
Proletari din toate tarile, uniti-vdi

portulîn cadrul colec-

MUNCA ȘI SPORTUL 
NUMITOR COMUN

La Giurgiu, ... _____ ____
tivului întreprinderii de con
strucții pentru mașini și utilaj 
greu, ritm intens de muncă, 
atmosferă insuflețită, un cli
mat de profundă efervescență 
politică și de înaltă trăire pa
triotică generat de dezbaterea 
magistralei Expuneri pe care 
secretarul general al partidu
lui, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a rostit-o la șe
dința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. din 29 
aprilie. „Este un document 
programatic ale cărui teze, 
idei și orientări de inestimabi
lă valoare teoretică și prac
tică vor sta la baza activității 
colectivului nostru, acum în 
această nouă etapă, a amplu
lui proces de edificare a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră", 
ținea să sublinieze tovarășul 
Marin Pavel, secretarul Comi
tetului de partid. Ni se relevă 
faptul că tinerețea a fost și a 
rămas nota dominantă a aces
tui colectiv de muncă giurgiu- 
vean, printre fruntașe Intre 
unitățile economice din muni
cipiu și din județ. De aici, de
sigur, rezidă și reușitele, în 
procesul de producție, ambiția (Continuare tn pag 2-3)

MUREȘUL ELECTROMUREȘ VICTORIOASĂ
PE AMBELE PLANURI

A XXX-a ediție a Campio
natului Diviziei feminine A de 
handbal s-a încheiat, aducînd 
în prim-planul scenei o for
mație care... promitea încă de 
la prima etapă, prin valoarea 
aa de ansamblu, pe de o par
te, și prin forța și coeziunea 
ECHIPEI, pe de altă parte, o 
frumoasă performanță : Mu
reșul Eleciromureș Tg. Mureș. 
Acest „șapte” — ca în alte e- 
diții de campionat Știința Ba
cău — a avut constanță în 
comportare (în deplasare și pe 
teren propriu), lăsînd să 
întrevadă că întregul lot al 
„Mureșului", inclusiv cei doi 
antrenori. Gheorghe Ionescu și 
Valentin Pop — cu sprijinul

se

UN MOMENT DE REFERINȚA 
IN MEDICINA SPORTIVĂ ROMÂNEASCĂ

Recent a avut loc cea de a 
X-a Sesiune științifică a Cen
trului do Medicină Sportivă, 
care a marcat și împlinirea a 
25 de ani de activitate. O vlrs- 
tă tînără a unei instituții ma
ture, care s-a afirmat în mod 
plenar ca unitate de interes 
republican pentru asigurarea a- 
sistenței și îndrumării medico- 
sportive a sportului de masă și 
de performanță.

La acest ceas de bilanț, „Cli
nica omului sănătos" — cum ne 
place s-o numim — s-a prezen
tat cu o scrie de rezultate re
marcabile. Din raportul prezen
tat de directoarea centrului, 
doctor Carmen Dumitru, am re
ținut împliniri grăitoare tn 
lungul drum al afirmării ca 
instituție de specialitate chema
tă să contribuie atît la dez
voltarea științei pregătirii spor
tivilor pentru înalta performan
ță, cît și la afirmarea bazei 
clinice de învățămînt.

încă din anii ’60, ani din pe
rioada începutului, Centrul de 
Medicină Sportivă își face sim
țită prezența prin controlul și 
asistența medicală a sportivilor 
din loturile olimpice și națio
nale — activitatea de cercetare 
științifică — activitatea de per- 

de a se ajunge la o tradiție 
în construcțiile de mașini, a 
pieselor de utilaj pentru foraj 
geologic și de instalații nece
sare extracției petroliere îndeo
sebi. Firește, nu intrăm în de
talii de ordin strict profesio
nal, altul este obiectivul nos
tru. Mal reținem, însă, un a- 
mănunt care spune mult: pe 
lingă întreprindere a fost în
ființat un grup școlar, adică o 
instituție de învățămînt — pe
pinieră arondată colectivului. 
Viitorii absolvenți efectuează 
orele de practică în secții și 
ateliere, acomodîndu-se astfel, 
din mers, cu ritmul de mun
că și mai ales cu exigențele 
unei unități economice care își 
realizează lună de lună sarci
nile de plan și tinde să atingă 
chiar în acest an capacitatea 
maximă proiectată. „Pentru că 
există în cazul tuturor sec
toarelor 
la fel de vie, 
așa cum s-a 
încă din anul 
marcat darea

dorința de afirmare, 
de puternică, 

manifestat ea, 
1979, care a 

in folosință a 
primei capacități de producție..“

Tiberiu STAMA

organelor locale pe partid și 
de stat al organelor sportive, 
ai unor unități economice — 
au vrut să demonstreze că do
resc să încheie sezonul compo- 
tițional 1987/1988 cu rezultate 
foarte bune. Și iată că ceea ce 
era doar INTENȚIE a devenit 
FAPTĂ. formația mureșană 
eiștigind nu numai — pentru 
prima oară la handbal in șap
te — titlul național, dar și e- 
diția a XI-a a „Cupei Româ
niei" (acest ultim trofeu, pen
tru a doua oară consecutiv).

Să ne reamintim. în aceste 
momente de bilanț, cum pre
supunem că o fac și cei de la 
Tg. Mureș, că la cîrma echipei 
s-a aflat în anul cînd Mure- 

fecționare a cadrelor și de for 
metodologic al rețelei de me
dicină a culturii fizice din în
treaga țară.

Bilanțul sfertului de veac al 
Centrului de Medicină Sportivă 
a relevat realizările obținute, 
mai ales după Congresul al 
IX-lea al partidului, perioadă 
de înflorire a patriei în toate 
domeniile și pe care o numim 
cu stimă și mîndrie „EPOCA 
NICOLAE CEAU.ȘESCU", Din
tre acestea subliniem : cuprin
derea tuturor practicanților e- 
ducației fizice și sportului in
tr-un eficient sistem organiza
toric de control și asistență 
medicală de specialitate medi- 
co-sportivă; elaborarea unor 
studii și cercetări privind rela
ția dintre mișcare (sau sport 
de performanță) și sănătate in
dividuală ți randamentul pro
fesional ; fundamentarea și va
lidarea unor tehnologii de creș
tere a capacității de efort, a 
accelerării refacerii organis
mului după muncă, a recupe
rării după unele îmbolnăviri 
sau ttaumatisme etc.

Elena DOBINCA

(Continuare in pag. 3-3)
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Bacău ți pe terenul acesteia
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Astăzi in Divizia A, la fotbal

O ETAPĂ DOMINATĂ DE MECIUL 
STEAUA - DINAMO

• La Ploiești, formația gazdă continuă asaltul pentru 
evitarea retrogradării • In „Ghencea", derbyul... der- 
byurilor • In „Regie", față în față doua vecine de cla
sament și de... suferință • Oțelul Galați — Universitatea 
Craiova, un meci pentru... Cupa U.E.F.A. • Sub „poale
le Timpei", noi emoții pentru localnici • „Poli" — Fla
căra, un joc sub semnul echilibrului • In Giulești, su
porterii Rapidului nu... suportă două infringer! în inter-

șui a cucerit pentru prima 
oară „Cupa României" (1986/ 
1987), regretatul antrenor eme
rit Eugen Bartha. El a pus ba
zele unei noi echipe (ca struc
tură pe posturi și ca mod de 
exprimare, ca modalitate de 
pregătire, iar cei care l-au ur
mat, Gheorghe Ionescu și Va
lentin Pop, au menținut to
nusul ridicat în pregătire și 
competiții.

Știința Bacău a deziluzionat. 
Faptul ar putea părea para
doxal, dacă avem în vedexe că 
Știința dispune, fără îndoială, 
de lotul cel mhi omogen, de 
cîteva jucătoare de bază ale e- 
chipei naționale (Mariana Tîr- 
că. Filofteia Danilov. Lidia 
Butnărașu) și, în sfîrșit, de cele 
mai bune condiții de pregăti
re. Cauzele eșecului studente
lor, pe ambele planuri (cam- 
pionat-cupă) trebuie căutate',, 
în interiorul echipei și al clu
bului Știința. Și nu ne îndoim 
că o analiză responsabilă, în
cheiată cu măsuri menite să 
ducă la redresarea formației 
va avea loc în cel maj scurt 
timp.

Chimistul Rm. Vîlcea — lo
cul trei — este exact pe pozi-

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pao a 4-a)

LA RM. ULCEA Șl IX CAPITAIA, TURNEELE FINALE
ALE „CUPEI EEDEIW1IEI" EA BASCHET

De azi pînă duminică se des
fășoară turneele finale ale 
competiției feminine da baschet 
dotată cu „Cupa Federației", la 
care iau parte echipele divizio
nare A (fără jucătoarele din 
lotul național).

Participantele la grupa valo
rică 1—6 se întrec în Sala Spor
turilor din Rîmnicu Vîlcea. Azi. 
de la ora 15, au loc partidele: 
Olimpia București — Voința 
Brașov, Universitatea C.S.Ș. Vi
itorul Cluj-Napoca — Politehni-

1

MECIUL STEAUA - DINAMO 
VA FI TRANSMIS INTEGRAL LA 

TELEVIZIUNE

>\\\\\\\\\\\\^^^^^^ PROGRAMUL
Ploiești : PETROLUL

N. Voinea (Buc.) — I. Velea (Cradova) și M. Stănescu (tlași) 
București : 
I. Igna (Tim.)

București : __
V. Antohi (lași) — Gh. Constantin (Rm. V.) șl A. cuzmanoviei 

(Reșița)
(Stadionul Snortui Stulențesc)

Galați : OȚELUL - UNIV. CRAIOVA
M. sălomir (Cj.-Nap.) — 3. Graina și St- Harapii (ambii Buc.) 
Brașov : F.C.M. - VICTORIA
Gr. Macavei (Deva) — N. Dinescu (Rm. V.) șl M. Ionescu (Tgv.)
Timișoara : „POLI" - FLACĂRA
e. Corocan (Reșița) — V. Titorov (Drobeta Tr. S.) și A. Renghel 

(Vaslui)
București : RAPID -

M. Axentc — D. V at ran (ambii Aral) și 
Slatina :
S. Necșuleseu

STEAUA - DINAMO
— I. Cr&ciunescu (Rm. V.) și D. Petrescu (Buc.) 

(Stadtlomil Steaua)
SPORTUL STUD. - F.C. ARGEȘ

Hunedoara :
Acest meci se

F.C. OLT
(Tgv.) — V. Alexandru 

București)
Toate partidele vor începe la ora 18.

CORVINUL - C.S.M. SUCEAVA
va disputa la îs Iunie.

După campionatele de baschet juniori

AWZ/7 JUCĂTOR!
CU REALE PERSPECTIVE

Ediția din acest an a Cam
pionatului Național de bas
chet-juniori a dat cîștig de 
cauză echipelor Clubului Spor
tiv Școlar nr. 4 din București 
atît la fete, rit și La băieți, se
condate de formațiile C.S.Ș. 
Km. Vîlcea (la junioare) și 
C.S.Ș 3 Steaua București (la 
juniori). Turneul final a fost 
echilibrat, tinerii din toate e- 
chipele prezente la întrecere 
tăcîud dovada unor calități 
demne de luat în scamă și. 
ceea ce este și mai îmbucură
tor, cîțiva jucători și jucătoare 
avînd frumoase perspective.

în afara prestației echipelor 
învingătoare, a fost o îneîntare 
să vezi jucînd sportivii de la 
C.S.Ș. din Mediaș. Specialiștii 
prezenți la competiție au fost 
unanimi în a aprecia ca foar
te bune evoluțiile întregii for
mații. Pentru toți componenții 
elevilor antrenorului 
an Șerban secretele 

Oclavi- 
acestui

ca C.S.Ș. Timișoara, Chimsitul 
C.S.Ș. Rîmnicu Vîlcea — C.S.U. 
Prahova Ploiești.

Jocurile grupei valorice 7— 
12 se dispută în Capitală, în 
sala Floreasca. Programul intîl- 
nirilor de azi : Mobila CS.Ș 
Sătu Mare — Politehnica Mine- 
Energie C.S.Ș. 4 București, 
Metalul IMPS Salonta — Ve
in ța C.S.Ș. 2 București, Comer
țul C.S.Ș. Tîrgu Mureș — 
Rapid C.S.Ș. 5 București.

- A.S.A.

CLASAMENT
1. STEAUA 30 27 3 0 101—15 57
2. Dinamo 30 27 2 1 87—20 56
3. Victoria 30 17 3 10 51—34 31
4. Oțelul 30 16 3 11 42—38 35
5. Univ. Cv. 30 14 4 12 47—43 32
6. Flacăra 30 12 6 12 34—39 30
7. Corvinul 30 12 4 14 46—52 28
8. A.S.A. 30 13 1 16 45—56 27
9. F. C. Olt 30 11 4 15 36—48 26

10. F.C.M. Bv. 30 10 S 15 41—43 25
11. „U« Cj.-N. 30 9 7 14 36—48 25
12. S.C. Bacău 30 9 7 14 32—48 25
13. Rapid 30 8 9 13 29—48 25
14. F.C. Argeș 30 9 6 15 32—42 24
15. Sp. Stud. 30 8 7 15 34—45 23
16. „P01i« Tim. 30 8 G 16 28—44 22
17. Petrolul 30 8 6 16 19—44 22
18. C.S.M. Sv. 30 8 5 17 29—62 21

Șl ARBITRII

3

TG. MUREȘ

3

8
„U“ CLUJ-NAPOCA
C. Teodorescu (BUîăU) 
S.C. BACAU
și G. Vișlnescu (ambii

frumos și spectaculos joc spor
tiv sint bine cunoscute, jucăto
rii din Mediaș făcind dovada 
unor avansate cunoștințe teh
nice. ceea ce la virata lor în
seamnă foarte mult. Este me-

Constantin Popa 
și va înscrie încă 

s-a înălțat 
un coș.

acestui 
talente 

nu dis-
Ș1 

pa- 
a

al 
de

ritul incontestabil 
neobosit șlefuitor 
din Mediaș care, deși 
pune de o bază sportivă 
materială deosebită, prin 
triune, pricepere și dăruire

Paul IOVAN

(Continuare I» paf. 1-3)
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CUTEZĂTORILOR „CE VĂ INTERESEA

c ala polivalentă „Vrancea" din Focșani 
arhiplină, clocotește de aplauzele en- 

w tuziaste a sute și sute de copii. Orga-
; nizați în grupe de susținători, ei ii încurajează
■ frenetic pe competitorii din arena, aplauda JJ si se bucură pentru reușitele lor, se întristează
■ dacă minqea buclucașă nu-și atinge ținta și
■ nu sînt obținute astfel mult rîvnitele puncte. 
2 "ar această atmosferă „încinsă", de mare 
: entuziasm, se prelungește P®
■ bine de două ore, timp In care pe tetenul 
! sălii se derulează, una după alta, probele 
; unui foarte interesant spectacol-concurs or-
■ ganizat pentru și cu populația școlară a
■ municipiului.
! Tovarășul George Ghiorghiță, președintele
■ C.J.E.F.S. Vrancea, ne oferă citeva repere 
J despre această interesantă acțiune sportivă 
“ care, cum ne spune, a ridicat Focșanii in
• picioare : „Am conceput un program spe- 
S cific claselor V—VIII, deopotrivă accesibil 
! șl atractiv, care să ne permită să angre- 
; năm un număr cît mai mare de elevi în
■ practicarea unor forme simple de mișcare. 
I Ne-am gîndjt și la formarea obișnuinței de 
Z practicare independentă a unor activități, 
â Folosim acțiunea șl în scopul depistării și
■ selecționării unor tinere talente pentru ac-
■ tivitatea de performanță și nu neglijăm cî- 
â tuși de puțin nici caracterul educativ pe 
î care îl îmbracă întrecerea, îndeplinind ast- 
“ fel unul din comandamentele principale ale
■ marii noastre competiții naționale care este 
â Daciada".
S Consiliul județean pentru educație fizica 
; și sport, Consiliul județean al organizației
• pionierilor și Inspectoratul școlar județean, 
S inițiatorii și organizatorii acestei plăcute 
S și foarte instructive acțiuni, merită toate 
5 felicitările pentru reușita deplină pe care a
■ cunoscut-o spectacolul-concurs desfășurat la
■ Focșani.

Se poate spune, fără exagerare, că toți 
cei peste 5 500 de școlari din clasele V-VIII 
ale municipiului, împreună cu profesorii de 
educație fizică respectivi, au fost conectați, 
direct sau indirect, la orgalzarea și derula
rea acțiunii. Și aceasta pentru că toate șco
lile au fost împărțite in două grupe, fie
care dintre acestea alcătuind fie echipajul 
Cutezătorii, fie echipajul Temerarii. Probele, 
la rindul lor, au fost concepute în așa fel 
incit să stîrnească interesul tuturor, fie ei 
concurenți sau spectatori. Programul spor
tiv propriu-zis, alcătuit din parcursuri apli
cative cu teme din atletism, baschet, hand
bal sau gimnastică, a fost completat cu 
probe teoretice vlzlnd cunoașterea unor as
pecte de dezvoltare generală a sportului 
românesc sau a unor realități ale sportului 
vrîncean contemporan și cu clteva foarte 
atractive demonstrații de gimnastică, sus
ținute de micuțele dar talentatele compo
nente ale Clubului Sportiv Școlar din loca
litate (antrenoare, profesoarele Tatiana Po
pa și Maria Ferenț). Elevii care n-au putut 
fi cuprinși in cele două echipaje s-au aflat 
de fiecare dată in tribunele sălii, in cali
tate de vajnici susținători.

Spre a se da poslouitatea unui public cit 
mai larg să asiste la dirzele dispute dintre 
cele două echipaje, au fost organizate nu 
mai puțin de patru spectacole-concurs — 
două marți SI mai și două joi 2 iunie — 
pentru fiecare probă clștlgată acordindu-se 
cite două puncte, iar desemnarea învingă
toarei făcindu-se prin adiționarea tuturor 
punctelor obținute în toate cele patru reu
niuni. După desfășurarea a trei din cele 
patru spectacoie-concurs, în frunte se afla 
echipajul Cutezătorii, cu 56 de puncte, față 
de cele 52 cite obținuse echipajul Temerarii. 
Joi după-amiază, deci, momentul decisiv al 
acțiunii, cel al stabilirii învingătorilor. At-

mosfera — mai entuziastă decît orlcind, 
disputele — încleștate șl deosebit de dirze, 
asemenea celor din marile competiții. Un 
fapt ni se pare deosebit de semnificativ in 
privința desemnării echipei ciștlgătoare la 
minifotbal. In ultimele două partide cele 
două reprize a cite 7 minute s-au încheiat 
fără goluri : pentru departajare s-a recurs, 
in consecință, la executarea loviturilor de 
pedeapsă. Ce mal vorbă, ca in... cupele 
europene 1

Aveau să cîștige, în cele din urmă, cel 
din echipajul Cutezătorii (elevi de la șco
lile nr. 1, 6, 8, 10). Profesorii de educație 
fizică Victoria Ghiciorea. Ion Grigoriu, Con
stantin Ragea, au avut in echipaj numeroși 
elevi fruntași în activitățile sportive, precum â 
Dana Ghiciorea, Gabriel Marin, Carmen 
Popovici, Glanina Gheorghe, Gabriel Crivăț, 
Aurel Colan, Cătălin Ciubotaru, Antoni Ma
rțea, Dan Darie, Marius Duță și Mihaela 
Iile, care au contribuit decisiv la ocuparea 
locului I. Merită deopotrivă felicitări șl 
profesorii Agripina Nanu, Marian Drăgan, 
Ștefan Lețu și Marcel Ungureanu pentru 
pregătirea echipajului Temerarii, din com
ponența căruia s-au evidenția elevii Ange
lica Petre, Dorin Cutlnlcă, Daniela Rusan, 
Claudia Sirbu, Marius Vioreanu, Costinej 
Turbatu, Silviu Tudorache, Ștefan Andro- 
nache, Liviu Bocu, Liviu Stavrache.

Aspectul cel mai semnificativ ni se pare 
cel sugerat de prof. Sergiu Popa, secretar 
al C.J.E.F.S. Vrancea : „Ne bucură foarte 
mult succesul deosebit de care s-a bucurat 
acțiunea, ceea ce ne obligă s-o repetăm, în 
condiții regulamentare și de participare 
îmbunătățite, astfel ca spectacolele-concurs 
să devină o frumoasă tradiție a Dacladej 
pe meleagurile noastre".

Constantin MACOVEI

9.

■ ■■

i
3

MERGEM PE RISCUL NO.
Da, regulamentar, nu există 

nici un dubiu. O mașină care 
participă în campionatele de 
automobilism (raliu, viteză pe 
circuit sau în coastă) trebuie 
să fie prevăzută cu „roll-bar". 
Adică cu acele bare, montate 
în interior, care protejează 
pilotul și navigatorul în caz 
de accident, nepermițînd „tur- 
tirea" acoperișului. 
Prevederea cuprinsă 
în regulamentele in
ternaționale ca și 
ale federației noas
tre nu este deloc 
o... „joacă". Ea se

RESTANTE IN CONCURSUL
DE LUPTE PE ECHIPE
Duminică s-au disputat două 

întilniri restante din cadrul Con
cursului Republican de lupte 
libere pe categorii de greutate 
și echipe, întreceri ce trebuiau 
să aibă ioc în etapa a III-a.

CONSTANȚA. Concursul a fost 
dominat de sportivii de la 
Steaua, învingători în toate par
tidele susținute : 6—4 cu Hidro
tehnica Constanța, 7—3 cu Pro
gresul Brăila, 9—1 ou Oțelul că
lărași și 10—0 cu URBIS Buc. 
Echipa locală a obținut și ea 
trei victorii : 8—2 cu Progresul
Brăila, 7—2 cu Oțelul Călărași și 
10—0 cu URBIS București. Pro
gresul — URBIS 5—4 și cu Oțe
lul 5—5. Același rezultat de ega
litate s-a consemnat și în întâl
nirea Oțelul — URBIS. S-au re
marcat D. Prefit și P. Cruceanu 
(Steaua), N. Rășcanu, Gh. Ciu
percă (Hidrotehnica), S. Ungu- 
reanu și P. Negoiță (Progresul) 
șl frații Ciufulescu de la Călă
rași. (C. POPA

TG. MUREȘ, 
comportare au

— coresp.).
Cea mai bună 
avut-o compo- 

nențli formației Dinamo Brașov, 
învingători (chiar dacă, uneori, 
numai la limită) în toate cele 
patru meciuri : 5—5 (21—19) cu
Mureșul 
C.S.M.
Viitorul 
(21—19) cu Constructorul 
doara. Sportivii localnici 
comportat sub așteptări i 
(19—21) eu Constructorul, 2—8 eu 
C.S.M. Sf. Gheorghe și 2—8 cu 
Viitorul Gheorgheni. Constructo
rul — C.S.M. St. Gheorghe 7—3 
și 6—4 cu Viitorul Gheorgheni. 
C.S.M. — Viitorul 7—3. (C.
ALBU — coresp.).

Tg. Mureș, 
St. Gheorghe, 

Gheorgheni

6—4 CU
8—2 cu 

și 5—5 
I Hune- 

s-au 
5-5

LA

MULTI JUCĂTORI CU REALE PERSPECTIVE
(Urmare din pag 1) antrenori ca H. 

Morariu. I. Va-
făcut ca aproape an de an de 
pe meleagurile Mediașului să 
plece spre echipele de primă 
divizie a țării mulți sportivi 
valoroși. Vorbind despre echi
pele de băieți, trebuie să spu
nem. ca o constatare îmbucu
rătoare, că în toate au existat 
sportivi ou talie și gabarit im
presionante, cu evidente cali
tăți tehnice. Iată doar 
exemple : Constantin 
(C.S.Ș. 4 ICED) — 
Gheorghe Mureșan (C.S.Ș. Vii
torul Cluj Napoca) — 2,19 m, 
Horia Păun (C.S.Ș, Țîrgoviște) 
— 2.00 m, Mihai Corui (C.S.Ș. 
Mediaș) — 2,05 m, Bruno Ros- 
chnovsehi (C.S.Ș. 3
București) — 2,05 m. Și 
fost 
cieri 
face
tin
(C.S.Ș. 4 ICED), Cornel 
tescu (C.S.Ș. 3 Steaua). Mir
cea Ciobanu și Ernest Torda» 
(C.S.Ș. Mediaș). Antonie A- 
iexe (C.S.Ș. 1 Constanța). Deci, 
munca cu Juniorii a început 
să dea roade, meritul princi
pal pentru această bogată re
coltă revenind, fără doar și

cîteva
Popa

2,15 m,

Steaua 
nu au 
Apre- 

se pot.
singurii remarcați, 
la fel de pozitive 
și la adresa lui Constan- 
Dobre și Liviu Lazăr

Săf-

poate, unor 
Giurgiu, L.
Ieri an. M. Hondrilă ș.a. Rămî- 
ne doar ca acești pasionați ai 
meseriei (și nu numai ei) să 
continue munca de depistare, 
selecție și formare a jucători
lor, aceasta fiind singura cale 
de redresare a baschetului 
nostru care, iată, a demonstrat 
Că are resurse suficiente, ele 
trebuind doar călăuzite.

Disputa fetelor, deși foarte 
echilibrată, nu 6-a ridicat la 
cota valorică din anii trecuți. 
Aceasta nu înseamnă că la 
turneul final nu am văzut ju
nioare talentate, bine pregăti
te, multe dintre ele deja jucă
toare în echipe de „A" care 
pot asigura schimbul de mîi- 
ne al baschetului nostru femi
nin.

Sportive ca Laura Nițules- 
cu, Delta Sacerdoțcanu 
Rm. Vilcea). Cătălina 
Cristina Cristescu
4 Politehnica Buc.), 
Cristescu, Dana Zahiu
5 Rapid Buc.), Carmen Radi, 
Mioara Radu 
Ana Burusz 
Doina Tocală, 
chitov (C.S.Ș.

(C.S.Ș.
Hora, 

(C.S.Ș. 
Adina 
(C.S.Ș.

(C.S.Ș. Mediaș). 
(C.S.Ș. Arad), 
Florentina Ni- 

Tulcea) au reale

posibilități de progres, de per
fecționare a calităților fizice și 
tehnice, iar rolul principal în 
această direcție îl au șlefuitorii 
de talente de 
andru Moise 
noastră, unul 
buni antrenori 
românesc), Gheorghe Costa- 
che. Constantin Tătaru, Mircca 
Prică, Mircea Kosa etc.

în încheiere remarcăm orga
nizarea fără reproș asigurată 
întrecerii finale, care s-a con
stituit într-o adevărată sărbă
toare a baschetului nostru ju
venil. aplaudată eu căldură de 
asistență.

La sfîrșitul turneului au fost 
acordate cupe șl premii : Coș- 
geteri : Doina Tocală (C.S.Ș. 
Tulcea) 193 puncte. Antonio A- 
lexe (C.S.Ș. Constanța) 188 ; 
cei mai tehnici : Adina Crîs- 
tescu (C.S.Ș. 5 Rapid) și Ho- 
ria Păun (C.S.Ș. Țîrgoviște) ; 
cea mai tehnică 
C.S.Ș. Mediaș 
buni jucători 
Nițulescu (C.S.Ș. Rm. Vilcea) 
și Constantin Popa (C.S.Ș. 4 
ICED).

talia lui Alex- 
(după opinia 

dintre cel mai 
ai baschetului

echipă : 
(m) ; cei mai 
pivot : Laura

„MAȘINI GRLLE“ GIURGIU
(Urmare din pag. 1)

Cînd face această afirmație, 
maistrul Gabriel Tărăban, din 
secția Mecano-energetic, nu 
neglijează să scoată în relief 
și faptul că într-o bună mă
sură împlinirile colectivului se 
datoresc și sportului. Și expli
că de ce : „După ore intense 
de activitate, de muncă în 
producție, ne adunăm cu toții, 
cei foarte tineri și... mai pu
țin, pe terenurile de sport ale 
întreprinderii, 
nevoie, face 
noastră. Este, 
zență firească 
lui de fotbal, __  __ _
chipe se întîlnesc de mai mul
te ori pe sezon, derbyurile 
dintre Sculărie și Foraje sînt 
cele mai disputate. De fiecare 
dată există, chiar 
întreceri amicale, 
a fi primii, de a 
eșecurile. Vreau 
sportul iată, peste 
o are, de a ne destinde fizic, 
de a ne revigora, i__ 
sufletește, ne galvanizează am
bițiile. înt ecerea care există 
în producție este continuată și 
în afara acesteia..."

Ceilalți oameni ai muncii din 
întreprindere confirmă acest 
adevăr. Poate tocmai de aceea 
sportul, fotbalul, dar și hand
balul, șahul, atletismul, orien
tarea turistică sînt încurajate, 
îndrăgite de toată lumea. Nu 

„S® vrea nițmaidecît performan-

Simțim această 
parte din viața 

fie aceea, o pre- 
în jurul tcrenu- 
de pildă. 10 e-

și în aceste 
dorința de 

nu cunoaște 
să spun că 
calitatea ce 

*» 
ne călește

ță (doi șahiști din întreprin
dere posedă, totuși, categoria I, 
Ion Predescu și Ștefan Crețu, 
în timp ce Daniel Dinu este 
vicecampion național la navo- 
modele — clasa veliere, cate
goria D X, iar echipa de fot
bal — se cheamă Utilaje grele 
— se află printre fruntașe în Di
vizia C), se vrea sport pentru toți, 
competiția națională Daciada 
recomandă astfel de inițiative. 
De aici efortul conducerii în
treprinderii (prin ing. Lucian 
Iliescu și ing. Nicoiae Sin, 
care este și președintele aso
ciației sportive), de a Îmbogăți 
continuu baza materială a 
sportului, lingă terenul de fot
bal aflîndu-se acum cele de 
baschet, handbal și tenis, toa
te realizate prin forțe proprii. 
„Ne organizăm în așa fel îneît 
fiecare om al muncii din în
treprindere să poată fi prezent 
într-o activitate sportivă de 
masă" ne asigură tehnicianul 
Tudor Popazu, vicepreședintele 
asociației sportive. De aici, o 
strictă planificare, o conlucra
re cu toate secțiile și sectoare
le, pentru ca, literalmente, toa
tă lumea să ,5e mulțumită. 
Sportul trebuie să fie apana
jul tuturor".

înțeleasă astfel, concepută în 
acest mod, activitatea sportivă 
a celor de la „Utilaje grele" 
din Giurgiu se impune atenției, 
fiind un veritabil model pentru 
toate colectivele de oameni ai 
muncii din municipul și ju
dețul de la Dunăre..,

automoblllsmul 
„voci" care R< 
facă rabat în c 
această amena 
relata intrigat 
observator fedi 
Banatului, iar 
chipaje. mt 
veau roTi-bar 
La revizia teh 

pins 
nu r 
tă pr 
raent 
cur iu 
cum 
«iert.... __ referă la

securitatea alergătorilor și din 
această cauză nu se admite 
nici o abatere.

Că sînt utile se poate 
vedea din două întîmplări re
cente, din acest an. In Ra
liul Brașovului, de pildă, e- 
chipajul lider al Diviziei B 
(promovat în A în acest an) 
format din P. Prună și D. 
Ilie (Oltclt), dorind să facă o 
figură cît mal frumoasă, a 
forțat și s-a răsturnat. Spec
taculoasă a fost șl răsturna
rea echipajului C. Măcăneață 
— D. Banca (I.A. Dacia) „cap- 
coadă" cum se spune, în Ra
liul Deltei. Grație acestui 
roll-bar (evident, șl centurii 
de siguranță), nici unul din 
cei patru n-a fost însă acci
dentat...

Ei bine, totuși. In lumea

acolo să-i 
mitem să conc 
au venit) pe i 
necrezut!", 

într-adevăr.
„Fiți atît de a 
ți-ne să ne ac

Modest<

P.S. Iată dlr 
numele echipaj 
Bă" automobilis 
T. Budu — I. 
A. Carabulea ■ 
biu), Gh. Petr, 
eu (Slatina), ’ 
Hehn (Timișoa 
— I. Pop (Tg. 
su — P. Crișan 
Gh. Hoțea — 1 
A. Teodorescu 
vu (Slatina).

/n Divizia A de pi

SI ACUM, MECIURILE D• *»
Jocurile in seriile Diviziei A 

de popice s-au încheiat, dar 
marile confruntări abia acum 
încep. La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni au loc meciurile-tur pentru 
desemnarea echipelor campioane 
ale ediției 1987—1988. înainte de 
a da programul acestor întîlmri 
să vedem ordinea în clasamente 
a echipelor calificate pMtru 
disputele de departajare (locu
rile 1—6), cît și formațiile care 
au retrogradat sau urmează să 
susțină jocuri de baraj pentru 
menținerea în primul eșalon. 
Feminin, seria Sud : 1. Voința 
Ploiești 28 p, 2. Voința București 
26 p, 3. Laromet București 22 p, 
...9. Carpați Sinaia, 12 P 10. O- 
limpia București 8 p ; scria 
Nord : 1. Electromureș Tg. Mu
reș 28 p, 2. Hidromecanica Bra
șov 24 p, 3. Voința Tg. Mureș 
24 p (punctaveraj mai slab)...
9. Voința Oradea 12 p, 10. Der- 
magant Tg. Mureș 8 p : mascu
lin, seria Sud : 1. Gloria Bucu
rești 30 p, 2. Olimpia București 
26 p, 3. Carpați Sinaia 25 p... 9. 
Laromet București 8 p. 10. Chiin- 
pex Constanța 6 p ; seria Nord: 
1. Aurul Baia Mare 28 p, " 
lectromureș Tg. Mureș 22 
CFR Tg. Mureș 18 p... 9. 
noutiîaj Odorheiu Secuiesc
10. Victoria CFR Timișoara

Primele 3 clasate din seria Sud 
vor juca (tur-retur) cu cores
pondentele lor din seria Nord 
(atît la feminin, cît și la mascu
lin), iar ocupantele Jocurilor 10 
au retrogradat pe cînd forma
țiile de pe pozițiile 9 mai au o 
șansă prin meciurile de baraj 
cu echipele desemnate de cam
pionatul de calificare. Iată pro-

gramul jocuri! 
nie) : feminin 
Voința Ploiești 
Tg. Mureș (ar 
Tomescu, Bv 
3—4 : Voința I 
mecanica Bra 
Petre Brebane 
rile 5—6 : Lart 
Voința 
Mihai 
culin :
Mare — Glori 
tru — Emil Sc 
locurile 3—4 : 
— Electromure 
bitru — Toma 
locurile 5—6 : 
Carpați SSkMia 
lă Oprea,WWtij 
loc la 25 luni 
vor începe ia

(Urmare

2. E-
p, 3.
Teh-
14 p,
14 p.

în domeniul 
tă performanți 
tivă româneasi 
nați pași înal 
ajutînd efortti 
cîndu-se în 
biologică pent) 
formanță, în i 
că a antrenau 
cerea după efi 
unor mijloace 
susținer^. a 8 
accelet^^n n 
mentar^JRiin 
altitudine, a c

I 
I*
I
I*
I*
I
I*
I*
I*
I*
I
I*
I*
I*
I*
I*
I

JUDO. a FINALELE CAMPIONATELOR 
REPUBLICANE individuale desfășurate la 
sfîrșitul săiptamînii trecute la Arad au 
beneficiat de condiții excelente. Gazdele 
s-au străduit la capătul tanor eforturi 
lăudabile, ca ediția jubiliară (a XX-a) să 
se bucure și de un cadru pe măsură. Și, 
într-adevăr, s-a bucurat, Un merit deosebit 
l-au avut ing. Gheorghe Lică (președintele 
A.S. Petrolul ACMP), Eugen Roman (in
structor la C.J.E.F.S.). ștefan Mureșan 
(președintele C.M.E.F.S.) șl Ion Mureșan 
(antrenor la Strungul) • CU PRILEJUL 
finalelor acestei ediții a avut loc și o 
festivitate prin care s-a marcat aniversarea 
a două decenii de la înființarea F.R. ludo. 
Li s-au înmînat frumoase diplome de o- 
noare unui mare număr de antrenori și 
sportivi care au obținut însemnate succese 
în arena judoulul, activiști sportivi, arbi
tri ș.a. Intre aceștia, prof. Anton Muraru, 
secretar responsabil al federației, antrenorii 
Mihal Botez (Arad), Vasile Șerban (Ro
man), Gheorghe Gujbă (Făgăraș), Ovidiu 
Bucur (Sibiu). Ion Hantău. Iacob Codrea. 
Ioan Petrol și Sorin Arjoca (București). 
Alexandru Chirilă și Florin Vellci (Ora
dea), Florian Georgescu (Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej), judoka, de ieri și de azi 
— Constantin Nlculae, Big Șerban, Arpad 
Szabo (București). Mircea Frățică (Făgă
raș), Mihai Cioc (Brașov). Doru Hîrșan, 
Ionel șl Loghin Lazăr (Arad), arbitrii 
Viorel Tosun, Constantin Ciolan și Mihai 
Platon (București), Constantin Savu (Plo
iești) și mulți alții. (C. Ch.).
OINĂ c SPRE DEOSEBIRE de anii 

trecuțl, la recenta finală pe țară a cam
pionatului republican rezervat echipelor de 
juniori s-au înregistrat mai multe puncte 
suplimentare, tinerii oiniști fScînd ca mi
nuscula minge să poposească adesea în 
zona de trelsferturi sau peste linia de fund 
a terenului. Cei mai buni mînuitori ai 
bastonului ia „bătaia" mingii s-au dovedit 
a Ii Marcel Mărtinaș și petru Găl&țanu

(ambii de la Biruința Școala Gherăești. 
lud. Neamț), fiecare cu cîte 9 puncte su
plimentare • PASIUNE DIN TATA IN 
FIU... Petru Blaj — Dan Blaj, Gheorghe 
Georgescu — Mihai Georgescu. Aurel Bur
ci că — Ion Burci că, Ion Iridon — Remus 
Iridon, Gheorghe Anton — vasile Anton, 
ultimii fiind doar cîțiva dintre juniorii 
care merg cu pași siguri pe urmele pă
rinților lor, jucători activînd în echipe de 
performanță sau apreciați antrenori la di
ferite secții. • MAI MULTI SPECIALIȘTI 
prezenți la Cîmpulung-Muscel l-au consi
derat. pe Mihai Georgescu, de 14 ani, de 
la echipa Viața Nouă-Oltend (ju 1. Te
leorman) ca cel mai bun fruntaș al tur
neului final, ei aeționînd ca o adevărată 
„sfîrlează“. • PROFESORUL Toma Pră 
datu, cunoscut pentru competența cu care 
asigură secretari a tui la concursurile repu
blicane și internaționale de gimnastică, ofi
ciază de cîtva timp — la fel de eficient — 
și la competițiile sportului nostru național.
(Tr. I.).
POLO • GOLGETERUL turneului in

ternațional dotat cu „Cupa Carpați" a fost, 
la această ediție, Silviu Ceobanu, care a 
înscris 20 de goluri. Unele, prin frumoase 
execuții tehnice, altele, prin surprinzătoare 
șuturi din poziții în care mulți preferă 
pasa. Juniorul în cauză are, cum se spune, 
ochi, este agil și, nu in ultimul rînd. știe 
să conducă jocul, chiar dacă la acest ca
pitol mai are destule de învățat. Este în
tr-adevăr, o speranță, ca și colegii iui de 
„națională" și de club Constantin Ghiță 
(un stîngaci cu șut și multă îndrăzneală 
în joc) sau portarul Cristian Șerban (un 
posibiî urmaș al lui ...Mlha! simion, nu 
numai ca talie). Toți trei trebuie luați în 
grijă ca atare, fiind poate momentul pro
movării lor în „echipa mare" a Rapidu
lui. care — s-a văzut și la ultimul turneu 
al campionatului — tot ...întinerește. 
• CUPA pusă în joc a revenit pentru 
a treia oară consecutiv formației tarii

noastre, eare ia toate acest, 
a avut drept principală e 
echipa similară a Bulgarie 
fiece dată, pe locul doi. • 
după-amiază, șl duminică d 
spectatori puteau fi lesne 
ehiplerii naționalei de sen io: 
Hagiu, lonescu, Costrăș și 
minteau, probabil cu nosta 
s-au numărat în rîndurile 
la vîrsta lui Ccobanu, Geori 
geanu... (G. ROT.).

RUGBY • A FOST, îm 
trem de evident : sportul ci 
se află la el acasă pe Lit 
comisie constănțeană — 
printre alții, pe Tr. Pătrăhăi 
Naca, V. Chirr lojan, FI. < 
Oprea, Gh. Stoica, pe repr 
promovate C.F.R. — a făcut 
turl pentru ca săptămîna ruj 
să fie cît mai bine organiza 
re și pentru harnicul „dir 
curs" C. Cristăchescu). • 
fond ale noii reguli aplicate 
plonat au reieșit și cu aceț 
pildă, în finala de dumini» 
beneficiat de o lovitură de 
propriul „22 m“, la eare ( 
lor a izbutit un șut foarte | 
70 de metri. Chiar dacă 1 
atins pămintul înainte de 1 
țiul de joc („margine"), se ■ 
form regulamentului intern 
nerea de la tușă din locul 
mai că în noile condiții s-a 
indirectă de unde s-a șutat ' 
echipa care a greșit (inițial 
ciat de fază de eseu 1 ! • L 
(împliniți), Gh. Pujină, căipi 
Știința CEMIN. e mai activ și 
în joc ca-n tinerețe. Fruit 
• „BAROMETRUL" sportull 
oval e în creștere la Bais 
terenul actual nu e (încă) 
echipei. Poate, de acum înal 
ȚINEȚI acest nume : Dorin 
tor clujean de linia a tre 
astfel de îndemn vine din 
fost mare specialist al posti 
Stoica avem toate motivele 
pe rugbystuî Sn cauză, mal 
tualui arbitru a avut ocazia 
nu numai într-un singur ma



României44semifinalele

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
FĂRĂ CARTONAȘE

Gloria Buzău - Inter Vaslui 2-0 (1-0)

.1 | • STEAUA SPORTUL STUDENȚESC
Fosta divizionară „A" Gloria Buzău a întîlnit 

mimică pe Inter Vaslui, într-un meci care a 
lejuit celor prezenți în tribune un spectacol 

limitele

du- 
pri- 
fot-

& | • DINAMO VICTORIA
I
I

II 
li

Ieri, la prînz, la sediul federației de specialitate, s-au tras la 
sorți semifinalele Cupei României la fotbal, competiție desfășurată 
sub egida DACIADEI. Urna a stabilit următoarele meciuri;
• STEAUA — SPORTUL STUDENȚESC
• DINAMO — VICTORIA
Partidele se vor disputa la data de 15 iunie, pe stadionul „23 

August" din Capitală, jocul de deschidere (stabilit tot prin tra
gere la sorți) fiind Steaua — Sportul Studențesc.

In caz de egalitate, meciurile se vor prelungi cu două reprize 
a 15 minute fiecare, iar dacă egalitatea va persista se va apela 
la loviturile de la 11 m pentru departajare.

balistic de calitate, dinamic, echilibrat. în 
sportivității.

Pe un teren moale, pe alocuri băltit (a 
toată noaptea de sîmbătă spre duminică), 
reușesc să deschisă scorul, în min. 15 : o_ ____
ofensivă îl găsește pe TRANDAFIR în careul aglo
merat al oaspeților și acesta, printr-o „foarfecă" 
reușită, înscrie, tn continuare, cele două echipe 
atacă continuu (gazdele, în min. 17, 20 , 25 și 43, 
oaspeții în min. 35, 36, 37 și 38), nereuișind însă să 
înscrie.

După pauză, jocul e la fel de plăcut, oaspeții 
acțio.nînd periculos, mai cu seamă prin Stoica și 
Ionescu (foști jucători la Gloria). Gaz lele îi imită, 
apărările au miult de lucru, locui place, are cursi
vitate.

în min 72, Ton eseu trage de 'a 25 m, dar portarul 
,---- peste „transversală". In min. 74, la o

liberă executată de Mîndru, Stoica reu- 
trimită mingea spre poartă, dar, în ultin 
fundașul dreapta al gazdelor, o scoate de 
porții. în min. 81, Ursa si Profir, stasuri

plouat 
gazdele 
acțiune

strecurat cu abilitate 
scrie plasat. Pînă la 
este echilibrat, totuși, __ 
gazde. în min.. 35 și 36. prin același Dragn°.

Partea a doua a întîlnlril debutează JU o Imensă 
ocazie a echipei antrenate de Marian Bondrea în 
min. 48, cînd Radu II șutează slab, de ’a numa’ 5 
ta. Cu o mutare insoirată. Șoarece marcindu-1 strict 
pe Dragne, sibienlf temperează elanul gazdelor 
Ocaziile le gol devin mai frecvente la ooarta bucu- 
reșteană (min. 65 — Bîrsan. min. 72 — Radu II, 
tata- ,77 T Armenean). Abia ta min. 89 Dragne iz
butește să se desprindă de adversarul dire'" 
șutul său este blocat. Astfel, echina Mecaniică Fină 
t>.^.rd'e., un “are Punct la „adevăr" în ti,mp ce 
sioienii se pot co>nisâdera de pe acum în ..A".

A arbitrat bine C. Coreean ’Reșița).
MECANICA FINA : Vochin — Lică. BIVOLARU, 

Dumitra, Zamflrescu — Manea (min 62 Matei). 
Constantinovici, MARCEL STANESCU — NICA 
DRAGNE. Pîslaru (min. 72 P. Dumitru)

INTER ! v. Marcel — COTORA, Boar. M. ZAMFIR, 
Armeneam — ȘOARECE, VASÎI, MIHAI STANESCU, 
T’,1O"A "• Bolborea) — C. Zamfir (min. 46

printre fundașii centrali. în- 
finele primei reprize, locul 
cu două bune situații pentru

II Azi, in Divizia A

I
II 0 ETAPĂ Șl 

DE MARE
UN DERBY
INTERES

respinge 
lovitură 
sește să 
instanță, 
pe linia _____  _  ____ ____ „____________ ___
tn fata porții, ratează incredibil. în min. 82, același 
PROFIR, primind o minge în careu, o trimite jos, 
în colțul drept al porții, ridicînd scorul la 2—0 pe 
tabela de marcaj. în min. 83. tot Profir ratează 
înscrierea unui alt gol. trăgînd tn portar.

A arbitrat foarte bine Dan Pavet Manole (Bucu
rești) .

F.C. GLORIA : LAZAR — ROȘU. Marcu, P. Stoica 
(min. 8i Vasiliu), Tulpan — Mircea. ION VIOREL, 
PROFIR — Teodorescu (min. 46 Tuidoran), Tranda
fir, URSA.

INTER : ANTON — Ciobanu, NecuOai, MÎNDRU, 
BACIU — Ciochină. Tocarluc, Pachițeanu (min. 16 
Chirilă) — Lupu (min. 68 Ad. Dumitru), IONESCU. 
STOICA

JURCÂ (min. 81 
Bîrsani). Radiu II.

GAZDELE O
Tractorul Brașov

c.
Serban <ONESCU

REPRIZA DE BUN NIVEL
Sportul Muncitoresc Caracal

4-1 (3-0)
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Dens, finalul de sezon. Du
minică am asistat la sferturile 
de finală ale Cupei, ieri s-au 
tras la sorți semifinalele. Pînă 
la disputarea lor, iată, azi, 
reintră în actualitate CAMPIO
NATUL. O reintrare spectacu
loasă, cu un program de opt 
meciuri extrem de interesante 
în conjunctura acestui final 
de sezon atît de disputat în 
Divizia A, cu o partidă aș
teptată cu legitim interes, 
cum este cea dintre STEAUA 
și DINAMO, lată, a venit ziua 
directei lor întîlniri.

Au mai fost atîtea derbyuri 
între cele mai bune echipe ale 
noastre, dar parcă niciodată 
întîlnirea lor nu s-a situat la 
o asemenea cotă de Interes. 
Justificat, desigur. Justificat, 
prin poziția din clasament a 
celor două formații și, mai 
ales, prin excelentul bilanț cu

I
*

I
N

I*
I

Ca for metodologic al rețelei 
de medicină a culturii fizice 
din întreaga țară, Centrul de 
Medicină Sportivă s-a implicat 
în munca de perfecționare or
ganizatorică și metodică a re
țelei de specialitate, elaborînd 
materiale metodice cerute de 
Ministerul Sănătății, care acor
dă un sprijin permanent aces
tei mai tinere ramuri a medi- 
cinei.

Momentului festiv al sărbă
toririi Centrului de Medicină 
Sportivă i-a urmat organizarea 
celei de-a X-a Sesiuni științi
fice, cu tema generală : „Actua
lități în cercetarea științifică 
din C.S.M." (coordonator, dr. 
Andrei Demeter) și două mese 
rotunde pe temele : „Evaluarea 
capacității de efort la sporti’C'ii 
de performanță" și „Limita din
tre normal și patologic în cursul 
activității sportive de perfor
manță". Două teme generoase, 
de mare actualitate și interes 
practic pentru toți lucrătorii 
domeniului.

Această importantă reuniune 
științifică a fost onorată de 
prezența unor personalități ale 
vieții științifice medicale, Intre 
care prof. dr. doc. Marcela Pi
tiș, prof. dr. Ion Hăulică, prof, 
dr. Nicolae Teleki, prof. dr. 
Valentin Stroiescu, prof. dr. Ion 
Orha, conf. univ. dr. Ioan Dră- 
gan, conf. univ. dr. Mircea 
Ifrim șa.

Cea de-a X-a Sesiune științi
fică a Centrului de Medicină 
Sportivă s-a constituit — prin 
lucrările sale, ca și prin pers
pectivele anunțate — într-o tri
bună a muncii și creației con
sacrate tineretului sportiv, a 
tinereții tuturor vîrstelor.

care ele se prezintă la ora 
meciului : Steaua, 27 de vic
torii, doar 3 meciuri egale; 
Dinamo, tot 27 de victorii, 
două cgaluri și o singură in- 
frîngere ; ambele golaveraje 
puțin obișnuite, iar punctaje, 
peste așteptări: 57 și, respec
tiv 56 de puncte. Astăzi, deci, 
o partidă de care va depinde 
în cea mai niare măsură soar
ta titlului de campioană a ce
lei de a 70-a ediții a Diviziei 
A. Un meci pe care il aștep
tăm la cele mai înalte cote 
din punct de vedere al specta
colului, al fotbalului practicat, 
al deplinei sportivități.

în „umbra" acestui mare 
derby, azi, alte șapte partide 
(întîlnirea Corvinul — C.S.M. 
Suceava a fost amînată, pen
tru că hunedorenii joacă în 
Cupa Balcanică), tot atît de 
importante pentru echipele în 
cauză, pentru că vor fi șapte 
jocuri cu mari implicații, mai 
ales pentru partea inferioară 
a clasamentului, lupta pentru 
evitarea retrogradării rămînînd 
la fel de interesantă, deși au 
mai rămas doar, patru etape 
de disputat. La Ploiești, Pe
trolul întîlnește pe A.S.A. ți 
Petrolul speră. La București. 
Sportul Studențesc joacă cu 
F.C. Argeș, două echipe veci
ne în clasament, în „zona 
neliniștii". La Galați, meci 
pentru un loc în Cupa U.E.F.A., 
deși, deocamdată, craiovenii 
sînt la trei puncte de gălățeni. 
La Brașov, întîlnire importan
tă pentru gazde, care nici ele 
nu stau pe roze. La Timișoa
ra, un nou și dificil examen 
pentru studenții de pe Bega, 
coborîți pe locul 16. în Giu- 
lești, meci greu pentru Rapid, 
care nu mai poate face un 
pas greșit pe teren propriu, 
dar „U“ are și ea — în ul
timele trei etape — un pro
gram extrem de greu. în sfîr- 
șit, doar la Slatina 
aparent mai liniștit, 
ra în care F.C. Olt 
considera... liniștită.

Așadar, o etapă și
de mare interes! (Al. C.).

fonică PETRESCU

EVOLUȚIE DE EXCEPȚIE A ECHIPEI LOCALE
FEPA ’74 Birlad — F.C.M. Delta Dinamo Tulcea

6-0 (5-0)

Cei peste 5 800 de spectatori au avut prilejul de a 
urmări un joc de foarte bună calitate. în care 
vioara întîi a fost, de dieparte, echipa locală. Pre
luată cu 7 etape tn urmă de antrenorul Dumitru 
Dumitriu III, FEPA ’74 a confirmat si duminică as
censiunea ei din ultima vreme, avînd în prima ju
mătate de oră o evoluție de excepție, eu mult peste 
condiția sa din clasament. De altfel, în min. 27 
formația bîrlădeană conducea deja cu 5—0 ca 
urmare a unei ofensive dezlănțuite, cu atacuri în 
valuri, care au făcut k.o. greoaia apărare a tul
cenilor. Primele trei goluri, trase parcă la Indigo, 
l-au avut coautor pe Dumitru (un mijlocaș die 
mare travaliu, care si-a onorat evenimentul căsă
toriei sale dim după-amiaza aceleeașl zile printr-o 
evoluție mult aplaudată de public), ale cărui pre
cise centrări au fost fructificate de CIUCA (min. 
6, cu concursul portarului tulcean, total neinspirat 
în acea fază), BASALÎC (min. 19 — reluare impe
cabilă, cu capul, sub „transversală") și PETCU 
(min 23). La următoarele două goluri, contribuția 
determinantă și-a adus-o Basalic, prin pătrunderile 
Iui impetuoase șl pasele date, fructificate apoi de 
CTUCA (min. 25) și BULARDA (min. 27). Spre fi
nalul primei reprize, oaspeții și-au creat, la rîndui 
lor. trei mari ocazii de gol, dar portarul Zlatan 
(min. 30 și 44) șl fundașul central Ciurea (min. 39) 
s-au opus eu brio la suturile lui îamand'i si, res
pectiv, Paraschlv.

După pauză, gazdele au mal slăbit ritmul acțiu
nilor ofensive, dar au reușit totuși să majoreze 
scoruil la 6—0 (gol înscris în min. 60 de fundașul 
BULARDA eu capul, la un corner), treeîndu-și la 
activ și o bară (Mihăilă, în min. 50), în timip ce 
tulcenii sl-au întărit sistemul defensiv (prin intra
rea fundașului central luseln), eehilibrind uneori 
jocul în cîmp.

Arbitraj foarte bun al bucureșteanuiui M. Toncea. 
FEPA ’74 : Zlatan — BULARDA. DANU, Ciurea. 

cezar — DUMITRU. Anton (min. 40 Nedelcu), BA
SALÎC — Mihăilă, CIUCA, Petcu.

F.C.M. DELTA : Dascălu — Rusu. Pîrlogea, Că
tai (min. 46 IUSEIN). Dlnescu — Nedelcu. Maseu, 
Tftodi — Parascltiv. taimandi (mim. 63 Cuccrencu).

Constantin FIRANESCU

Ca orice echipă
nise în orașul de _ _____________ ,__ ___
a-si ameliora pasivul la „adevăr". Dar formația an
trenată de Marcel Goran s-a impus din start, prin 
valoare, ta fata partenerei sale. Tractorul evolutad 
la nivelul bunelor formații ale eșalonului secund. 
Impulsionați de coorionatorul Beleaua și de funda
șul de marcaj Hintea (mereu urcat în atac, fiindcă 
cei din Caracal au fost obligați să rămînă ne... 
metereze), brașovenii au punctat spectaculos chiar 
ta min. 11s atunci. Beleaua a șutat puternic Ia 
poartă, ta urma unei acțiuni individuale. Popescu a 
respins și A. VASILE a reluat în plasă : 1—0. zece 
minute mai tîrziu, tribunele aniaudă golul „vîrfu- 
!ui" de atac FI. VASILE : servit de Șișcă. acesta 
a pătruns printre fundașii centrali, după care l-a 
driblat și pe portar, majorînd scorul : 2—0. Acțiu
nile ofensive ale gazdelor vor curge ta valuri la 
poarta adversă, echipa Tractorul mărind mereu 
Strocuil și, dreot urmare. în min. 26 va fi 3—0, A. 
VASILE înscriind în colțul lung.

tn repriza a doua. însă (exceotînd finalul el eta i 
BELEAUA și-a relansat din nou echipa în atac, 
realizînd si ultimul gol al localnicilor : 4—1. ta 
min. 82), calitatea jocului a scăzut. Mai ales din 
vina Tractorului. Aceasta, muiltumită de scor a 
încetinit... motoarele, a fost de multe ori super
ficială ta apărare, dînd posibilitate oaspeților să 
..avanseze" și să realizeze golul de onoare <min. 
77 — DICUT).

Arbitrul Gh. Simcso (Deva) a condus foarte bine. 
TRACTORUL : Orban — Sișcă. Varga. HINTEA, 

Muresan — DUMITRESCU. Manta (min----  ' ' ‘
BELEAUA — A. VASILE, FL. 
beri). HANDREA.

SPORTUL MUNCITORESC .’ 
NU. Floricel. Creta. Puoăză 
— Patru, DICUT. ANTON — 
tei). Stan. Plotoagă.

care... speră, cea dim Caracal Ve
la Poalele Tîmpei cu intenția de

VASILE
46 Dumitriu). 
(min. 65 Fol-
— MOGOȘA'Popescu

(min. 57 Bărbulescu) 
Răducu (min. 46 Ma-

Stelian TRANDAFIRESCU

OASPEȚII
Metalul Bocșa

AL 16 iea
Mecanică Fină

O DEZILUZIE
Gloria Bistrița 1—0 (1-0)

JOC FĂRĂ INFRINGERE I
București - Inter Sibiu 1—1 (1-1)
partiției Mecanică Fină București

un meci 
tn
se

măsu-
poate

un derby

Coordonatele _______  _____ ...____________ __
Inter Sibiu (scor 1—1) erau cît se poate de clare : 
gazdele — avide de puncte în perspectiva retrogra
dării ; oaspeții — ambițioși de a trece si „al 
16-lea val" fără înfrîngere. Bucureștendl au început 
tn forță, cu combinații frumoase, el reușind o 
pidă deschidere a scorului. în min. 9: după exe
cutarea unui corner, Dragne — aflat la marginea 
careului mic — este faultat clar Ie Boar si NICA 
transformă cu precizie penaltyul just acordat 
Siblenii ripostează prompt prin cîteva atacuri tă
ioase și în mfn. 24 obțin egaiarea : mingea circulă 
pe traseul Jurcă — Radu H — VASÎI și ultimul,

Partida din seria a
Iul Bocșa si Gloria _____  _ _________ ___ „ 
în orasua do pe Bîrzava. avea mari implicații la 
cei do) „poli" ai clasamentului. Gazdele, apăsate 
de un —3 ia „adevăr" șl avînd spectrul retrogra
dării în fată. îsi doreau eu mare ardoare victoria 
pentru a se menține în eșalonul secund, oaspeții — 
aflați în „plasa" liderului seriei. F.C. Bihor — vi
zau si ei cele două puncte pentru a se menține în 
cursa promovării pe prima scenă fotbalistică a tării. 
Dar bistrițenii au deziluzionat. Gloria a acționat 
haotic, la întîrnplare. părtod o echipă apatică, de- 
busolată. avînd doar doi jucători ’are s-au străduit 
să tină „trena" disputei, fundașul Tătăran și por
tarul Naîati (acesta din urmă apărînd în ori-na 
repriză. 2—3 goluri ca și făcute). De partea cea
laltă. Metalul (la timonă cu ex-craioveanul N. Tl- 
lihoi) a fost... vioara întîi. Metalurgiștii au avut o 
prestație foarte bună, ei dominînd în majoritatea 
timpului de joc. avînd în Otiman (cel mai bun 
jucător de pe teren) omul care a .tras" toată echi
pa după el. De altfel. Otiman a fost șl coautorul 
singurului gol al partidei (min. 18), „șeptarul" boc- 
șenean executînd excelent o lovitură liberă din la
teral dreapta și fundașul JACOTA înscriind specta
culos. cu capul. Prin această înfrîngere. Gloria 
Bistrița îsi vede tn mare măsură diminuate sansele 
de promovare în Divizia A.

Arbitrul Dan Petrescu (București) a condus foar
te bine.

METALUL t Roșea

III-a transilvană cMnitre Meta- 
Bistrita, desfășurată duminică

Gloria

SELECȚIE LA VIITORUL BACAII
CENTRUL OLIMPIC DE FOTBAL VIITORUL BACAU . • 

organizează în zilele de 14, 15 și 16 iunie a.c., începînd -• 
de la ora 10. în complexul sportiv „23 August" din Bacău, “ 
o acțiune de selecție pentru jucătorii legitimați și nelegi- ’ 
timați născuți în anii 1972. 1973, 1974 și 1975.

Jucătorii reușiți la selecție vor beneficia de școlarizare *; 
în municipiul Bacău, cazare si masă gratuite. *’

Informații suplimentare la telefonul 931/42844

ca

DĂRAU Ă REALIZAT UN NOU RECORD NAȚIONAL
tn cadrul pregătirilor pentru 

mitingul internațional Berlin 1988, 
campionul de necontestat al tur- 
fului, Rarău, a realizat în re
uniunea din 29 mal un excepțio
nal record de l:18,l/km, cu a- 
proape 2 secunde mai bun de- 
cît vechiul record ce aparținea 
lui Talion din 1969. Demarînd 
puternic din start șl mergînd 
excelent pe partea opusă a tri
bunei, cînd șl-a spulberat 
versarii, Rarău ar fi putut 
realizeze un record și mai

ad- 
să 

_____  , ___ bun 
dacă ar fi fost forțat și pe li
nia dreaptă la sosire. Merite deo
sebite pentru această performan
ță revin antrenorului său, G.
Tănase, care este, de altfel, un

specialist al valorilor de talie 
continentală. Așteptăm acum ca 
la Berlin component!! lotului na
țional, în frunte cu Rarău, dar 
avîndu-1 printre ei și pe Vadu, 
campionul cailor de 4 ani, să 
confirme valorile cu care sînt 
creditați. Dorim mult succes tu
turor celor ce vor participa la 
acest important eveniment hipic, 
printre ei aflîndu-se și doi dri
ver! amatori. în premieră națio
nală CB. Manea Șl G- Buznea).

Din ultimele două reuniuni 
desfășurate am mai remarcat vic
toriile lui Craidon. Ka tali na. 
Recrut, Zenaida, Sinoe și Anin. 
Astfel, Recrut (participant și el 
ia mitingul de la Berlin) a b>-

vins în 
valoros 
Tănase 
ziția de lider. Deși s-a 
pat eu un lung galop (circa 50 
de metri). Katalina a învins în
tr-un final de excepție, pe Di
nar și Sebeșel. care s-au văzut 
nevoit! să se recunoască învinși, 
V. Pătrașcu prezentînd-o în mare 
progres. Vlcecampionul anului 
1937 N. Nicolae ne-a prezentat-o 
tn bună formă pe Didina, care 
anunță o mare carieră hipică. 
Zenaida la valoarea ei cea mai 
bună, și Song au completat bu
chetul celor trei succes cu care 
N. Nicolae a revenit pe locul se
cund în clasament. Craidon a

cursa de fond, cu 
record da 1:24,l/km, 
consolldlndu-și astfel 

handica-

un 
G.

po-

VASÎI și ultimul,

___________ SANDU. JACOTA, SCUlici, 
Laioș — Costache (min. 56 Talpeș), OȚIMAN (man. 
87 Rusz). Dogan,. Portic — PLAVIȚIU Emil Marisn.

GLORIA î NALATI — I. Nicolae. Cervenschi, 
TĂTĂRAN, Bagiu — Costin. Roman, Florea, Moga 
— Soare, Manea.

Aurei PAPAîJIE

minsiMTU w stai loio-pooNosooin mronntuA
• Tragerea săptăminală PRO- 

NOEXPRES de astăzi, miercuri, 
8 iunie, va avea loc în Bucu
rești, in sala clubului din str. 
Doamnei 
ora 15,50. 
unile de 
pe programul I, la ora 16,15. De 
asemenea, numerele extrase vor 
fi transmise și în reluare, pe a- 
celașl program, la ora 23.05 și 
mîine, joi, 8 iunie, la ora 8,55.

nr. 2. inccpînd de la 
Aspecte de la operațl- 
tragere vor fi difuzate

• ASTĂZI și MÎINE mal pot 
fi procurate bilete cu numerele 
favorite la tragerea obișnuită 
LOTO de vineri, 10 iunie. Rea
mintim că numărul șanselor spo
rește în raport direct proporțio
nal cu numărul variantelor juca
te.
• Nu uitați că, in permanență, 

LOZUL IN PLIC vă poate re
zerva surprize dintre cele mal 
plăcute : nelipsitele ciștiguri în 
autoturisme, alături de numeroa
sele și importantele cîștiguri în 
bani. Așadar, oriunde vă aflați, 
jucați la LOZ ÎN PLTC !

«BANIrealizat recordul de 1:24, «/ion 
cu care a intrat și el în rîn- 
dui trăpașilor noștri de valoare, 
iar Anin, după o suită de bune 
performanțe. a stabilit un nou 
record al carierei, C, Chiș con- 
ducîndu-i în stilul care l-a con- 

Am mal retinut 
.................. tn

Ca-
sacrat. ___ __ __
victoriile obținute de Gruia, 
revenire de formă, Savina, 
sian. care cu B. Manea în suilky 
a învins într-un nou record, și 
Runc, care — condus de P. 
Enache — a devenit de o doci
litate greu de anticipat, produ- 
eînd surpriza cea mare a ulti
melor reuniuni.

A. MOSCU

• CIȘTIGURILE CON
CURSULUI PRONOSPORT DIN 
5 IUNIE 1988. Categoria 1 (13 
rezultate) : 19 variante 100% a 
2.564 lei și 540 variante 25% a 
641 lei ; Categoria 2 (12 rezul
tate) : 278 variante 100% a 178 
lei și 9.639 variante 25% a 44 
lei: Categoria 3 (11 rezultate) s 
1.820 variante 100% a 44 lei și 
.65.248 variante 25% a 11. lei.
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SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
Moscova:

SCHIFISTELE ÎNVINGĂTOARE

MOSCOVA, 7 (Agerpres). La 
regata internațională de cano
taj academic de la Moscova, 
echipajul feminin al României 
de schit 4 cu vîsle s-a clasat 
pe primul loc, cu timpul de 
G:30,30, urmat de Cehoslovacia 
— 6:33,40 și U.R.S.S. — 6:38.80. 
In proba de schif dublu, vîsla- 
șele române au ocupat locul 
doi.

în proba masculină de schit 
4 plus 1, echipajul României 
s-a situat pe locul al doilea.

Tașkent :
INOTATOAREA 

LUMINIȚA DOBRESCU 
A CÎȘTIGAT DOUA PROBE

MOSCOVA, 7 (Agerpres). tn 
concursul internațional de na- 
tație de la Tașkent. sportiva 
română Luminița Dobrescu 
s-a remarcat cîștigînd două 
probe : 200 m liber tn 2:01,94 
și 400 m liber tn 4:19,97. La 
rîndul său, Alexandrina Croi- 
toru a terminat învingătoare 
în proba de 100 m spate, 
cronometrată cu timpul de 
1:05,20,

Havana :
SAHISTUL C. IONESCU 

PE LOCUL SECUND

HAVANA, 7 (Agerpres). Lș 
Havana s-a încheiat turneul 
internațional de șah „Memo
rialul Capablanca", organizat 
cu prilejul împlinirii a 1Q0 de 
ani de la nașterea lui Jose 
Râul Capablanca, celebrul șa- 
hist cubanez, care a deținut 
titlul de campion mondial în 
perioada 1921-1927. Printre

In meci amical de handbal

METALUL BISTRIȚA — SELECȚIONATA R.P. CHINEZE 26 30
BISTRIȚA, 7 (prin telefon). 

In cadrul turneului pe care îl 
întreprinde în țara noastră, se
lecționata masculină de handbal 
a R.P. Chineze a întîlnit, marți 
după-amiază, echipa Metalul 
din localitate. La capătul unui 
meci în care oaspeții l-au do
minat în cea mai mare parte, 
scorul le-a fost favorabil cu 
30-28 (17—11). Handbaliștii chi
nezi au condus din primul mi
nut în urma unor faze specta
culoase. După 5—7, în min. 10, 
bistrițenii forțează și egalează : 
8—8, min 15, dar oaspeții se 
impun în continuare și la pau
ză diferența pe tabela de scor 
s-a majorat la șase goluri. In

IA ÎNCHEIEREA DIVIZIEI A Șl A „CUPEI ROMÂNIEI" IA HANDBAL (f)
(Urmare din oao 1)

ția pe care o merită, chiar 
dacă pretențiile valoroasei 
formații (și nu în total nejusti
ficate) antrenate de loan 
Gherhard vizau locul secund 
sau chiar titlul național. Să 
notăm. în această ordine de 
idei că Maria Verigeanu a a- 
vut un sezon de excepție, de- 
monstrînd că talentul său a a- 
juns la o maturitate benefică 
echipei sale de club și în mod 
deosebit „naționalei". Ca și 
virtuozitatea cunoscutei Edil 
Torok, a mai tinerei coechi
piere Liliana Bloju. ca și a 
Celei care de ani și ani oferă 
siguranță în poarta formației 
sale și a echipei reprezenta
tive. Doina Rodeanu. Vorbind 
despre portari, la Chimistul 
activează Si Carmen Moldovan, 
talentată muncitoare și care 
bate ou insistentă la Dorțile e- 
chipei naționale.

Rulmentul Brașov (locul pa
tru) a avut mai ales la fina
lul campionatului, o compor
tare de-a dreptul de neînțeles, 
cauzele multor înfrîngeri sțînd. 
duoâ opinia noastră. într-o a- 
numitâ delăsare a conducerii 
secției șî a tehnicienilor, dar 
și în unele disensiuni (obser
vate de noi) în interiorul e- 
chipel.

fruntașii întrecerii s-a numă
rat și 
nescu, 
lea in 
din 11 
dă C.

românul Constantin lo 
clasat pe locul al doi 
grupa maeștrilor, cu < p 
posibile. în ultima run 
lonescu a remizat cv 

Arencibia. în clasamentul fi
nal primul loc a fost ocupat 
pe Tolnay, cu 7,5 p. în grup? 
marilor maeștri a cîștigat Z 
Azmaiparașvili, cu 8 p, iar in 
turneul feminin pe locul întii 
s-a situat Nino Gurieli, cu 7 p

MADRID. 7 (Agerpres) După 
cum s-a anunțat Campionatul 
European de șah-rapid, dispu
tat la Gijon (Spania), a fost 
cîștigat de fostul campion 
mondial Anatoli Karpov 
(U.R.S.S.), cu 10 puncte din 11 
posibile. La turneu au pârtiei 
pat peste 200 de concurenți, șa
hiștii clasați în primele 45 de 
locuri urmînd să participe tn 
luna august, la Tokio, la Cam 
pionatul intercontinental de 
șah-rapid. Printre cei calificați 
se numără si Mihai Ghindă 
(România).

CEA MAI BUNĂ

A SEZONULUI
NEW YORK, 6 (Agcrprcs). 

Cu prilejul unui concurs inter
național desfășurat la Los An
geles, atletul american Roger 
Kingdom a stabilit cea mai 
bună performanță mondială a 
sezonului în proba de 110 m 
garduri, cu timpul de 13.30. In 
cursa de 100 m victoria a re
venit campionului olimpic Cari 
Lewis (S.U.A.). cu 10.13, iar In 

repriza a Ii-a, aspectul meciu
lui nu se schimbă, gazdele reu
șind doar să reducă din dife
rență. A fost un meci plăcut, 
antrenant, care a satisfăcut exi
gența publicului spectator. Mar
catori : Giurgiucă 6, Irimieș 5. 
LSchner 3, M. Dan 2, Bejan 2, 
Moldovan 2, Furdui 2, Țermu- 
re și Fejer cite un gol, respec
tiv Wan Xindong 7, Liu Dian- 
fong 5. Guo Weidong 5, Zhao 
Zhongwen 4, Yan Tao 3. Ma 
Haiyong 2, Liu Dedang 2, Lu 
Wanhong 2. Au arbitrat bine : 
Șt. Stoica șl Gr. Bolocan, din 
Brașov.

FL. TOMA — coresp.

TEROM Iași (5) dispune de 
resurse mult mai mari decît 
poziția ocupată în clasamentul 
final, cum s-a văzut cu deose
bire in partea a doua a cam
pionatului, ca și în partidele 
semifinale din „Cupa Româ
niei". Antrenorul Cornel Bă- 
duleseu, conducerea secției 
de handbal (președinte, Dan 
Irimiciuc). organele locale ie
șene, cu toții sînt lingă aceas
tă „explozivă" echipă. Avem 
certitudinea că viitoarea ediți' 
de campionat va aduce pentru 
TEROM... poziții mai bune in 
clasament.

Dacă Rapid si Constructorul 
Timișoara (6 și 7) erau sigure 
de ..pozițiile de mijloc" ale 
clasamentului final, avind în 
componență elemente valo
roase și antrenori de certă 
profesionalitate. Confecția 
București (8), cu Vasile Măr- 
gulescu la cirmă. cu jucătoare 
valoroase, deși unii le-au con
siderat pierdute pentru hand
bal (o amintim doar pe Nicu- 
iina Preoțescu, adevărat creier 
al Confecției) are certe dispo
nibilități pentru a urca în vii
torul campionat, ceea ce s-ar 
fi putut intîmpla si acum dacă, 
în final. Rodica Grigoraș nu ar 
fi lipsit de la cîteva partide 
decisive.

în sfîrșit, să notăm că ulti

ECHIPELOR
BULGARIEI

MECIUL
DAVIS“

COMPONENȚA 
ROMÂNIEI Șl

PENTRU
DE „CUPA
Săptămîna aceasta, de vineri 

pînă duminică, la arena „Aka- 
demic" din Sofia se va disputa 
meciul de „Cupa Davîs“ — 
Zona Euro-africană B, grupa I 
— dintre reprezentativele Bul
gariei și României. O partidă 
de maximă importanță, forma
ția cîștigătoare rămînînd în a 
ceeași „zonă", iar învinsa ur
mînd să retrogradeze. Echipa 
țării noastre este formată din 
Florin Segărceanu, Adrian 
Marcu, Mihai Vanță și George 
Cosac. Antrenor și căpitan 
nejucător, Gheorghe Boaghe

Componența formației țării 
gazdă: Krasimir Lazarov, Iu
lian Stamatov, Ruslan Rainov 
și Milen Velev. Căpitan neju
cător : Kiril Iașmakov.

Va arbitra elventianul Jiirsen 
Buttkus.

PERFORMANȚĂ

LA 110 m.g
proba de 3000 m obstacole, pe 
primul loc s-a situat kenyanul 
Julius Kariuki — 8:2198

• F.C. Porto — Benfica 3—0 în ultima etapă a campionatului por
tughez! • Newell’s Old Boys, noua campioană a Argentinei • 

Câștigătoarea Cupei U.E.F.A., în finală la Tokio

• CAMPIONATUL portuga
liei s-a încheiat cu victoria e- 
chlpei F. C. Porto — 66 p, ur
mată de formațiile Benfica Lisa
bona — 51 p și Belenenses — 
48 p. Rezultate înregistrate în 
ultima etapă : F. C. Porto — 
Benfica 3—0 : Sporting Lisabona 
— Penafiel 7—0 ; Covllha — A- 
cademica 0—1 ; Elvas — Sal- 
gueiros 3—0 ; F. C. Braga — 
Chaves l—o : Portimonense — 
Espinho 1—0 ; Varzlm — Bele
nenses 1—1 ; Setubal — Farense 
0—o ; Maritimo — Rlo Ave 0—0 ; 
Boavista — Guimaraes 3—0.

• IN ultima etapa a cam
pionatului Argentinei s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
Union Santa Fe — Racing Cor
doba l—o ; Racing Club — Fc- 
rrocarril Oeste 1—0 ; Boca Ju
niors — Rosario 2—0 : Newell’s 
Old Boys — River Plate 2—0 ; 
San Lorenzo — Velez Sarsfield 
0—0 ; Argentinos Juniors — In- 
dependiente 2—1. Clasament fi

mele patru clasate, Hidroteh
nica, Dorobanțul Ploiești, 
C.S.M. Independența Sibiu și 
Oțelul Galați s-âu angajat în
tr-o luptă acerbă pentru a se 
salva de la retrogradare. Au 
reușit doar primele două. Și 
este cert că ele meritau aceas
tă „recompensă", după 22 de 
meciuri, intr-un campionat 
tumultuos. Soarta le-a fost 
potrivnică tinerelor și talen
tatelor handbaliste de la Sibiu 
(revenirea lor în prima divizie 
nu o punem Ia îndoială) dar 
mai ales celor de la Galați, 
foarte bine instruite și. mai a- 
les. tinere și dornice de afir
mare. Poate că și un concurs 
neprielnic de împrejurări să 
fi contribuit la eșecul celor 
două echipe, poate și unele a- 
ranjamente (chiar dacă argu
mentele concrete ne lipsesc) 
și — trebuie spus răspicat — 
și o manieră de arbitraj deloc 
asemănătoare celei care se 
practică pe plan internațional, 
tn această privință. sîntem 
siguri că federația de resort 
își propune o analiză temeini
că. cu atît mai operativă și 
mai eficientă, ou cît secretarul 
responsabil al forului nostru 
handbalistic a promis într-un 
interviu acordat ziarului că nu 
va mai tolera nici un fel de 
arbitraj părtinitor pentru o e- 
chipă sau alta.

0 PREMIERA NEOBIȘNUITA

de or- 
• al o-

J Se poartă din ce în ce
■ mai mult exclusivitatea în 
J transmisiile sportive impor-
■ tante. în cazul Jocurilor O- 
J limpice, tratativele dintre
■ o comisie specializată a 

!■ Comitetului Internațional O- 
1! limpic și anumite companii 
!■ de televiziune încep cu mul- 
■î tă vreme înaintea eveni- 
[■ mentului însuși, sînt adesea
■ î dificile și îndelungate su- 
;< mele în discuție 
ij deloc neglijabile: 
£ ele constituie chiar
■ J una dintre sursele
•, importante ale ve- 
I > niturilor încasate < 
«J ganismul diriguitor ... _
J» limpismului modern. Și alte 
«J competiții, campionate mon- 
Ji diale ori europene, turnee
■ ■ demonstrative de tenis, 
•I curse de Formula 1 ori de 
,J ambarcațiuni în jurul lumii 
’ ■ sînt negociate de organiza- 
!■ tori în beneficiul uneia sau
■ J alteia dintre marile companii 
J ■ T.V. ale lumii.
;• Recent însă, un caz aparte 

a atras atenția lumii spor- 
;■ tive. Două companii de te-
■ J leviziune din Republica Fe- 
'■ derală Germania, A.R.D. și

Z.D.F., au intrat în conflict 
J ■ pe tema unei situații ale 
i! cărei consecințe sînt. deo- 
«, camdată, imprevizibile. își 
I • dispută și ele o exclusivi- 
■! tate. Dar obiectul certei nu 
j este unul obișnuit ci... vo- 
!j cea celui mai rapid om din 
!j lume, sprinterul canadiano- 
I> Jamaican Ben Johnson! Mai 
I precis este vorba despre 

orice eventuale declarații 
pe care Big Ben le poate 
oferi în direct telespectato-

d ia ne TURUL CICLIST
AL ITALIEI

nai : 1. Newell’s Old Boys —
55 p; 2. San Lorenzo — 49 p ; 3. 
Racing Club — 48 p.

• FINALA TURNEULUI de la 
Tokio se va disputa între echipa 
vest-germană Bayer Leverkusen, 
deținătoarea ..Cupei U.E.F.A.", si 
formația braziliană Flamengo 
Rio de Janeiro. In ultimele me
ciuri din preliminarii, Bayer Le
verkusen a învins cu 1—0 <0—0) 
selecționata Japoniei, iar Fla
mengo a terminat la egalitate : 
1—1 (0—1) cu echipa R. P. Chine
ze.

• rezultate înregistrate în 
turneul feminin ce se desfășoa
ră tn diferite orașe di î R. P. 
Chineză : Brazilia — Thailanda 
9—o ; Norvegia — Australia 3—0 ; 
Suedia — Japonia 3—0 : R. P. 
Chineză — Cote d’Ivoire 8—1 ; 
Canada — Olanda t—1.

• IN PRIMA ZI a turneului 
pentru tineret de la Toulon, se
lecționata U.R.S.S. a dispus cu 
scorul de 2—o (1—0) de formația 
Marocului, iar reprezentativa 
Angliei a învins cu 2—1 (2—0)
echipa Mexicului.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •

ATLETISM • In ultima zi a 
campionatelor universitare ale 
S.U.Â., desfășurate la Eugene 
(Oregon), Thomas Smith a cîști
gat proba de săritură în înălți
me, cu 2,33 m, sprinterul Joe 
Deloach a trecut primul linia de 
sosire In cursa de 100 m in 19,03, 
iar Danny Everett s-a situat pe 
locul întii la 400 m cu 44,52. Re
zultate din concursul feminin : 
100 m : Gail Devers — 10,86 (vtnt 
favorabil) ; 400 m : Rochelle Ste
vens — 51,23 ; 100 m garduri : 
Linda Tolbert — 12 02.

ALPINISM • După cum se a- 
nunță din Katmandu, alpinistul 
englez Stephen Venables a reu- 
șit să escaladeze vîrful Everest 
(8 348 m), fără mască de oxigen 
și pe versantul estic, refăcînd 
traseul urmat de Hillary șl Ten
sing, în premiera lor pe „aco
perișul lumii" din anul 1953.

AUTOMOBILISM • Raliul dis
putat în Franța a revenit pilo
tului francez Francois Chatriot 
(„BMW";, urmat la 11 secunde 
de Italianul Fabrizio Tabatorl 
(„Lancia-Delta"). • Cursa de la 
Lexington (Ohio) a fost ciștlgată 

de pilotul american Geoff Brab
ham („Nissan"), cu o medie o- 
rară de 161,55 km. Pe locul se
cund s-a situat concurentul vest- 
german John Nielsen („Jaguar").

BASCHET • Turneul masculin 
de la Atena ș-a Încheiat cu vic
toria reprezentativei Iugoslaviei, 
care r întreeut tn finală cu sco
rul de 84—76 (51—34) formația 

rilor din această țară, înce- 
pînd de la 1 ianuarie 1988 
și pînă în ziua începerii 
Olimpiadei de vară de la 
Seul. Prima dintre cele 
două societăți vest-germane 
și-a asigurat, bineînțeles, în 
urma unor negocieri, proba
bil bine clătite exclusi
vitatea, a doua însă a pro
testat puternic, văzîndu-se 
lipsită de posibilitatea de a 

oferi publicului un 
subiect de actuali
tate și de interes. 

Cum este vorba 
despre o premi

eră în materie, cînd nu 
un eveniment, ci un spor
tiv, adică un om, este dis
putat în acești termeni, în- 
tîmplarea nu poate trece 
neobservată. Va fi posibil 
ca, în viitor, marii perfor
meri să devină proprietatea 
uneia sau alteia dintre 
companiile T.V.?

Reacțiile — îndrituite — 
împotriva acestei noi ten
dințe n-au întîrziat să ți
pară. Și e normal să fie 
astfel. Pentru că performeri 
de calibrul Iui Ben Johnson, 
ca de altfel toți marii spor
tivi ai lumii, .sînt, dacă 
vreți, valori ale umanității 
modele pentru tînăra gene
rație, prilej de Incîntare es
tetică si deci, persoane du 

Mice. A-i pune la cheremul 
uneia sau a alteia dintre 
companiile T.V. înseam
nă a priva milioane de oa
meni de bucuria de a-i privi 
și de a învăța ceva de Ia ei.

I

< 
Ii I

Radu TIMOFTE

ROMA, 7 (Agerpres), Dispu
tată pe traseul Spandigno — 
Merano (82 km), etapa a 15-a 
a Turului ciclist al Italiei a 
revenit rutierului francez 
Jean Paul-Bernard în 2h07. In 
clasamentul general individual 
continuă să conducă A. Hamp- 
sten (S.U.A.), urmat de olan
dezul Breukink — la 46 s și 
elvețianul Zimmerman 
la 3:50

CUPA MONDIALĂ

DE TIR DE LA MUNCHEN
In Cupa Mondială de tir de la 

MUnchen, proba de pistol viteză 
a revenit lui R. Schumann (R.D. 
Germană), cu rezultatul de 694 
p, Comeliu Ion clasîndu-se pe 
locul 8, cu 6M p. Proba de pistol 
cu aer comprimat a fost cîștl- 
gată de trăgătorul sovietic Igor 
Basinskl, cu 689,1 p, Iar cea de 
pușcă liberă 3 x 40 t iul R. Foth 
(S.U.A.). cu 1276,0 p. Ana Molu- 
hina (U.R.S.S.) s-a clasat prima 
la pușcă cu aer comprimat to- 
tallzînd 499,1 p.

Greciei. In meciul pentru locu
rile 3—4, echipa Italiei a învins 
cu 102—87 (50—38) o selecționată 
din S.U.A.

BOX • La Viena a avut loc o 
gală ce a cuprins și meciul pen
tru titlul mondial la categoria 
„supei- welter" (versiunea CMB), 
între iugoslavul Edlp Sekovicl și 
americanul Briant Grant. Victo
ria a revenit lui Sekovlci. prin 
k.o., în prima repriză.

CICLISM • A 40-a ediție a 
competiției Dauphine Libere" a 
fost ciștlgată de rutierul spaniol 
Lul3 Herrera, urmat de elveția
nul Ruttlmann — la 2:07. Ul
tima etapă, desfășurată contra- 
cronometru Individual pe distan
ța de 27 km, a revenit iul 
Herrera.

SĂRITURI IN APA • Proba 
masculină de platformă din ca
drul concursului de la Seul a 
revenit campionului olimpic 
Greg Louganis (S.U.A.). cu un 
total de 688,68 p. L-au urmat 
Tan Liangde (R. P. Chineză) — 
625,44 p, Kent Ferguson (S.U.A.) 
— 598,26 p și Serghei Lomanovskl 
(U.R.S.'S.) — 585,99 p.

TIR • Cu prilejul unui con
curs de tir cu arcul desfășurat 
la Raumo (Finlanda). sportivul 
finlandez Tomi Poikolainen a 
stabilit un nou record mondial 
tn proba de la distanța de 70 m, 
cu rezultatul de 343 puncte. Ve
chiul record era de 432 puncte 
șl aparținea, din anul 1985. ame
ricanului Richard McKinney.
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