportive, îndeobște (într-un prim mo
ment) în tenis șl în polo pe aPă-

Totul a plecaț de la fotbalul american (a 
nu se confunda cu soocerul), a cărui ligă a 
hotărît, în toamna trecută, ca meciurile ei (14 
pe săptămînă) să fie „supravegheate" de o 
instalație video, la care — în situații mai puțin 
limpezi sau la cererea echipelor în dispută — 
arbitrii să poată recurge pentru a verifica, wrln 
reluarea fazei pe ecranul unui televizor, o 
anume decizie. Sigur că, de la bun început, 
sistemul prezintă cîteva inconveniente. De na
tură materială (un asemenea centru de urmă
rire electronică nu costă puțin),.dar nu numai, 
aspectul cel mai criticat fiind acela al frag
mentării repetate a Jocului, ta toate împreju
rările în care o formație sau alta s-ar simți 
(justificat sau nu) dezavantajată. Ceea ce, în
treruperea meciului pentru consultarea benzii 
video, ar afecta calitatea spectacolului sportiv 
ta sine șl, de ce nu î, ar pune la încercare 
răbdarea publicului. Ca să nu mal spunem că, 
oricît de lămuritoare ar putea fl replayurile 
(luate, obligatoriu, din diverse unghiuri), tot 
ar mai rămîne loc și pentru îndoieli, cunoscut 
— șl recunoscut — fiind faotul că se mal în- 
tîmpiă, chiar des, ca doi arbitri (sau doi an-

trenorl) să privească aceeași fază la video și s-o 
interpreteze în mod diferit I

Pe lingă argumente de ordin general, dacă 
nu și sentimental („refuzați ca electronica să 
contribuie la progresul sportului" 7 I), susțină
torii noii metode și, totodată, al extinderii in
vocă și u-nul concret, oferit de meciul dintre 
Los Angeles Raiders și San Diego Chargers din 
chiar ultima etapă (recentă) a lui „National 
Football League" : un „touch-down" (un Id 
de eseu) realizat de Raiders a fost anulat ia 
analiza video după ce, inițial, fusese validat de 
arbitri. Raiders a pierdut astfel 6 puncte posi
bile (cîte se acordă pentru un „touch-down"), 
partida fiind cîștigată, finalmente, de Chargers 
la o diferență de 3 puncte, de unde șl (logică) 
întrebarea „nu-1 așa că, dacă n-ar fi fost in
stalația de replay, ar fi trebuit să ne decla
răm de acord cu o nedreptate î 1". Admitînd că 
da, sistemul poate fl util unul sport complex 
cum e fotbalul american, cu 7 arbitri, inamicii 
ideii se opresc însă aici, refuzînd orice gene
ralizare. „Dacă arbitrii vor “ * ' "*
felul de mașinării, sportul 
esența lui umană", proclamă 
pronosticat încotro se vor 
de vreme ce, Iată, federația .... 
din Statele Unite pare dispusă, și ea, să expe
rimenteze metoda ! O chestiune, nu-i a?a, de 
urmărit.

fi înlocuițl de tot 
va fl păgubit în 
ei, dar e greu de 
îndrepta lucrurile, 
de tenis de cîmp

Ovidiu IOANIȚOAIA

LARGA PARTICIPARE, NOI RECORDURI
(Urmare din vag l)

15,09 m, Dorel Eftene 14,98 m ț 
înălțime : Alex Bocsok (Lie.
ind. 4 Timișoara) 2,04 m. Ma
rian Crețu (Lie. ind. Nicdllna 
Iași) 2,00 m. Marian Stoica (Lie. 
ind. 2 Călărași) 2,00 m : prăjină: 
Adrian Popovlcl 8,10 m Radu 
Stanciuc 4,00 m, Marlus Dlncă 
(toți de la Lie. lnd. 20 Buc.) 
3.80 m; greutate : Robert Osz 
(Lie. ind. 2 P. Neamț) 14.40 m. 
Florin Moisei (Lie. ind. 3 Bistri
ța) 12,53 m, Florin Ionlță (Lie. 
Naval 1 Tulcea) 12,34 : disc : 
loan Oprea (Lie. ind. 7 Arad) 
49,94 m, Robert Osz 44,66 m, So
rin Stănescu (Lie. ind. „23 Au
gust" Buc.) 43,40 m; suliță: Flo
rin Turișcă (Lie. ind. 4 Gh 
Gheorghiu-Dej) 62,34 m. Wolf 
Berg (Lie. lnd. Lipova) 60,38 m 
Florin loniță 56,72 m ; ciocan : 
Dan Pascal (Lie. lnd. 2 Reșița) 
54,82 m, Tlberlu Szabo (Lie. ind.
9 Arad) 50,48 m, Adrian pascal 
(Lie. ind. 2 Reșița) 50,32 m ; 
FETE : 100 m : Caria Popa (Lie. 
ind. 4 C-ța) 11,95, Daniela T5na.se 
(Lie. FII. 1st. C-lung) 12,28, El. 
Tibichl (Lie. ind. 5 Bacău) 12,37; 
200 m : carta Popa ’24,50, NIco
leta Filip (Lie. lnd. 9 C-ța) 24.93, 
Alina Muia (Lie. Fii. 1st. Ti
miș.) 24,95 (H.C. Daniela Pleșca 
— C.S. Brăila 23,36 — record na
țional de junioare) ; 400 m : EI. 
Solcan (Lie. economic Sv.) 
53,53, Olimpia Stoica (Lic.„N. Băl- 
cescu" Clui-Napoca) 55,07, Alina 
Muia 55,37 ; 800 m : Denisa Ză- 
velcă (Lie. ind. 2 Slatina) 2:02,67, 
Daniela Antipov (Lie. lnd. 10 
Galați) 2:M,83, Luminița Avasi- 
loaie (Lie. economic Suceava) 
2:06.15 ; 1500 m : Doina Homneac 
(Lie. ,,N. Gane" Fălticeni) 8:14.34, 
Simona Stalcu (Șc. gen. 7 Deva) 
4:14.70, Daniela Antipov 4:16,46 ; 
3000 m : Simona Stalcu 9:12,22,

o

I
o

două succese fiind obținute în 
1982 și 1985.

Rezultate înregistrate în ul
timele finale la „Roland 
Garros" : dublu femei : Marti
na Navratilova. Pam Shriver 
— Claudia Kohde. Helena Su- 
kova 6—2. 7—5 ; dublu băr
bați : Andres Gomtz. Emilio 
Sanchez — John Fitzgerald. 
Anders Jarryd 6—3. 6—7. 6—4, 
6—3.

MANCHESTER, 6 (Agcrpres). 
Tenismanul suedez Ștefan 
Edberg a terminat învingător 
în turneul internațional de la 
Manchester, în finala căruia a 
dispus tu 6—3, 6—4 de ameri
canul Kevin Curren. în finala 
probei feminine, Ronnie Reis 
(S.U.A.) a învins cu 6—7. 6—4, 
6—2 pe Hester Vitvoet (Olan
da).

Turul Franței 1988

FARA LEMOND
Șl FĂRĂ ROCHE!

PARIS (Agcrpres) — La cea 
de-a 75-a ediție a Turului ci
clist al Franței, competiție al 
cărei start va fi dat la 4 iulie 
în localitatea Pontchateau. de 
lingă Nantes, nu vor participa 
cîștigătorii din ultimii doi ani 
ai cursei, americanul Greg Le- 
mond si irlandezul Stephen 
Roche, ambii indisponibili, au • 
anunțat organizatorii.

Aspect dlntr-o serie a cursei de 
gălățeanca Antipov (1816)

1500 m, pe primul plan aflîn<lu-se 
și craioveanca Olaru (1130)

Foto : Eduard ENEA
Dolna Homneac 9:20,88, Nuța O- 
taru (Lie. lnd. 7 Craiova) 9:29,30; 
100 mg : Florina Neder (Lie. ind. 
37 Buc.) 18,07, Daniela Neaga 
(Lie. Iftd. 37 Buc.) 14,14, Gabriela 
Zaval (Lie. tad. 4 Tg. Mureș) 
14,90 m (H.C. Ionica Domnițeanu 
— Dacia Pitești 13,60) ; 400 mg : 
Aura Crăcea (Lie. ind. 9 C-ta) 
58,55, Carmen Nistor (Lie. ind.
4 Suceava) 59.44, Angela Sîrbu 
(Lie. lnd. 37 Buc.) 59,47 ; 5 km 
marș s Mioara Papuc (Lie. lnd.
5 Focșani) 22:34,9 — record na
țional de junioare, Doina Mun- 
teanu (Lie. lnd, 2 Vaslui) 24:27 2, 
Vaierlca Mătrescu (Lie. lnd 5 
Focșani) 5 lungime : Anișoara 
Ghebuță (Lie. tad. 9 C-ța) 6,34 
m, Monica Toth (Lie. ind. înfră
țirea Oradea) 6,26 m, Minata

(Lie. „D. Cantemir" Iași)
(H.C. Mlrela Baiu -

6.28 m) ; Înălțime : Oana 
(Lie. lnd. 11 Galați)

Moldan 
5.88 m 
Steaua 
Mușunol
l, 78 m, Monica lagăr (Lie. . Dra- 
goș vodă" Sighet. Marmației) 1.78
m, Manuela Colțea (Lie. lnd. 4
Reșița) 1,74 m ; greutate : Filof- 
teia Gombocsl 14.71 m. Slmona 
Preda (ambele Lie. Fii. 1st. 
C-lung) 12,56 m. El. Bîrsan *L!c. 
lnd. 7 Buc.) 12,44 m : disc • 
Beata Tempfli (Lie. lnd. Bara- 
olt) 53,16 m. NIcoleta Grădinarul 
(Lie. ind. Roman) «8.84 m. Si
mona Rob (Lie. Ind. 8 B. Mare) 
41,86 " " — - - — •
(Lie.
nlela 
trița) 
(Lie.

m.

m : suliță : Victoria Nistor 
lnd. I Reșița) 50.12 m Da- 
Co-man (Lie. agrolnd Bis- 
*8.42 m. Loredana °enc!u 

economic Reșița) 47.02 rn.

BASCHET • In ziua a doua a 
turneului masculin de la Atena, 
reprezentativa Iugoslaviei a în
vins cu scorul de 104—103 (50—54) 
o selecționată lin S.U.A., iar e- 
chipa Grecie’ a dispus cu 80—73 
(44—48) ’ " ------ -----  ’

BOX 
Mauro 
tlul de 
categoria ______  ,
la puncte, ta 12 reprize, pe 1- 
talianui Eflsio Galici. Meciul s-a 
disputat ta Cagliari a Italianul 
Piero Morello și-a păstrat ti
tlul de campion european la 
categoria suoerpană, învingînd 
la puncta, în 12 reprize, pe fran
cezul Raymond Armand. în ga
la desfășurată la Villabata 0 
La Leningrad se va desfășura 
în această săptămînă un mare 
turneu international la care vor 
participa sportivi fruntași din 
Cuba. Bulgaria. Algeria. Indo
nezia. Thailanda. Turcia. 
landa. Franța, precum si 
țara gazdă.

CICLISM A Etapa a 14-a a 
Turului Italiei, o etapă monta
nă dificilă, comportînd. între 
Chiesa și Borroio, escaladarea 
a trei vtrfurl de peste 2 000 m 
a fost cîștigată de olandezul 
Erik Breukink. tnregistrat pe 
120 km în 3.53:12. Lider al Cla- 
samentulu’ 
rutierul 
Hampsten. 
de Breukink si la 
lianul Chioccloli.

INO1 • In cadrul concursu
lui de Ia Maribor (Iugoslavia), 
înotătoarea chineză Lou Yaping 
a terminat învingătoare în două 
probe : tr0 m liber — 58.07 șl
200 m liber — 2:11,25. Proba 
masculină de 200 m sb®,te„ ,3 fost cîștigată de Igo-r Poliansfci 
(U.R.S.S.). cu timpul de 2.04,75.

MOTOCICLISM • Campiona
tul Mondial de motocros ța 
clasa 250 cmc., a programat la 
Fro-ma (Anglia) un concura in 
care victoria a revenit sporti
vului olandez John van den 
Berk („Yamaha"). In clasamen
tul general conduce J. van den 
Berk — 159 puncte, urmat de
englezul Jeremy Watney - 140
puncte șl americanul Rodney 
Smith — 124 puncte.

de formația italiei.
0 Pugilistul elvețian 

Martelli si-a păstrat ti- 
campion european la 

„welter", învtngînd u-1

din
Fin- 
di n

deveni*
________ Andrew 

urmat la 15 secunde 
3:54 de ita-

general a 
american

2:11,25.

meci 
între

pun,ue u> a—____ echipa
Franței a întrecut cu scorul de 
29—16 (ll—«) formația San Isi
dro, campioana țării.

ȘAH a Prima ediție a Cam
pionatului European de sah 
rapid. desfășurată în orașul 
spaniol Gijon, s-a încheiat cu 
Victoria fostului campion mon
dial Anatoli Karpov (U.R.ș.ș.), 
cu 10 puncte, din 11 posibile, 
urmat de Tukmakov de aseme
nea cu 10 puncte, Gavrikov — 
9,5 puncte, Elvest, Ree. Novikov 
— c’te 0 puncte etc.

rugby a In primul 
ai turneului pe care ii 
prinde în. Argentina.

ACTUALITATEA ATLETICA
a Maratonul de la Stockholm 

s-a încheiat ou victoria atletu
lui tanzanlan Suleiman Nyam- 
bui, cronometrat pe distanța de 
42,195 km cu timpul de 2.14:26. 
Pe locurile următoare s-au si
tuat brazilianul Jose da Silva 
2.15:00 Si suedezul Soren Hel- 
mark 2.16:41. La feminin cel 
mai bun timp — 2.28:24 — la re
alizat cunoscuta campioană 
norvegiană Grete Weitz.

La startul întrecerii au fost 
prezen.țl peste 15 000 de sportivi 
și sportive din 33 de țări.

A La Sevilla, sportivul ke- 
nyan Julius Chesire a cîștigat 
cursa ie 800 m eu timpul de 
1 :44,39, tar cubanezul Juan Lo- 
pez s-a situat pe primul loc 
în proba de trlpiusalt cu 17,10

Alte rezultate : 100 m : Desai 
Williams (Canada) 10,16 : 5 000
m: John Ngugi (Kenya) 13:19.92 
400 m : Roberto Hernandez (Cu- 

44,73.

• Proba de aruncarea suli
ței din cadrul concursului de 
selecție pentru Olimpiadă » a- 
tleților din R. D. Germană, des
fășurat la Jena, a fost cîștiga
tă de Petra Felke. eu 78.14 m, 
la 40J m a terminat învingă
toare Petra Muller 49,30. Chris
tine Wachtel a trecut prima 
linia de sosire la 800 m in 
1 :57.09. Iar Cornelia Ulrich a 
obținut victoria la 400 m gar
duri, fiind cronometrată' în 
54,81.

A Cu prilejul unui concurs 
international desfășurat la Eu
gene (Oregon), atletul ameri
can Kevin Young a stabilit cea 
mal bună performanță mondia
lă a sezonului ta proba de 
400 m garduri, eu timpul de 
48.71. Proba de săritură in lun
gime a fost cîștigată ie coechi
pierul său Tyrus Jefferson 
8,12 m.

FOTBALmeridicitie
a Disputat Ia Basel, în pre

zenta a 15 006 de spectatori, 
meciul amical dintre echipele 
Elveției șl Spaniei s-a încheiat 
la egalitate 5 1—1 (0—1). Au
marcat Sutter, respectiv An- 
drinua. ,

a Campionatul Luxemburgu
lui s-a încheiat cu victoria e- 
chfoei Jeunesse d’Esch, care cu
cerește pentru a 21-a oară ti
tlul de campioană. Jeunesse 
d’Esch a totalizat 25 puncte, fiind 
urm-t de echipa Avenir Beg- 
’en — 23 puncte. în ultima eta
pă a turneului final (locurile 
1—4) s-au înregistrat următoa
rele rezultate: Jeunesse d’Esch — 
Union Luxemburg 1—0 ; Ave
nir Beggen — Spora 1—0.

a Campionatul Franței a 
fort cîștigat de echipa AS Mo
naco — 52 puncte, urmată în 
clasamentul final de formațiile 
Girondina Bordeaux — 46 punc
te si Montpellier — 45 punct?. 
Rezultate înregistrate în ultima

38-a) : Olympique
AS Monaco 2—0 : 
Giro-ndins Bordeaux 

Montpellier — Toulouse 
St. Etienne — Lavai 2—1;

Brest l—l : Nisa —
Lille 

____ __ ___ î—o: 
Nlort 3—1 ; Le Havre 
St. Germain 0—1.
cadrul turneului inter- 
de la Nagoya.

R.P. Chineze a

etapă (a 
Marsilia - 
Metz 
2—0 ;
4—2; 
RC Paris ____
Toulon 0—2 t Nantes — 
1—1) Auxerre — Cannes 
Lens — ' * ' ' ‘
— Paris

• tn 
national 
ționata __ ______
cut cu scorul de 3—0 (3—0) re
prezentativa Japoniei. La tur
neu mai participă echipa vest- 
germană Bayer Leverkusen și 
formația brazilian ii Flamengo 
Rio de Janeiro.

a, Intr-un meci internațional a- 
mical. disputat la Copenhaga, se
lecționata Danemarcei a întrecut 
cu scorul de 3—1 (2—1) 
Belgiei. Golurile au fost 
de Eriksen (2) și Olsen 
tiv Ceulemans.

selec- 
intre-

forma* ia 
înscrise 
”pspcc-
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