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Etapa a 31-a a Diviziei A de fotbal

3-3 ÎN ETERNUL DERBY. CURSA CONTINUĂ!
• Oțelul Galați (4—2 cu Craiova) — la un pas de... Cupa U.E.F.A. • Superioritate 

netă a echipelor-gazdâ: 15 puncte din 16 I • Sportul Studențesc, victorie importantă 

in extremis • Petrolul (1—0 cu A.S.A.) continuă să spere

REZULTATE TEHNICE CLASAMENT
Steaua - Dinamo 3-3 (1-1) 1. STEAUA 31 27 4 0 104-18 53
Petrolul - A.S.A. Tg. Mureș 1-0 (0-0) 2. Dinamo 31 27 3 1 90-23 57
Rapid - „U“ Clui-Napoca 2-0 (0-0) X Victoria 31 17 3 11 53-37 37
„Poli* Timișoara - Flacăra 3-1 (1-0) 4. Oțelul 31 17 3 11 46-40 37
Sportul Studențesc - F.G Argeș 2-1 (1-1) 5. Univ. Craiova 31 14 4 13 49-47 32
Oțelul - Univ. Craiova 4-2 (2-0) 6. Flacăra 31 12 6 13 35-42 30
F.C.M. Brașov - Victoria 3-2 (0-0) 7. Corvinul 30 12 4 14 46-52 28
F.C. Olt - S.C. Bacău 2-0 (1-0) 8. F.C. Olt 31 12 4 15 38-48 28

Meciul Corvinul - C.S.M. Suceava se va disputa 9. F.C.M. Brașov 31 11 5 15 44-45 27
la 15 iunie. 10. A.S.A. Tg. M. 31 13 1 17 45-57 27

ETAPA VIITOARE (duminică 12 iunie) 11. Rapid
12. Sportul Stud.
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31-48
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25

victoria — Sportul Studențesc (0-1) 13. „U“ Cluj-Napoca 31 9 7 15 36-50 25
S.C. Bacău — Petrolul (0-0) 14. S.C. Bacău 31 9 7 15 32-50 25
Univ. Craiova - F.C. Olt (2-3) 15. F.C. Argeș 31 9 6 16 33-44 24
C.S.M. Suceava — Oțelul (1-5) 16. „Poli* Timișoara 31 9 6 16 31-45 24
Dinamo — Corvinul (3-2) 17. Petrolul 31 9 6 16 20-44 24
F.C. Argeș
„U“ Cluj-Napoca 
A.S.A. Tg. Mureș

- Flacăra
- Steaua
- F.C.M. Brașov

(0-1) 
(0-5) 
(2-1)

18. C.S.M. Suceava 30 8 5 17 29-62 21

„Poli” Timișoara - Rapid (0-1) Cronicile etapei, in pag. 2 -3

Campionatele Nafionale de scrima

FINALĂ ANIMATĂ LA SABIE
în sala de scrimă din 

localitate, „serialul" competi
țiilor de nivel republican de
dicate seniorilor a continuat 
cu etapa a doua, decisivă, din 
proba individuală de sabie, în 
urma căreia au fost stabiliți 
cei mai buni sabreri din țară 
pe acest an.

După etapa I, pe primele 8 
locuri se aflau Chiculiță (30 p), 
Găureanu (28), Szabo (26), Pop 
(24), Florea (22), C. Marin (21), 
Nuță (20) și Dinu (19). Dintre 
aceștia, deși n-a reușit să se 
califice și in etapa a ÎI-a prin
tre primii 8, brașoveanul Gău
reanu a rămas în cursa pen
tru podium, ăcumulînd în cele 
două etape 45 p. Același lucru 
l-a reușit și Costache, acesta, 
însă, dobîndind dreptul de a 
evolua în „finala finalei" (pri
mii opt după ambele etape) 
pe baza bunei evoluții din e- 
tapa de acum. La polul opus 
s-a aflat FI. Păunescu care, 
deși acum s-a clasat pe locul 
6, slabul punctaj din prima 
etapă (5 p) l-a handicapat.

Iată rezultatele și clasamen
tul final al probei individuale 
de sabie : A. Chiculiță (Stea
ua) — D. Costache (Steaua) 
10—2, D. Găureanu (Tractorul 
Brașov) — M. Florea (Steaua)

10;—5, D. Grigore (C.T. Tracto
rul Brașov) — I. Pop (U.C.B.) 
11—9, V. Szabo (Steaua) —
C. Marin (U.C.M.) 10—4 ; Chi
culiță — Gllureanu 10—4, Szabo 
— Grigore 10—6 ; pentru locu
rile 3—4 : Găureanu — Grigo
re 10—7 ; pentru locurile 1—2: 
Chiculiță — Szabo 11—9. Cla
sament : 1. A. Chiculiță, 2.
V. Szabo, 3. D. Găureanu, 4.
D. Grigore, 5. I. Pop, 6. M. 
Florea, 7. C. Marin, 8. D. 
Costache.

Pe fondul unei finale de 8 
animate (cu doi „veterani" — 
Pop și Marin), s-a detașat a- 
saltul pentru desemnarea cam
pionului, dintre colegii de club 
și lot reprezentativ, Chiculiță 
și Szabo, din nou victoria re- 
venindu-i primului. De mențio
nat că, în acest asalt, Chicu
liță a condus cu 9—4, adver
sarul a remontat pînă la 8, 
ambii și-au valorificat apoi 
prioritățile, dar după urmă
toarea „simultană", cel care 
n-a ratat prioritatea a fost 
Chiculiță, care a cîștigat in 
extremis, 11—9. De remarcat și 
promițătoarea comportare a tî- 
nărului brașovean D. Grigore 
(19 ani), pentru prima dată în 
lupta pentru podiumul senio
rilor.

0 NOUA GENERAȚIE DE RUGBYȘTI, 
UN NOU MĂNUNCHI DE SPERANȚE

• Laureata ’88 la juniori s-a ales din „grupa campioa
nelor” • O întrebare : de ce două echipe pentru un 
club și nu una reprezentativă ? • Băimărenii au onorat 

premiera prezenței la turneul final de la Constanța

Fructificind centrarea lui Rotariu, Lăcătuș yu- 
tcazd fără eperanțe pentru portarul Moraru

Sub privirile lui Belodedici st in pofida opoziției 
lui Bumbescu, Cămătaru il învinge pe Stîngaciu 

Fotografii de Aurel D. NEAGU si Nicolae PROFIR

După o întreagă săptămînă a 
rugbyului juvenil, cu aproape 
două sute de jucători între- 
cîndu-se într-un ritm extrem 
de solicitant (cîte patru parti
de în șase sau șapte zile, un 
adevărat record în acest 
sport !), socotim că inserarea 
de Ia bun început a unei con
cluzii nu înseamnă neapărat o 
abatere de la regula firească 
a comentariului. Așadar, tur
neul final al campionatului de 
juniori a reliefat, cum subli
niau specialiști de recunoscută 
autoritate, existența nucleului 
de talente capabil să conducă 
la închegarea unei selecțio
nate competitive la nivelul res
pectiv de vîrstă și, în cazul 
celor ce trec acum pragul spre 
„seniorat", a unui lot de ti
neret sub 21 de ani cu reală 
perspectivă. Iar dacă am vorbit 
de un nucleu șl nu am făcut 
o generalizare, alt adevăr a 
fost luat în seamă, anume că

generația actuală are o serie 
de „vîrfuri" fără a fi însă o 
generație deosebită, de excep
ție. Cu o precizare : la Con
stanța nu au fost prezenți toți 
tinerii aflați în vederile selec
ționerilor. La Constanța au 
fost (doar) opt echipe, frunta
șele celor patru serii de cam
pionat, repartizate pentru tur
neul final în două grupe alcă
tuite după un sistem infailibil, 
cel puțin la prima vedere — 
cu cîte două formații de pe 
locul I și tot atîtea dintre 
clasatele pe poziții secunde. 
Numai că, prin jocul sorților, 
cele trei laureate ale ultime
lor ediții s-au trezit, toate!, în 
aceeași grupă, din care fina
lista avea să fie desemnată, la 
egalitate de puncte (7), de di
ferența dintre punctele mar
cate și primite în întîlnirile 
directe ale celor trei. C.S.Ș. 
Locomotiva București, C.S.Ș. 
Steaua, C.S.Ș. 2 Constanța...

JOC DE CALITATE, SPECTACULOS
Așteptat cu un enorm si jus

tificat interes, datorită impli
cațiilor sals directe în disputa 
pentru titlu, derbyul etapei, oa 
si al campionatului, a debutat 
sub auspicii mai puțin promi
țătoare. totr-o atmosferă de 
tensiune, vizibilă si în tribune 
(unde dialogul galeriilor nu s-a 
menținut mereu în limitele 
sportivității), dar mai ales in 
teren, unde nervozitatea jucă
torilor a dus în primele 10 mi
nute la multe obstrucții, faul
turi si chiar altercații. Curînd. 
insă, spiritele s-au mai calmat 
Si derbyul a început (continuînd 
apoi pînă în final) sa ne ofere 
ceea oe si așteptam de la sl: 
un ioc de calitate. într-un ritm 
alert, cu acțiuni de atac spec
taculoase si faze dramatice la 
cele două porți. cu goluri fru
moase si o evoluție interesan
tă a scorului. Ambele echipe 
si-au onorat astfel condiția lor 
de fruntașe ale clasamentului și 
ale fotbalului nostru. Ele au în
cheiat însă nedecisă confruntarea 
directă de ieri (cum a fost, de 
altfel., si aceea din turul cam
pionatului). la un, scor pe care 
îl considerăm echitabil în ra
port cu întreaga desfășurare a 
partidei, lăsînd încă în sus
pensie problema cîștigătoarei 
titlului.

Fără a reproduce un film al 
meciului, pe care sîntem con
vinși că — alături de publicul 
de pe stadion — l-au urmărit 
cu interes în direct mase largi 
de telespectatori, vom trece 
totuși în revistă principalele 
momente ale acestui reușit 
dsrby.

Forțînd mai mult victoria. 
Steaua a evoluat mai bine, pe 
măsura adevăratelor sale posi
bilități. în prima parte a am
belor reprize. Ea a si reușit 
astfei să deschidă scorul îa

min. 15. in urma unui atac in 
superioritate numerică ce a 
surprins descoperită apărarea 
dinamovistă. Lăcătuș fiind faul
tat în careu de Lupescu. iar 
HAGI transformînd penaltyul 
acordat. Această primă desprin
dere a liderului a fost insă 
precedată de un gol înscris, 
cu capul, de Cămătaru (la cen
trarea lui Orac). dar nevalidat 
de arbitrul de centru la sem
nalizarea tușlerului Dan Pe
trescu. oare a apreciat (faza 
rămînînd controversată) că vîr- 
fui de atac dinamovist se afla
se în ofsaid.

Egalitatea pe tabela de mar
caj s-a restabilit însă relativ 
repede (în min. 32), tot prin- 
tr-un penalty, acordat pentru 
un fault in careu comis de 
Ungurcauu asupra lui Mihăes- 
cu și bine executat de VAIȘ- 
COVICI.

Dacă Stea-ua a început mai 
bine repriza. Dinamo avea să 
fie aoeea care a terminat-o 
mai convingător. Sub impulsul 
mereu tînăruiui Orac, ea a 
atacat mai insistent în acest 
ultim sfert de oră dinaintea 
pauzei si a fost foarte aproape 
de gol mai ales la faza din 
min. 44, ci nd mingea șutată de 
Mateut din afara careului a 
lovit stîlpul din dreapta al 
porții anărate de Stîngaciu.

La reluare. Inițiativa în joc 
trece din nou de partea echi
pei gazdă, care atacă pe un 
front larg, variat și cu fante
zia-! cunoscută; punînd în 
reală dificultate defensiva ad
versă. în consecință, Steaua ia 
din nou conducerea, în min. 49, 
cînd o splendidă acțiune pur
tată pe flancul sting cu parti
ciparea lui Hagi și Rotariu 
este urmată de o perfectă cen
trare a celui de al doilea din

tre ei spre LĂCĂTUȘ, care șu- 
tcază excelent, dintr-o bu
cată, catapultînd mingea în 
plasă. Opt minute mai tîrziu, 
Belodedici îl deschide frumos 
pe HAGI și acesta, profitînd 
de nesincronizarea fundașilor 
centrali adverși, pătrunde pe 
un culoar lăsat liber pînă în

Constantin FIRĂNESCU

(Continuare tn pag 2-3)

UN PREMIU DE FRUMUSEȚE 
Și O REMARCABILA TRADIȚIE

Dacă ultimele două echipe 
au rămas cu satisfacția — care 
nu e una oarecare ! — de a fi 
jucat, în opinia unanimă a nu
meroșilor martori oculari, cea 
mai frumoasă partidă a compe
tiției (C.S.Ș. 2 și Steaua au 
oferit o dispută care poate fi 
dată drept exemplu, susțineau, 
spre pildă, reputatul antrenor 
Mihail Naca și ex-internațio- 
nalul Florin Constantin), -pen
tru prima formație bucuria nu 
e alta decît însăși izbînda fi
nală. Tînărul antrenor N. Ma-

nolache a preluat ștafeta 
muncii pasionate de la expe
rimentatul său coleg V. Con
stantin, jucători precum Cilîn- 
că, Barbu, Brădățan. Spivac, 
Nedelcu, Rădoi, Gurăncscu II 
et comp, și-au pus în valoare 
calitățile și astfel C.S.Ș. Loco
motiva din Capitală reintră în 
posesia titlului, confirmînd re
marcabila tradiție a clubului

Geo RAETCHI

(Continuare în pao 2-3)

54 DE CLASE, 54 DE ECHIPE SPORTIVE !
Atmosferă de zile mari la 

Liceul de matemătică-fizică 
nr. 3 din cartierul Titan al 
Capitalei. La sala de sport a- 
fișe viu colorate și atractive 
anunțau : „Mare meci de bas
chet !". Cei dornici să asiste 
la întrecerea respectivă (fireș
te, elevi al liceului) se înghe
suiau să-și procure „fluturași!" 
roz care le asigurau un Ioc în 
sală pentru a urmări mult aș
teptata partidă. Și nu numai 
aceasta, deoarece selecționatele 
claselor a IX-a și a XI-a A 
susțineau o întîlnire demon
strativă, care avea să fie ur
mărită cu mult interes. Apoi 
a venit marea finală a „Cupei 
absolventului", între echipele 
claselor a XII E și a XH-a C. 
Galeriile mai să răgușească de 
atîtea încurajări, baschetbaliștii 
arătau ca după un maraton, 
iar antrenorii (Tiberiu Susan 
la „E“, Eugen Pericțeanu la 
„C") erau „în priză" ca lă o 
finală de campionat mondial.

A cîștigat echipa clasei a 
Xll-a E cu 67—64 (38—20), la 
mare luptă și numai pentru că

și-a asigurat în prima repriză 
avantajul substanțial de 18 
puncte, Iar revenirea celor de 
la „C“ nu a mai putut „în
toarce" rezultatul (amintim 
marcatorii : C. Tabacu 25, S. 
Neagu 21, Carmen Popescu 8, 
S. Radu 5, G. Rusanda 4, M.

Reportajul nostru la Liceul
de materna tică-fizică nr. 3

Bertianu 4 pentru învingători, 
respectiv D. Balcan 22, V. Pes- 
caru 17, C. Calincscu 8, A. 
Sburlan 8, C. Morar 5, A. An- 
ghel 4; au arbitrat exemplar 
fostul internațional ing. FI. 
Dudescu și studentul în anul 
IV al Facultății de Electronică 
Călin Nistor, fost elev al li
ceului ; scoreri și cronometrori 
competenți : D. Panduru, A. 
Stănescu și B. Tănase, elevi). 
Din cei 12 jucători folosiți.

doar unul este legitimat, anu
me.. Carmen Popescu, compo
nentă a formației C.S.Ș. 2 Vo
ința București (participantă Ia 
Divizia școlară și de juniori). 
După meci a urmat o emoțio
nantă festivitate de premiere, 
în cursul căreia au primit 
cupe, diplome, ciocolată șl 
florj toate echipele finaliste, 
coșgeterul întrecerii, echipa 
fair-play, cel mai tehnic, bas
chetbalist, galeriile și echipa 
care s-a bucurat de cea mai 
mare popularitate. Festivitatea 
a durat cam cîi meciul și s-a 
încheiat cu tradiționalele foto- 
grafii-amintiri realizate de 
profesoara de educație _ fizică 
Natalia Kaus (specializarea : 
volei).

Amintind acest nume și ală- 
turîndu-1 pe cel al profesoarei 
(tot de educație fizică) Ștefanîșț 
Velciov (maestră a sportului

Dumitru STANCULESCU

(Continuare tn pag- « <-«)



Pe poligonul de la Dinamo 

CEI MAI MICI TRĂGĂTORI 
ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII

0 reușită — ediția inaugurală a Cupei Caselor 

pionierilor și șoimilor patriei

Poligonul din incinta Com
plexului sportiv Dinamo a fost 
gazda unui concurs cu totul 
inedit, cel care a avut ca pro
tagoniști pe reprezentanții cra
vatelor roșii cu tricolor. Prile
jul ? Finala pe țară a Cupei 
Caselor pionierilor și șoimilor 
patriei, acum la prima ediție, 
competiție înscrisă sub gene
ricul Daeiadei.

O întrecere care s-a bucurat 
de un frumos succes asigurat 
atît de micii concurenți, cit și 
de organizatori, în speță Con
siliul Național al Organizației 
Pionierilor, federația de spe
cialitate și de gazda finalei, 
clubul sportiv Dinamo. Un 
concurs care a relevat exce
lenta pregătire a micilor bă
gători de la Palatul pionierilor 
și șoimilor patriei din Capita
lă, învingător în trei probe, 
cea de-a patra revenind Casei 
pionierilor și șoimilor patriei 
din Sectorul 4. Demnă de re
levat este și preocuparea care 
se manifestă pentru acest sport 
tehnico-aplicativ în special In 
județele Galați, Mehedinți, 
Neamț și Lași.

MARȘUL FACTORILOR POȘTALI
O competiție tradițională este 

și Marșul factorilor poștali, 
anul acesta desfășurîndu-se cea 
de-a 12-a ediție. Ea reunește 
pe terenul de întrecere oameni 
ai muncii care, prin natura 
profesiei, străbat zi de zi di
ferite distanțe și oare, nici in 
asemenea împrejurări, nu ae

VOLEIUL FEMININ TIRGOVIȘTEAN 

PE PRIMA SCENĂ DUPĂ 22 DE ANI
Tlrgovlștea urcă dim nou eu o 

echipă pa prima scenă...
De ce, din nou 7 Cu mudt timp 

tn urmă, în anii adiotaScienței 
noastre, peVrcouțl în umbra 
„Chindiei0, voi doi avea tn rto- 
dul dascălilor de sport de Ja 
.Jenăchlță Văcărescu“, „Carabe- 
Ja° sau „Pedagogic0, propăvădui- 
toiri neobosita care știau Bă ine 
prindă pe noi, bobocii liceeni de 
atunci, în mrejele jocului. Dar 
cei ce a reușit ea nimeni altul 
să cultive gustul marii perfor
manțe a fost un cunoscut medic, 
regretatul Eugen Străjescu. Lui
l.au  datorat multe dintre cole
gele noastre de generație cariera 
Sportivă Și chiar profesională.'. Iar 
voleiul feminin tirgovlștean cea 
dinții, cea die a doua și a treia 
ascensiune în prima divizie a 
tării...

Cu cit entuziasm înconjuram 
terenul pe care evoluau fetele 
mai mari ca noi care au alcătuit 
ta 1957 prima divizionară A, 
„Progresul", și le susțineam pe 
Maria Dinu-Chiriță, Elena Grigo- 
riu, Rafiia Popa, Marla Antones
cu, Liliana Ionescu, Fevronla Va- 
sUe, Niculina Radu etc., apod fl 
pe Mihaela Bărbiflescn (care ne 
imetata prin valoare si frumuse
țe), Elena Boghlță, Agrlpina Sau- 
lea șl Magdalena Duțu, care M 
se alăturau ta a doua promova
re, în 1959 apoi și pe oolegele 
die clasă Roxana Miron si Elena 
Petcu, pe Mariana Albu sau Da
niela Ologeanu, mad tîrziu... Dar, 
în primăvara lui 1986, echipa 
doctorului Străjescu retrograda și 
se destrăma definitiv.

De eîțiva ani, însă, tradiția vo
leiului feminin a fost redeștep
tată, în jurul „Chindiei” găsln- 
du-și seva și resortul relansării 
în incinta C.S.Ș. Dîmbovița și a 
Combinatului de oteluri specials. 
O nouă generație bătea la porți

i ■WAWAVAWWWW.VAVAWrtV/AWAWAW/,’ ' ■ 

;! IUNIE PE LITORAL
I.T.H R. BUCUREȘTI vă oferă vacanțe in ■ 

;■ toate stațiunile de pe Litoral, ultima zi de ; 
;! sejur fiind 30 iunie.

Plecări zilnice. I

Cazare și masă : 79-86 lei de persoană. 
!; înscrieri și informații la toate agențiile de ; 

■i turism ole I.T.H.R. București.

Să consemnăm și numele 
micilor trăgători care au urcat 
pe podium :

Băieți, 11—12 ani: 1. Vili
Apostol (P.P.S.P. Buc.) 97 p., 2. 
Mircea Marcu (C.P.S.P. 4) 96 
p., 3. Adrian Murjui (Galați) 
94 p. ; 13—14 ani : 1. Gabriel 
Vișoreanu (P.P.S.P. Buc.) 187 
p.,’ 2. Claudiu Hencz (Timiș) 
183 p., 3. Florin Maghiar (Bra
șov) 181 p.

Fete, 11—12 ani : 1. Paraschi- 
va Tănase (P.P.S.P. Buc.) 98 
p., 2. Cristina Pană (C.P.S.P. 
4) 94 p., 3. Mihaela Geangu 
(Hunedoara) 94 p. ; 13—14 ani : 
1. Alina Leca (C.P.S.P. 4) 185 
p., 2. Orsolya Edler (Covasna) 
181 p., 3. Daniela Moga (Hu
nedoara) 177 p.

înțelegînd să stimuleze mun
ca unor cercuri de tir pentru 
copii, C.N.O.P. șl Federația 
Română de Tir vor organiza, 
în vacanța de vară, o tabără 
de instruire cu cei mai buni 
30 de finaliști, la București, 
sub îndrumarea unora dintre 
cei mai âpreciați antrenori de 
lot. (T.St.).

despart de tradiționala tolbă 
sau de cunoscuta uniformă. A- 
tîta doar că de aoeâstă dată 
miza este una pur sportivă, așa 
cum se va întîmpla duminică, 
pe Stadionul Tineretului, de 
la ora 8,30, cînd se desfășoară 
etapa organizată de Direcția de 
Poștă a Municipiului București.

le afirmării, care erau cit pe-aed 
să se deschidă vara trecută. S-au 
deschis însă dnpă un an. dumi
nică, în sala „Dacia" din Buzău, 
unde C.S.M. Otelul a trecut prin... 
barajul spre „A”. Cîteva dintre 
vechile jucătoare se aflau de 
față, emoționate evident die per
formanța tinerei generații. „După 
81 de am de la izbinda noastră” 
calcula prof. Maria Chiriță, pre
zentă în tribună, alături de soțul 
el (vă mai amintiți de fotbalistul 
CMrlță, rapida extremă a Meta
lului Tîrgoviște șl Petrolului Plo
iești 7). „La 22 de ani de la că
derea din A a —Progresului" 
nostru" girutea pe banca antreno
rului, unde figura ca secund, Ro
xana Miron, cea care a ridicat 
pe C.S.M. Otelul în „B“, In 1983, 
cu junioarele ei de la C-S.Ș.

A patra promovare a voleiului 
feminin tlrgoviștean (pentru eîți 
surprinzătoare I) și-au trecut-o la 
aotiv Florica Vaslle, Cristina La
katos, Ioana Nistor, Eoaterlna 
Stan, Maria Mititelu, Elze Gheor
ghe, Gica Podoiu, Doina Station 
(prezente la turneul de baraj), 
Ilona Todea, Elena Oprea, antre
norii VI. Stănescu (cu care a 
câștigat detașat seria diviziei se
cunde), G. Slmulescu șl Roxana 
Miron (care au condus-o la ba
raj) , inimoșii activist! de ia 
C.O.S. Tîrgoviște. In frunte cu 
A. Bondoc (președintele secție!), 
N. Irimia șl I. Crăciunescu (vice
președinți), Cr. Panait (secretar). 
Și. niu In ultimul rînid, sutele de 
suporteri otedari. care au fost 
alături de echipă, la jocurile de 
acasă aau din deplasare, eu ini
ma si Încurajările lor sportive. 
Șl care — frumos gast — au în- 
soțlt-o șl la ultimul examen, la 
Buzău, unde au umplut zilnic o 
tribună a săMl „Dacia”, de unde 
l-au transmis permanent eeva 
din incandescența cuptoarelor...

7 VICTORII DIN 7 LA BALCANIADA JUNIORILOR
în orașul Bursa (Turcia) s-au 

desfășurat Întrecerile primei edi
ții a Campionatelor Balcanice 
pentru juniori competiție la care 
au participat sportivi din Bul
garia, Grecia, România și Turcia. 
Cum era de așteptat, reprezen
tanții noștri — Otilia Bădescu, 
Adriana Năstase, Călin Creangă 
și Daniel Cioca (antrenori Gheor- 
ghe Bozga și Viorel Filimon) — 
au dominat această primă ediție 
cîștigînd toate cele 7 titlulri puse 
în joc, cărora li se mai adaugă 
și o medalie de argint (simplu 
fete) și două de bronz (simplu 
mascuLin si mixt)

La întoarcere am solici
tat cîteva amănunte antrenoru
lui Gheorghe B-ozga, care ne-a 
spus : „Ținînd seama că peste 
mai puțin de două luni aceiași 
jucători se vor întîlni și la C.E. 
de la Novi Sad, era de așteptat 
ca Balcaniada să se înscrie ca 
un punct de interes pe agenda 
comnetițiilor de verificare. Și, 
într-adevăr, așa a și fost, Sportivii 
noștri și-au pus, din n-ou, în evi
dență valoarea, d om in în d net» la 
capătul ulnor jocuri fu care și-au 
demonstrat calitățile recunoscu
te : putere de luptă, cunoștințe 
tehnico-tactice etc. Cum spuneam, 
a fost o utilă verificare, dar nu

LA BISTRIȚA - TINARA GENERAȚIE IN DISPUTA PENTRU TITLURILE NAȚIONALE
Fără îndoială, finalele Campio

natelor Naționale de juniori (pro
be individuale), programate Inoe- 
pînd de mîine șl pînâ duminică, 
in Sala sporturilor din Bistrița, 
se constituie intr-un veritabil fes
tival al tenisului de masă româ
nesc, dată fiind prezența îiî 
competiție a unor vailori certe 
nu numai pe plan național, ci și 
internațional. Umil dintre sporti
vii care fel vor disputa tdtloriie 
in actuala ediție stat foarte btoe 
cumoscuțl pentru rezultatele ob
ținute în mari competiții : Otilia 
Bădescu, Emilia Ciosu, Maria Bo
goslov. Adriana Năstase, Iulia 
Rîșcanu, Daniel Cioca, Călin 
Creangă, Romulus Revisz, Zoltan 
Zoltain ș.a„ campioni europeni 
sau medaliat! al întrecerilor 
continentale (chiar fi îa seni
ori B. ceea ce va confort dis-

AU PROMOVAT
IN DIVIZIA B (f)

Timp de 8 rile, Bala Odimpia 
din Capitală a fost gazda turneu
lui final al campionatului de 
calificare tn Divizia B feminină. 
Duipă dispute pasionante, de ma
re ambiție, au obținut promova
rea formațiile Electronica Bucu
rești (antrenor F. Sztlagyl) I p. 
Confecția București (antrenor D. 
Porojnlcu), Viitorul LG.Ci. Pe
troșani (antrenor L Gracu) și
C. S.M. Comerțul Lugoj (antrenor
D. JitaruS — toate elite 8 p, de
partajate de setaveraj. Au ratat 
calificarea Nivea Brașov si Olim
pia Călărași Turneul B.a bucurat 
de participarea unul piubiMo nu
meros, unele echipe fiind înso
țite die grupuri de suportări (D. 
VASILE, eorespj.

ECHIPA MASCULINA.
LOCUL 3 LA BALCANIADA

Reprezentativa masculină de 
votai a țării noastre s-a situat pe 
locul 8 ia ediția din acest an a 
Campionatului Balcanic, desfășu
rată la Triebolje (Iugoslavia). Vo
leibaliștii români au Învins cu 
3—0 echipa GTocled și cu 8—1 P* 
cea a Turciei, pierzînd eu 9—8 
partidele eu Iugoslavia și Bulga
ria, care și-au disputat finala 
(8—®. Clasamentul t J. Iugosla
via, *. Bulgaria, 8. România, 4. 
Turcia, 5. Grecia.

„INTERMEDIARELE"
Etapele intermedtane din cadrul 

campionatelor Diviziei A ee vor 
desfășura conform programului 
stabilit, ta prima a diupă-amiaza, 
iar ta ziua a doua dimineața.

Rubrică redactată de
Aurelian BREBEANU

ADMINISTRAȚIA DI STAI LOIO-PRONOSPORI INTOIIMtAlA

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 8 IUNIE 1988. Extragerea 
I ; 45 39 18 41 23 4 ; extragerea 
a II-a : 35 42 8 31 30 24. Fond 
total de eîștiguri : 554.058 lei, 
din care 9.562 lei report la 
categoria 1.
• CIȘTIGURILE TRAGERII 

EXCEPȚIONALE LOTO DIN 
29 MAI 1988. FAZA I : 
eat. 1 : 2 variante 25% a
50.000 lei ; eat. 2: 8 variante 
25% a 15.917 lei ; cat. 3 : 7 va
riante 100’/o a 8.119 lei, ta ca
drul cărora cite o excursie de 
1 loc în R. D. Germană și di
ferența ta numerar și 28 va
riante 25% a 2.030 lei ; cat 4 : 
85,50 a 1.329 lei ; cat. 5 : 176,75 
a «43 lei ; cat. 6 : 306,25 a 
300 lei ; cat. 7 : 343,75 a 200 
lei ; cat. 8: 2.749,00 a 100 lei. 
FAZA A II-a : categoria A : 
1 variantă 25% a 50.000 lei ; 
cat. B : 1 variantă 100% a 
19.366 lei, ta cadrul căreia 0 

suficientă, ținînd seama că 1» 
Nov.i Sad se vor afla în concurs 
și alți sportivi cu o valoare mult 
ridicată. De aceea va trebui să ne 
urmăm programul de pregătire 
cu atenție, fără nici un moment 
de relaxare, pentru a reveni și 
de la -«europene» cu același bilanț 
fructuos".

Iată clasamentele înregistrate : 
masculin — echipe : 1. ROMANIA 
(3—i cu Bulgaria, 3—0 cu Grecia 
și Turcia), 2. Grecia, 3. Bulgaria,
4. Turcia ; simnlu — 1. CREANGA 
(România). 2 Iaramov (Bulgaria), 
3. Cioca (România), Serafimov 
(Bulgaria) ; dublu — 1. CREAN
GA, CIOCA (România), 2. Hadijis, 
Papadimitriu (Grecia), 3. Serafi
mov, iaramov (Bulgaria), Ekmeci, 
Canbaba (Turcia) : feminin — 
echipe : 1. ROMANIA (victorii cu
3—0), 2. Bulgaria, 3. Grecia, 4. 
Turcia simplu — 1. BĂDESCU 
(România), 2. Năstase (România), 
3. Stefanova si Stoianova (Bul
garia), dublu — 1. BĂDESCU, 
NASTASE (România), 2. Ștefanova, 
Stoianova (Bulgaria), Dan duda, 
To'ursonnldou (Grecia), Sabirli, 
Sedief (Turcia) ; mixt — 1. 
CREANGA, BĂDESCU (România),
2. iaramov, Ștefanov (Bulgaria), 
Cioca, Năstase (România), Had- 
jus, Dandula (Grecia).

puitalor un ridicat grad de atrac- 
ti vita te.

Anul trecut, pe treapta de sus 
a podiumului au urcat Otilia Bă
descu, Emilia ciosu, călin Crean
gă, Romulus Revisz. Vor reuși ei 
să-și mențină această poziție die 
frunte ? Tată o întrebare la care

ORGANIZARE EXCELENTA..
Pe adresa federației noastre a 

sosit o copie a Raportului ln- 
toomdit de Jean Devys (Franța), 
președintele Comisiei de junilo-rl 
a forului european, adresat 
mem briilor Comitetului director 
al E.T-T.U-, pe marginea con- 
cursu'luii „Europa Top 12«, care 
a avut loo la Constanța, Cităm : 
„Organizarea competiției de că
tre F.R.TJM. (cu prezența per
manentă a președintei Adriana 
Ispravă, vicepreședintei Geta 
Pitică și â secretarului Gheor

TOPSPINURI
• IN ACESTE zile, la Zagreb, 

au loc întreeerll-e cellei de-a IV-a 
ediții a Campionatelor Mondiale 
ale veteranilor, la care participă 
și maestra emerită a spor’tixluil 
Maria Alexandiru. Aniul trecut, 1a 
Rimini, ea a Intrat ta posesia 
titlului Ja simplu. Așteptăm, de
sigur, vești la fel de bune. • 
PUȚINE stat judiețale unde cam
pionatele se desfășoară cu o ase
menea regularitate și cu o parti
cipare atlt de numeroasă, așa 
cum este cea al județului Mu
reș. Tată, de ce, regulamentul 
elaborat de comisia județeană

O NOUA GENERAȚIE DE RUGBYȘTI |
(Urmare din nag l) 

aflat mereu ta prim-planuJ 
ultimului deceniu din rugbyul 
nostru la nivelul juniorilor.

Cu o garnitură solidă s-a 
prezentat și antrenorul Stelei, 
Al. Achim, aripa Solomie fiind 
cel mal eficace .jucător al tur
neului (un Bolder mal bine 
dotat fizic), el și Petrescu, 
Fugigi, Gologanu sau Ciorăscu 
III terminînd junioratul, pen
tru care mai rămîne ...valabil, 
din formația de bază, doar ta- 
kmerul B. Dumitru. O altă 
fostă campioană, C.S.Ș. 2, a 
demonstrat resursele incontes
tabile ale sportului cu balonul 
oval de la malul mărit Mai 
ieri, ta echipa ce cîștiga titlul 
«e afla un fundaș pe nume Pi
ti, devenit azi titularul națio
nalei. Acum, tricoul eu numă
rul 15 11 poartă Brici, asemă
nător cu cel dinainte nu nu
mai prin... alură. Tineri (și 

excursie de 2 locuri ta R. D. 
Germană și diferența în nu
merar și 10 variante 25% a 
4.841 lei ; cat. C: 8,75 a 6.730 
lei ; cat. D : 55,00 a 1.071 lei; 
cat. E : 800,25 a 100 lei. Parti- 
cipanții Osloban Dumitru din 
localitatea Tinișești — Neamț 
și Tănase Gheorghe din Bucu
rești, au cîștigat fiecare cite 
50.000 lei, la categoria 1 — 25%, 
iar Balog Mihai din București, 
a obținut de asemenea, suma 
de 50.000 lei, la categoria A
— 25%.
• ASTAZI, JOI, este ULTI

MA ZI pentru a vă juca nu
merele favorite la TRAGEREA 
SAPTAMÎNALA LOTO de 
mîine, vineri, 10 iunie.
• Reamintim că sfîrșitul 

săptămînii programează o no
uă acțiune cu caracter aparte
— TRAGEREA EXCEPȚIONA
LA LOTO cu atribuire de eîș
tiguri în bani, autoturisme fi 
excursii în R. D. Germană.

FETELE IN PRIM-PLAN
LA „INTERNAȚIONALELE- |

POLONIEI i

în timp ce o parte iin com- 
ponenții lotului de juniori 
se aflau la Bursa, pentru 
a participa la prima ediție a 
Balcaniadei, cealaltă, adică Maria 
Bogoslov, Emilia Ciosu, Romulus 
Revisz, Zoltan Zoltan (antrenori 
Doina Badi și Mihai Bledea) au 
pârtieiipat la Campionatele In
ternaționale ale Poloniei, care au 
avut loc în orașul Zawad>zkie. 
Jucînd in compania unor sportivi 
din. Bulgaria, Cehoslovacia, R.P.D. 
Coreeană, Finlanda, R.D.G., 
R.F.G., Polonlia, Ungaria și 
U.R.S.S., reprezentanții noștri au 
avut o comportare foarte bună, 
ocupîlnd locui 1 la echipe fete și 
simplu (Maria Bogoslov), poziția 
secundă la dulblu fete (Bogoslov, 
Odosu) și locul 4 la echipe mas
culin. Referimdu-se la acest con
curs, antrenoarea Doina Badi 
ne-a spus : ,,A fost o competiție 
deosebit de utilă, cu mulți jucă
tori valoroși, care se vor afla și 
la apropiatele Campionate Euro
pene. Fetele noastre au dominat 
întrecerile, ele fiind la un pas 
de a-și adjudeca victoria și la 
dublu, dar au cedat cu 1—2 în 
fața unei perechi coreene. Băie
ții, în schimb, n-au ținut ritmul, 
mai ales în probele individuale, 
ceea ce presupune, în perioada 
următoare, să se lucreze mai in
tens. Efort de care, bineînțeles, 
nu sint scutite nici fetele...".

vom afla răspuns abia dumini
că după amiază, după desfășu
rarea ultimelor partide, răspuns 
care depindra In mare măsură 
81 de replica out-si terilor.

Așadar, programul se desfă
șoară vineri, sîmtbătă și du
minică, de la ora 9 și ora ÎS, 

ghe Enache) și gazdele constăn- 
țene, a foJrt excelentă, cazarea, 
Ia foarte frumosul Hotel Parc 
de pe malul mării, ca și celel- 
te servicii au fost la înălțime. 
Spectatorii, entuziaști, au sus
ținut pe jucătorii români (cu 
doi băieți și trei fete pe po
dium !), dar si pe ceilalți concur* 
renți cu deosebită căldură..

Fără îndoială, s-înt aprecieri pe 
deplin meritate. încă o d<ată fe- 
iicdtăiri tuturor !

(președinte : Alexa Szilveszter) 
pentru cele trei categorii (echipe 
seniori, juniori n, campionat 
municipal) se înscrie ca un mo
del ta ceea ce privește organiza
rea unei activități cu bune rezul
tate. * ÎN Campionatul munici
piului București s-au terminat 
întrecerile turului pe echipe : 

masculin — 1. Juventus, 2. Mo
toare Diesel, 3. Radio T.V. ; fe
minin — 1. Juventus, 2. Progre
sul, 3. Sparta® Stirom C.S.Ș. 1.

Rubrică redactată de
Emanuel FÂNTANEANU

I 
I
I
I
I
1
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

a£ltita*pe I 
geș, cu 
(Sportul S 
adevăr) sa 
tuația lor 
ment pentl 
tacol de d 
nici o lup 
două pund 
ciente fad 
teau înscii 
afara celol 
dintre ele 
4. cînd „I 
trimis mid 
lui Mânu 
cazie a 
primul gd 
tru că. îd 
a profitat 
sat de cei 
ai „alb-nq 
a șutat M 
Din aceșl 
Studențesd 
eforturile 1 
șl cîștiga 
cite. Va I 
(min. 24) 
vor rata. I 
veni în ml 
Răducanu. 
cleanu. rd 
RAȘ. Dud 
nu e-a oj 
puternic a 
după prin]

După d 
tele 53 șil 
57) au rd 
pă care. I 
.îvuMh! ul 
trirrjț^.1 1 
goala~ cai 
plasă ! FI 
tensionat I 
dure), dai 
tru că aii
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dotiați 1) sînt încă alții în XV- . 
le pregătit de Gh. Bucur, ca I 
FI. Popescu, Dragomir sau Ne- ■ 
greci, spre a da doar cîteva 
nume. Ne-ar fi plăcut să amin- I 
tim, totodată, de un Trancă, I 
un Spătăreanu, un Cristea (fiul 
fostului eunoscut rugbyst Șt. I 
Cristea), socotind că C.S.Ș. 2 I 
este, nu-1 așa, numai unul în * 
Constanța. Atîta numai căTran- . 
că și ceilalți au abordat cam, I 
pionatul într-o a doua forma- • 
ție a aceluiași club, înscrisă . 
în întrecere cu drepturi «gale I 
(necalificată între cele mai I 
bune 8 din țară). E bine ? S-a 
văzut acum — credem — nu I 
e bine...

Pentru C.S.Ș. Unirea Iași, 
chiar prezența în finală ta- I 
seamnă o performanță. Balcan, I 
Leaua. Matievschi, Falotă. Gă
ti ța și colegii din lotul antre- ■ 
nat de C. Veriveș au cîștigat I 
o grupă mal puțin solicitantă, ■ 
dar nu li se pot contesta une-

. le însușiri sau o anume orga- I 
nizare a jocului care a decis I 
succesul in fața clujenilor lui 
O. Chihaia. Aceștia din urmă I 
nu au mai convins ca altăda- I 
tă, poate cu excepția unor ’ 
Popean sau Bortiș. în schimb, ■ 
revelația s-a numit C.S.Ș. 2 I 
Baia Mare, pe elevii ltii C. ■ 
Negruț și I. Sima, deci pe 
resurse locale, putîndu-se baza I 
performera Diviziei A, Știin- | 
ța CEMIN, în atît de necesarul 
ei proces de întinerire. Pe ju- I 
cători precum Chitas, Prună, I 
Păcurariu, Huța (trei Înaintași 1 
viguroși, plus o foarte activă . 
aripă) etc. Suceava rămîne un I 
centru de luat ta seamă. Ni- I 
chiteanu a primit, alături de 
Negreci, premiul pentru tehni- I 
citate, iar antrenorul P. Pa- | 
naite contează in continuare 
pe un Murariu sau Chirilă. în ■ 
fine, o vorbă despre cea mal I 
tînără garnitură, Mașini Grele, ■ 
pregătită de E. Suditu, cu titu- . 
lari, majoritatea I, chiar de 17 I 
și 16 ani (Chelmeze născut la | 
23 octombrie ’72, doar sucevea
nul Blîndu fiind mai mic cu ■ 
zece zile). De urmărit în con- I 
tinuare... I

sam^Ktlu,
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(feU. Ar-
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„POLI“, TREI GOLURI CU CAPUL

j SPORTUL STUDENȚESC 2 (1)1 
j F.C. ARGEȘ 1 (1)1
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nd sufi
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Stadion Sportul Studențesc ; 
teren bun; timp călduros ; spec
tatori — circa 2 009. Șuturi : 
12—8 (pe poartă: 6—2). Cornere: 
6—2. Au marcat : CORAȘ (min. 
30) și S. RADUCANU (min. 87), 
respectiv EDUARD (min. 15).

SPORTUL STUD. : Mânu 6 
(min. 70 Cristian 7) — M. Ma. 
rlan 6, Pană 7, lorgulescu 5, Po
logea 6 — Cristea 6, Munteanu II 
6, Țicleanu 8 — Țîrlea 5 (min. 46 
Stăniei 5), Coraș 7, S. Răduca- 
nu 7.

F.C. ARGEȘ: speriatu 7 — Voi- 
cu 6, Pîrvu 7, Stancu 7, Tănase 6 
— Badea 5 (min. 55 Ionescu 6), 
Vilău 5 (min. 70 M. Minai 5), 
Eduard 7, Bănuță 7 — D. Zamfir 
6, Ignat 6.

A arbitrat bine V. Antohi (Iași); 
la limfe : Gh. Constantin (Rm. 
Vîlcea) și A. Gazmanov ici. (Re
șița).

Cartonașe galbene : IORGU- 
LBSCU, POLOGEA, S. RĂDU- 
OANU, EDUARD.

La sperants 1—2 (■!—1).

se mai aștepta. în min. 87, 
Sportul Studențesc a reușit 
golul victoriei: cursă pe stin
gă a Iul Pologea, centrare 
precisă, șut puternic al lui 
Munteanu II respins de 
Speriatu și reluare eu sete a 
Iui S. RĂDUCANU: • 2—1, dar 
în min. 90, mari emoții pen
tru suporterii „alb-negrilor“, 
pentru că în aceste ultime 
secunde putea fi 2—2. Cristian 
reușind să scoată cu un re
flex uluitor „voleul" lui Ig
nat...

Laurențiu DUMITRESCU
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j OȚELUL 4 (2) I
| UNIV. CRAIOVA 2 (0) |

Stadion „Dunărea" ; teren foar
te bun ; timp călduros ; spec
tatori — circa 20 000. Șuturi : 14— 
10 (pe poartă : 9—5). Cornere :
4—5. Au marcat : ANTOHI (min. 
15), BURCEA (min. M), AGIU 
(min. 65) șl HANGHIUC (min. 
86), respectiv CIUREA (min. 48) 
șl BIȚA (min. 88).

OȚELUL : Călugăru 7 — Borail 
7, Anghellnei 7, Agiu 7,5, G. 
Popescu 7 — M. stan 7,5, Burcea
7.5 (min. 76 Ralea), Măstăcan 7 

Hanghiuc 7,5, Antohi 7,5, O.
Popescu 7 (min. 50 Oprea 7).

UNIVERSITATEA : Lung 8 — 
Negrilă 6, E. Săndoi 7, Mmescu 
6, Ad. Popescu 6 — Șt. Stoica
8.5 (min. 76 Cioroianiu), durea 
6, Geolgău 6, Bica 6 — Biță 8, 
P. Badea 5,5 (min. 76 Bîcu).

A arbitrat foarte bine M. Sa- 
lomir (Cluj-Napoca) ; Ja linie i 
J. Grama și șț. Ham.pu (ambii 
dtai București.).

Cartonașe galbene : ANGKE-
LENEI, IRJMESOU, NEGRILĂ.

La speranțe : 0—2 (0—1).

greșeală pină atunci) a scăpat 
copilărește mingea și AGIU l-a 
„executat" prompt, Încheind, 
practic, toate conturile. Au ur
mat minute de fotbal frumos, 
cursiv, de la egal la egal, golu
rile realizate de HANGHIUC 
(min. 86 — șut la vinclu) «i 
BIȚA (min. 88) fixînd deznodă- 
mlntul unei confruntări în care 
Oțelul, mal ambițios și mai stă- 
pîn pe mijloacele sale, și-a tre
cut to cont o victorie Incontes
tabilă, care permite devotatului 
public gălățean să scandeze eu 
Însuflețire „U.E.F.A. — U.E.F.A. P.

Ovidiu IOANIȚOA1A

TIMIȘOARA, 8 (prin tele
fon). Necesară ea... aerul, vic
toria studenților timișoreni 
nu s-a profilat fără dificulta
te. La ÎBoeput au fost 28 de 
minute de dominare teritoria
lă a gazdelor, perioadă de 
timp Țn care apărarea bine 
organizată a Flacărei a reușit 
să înlăture mereu pericolul 
din fața porții lui Dohot. In
filtrările pe flancuri ale timi
șorenilor au dezechilibrat în 
min. 28 defensiva oaspeților: 
Bozeșan II a pătruns pe latu
ra stingă, a centrat și OLO- 
ȘUTEAN, scăpat de sub su
praveghere, a reluat cu capul 
în plasă. Un minut mai tîrziu, 
în replică, Mareu a expediat 
un șut puternic și Moise a 
respins balonul eu piciorul.

A doua parte a întîlnirii 
avea să se soldeze cu trei go
luri foarte frumoase. Primul, 
ai oaspeților, prin BELDIE 
(min. 50), care a expediat o 
lovitură liberă de la 25 m și 
balonul s-a oprit în vinciul 
porții lui Aimășan. O fază i- 
dentică se va petrece în min. 
56, cînd Varga va expedia 
balonul în „transversala" por
ții lui Dohot. Timișorenii ob
țin desprinderea in min. 55, 
cînd centrarea lui Vlaicu va 
fi fructificată de BOZEȘAN 
II, care a tîșnit și a reluat ba
lonul puternic, eu capul, în 
plasă. (La acest gol, Moise, a- 
flat pe banca de rezerve, a 
pătruns în teren, a lovit an 
adversar. primind cartonaș 
roșu). Oaspeții au prilejui 
restabilirii echilibrului îp min.

UN ATAC MAI HOTĂRÎT RODUL INSISTENȚEI OFENSIVE
SLATINA, 8 (prin telefon). 

Puținii spectatori prezenți astăzi 
in tribunele stadionului au a- 
vut nu numai satisfacția de ® 
aplauda o meritată victorie a 
echipei locale, d și pe aceea de 
a asista la un joc frumos, cu 
multe faze de poartă, desfășu
rat intr-o atmosferă de deplină 
sportivitate, în ciuda importan
ței deosebite pe care o aveau 
pentru ambele echipe punctele 
puse in joc. Gazdele, care din 
primele minute au pus accentul 
pe ofensivă, au atacat din star! 
și, în min. 5, la pătrunderea 
lui Pena, Cîmpeanu are o inter
venție bună. In min. 14, același 
Pena șutează și Cîmpeanu se re
marcă din nou. Apărătorul bu
turilor băcăuane, care pină a- 
tuncl avusese de făcut față u- 
nor insistente atacuri al: toi 
F. C. Olt, trebuie să se recu
noască invins in min. 24 : Turcu 
șutează, Cîmpeanu respinge și 
M. POPESCU reia în plasă, din- 
tr-un unghi dificil : 1—0. La ca
pătul unei prime jumătăți de 
oră care a aparținut net gaz
delor, Pena șutează în bară (min. 
40), dar în minutul următor, la 
șutul înșelător al lui Andronlc. 
Gherasim respinge de pe linia 
porții, cu un reflex excepțional. 
Pînă la sfîrșitul reprizei mai 
consemnăm intervenția Iul Cîm
peanu la un „cap" al Iul Turcu.

După pauză, ofensiva localni
cilor este răsplătită din nou, în 
min. 60 : Turcu trimite o pasă 
abilă lui PENA, ta marginea ca
reului, acesta pătrunde hotărit 
și înscrie printr-un șut plasat : 
2—0. in continuare, asistăm la 
un pronunțat reviriment bă
căuan. oaspeții punînd mult mal 
des în dificultate poarta lui 
Gherasim, care însă avea să 
facă un med remarcabil. In 
min. 66, Burleanu ratează, șu-

JOC DE CALITATE, SPECTACULOS
(Urmare din pag. 1) 

careul advers, șutînd apoi fără 
speranță pentru Moraru.

Se părea că această desprin
dere la două goluri va fi de
cisivă pentru conturarea victo
riei, dar dinamoviștii nu s-au 
lăsat copleșiți de situație, au 
avut puterea să revină și să e- 
galeze. Mai întîi a înscris CA- 
MATARU (min. 61), care — ta
tonat de Bumbescu — a reu
șit totuși să fructifice o centrare 
a lui Varga, pătruns pe partea 
stingă. Apoi VAIȘCOVIC1 
restabilește echilibru] (min. 
65) în urma unei impetuoase 
pătrunderi spre poarta lui 
Stîngaciu. Pentru ea după nu
mai un minut, tot el să ra
teze o mare ocazie, Intîrziind 
șutul și fiind blocat.

Egalată. Steaua va mai în
cerca în ci te va rinduri — pe 
fondul unui joc, totuși, echili
brat în Cîmp — să forțeze vic
toria, mai ales pe calea unor 
șuturi puternice ale fundașilor 
Belodedici (min. 69 pi 76) șl 
Iovan (min. 71), dar Moraru 
intervine cu brio de fiecare 
dată. Astfel că rezultatul nu 
Be mai modifică. Păcat doar 
eă altercația dinspre final din
tre Andone și Bălan (care a 
avut ca urmare eliminarea 
celor doi jucători), ea Și ten-

i „POLI- TIMIȘOARA 3 (1) I
I FLACĂRA 1 (0) J

Stadion 1 Mai ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori — 
circa 5 000. Șuturi : 17—5 (pe 
poartă : 9—4). Cornere : 13—2. 
Au marcat : OLOȘUTEAN (min. 
28), BOZEȘAN II (min. 65 și 
75), respectiv BELDIE (min 50).

POLITEHNICA : Moise 3 (min. 
46 Aimășan 6) — Pascu 7, cră
ciun 7, Oancea 7,5, Varga 7 — 
Neagu 6, Manea 7, Oloșutean 7 — 
Vlaicu 6 (min. 82 Banu), Bobaru 
7, Bozeșan H 8.

FLACĂRA : Dohot 6 — viscrea- 
nu 5, Beldie 6,5, Butufei 6. Stă- 
nescu 6 — Dragnea 6, Purdea 6, 
C. Pană 6 (min. 86 D. Sava), 
Mareu 6 — Lala 5 (min. 46 Chi- 
riță 6), Văidean 6.

A arbitrat bine C. Coreean 
(Reșița); la linie : V. Titorov
(Drobeta Tr. Severin) și A. Ren- 
ghel (Vaslui).

Cartonașe galbene : PASCU,
CRĂCIUN, VĂIDEAN.

Cartonașe roșii : MOISE.
La speranțe : 1—o (0—0).

..  .. ......... ................................

71 prin Chirită, dar balonul 
trimis cu capul, 11 va eviden
ția pe Aimășan. Al treilea gol 
al lui „Poli" va fi înscris în 
min. 75, tot de BOZEȘAN II, 
și tot șu capul, la centrarea 
excelentă a fundașului Pascu. 
Pînă în final, să menționăm 
marea ratare a lui Oloșutean, 
din min. 88. cînd a trimis din 
6 m balonul peste poartă, ca 
și ocazia lui Neagu, din min. 
89, cînid a șutat pe lingă poar
ta goală.

Gheorqhe NERTEA

I F.C. OLT 2 (1) I
| S C. BACĂU 0 I

Stadion „1 Mai" ; teren foarte 
bun ; timp călduros ; spectatori 
— circa 1 000. Șuturi : 15—12 (pe 
poartă t 8—5). Cornere : 3—7.
An marcat : M. POPESCU (min. 
24) și PENA (min. 60).

F.C. OLT : Gherasim 8 — Bog- 
danduc 6, Mihali 6, Minea 7, Du
mitrescu 7 — M. Popescu 7,5, 
A. Georgescu 6 (min. 46 Lauren- 
țhi 6), M. Ene 6, Eftimie 6 (min. 
65 Pistol 6) — Pena 7,5, Turcu 7.

S.C. BACĂU : Cîmpeanu 7 — 
Andrieș 6, Vasilache 6 (min. 81 
Florean 6), Borcea 7, Elisei 6 — 
Burteanu 7, Tismănaru 8, Artenl
6,5 — Șoiiman 6,5, Ivanov 8 (min. 
75 Fuâga 6), Andronic 7.

A arbitrat foarte bine ș. Nec- 
șulescu (Tirgoviște) ; la Unie i 
V. Alexandru și G. Vișlnescu 
(ambii din București).

La speranțe : 2—0 (1—8).

tind peste bară. In min. 
72, Mihali îl faultează pe 
Ivanov, care pătrunsese frontal 
în oareu, arbitrul acordă cuve
nitul penalty șl Tismănaru se
tează, șutînd în bară I In finalul 
partidei asistăm la o presiune a 
1U1 S. C. Bacău, dar — gelos, 
parcă, pe reușitele din prima re
priză ale portarului advers — 
Gherasim are intervenții saluta
re și spectaculoase, mai ales 
cele din min. 80, cînd a respins 
incredibil la reluarea ou capul, 
din 6 m, a lui Tismănaru, și din 
min. 89, eînd a plonjat curajos 
la 4—5 m de poartă, în piciorul 
lui Fulga.

Radu URZICEANU

I STEAUA 3 (1)1
I DINAMO 3 (O |

Stadion Steaua ; teren foarte 
bun ; timp frumos ți călduros; 
spectatori — circa 36 000. Șuturi: 
16—116 (pe poartă : 7—12). Cor
nere : 3—3. Au marcat : HAGII 
(min. 15, din penalty, șl 57), 
LĂCĂTUȘ (min. 49), respectiv 
VAIȘCOV1CT (min. 32, din pe
nalty, șl 85) și CAMĂTARU 
(min. 61).

STEAUA : Stîngaciu 8 — Iovan 
7, Bumbescu 7, Belodedici 8, Ua- 
gureanu 6 (min. 67 Balint S) — 
Stoica 7, Bălan 3, Hagi 8, Ro- 
tariu 8 — Lăcătuș 8, pițuireă 6,5 
(min. 74 Cojocaru 6).

DINAMO : Moraru 7 — Varga 
7, Redmdc 8, Andone 3, Sabou 5 
(min. 50 Lupu 6,5) — Mateuț 
7, Luipeseu 8, Mihăescu 7 —
Vaișcovid 8 (min. 81 Răduclolu), 
Cămățaru 7, Orac 8.

A arbitrat bine I. Igna (Timi
șoara) ; lg linie t I. Crăciunescu 
(Rm. Vîlcea) și D. Petrescu 
(București).

Cartonașe galbene : UNGU-
REANU și MIHĂESCU.

Cartonașe roșii : ANDONE și 
BĂLAN.

Meciul echipelor de speranțe se 
va disputa astăzi.

siunea de la început au um
brit acest derby de referință 
al fotbalului nostru.

DAR CU CÎTE EMOȚII!
Miză mare î.n acest joc pe care 

Rapid l-a început în obișnuitul 
ei iureș... Dar, așezată bine în 
teren, practicînd un bun marcaj 
(„om la om" și în „zonă"), fo
losind presingul, echipa oaspete 
le-a pus mari probleme alb- 
vlșiniilor la „construcție". Negă
sind soluții, aceștia au mizat pe 
urcările în atac ale lui Bacoș, 
de la care . baloanele erau tri
mise înalt în oareu (ineficiente 
însă în fata unei apărări grupa
te), sau au înghesuit jocul pe 
centru, acolo unde drumul spre 
poartă rămînea literalmente în
chis. Astfel, giuleștenii și-au 
făcut singuri meciul extrem de 
greu: A apărut precipitarea (o 
dată cu scurgerea timpului), 
vor veni în „față", pe rind, și 
fundașii centrali, în timp ce 
„U“, stringîndu-și mereu rîndu- 
rile, se dovedea lucidă în des
trămarea acțiunilor ofensive ale 
adversarului. Primele faze cu 
grad mai mare de periculozitate 
au apărut în min. 20 (șut pu. 
ternic Matei, la „un-doi“-ul cu 
Rada, dar... pe direcția lui 
Cavai), min. 28 (minge bună a 
lui Cîrstea pentru Șt. Popa, 
luft al acestuia!) și mai ales 
min. 32. Atunci, tn urma unei 
faze prelungite, Șt. Popa l-a 
lansat pe Drăghici, în careu, c- 
xecuție puternică la colțul scurt, 
deviere prin șpagat (norocos am 
zice) în corner ! Clujenii au re
plicat și el pe contraatac, tri
bunele avînd mari emoții tn 
min. 36 (Mujnai s-a... fîstîcit cu 
un balon, în careu!) și min. 43 
(Cîmpeanu II a fost foarte a- 
proape de gol la gafa în lanț a 
defensivei feroviare).

La cinci minute după reluare 
însă, Drăghici l-a angajat exce
lent pe GOANȚĂ, care, țîșnind 
printre fundașii centrali, a des
chis scorul : I—0. Meciul s.«i 
iuțit din acest moment, deve
nind dramatic, fiindcă Vameșu

BRAȘOV, 8 (prin telefon).
Pulsul de start al celor do-uă 
combatante era conform cu po
zițiile lor în clasament, la o co
tă mai ridicată fiind, evident, 
cel al brașovenilor care, In a- 
cest final, nu-și puteau permite 
să piardă printre degete teore
ticele puncte în calitatea lor de 
gazdă. Insă șl bucureștenii a- 
veau obiectivul lor. acela de a 
puneta la „adevăr" pentru a-șl 
consolida locul pe treapta a tre
ia a podiumului ; în consecință, 
a rezultat o tntfinlre extrem de 
disputată, cu perioade de echili
bru, oaspeții răspunzînd cu efici
ente ruperi de ritm la Insisten
ța ofensivă a gazdelor. Din frec
ventele faze la poartă, merită 
evidențiate oele din min. 6, ctod 
V. Ștefan a pătruns decis to ca
reu, însă Nițu a avut o priimă 
intervenție oportună, portarul 
bucurestean repetînd piarada tn 
min. 14, cînd i-a avut to față 
pe P. Lucian. In careul brașo
vean, Drăgan rezolvă in extre
mis centrarea lui Stere din min. 
19, iar in min. 26 Damaschiin 
șutează peste transversală, ctod 
Polgar era ieșit dintre buturi. 
Prima parte a meciului se în
cheie ou o mare ocazie a lui 
Drăgan.

Jocul este la fel de tranșant 
și la reluare, ou acțiuni alter
nate, dar și eu o suită de 5 go
luri care au ridicat nivelul spec
tacular al acestei disputate par
tide. După ce, In min. 50, Nlțu 
respinge incredibil mingea la 
voleul lui Cigan, portarul oaspe
ților nu mai poate interveni to 
„bomba" lui DRĂGAN de la M 
m : 1—0. Nu trec decît 5 minu
te șl tabela de marcaj se modi
fică din ncu, C. SOLOMON 
transformînd cu precizie penal- 
iyul acordat pentru henț comis 
de Naghl : 1—1. Ambele ecbiipe 
forțează desprinderea, Naghl are 
două posibilități de reabilitare 
to min. 60 și 67, însă, die fiecare

O VICTORIE MUNCITĂ
PLOIEȘTI, I (prin telefon). In 

cursa sa, a „speranțelor", Pe
trolul obține o nouă victorie, pe 
teren propriu, o victorie pre
țioasa, muncită și meritată. De 
altfel, datele din caseta tehnică 
ne susțin afirmația. Dar, în 
ciuda unei dominări, pe alocuri 
categorice, miza punctelor șl-a 
pus amprenta pe jocul gazdelor, 
de unde a ieșit în evidență pne. 
capitarea, uneori confuză, ta fa
zele de atac. Nu e mai puțin a- 
devărat că echipa din Tg. Mureș 
a jucat cu ambiție cum de mult 
nu am văzut-o, cu o apărare »u- 
pranumerică (Dorobanțu între 
Botezan și Jenei), și a benefi
ciat de un portar în zi excelen. 
tă, aproape imbatabil, cane a re
zolvat 2—3 goluri ca șl făcut». 
Chiar ta min. 1, Ruse a fost 
deposedat de Botezan la 6 m de 
poartă, iar în min. 4 excelentul 
șut al lui Ursea a fost scos In 
corner de Varo, care se va e- 
videnția șl la șutul lui Popa, din 
min. 26. In min. 32, Pitulice a 
șutat imprecis, în Ioc să paseze 
unul coechipier liber. Apoi, ta 
min. 38, Popa a totîrzlat gutui 
și un „picior salvator" al unul 
apărător mureșan a deviat 
balonul tn corner. în min. 45, 
am consemnat primul sut al 
oaspeților spre poartă.

La reluare, Petrolul a început 
la fel de lansat și a fost aproape 
de gol în min. 48, cînd, la cen
trarea lui Mocanu, Caclureao a 
reluat din „foarfecă" pe spate 
Snsă Varo a scos țn corner. 
Golul mull așteptat avea să vină 
ta min. 59 : pitulice a centrat 
impecabil și CR. ENE, a înscris 
cu capul, punînd întreaga a- 
părare adversă și pe portarul 
Varo pe picior greșit : 1—0. Iar

RAPID
,.U° CLUJ-NAPOCA rw|
Stadion Giuleștl ; teren foarte 

bun ; timp călduroș ; spectatori 
— circa 9 000. Șuturi : 15—4 (pe 
poartă : 7—0). Cornere : 9—1. Au 
marcat : GOANȚĂ (min. 50) și 
DRĂGHICI (min. 73).

RAPID : Toader 7 — Marines
cu 6 (min. 46 Vameșu 6,5). Ma
tei 7, Rada 6. Bacoș 7 — Dră
ghici 8, șt. Popa 6,5, Goanță 8. 
Cîrstea 7 — Țîră 5 (min. 63 
Stoica 6). L. Ilie 6.

„U“ : Cavai 6 — Meszaroș 7. 
Neamțu 7, Doboș 6. Dobrctă 6 — 

L. Moldovan 7 (min. 76 1.
Moldovan). Mujnai 7,5, Blro 6,5, 
Popicu 6 (min. 56 pojar 6) —
Kadar 6, Cîmpeanu H 6.

A arbitrat, în general bine, M. 
Axente; la linie : D. Vătran (am
bii din Arad) și Or. Teodorescu 
(Buzău).

Cartonașe galbene : DOBROTA, 
DRĂGHICI.

La speranțe : 1—0 (0—0).

a ratat în min. 55 liniștitorul... 
2—0 (după ce l-a scos și pe 
Caval din poartă t), iar „U“ va 
fi la un mic pas de egalare 
(min. 60, dar mal ales în min. 

65, la un atac de „4 contra 2“ 
rapldlștl purtat de Mujnai!). Dar 
emoțiile se vor risipi de-a bi- 
nelea în min. 73 : Matei l-a des. 
chis pe Goanță, pasă „Înapoi" de 
Ia linia de corner și DRĂGHICI... 
2—0, căci Cavai se dusese la col
țul scurt. Meciul era jucat, în 
final consemnînd doar „bomba" 
lui Stoica în „transversală" (min. 
75) și o altă ratare a lui Vameșu 
(min. 77).

Stelian TRANDAFIRESCU

I F.C.M. BRAȘOV 3 (0) I
I VICTORIA 2 (0) J

Cornere :
DRĂGAN 
(min. 73), 
resbectlv 

din 11 m).

Stadion Municipal ; teren bun; 
timp ideal pentru fotbal ; spec
tatori — circa 1 000. Șuturi : șo
ld (pe poartă : 8—6).
5—3. Au marcat :
(min. 52), SELIMESI 
ANDRAȘI (min. 81), 
C. SOLOMON (min. 
COMĂNESCU (min.

57,
83).

F.C.M. BRAȘOV : Polgar 6 - 
V. Ștefan 7, Naghi 5, Șulea 6,5, 
P. Lucian 6 — Pătru 6, Drăgan 
7, Barbu 7, A vădanei 6 (min. 
46 Andrași 7) — Cigan 8 (min. 
58 Fîșic 6), SeUmesi 7.

VICTORIA : Nițu 7 — Cojocaru 
8, Zare 6, Mlrea 7, Balaur 6 — 
Augustin 6 (min. 54 Mureșan 6), 
C. Solomon 6,5 (min. 68 Comă- 
neseu 7), Laiș 6 — Stere 6, Da- 
maschln n 6, Dlcan 6.

A arbitrat foarte bine Gr. Maca- 
vei (Deva); la linie: N. Dlneseu 
(Rm. Vîlcea) și M. Ionescu (Tir
goviște).

La speranțe : 2—4 (0—1).

dată, șutează imprecis. Brașove
nii trec in avantaj in min. 73. 
cînd SELIMESI încheie cu un 
sut violent o acțiune cursivă « 
gazdelor : 2—1. In min. 81, sco
rul devine 3—1, clild ANDRAȘI 
fructifică centrarea lui Barbu, 
iar în min. 83 scorul va fl 8—2 
ctod COMĂNESCU reia sub 
transversală mingea centrată de 
Stere. Două puncte prețioasa 
pentru F.C.M. Brașov, conform 
plusului său de insistență.

Adrian VASILESCU

1 PETROLUL 1 (0) I| A.S.A. TG. MUREȘ o___ |

Stadion Petrolul ; teren toarte 
bun ; timp călduros ; spectatori 
— circa 2 900. Șuturi : 12—4 Cpe 
poartă i 6—0). Cornere : 15—2.
A marcat CR. ENE (min. 59).

PETROLUL : Jipa 7 — Popa 7, 
Panait 7, Ștefan 7, Ruse 7 — Mo
canu 6, Pitulice 7 (min. 88 O. 
Grigcire 7), Ursea 8 — Cr. Ene 
7,5, Caclureao 7, I. Gușe 5.

A.S.A. : Varo S — Szabo 8, 
Jenei 7, Botezan 7, Fodor 8 — 
Sabău 7, Dorobanțu 7, Ivan 6, 
Er&s 8 — Albu 5, Cralu 5 (min. 
22 A. Stoica 8).

A arbitrat bine N. Volnea 
(București) ; la linie i I. Velea 
(Craiova) și M. Stănescu (Sași).

Cartonașe galbene : SABĂU.
La speranțe : 1—3 (1—1).

în min. 65, gazdele nu și-au 
mărit avantajul, deoarece Ca- 
ciureao a împins defectuos min
gea spre poartă și Szabo a de. 
gajat. In min. 78, Jipa a reținut 
cu dificultate o centrare a lui 
Fodor dintr-o lovitură liberă, șl, 
ta min. 85, Cr. Ene a făcut o 
cursă frumoasă, a șutat pu
ternic, însă Varo a intervenit 
din nou excelent. Finalul • 
arătat echipa oaspete ta plină 
ofensivă, dar scorul n-a putut tl 
modificat. Un med ta general 
sportiv, în care accidentările lui 
Cralu șl Pitulice s-au datorat 
unor contre la balon.

Constantin ALEXE



Concursul internațional de orientare sportivă I
SUCCES DE PARTICIPARE, DISPUTE INTERESANTE I EIMg

șt această a 2-a ediție a Con
cursului internațional de orien
tare sportivă „Trofeul Valea 
Prahovei* s-a bucurat de aceeași 
bună organizare șl selectă par
ticipare ca șl precedenta din 
luna mal 1987, O.J.T., Comisia 
județeană de tarism-alpinism 
Prahova, asociațiile sportive 
Bucegl și Voința din Sinaia asl- 
gurlnd condiții optime celor 
peste 1200 de participant, din
tre oare aproape 100 din Bulga
ria, Cehoslovacia, Elveția, K. D. 
Germană, R.F.G., Polonia și 
Ungaria.

înainte de a relata unele as
pecte privitoare la desfășurarea 
acestei interesante competiții, 
clteva precizări. • întreceri'e au 
avut loe, timp de trei zile, pe 
trasee bine alese, variind între 
S0OO șl 9100 m lungime • Au e- 
tastat 12 categorii de vlrstă la 
feminin (de la 11 la peste 45 
ani) șl alte 1» la masculin (11 
— peste 50 ani) • Primele două 
etape, dotate eu „Cupă Voința 
Sinaia» șl „Cupa arbitrilor pra
hoveni", s-au desfășurat în zona 
Furnica — Calea Codrului șl, 
respectiv. Bușteni — Zamora, pe 
o vreme total neprielnică (frig, 
vtat puternic, ploaie) • Timpii 
cumulați al acestor etape au dat 
ordinea de start șl handicapul 
cu care flecare concurent a ple
cat în cea de a treia etapă, pe 
an traseu în perimetrul Furnica 
—• Calea Codrului, clștigătorH 
primind „Trofeul Valea Praho
vei* • Au fost acordate nu mal 
puțin de 243 diplome primilor 
trei clasați (cite 81 pe zi) • 
întocmirea listelor de participa
re, a ordlnel de start, a cla
samentelor s-a făcut cu spriji
nul neprecupețit al unei echipe 
de la Centrul Teritorial de Cal
cul Ploiești • Hărțile au fost 
reambulate, cartograflale șl tra
sate de dr. Nicolae Stroescu șl 

excelente condiții 
a 

de 
33

tipărite în 
grafice • Buna desfășurare 
concursului a fost 
un corp de oficiali 
de arbitri.

Da-a lungul celor 
întreceri disputele 
tcem de echilibrate, 
Me între posibili viitori 
performeri, fetițe șl băieți de M

asigurată 
numărînd

detrei zile 
au Jost ex- 
de atractive, 

marl

ani, fie între sportivi cu vechi 
„ștate de serviciu", adică între 
50 și... 80 de ani. Iată o ilustra
re a acestor... extreme. înaintea 
ultimei etape, la categoria 11 
ani, după 4,4 km parcurși, între 
primul Vlad Șeitan (Politehnica 
București), șl al treilea clasat, 
Gabriel Stroescu (Sănătatea Plo
iești), era o diferență de numai 
55 secunde ; la categoria peste 
50 ani, după 7,9 km, Ovidiu Popa 
(Olimp Sibiu) îl devansa pe 
Ilari Lukaca (Electromotor Ti
mișoara) cu doar 1:10. In timp 
însă ce micuțul ploieștean a reu
șit să recupereze diferența și 
Să-și adjudece primul loc, sibia- 
nul și-a păstrat avansul, pla- 
sindu-se pe prima treaptă a po
diumului de premiere, Evilent 
că de cea mal mare atenție s-a 
bucurat lupta pentru Întâietate 
la categoria (numită de specia
liști) „elită" — 21 E. La feminin 
întrecerea nu a avut însă isto
ric, ordinea primei etape rămî- 
nînd neschimbată șl în urmă
toarele două : 1. Magda Banyai 
Reka (Voința Cluj-Napoca) 
Ileana Jeler 
Bala Mare), 
(Voința Rm. 
la masculin, 
podiumul de 
pus candidatura.
etapă, șase sportivi care au par
curs cei 8.2 km în timpi foarte 
buni : Emil Hecico (Voința Si
naia) 58:32, Gheorghe 
(C.S.U. Brașov) 61:48, 
Nagy (Laminorul Zală i) 
Dionisie Roșea (Voința Tg. Jiu) 
70:00, Andras Revesz (Someșul 
Satu Mare) 71:13. Mihai Vereș 
(Laminorul Zalău) 71:17. în eta
pa a H-a. după 9,1 km, ApU, cu 
78:50 și Revesz cu 80:10 vin pe 
primele două locuri, urmați, la 
diferențe mici, de Emilian Mino- 
iu (Voința Slatina), Gheorghe 
Urdea (Voința Hunedoara). Hecico, 
Ionel Dumitrei (Voința Craiova), 
Nagy șl Vereș. In ultima etapă, 
primul care ia startul este însă 
Hecico, care are cel mal bun 
timp (cumulat) 140:31 : la 2:47 n 
urmează Apli, apoi la 8:19 Nagy, 
ta 10:23 Revesz, la 12:46 Urdea 
șl. ta sfîrșlt, la 14:43 Vereș. Du
pă • km. ordinea sosirii Indică 
9l ordinea primilor trei în „Tro-

2. 
(Chemum Maratex 
8. Natalia Badea 
Vîlcea). In schimb, 
pentru un loo pe 
premiere și-au de- 

după prima

Apli 
Istvan 

65:15,

De vineri, in sala Rapid

„CUPA ACADEMIA MILITARĂ" LA BASCHET
Răspunzînd necesității de a 

je asigura echipelor noastre 
de baschet o activitate com- 
petițianală mai îndelungată, 
A.S. Academia Militară orga
nizează un turneu internațio
nal care se va desfășura vi
neri, -SÎmbătă șl duminică, ta 
sala 
mia ____ __ ,____  __
pele poloneze Pogon Szczecin, 
Start Astoria Bydgoszcz, pre

Rapid. La „Cupa Acade- 
Militară“ iau parte echi-

cum și formațiile bucureștene 
Rapid C.S.Ș. 5 șl Academia 
Militară Mecanică Fină.

Programul 
neri, de la ora 
Start, Academia 
Rapid ; simbătă, 
Rapid — Pogon, 
lltară — Start ;

turneului — vi-
16 : Pogon — 

Militară — 
de la ora 15: 
Academia Mi- 
duminică, de 

ta ora 11,30 : Rapid — Start, 
Academia Militară — Pogon.

I
I
I
I
I
I
I
I

O dată startul fiind dat. con
curența studiază, fiecare, a- 
țent, dar cit se poate de re
pede, viitorul traseu pe care-l 
are de parcurs... pas cu pas

Foto : Horla MANTA
Valea Prahovei** : Hecico, 
și... surpriză Vereș.

I

I

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
de 

cîș- 
Mi-

cu 
de

PARIS, 8 (Agerpres). Proba 
feminină de 800 m din cadrul 
concursului ' internațional 
atletism de la Paris a fost 
tigată de sportiva română 
tica Junghiatu-Constantin, 
timpul de 2:02,23 urmată 
Nathalie Thoumas (Franța)
2:04,60. Alte două victorii pentru 
culorile sportive românești au fost 
obținute de Mariana lonescu 
aruncarea discului cu 66,46 m 
Margareta Keszeg la 3 000 m 
timpul de 8:59,77. In proba 
săritură în înălțime, cîștlgată 
recordmana 
Kostadinova 
m, Alina 
cui trei, cu

PRAGA, 8 (Agerpres). — 
concursul de atletism de 
Ostrava, proba de aruncarea

mondială 
(Bulgaria) cu 

Astafei a ocupa! 
1,90 m.

la
Și 

cu 
de 
de 

Ștefka 
2,00 
lo-
ta 
la 

_______ , _______ su
liței a revenit sportivului român 
Constantin Miclea cu rezultatul 
de 75.98 m, urmat de cehoslova
cul Kradvica 75,82 m șl polone
zul Vojtak 72,88 m.

Proba feminină de 100 m a fost 
cîștlgată de poloneza Jana Smo- 
larek ia,55, urmată de românca 
Marieta Ilcu 11,72 șl cehoslovaca 
Renata Cernohova 11,75.

MOSCOVA, 8 (Agerpres). — In

ultima zi a concursului de lnot 
de la Tașkent, sportiva Corina 
Dumitru (România) s-a clasat 
pe primul Ioc In proba de 200 m 
fluture, fiind înregistrata cu 
timpul de 2:16,59. De asemenea, 
echipele României au terminat 
victorioase în probele de ștafetă 
4 x 200 m liber 8:28,28 și 4 x 100 
m mixt 4:19,85.

MOSCOVA, 8 (Agerpres). — 
Palatul Sporturilor din Lenin
grad găzduiește în această sâp- 
tămînă un mare turneu interna
țional de box la care participă 
peste 100 de sportivi din 15 țări. 
In gala inaugurală, în limitele 
categoriei muscă, pugilistul ro
mân Nicoîae Aliuță l-a întrecut 
la puncte, cu 
pe Cjl Mln 
Alte rezultate 
rie : viorele

o decizie de 4—1, 
(R.P.D. Coreeană), 
la aceeași catego- 

(FinOanda) b.p. 
Gadjev (Bulgaria) : Reyeș (Cu
ba) b.p. Tutuk (Turcia).

BELGRAD, 8 (Agerpres). — 
Intr-un meci amical feminin da 
handbal, disputat la Subotlca. 
echipa Iugoslaviei a întrecut la 
ltmltâ, cu 26—25 (13—13) selecțio
nata României.

J*

leul 
Apli

CIȘTIGATORI, feminin : 11 ani 
Dănuța Chira (Voința Bistrița), 
13 ani Gabriela Varga (Voința 
Cluj-Napoca), 15 ani Larisa Pop. 
17 ani Iulia Ciobanu (ambele. 
Metalul Roșu Cluj-Napoca), 19 
ani Mirela Stoian (Politehnica 
București), 21 ani, elită Magda 
Baqyai Reka. 21 ani, categ. B 
Nora Jakobszen (Fabulon F.C., 
Ungaria), 35 ani Clara Bădărău 
(Politehnica București), 40 ani 
Paula Ciurlea (Locomotiva Bucu
rești), 45 ani Lucia 
(Voința 
33 ani) 
tronica 
OPEN 
Ghcscu 
masculin : 11 ani Gabriel Stro- 
escu (Sănătatea Ploiești), 13 ani 
Marian Mcszar (Strungul Arad), 
15 ani Mihai Eftimie (Voința Si
naia). 17 ' " ' ---------
(Vulturii

Gerhard 
șov), 21 
21 ani B 
combinat 
cia), 35 ani Gheorghe Dinu (Vo
ința Brașov), 40 ani Andrei 
Bogdanovitch (Metalul Roșu Cluj- 
Napoca), 45 ani Dezideriu Nagy 
(Clujana), 50 ani Fausto Te- 
tiananti (Ticinio Team, Elveția), 
60 ani Karol Zelenka (Metalul 
Roșu Cluj-Napoca). OPEN (18— 
35 ani) Daniel Trușcă (I.P.G. 
Ploiești), OPEN (35 -50 ani) 
Costel Suditu (Apodis Pitești), 
OPEN (peste 50 ani) Ovidiu Pa
pa (Olimp Sibiu).

loan NOVAC

Săftulescu
București), OPEN (18— 

Valentina Pascariu (Elec- 
Industrială
(peste 45 ani)
(Victoria

București),
Maria 

București) ;

ani Istvan Chifiriuc 
Rapid oradea), 16 ani 
Gardner (Voința Bra- 
ani elită Emil Hecico, 
Jaroslav Rapand (Agro- 
Slusovice, Cehoslova-

54 DE CLASE, 54 DE ECHIPE SPORTIVE!
(Drmare din oao 1)

la gimnastică), am ajuns la 
„cheia" splendidei și exempla
rei acțiuni de la Liceul de 
matematică-fizică nr. 3, orga
nizată ta scopul aniversării a 
20 de ani de la înființarea u- 
nității școlare respective (care 
este, de fapt, doar ceva mai 
tânără decît cartierul Titan 
însuși). Spunem „cheia", de
oarece Natalia Raus și Ștefa- 
nia Vclciov, dedicîndu-se cu 
trup și suflet frumoasei pro
fesii pe care și-au ales-o, an 
înțeles că adevărata lor mi
siune constă nu doar în aco
perirea orelor din programa 
școlară, ci și în sădirea pa
siunii trainice pentru educația 
fizică. Au procedat ca atare 
și au obținut rezultatele care 
merită prețuite, unul dintre 
ele fiind tocmai organizarea 
pe durată lungă a activității 
competiționale la baschet.

De ce la baschet 1 „Apre
ciem că acest joc sportiv are 
cea mai mare atracție pentru 
elevi, este dinamic. Avem cele 
necesare pentru practicarea lui 
(în primul rînd mingi), iar 
mul ți elevi de la școlile ge
nerale vin în clasa a IX-a 
cîștigați pentru baschet*. Răs
punsul aparține profesoarei 
Raus, care a ținut să adauge 
că pepinierele cele mai pro
ductive ta domeniul baschetu
lui sțnt școlile generale nr. 21 
(profesoară : , Marica Ciobanu), 
196 (Cleopatra Strzelbinski). 58 
(Sonia Bălan), 95 ș.a.

Cîteva amănunte despre dis
putarea campionatelor liceului. 
La întrecerea dintre clasele a

IX. a X-a și a Xl-a au luat 
parte 43 de echipe reprezen
tând tot atîtea clase, adică atâ
tea eîte sînt în școală : la 
„Cupa absolventului* au parti
cipat 11 clase a Xll-a, adică 
atâtea, cite sînt în școală. Deci 
participare sută la sută! Reu
niunile baschetbalistice au a- 
vut loc (timp de cîteva luni) 
ta fiecare marți și vineri, la 
organizarea lor adueîndu-și un 
aport însemnat președintele a- 
soclațlei sportive a liceului, 
Cătălin Tabacu. elev ta clasa 
a Xll-a E, component de bază 
și coșgeter al cîștigătoarei 

.„Cupei absolventului".
Nu întâmplător în sală s-au 

aflat unii dintre antrenorii 
cluburilor sportive școlare nr. 
2, nr. 4 și ai secției C.S. Vo
ința, ca, de pildă, Cornelia 
Mircioiu. Tatiana Dudescu, 
Constantin Dîrjan, Dan Săndu- 
lache. Spunem nu întâmplător, 
deoarece acești antrenori, pre
cum și alții (Ștefania Dinescu. 
Horațiu Giurgiu etc.), au folo
sit sala Liceului de matemati
că-fizică nr. 3 pentru comple
tarea pregătirii elevelor și e- 
leviior baschetbaliști, dintre 
care unii au promovat pînă în 
loturile reprezentative: Rodica 
Capotă-Barta, Stela Petrea- 
Cernat, Eugenia Ivan-Popa, 
Elena Filip, Roxana Ște
fan, Elena Vasilc-Caloianu 
(„clasa" profesoarei Cornelia 
Mircioiu de la C.S.Ș. 2), Ana- 
maria Gera, Svetlana Simion, 
Ileana Andrei (profesoare : 
Ștefania Dinescu și Tatiana 
Dudescu, de la Voința Bucu
rești) etc. Iar alte, baschetba
liste fruntașe au fost chiar e- 
leve ale liceului respectiv,

I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
Iprintre acestea aflîndu-se Mă

lina Froiter-Marinache, Iulia 
Andriev, Roxana Rotaru, Elena 
Voinea ș.a.

Liceul de matematică-fizică 
nr. 3, un pivot al sportului 
școlar din Sectorul 3 al Capi
talei, o reală pepinieră a spor
tului cu mingea la coș, cu o 
activitate bogată, rodnică, da
torată în mare măsură iniția
tivei . și hărniciei celor două 
profesoare de educație fizică 
amintite, dar și sprijinului fără 
preget acordat de conducerea 
unității (director, Buturugă 
Dumitru) și organizația de 
partid (secretar. Calotă Moni
ca), a căror înțelegere pentru
necesitatea practicării educa- I 
ției fizice și sportului de că- I 
tre elevii liceului se simte 
permanent și concret.

I
I
I
I
I

VINERI, la Dusseldorf va înce
pe turneul final al Campionatu
lui European, partida inaugurală 
dlsputlndu-se între formațiile 
R. F. Germania și Italiei.

Pentru acest meci, antrenorul 
„Squadrel Azzurra", Azeglio Vi- 
cinl, a comunicat următoarea 
echipă : Zenga — Băresi, Ber- 
goml, Ferii, MaMini, Donadoni, 
De Napoli, Giannini, Ancelotti, 
Mancini, Vialli.

FEDERAȚIA DE FOTBAL a O- 
landei a comunicat lotul de ju
cători care vor fl prezențl la 
turneul final al Campionatului 
European : portari : Hans Van 
Breukelen, Joop Hiele ; fundași : 
Ronald Koeman, Wlm Koever- 
mans, Frank Rijkaard, Wilbert 
Suwljn, Adre Van Tiggelen, 
Sjaak Troost ; mijlocași : Berry 
Van Aerie, Erwin Koeman, Hen- 
drie Kruzen, Arnold M.iliren, 
Aron Winter, Jan Wouters : a- 
tacanți : Marco Van Basten, 
Johnny Bosman, Ruud Gullit, 
Wim Kieft, Johnny Van’t Schip, 
Gerald Vanenburg.

CEI 20 DE JUCĂTORI care vor 
reprezenta Anglia la turneul fi
nal al Campionatului European 
sînt următorii : Chris Woods, 
Peter Shilton — portari ; Tony 
Adams, Viv Anderson, Tony -Do- 
rlgo, Mark Wright, Kenny San
som, Gary Stevens, Dave Watson 
— fundași ; Glenn Hoddle, Steve 
McMahon, Peter Reid, Bryan 
Robson, Trevor Steven, Neil 
Webb — mijlocași : John Barnes, 
Peter Beardsley. Mark Hateley, 
Gary Lineker, Chris Waddle — 
atacanți.

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
de la Tokio a revenit formației 
braziliene Flamengo din Rlo de 
Janeiro care a întrecut, în fina
lă, cu scorul de 1—0 (0—0), echi
pa vest-germană Bayer Leverku
sen. Unicul gol al partidei a fost 
înscris de Zico, în minutul 55.

IN FINALA „Cupei R. D. Ger
mane", Dynamo Berlin a Între
cut cu 2—0 (după prelungiri) 
formația F. C. Cari Zelss Jena. 
Partida a 
40 000 de

fost urmărită de peste 
spectatori.
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FESTIVITATEA N-A MAI AVUT LOC

Buenos Aires, o fes-Mat deunăzi, urma s<l se desfășoare, la Buenos Aires, o fes
tivitate menită să marcheze împlinirea a 19 ani de la cel dinții 
triumf al reprezentativei Argentinei la campionatele lumii. 
Totul fusese pregătit, pind la cel mai mic amănunt. Punctul cul
minant al acestei „fiesta" avea să fie asigurat de un meci intre 
echipa victorioasă în 1978 (pe teren propriu) și o selecționați a 
gloriilor autohtone mal tinere, in frunte cu (ați ghicit t) Diego 
Maradona. Ardiles urma si sosească din Anglia, PassareUa din 
Italia, Kempes din Austria și așa mai departe.

Festivitatea n-a mai avut insă loc, fiind revocată in ultima 
clipi. Străduindu-se să motiveze, federația de specialitate din 
Buenos Aires a dat un comunicat, explic'md (intre altele) cd 
„socotim că momentul sărbătorii ar fi umbrit de redeschiderea 
procesului împotriva lui Carlos Lacosta, afacere judiciari ce 
poate pune sub semnul îndoielii însuși succesul de acum un 
deceniu*. Să ne întoarcem In timp ji, aducindu-ne aminte, să 
notăm ed (amiralul) Carlos Lacosta a funcționat ca vicepre
ședinte al Comitetului de organizare a Campionatelor Mon
diale din Argentina 1978, el fiind, totodată, și vicepreședinte al 
F.I.F.A. După ce s-a stins, mai repede decit s-ar fi așteptat 
mulți Oi Lacosta înaintea tuturor !), ecoul izbînzli realizate de 
„naționala" lui Menotti, un riguros control financiar a purces 
sd analizeze modul in care Comitetul de organizare a manipulai 
fondurile destinate bunei desfășurări a C.M., constallnd — spre 
stupoarea unanimă — că „respectabilul" Lacosta și-a însușit o 
mare sumă de bani, de ordinul sutelor de mii de dolari 1 De
clanșat îndată, procesul a fost trenat, fără ca fostul vicepre
ședinte (demis de F.l.F.A.) să fi reușit vreodată să justifice 
cheltuielile pretinse I Recent, cazul a reapărut pe rol. acuzarea 
fiind încă și mai drastică : ea l-a învinovățit pe Lacosta. pe 
lingă deturnarea de fonduri, și de coruperea a 8 jucători pe- 
ruvienl, care — pentru 250 de mii de dolari — au acceptat sâ 
piardă la scor (0—0) In fața celor argentinieni, in condițiile in 
care gazdele C.M. din 1978 aveau nevoie de golaveraj pentru 
a-și netezi (in dauna brazilienilor) drumul spre finală !

S-ar părea că, date fiind probele peremptorii ale acuzării. 
Carlos Lacosta nu va mai obține, și acum, o nouă amînarc. 
Comentatorii de ța fața locului sint de acord că, tn sfirșit. se 
va face lumină intr-o afacere, cea a măsluirii (sau nu) rezul
tatului din întllnirea Argentina — Peru, care n-a încetat, in 
ciuda scurgerii timpului, să suscite interesul cercurilor fotba
listice. Chiar și peste ani. se vede că minciuna are picioare 
scurte !

Ovidiu IOANITOAIA

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
BASCHET. • La Kuala Lumpur 

în prima zi a Turneului de cali
ficare pentru competiția femini
nă a Jocurilor Olimpice s-au, 
înregistrat următoarele rezulta
te : Franța — Marea Britanie
69—53 ; Iugoslavia — Zair 82—17; 
Bulgaria 
Italia — 
slovacia 
lo n-ia —
— Noua
ria — Malayezia 101—53.

— Thailanda 120—33 : 
Suedia 78—65 ; Ceno-

— Japonia 90—79 ; Po- 
Turcla 57—36 ; Australia 
Zeelandă 78—42 ; ir iga

BOX • In cadrul unei gafe 
disputate la Las Vegas (Neva
da). boxerul american Iran Ber
kley a cucerit titlul de campion

mondial al categoriei mijlocie 
(versiunea WBC), lnvlngîndu-1 
prin k.o. ta repriza a treia pe 
compatriotul său Thomas Hearns.

CICLISM • Etapă a 16-a a Tu
rului Italiei, disputată pe traseul 
Merano — Innsbruck (176 km), a 
fost clștigată de rutierul italian 
Francesco Vona în 5.15:06. în 
clasamentul general continuă să 
conducă americanul Andrew 
Hampsten. • Cursa contracro- 
nometru pe echipe, desfășurată 
In cadrul concursului de la Hong 
Kong a revenit selecționatei 
R. P. Chineze (Wenmlng, Yon- 
ghong, Hong. Ylngquan) Înre
gistrată pe 100 km cu timpul de 
2.37:50,39. Pe locul doi i-a cla
sat reprezentativa Hong Kong. 
ta 2:14.
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SCURT • PE SCURT
ÎNOT • In cadrul campionatu

lui pa echipe al R. D. Germane, 
desfășurat la Berlin, Kristin 
Otto a cîștlgat proba feminină 
de 50 m liber, cu timpul de 26,38, 
iar Manuela Stellmach s-a situat 
pe primul loc la 100 m liber în 
56,50. Rezultate înregistrate în 
concursul masculin : 100 m libar:
Fleming 51,53 ; 400 m 
Dassler 3:52,64 : 100 m 
Richter 57,66.

liber : 
spate :

POLO • Competiția internațio
nală feminină de la Budapesta 
a fost cîștlgată de echipa Unga
riei io p, urmată In clasament 
de formațiile Olandei 8 p șl 
Franței p 8.


