
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATE FIZICA Și SPORT

| ANUL XLIV - Nr. 11 963 j 4 PAGINI - 50 BANI j Vineri 10 iunie 1988 |

Campionatele Naționale de scrimăVICTORII ALE
ÎNOTĂTOARELOR NOASTRE
La concursul internațional 

de înot de la Tașkent, bilanțul 
sportivelor noastre a fost de 
8 locuri I, 3 locuri II și 5 
locuri III. Cite două victorii 
au obținut reșițeanca Luminița 
Dobrescu — 2:01,94 la 200 m 
liber, respectiv 4:19,97 la 400 
m liber și brăileanca Alexan
drina Croitoru, cîștigătoare în 
probele procedeului spate, cu 
1:05,20, respectiv 2:20,26. în
vingătoare au mai terminat 
Corina Dumitru (Brașov) — 
2:16,59 la 200 m fluture. 
Carmen Roșioru (Brăila) — 
8:59,41 la 800 m liber, ștafeta 
de 4 x 200 m liber — 8:28,28 
și cea de 4 x 100 m mixt — 
4:19,85. Pe poziții fruntașe s-au 
mai situat Diana Ureche și Car
ia Negrea (Reșița).

TURNEUL DE POLO 
DE LA VARȘOVIA

In. primele două meciuii 
susținute în cadrul turneului 
internațional de polo pe apă 
de la Lodz (Polonia), selecțio
nata României a întrecut cu 
sccrul de 13—5 formația Bul
gariei și a terminat la egali
tate, 5—5 cu echipa Greciei.

Alte rezultate : Cehoslovacia 
— Bulgaria 8—6 : Grecia 
Suedia 7—4 ; Polonia — Ceho
slovacia 9—9 ; Polonia — Sue
dia 11—5

SPADA, DOMINATĂ DE CONSACRAT!

23 de concurenți (un absent) 
în etapa a Il-a a probei in
dividuale de spadă, din cadrul 
Campionatelor Naționale de 
scrimă, care se desfășoară în 
aceste zile la Satu Mare. în- 
trucît faza anterioară, desfășu
rată în luna Ianuarie, la Bucu
rești, nu a fost dusă pînă la 
capăt, din cauza unor defec
țiuni intervenite la aparatura 
sălii, concursul întrerupîndu-se 
după desemnarea celor califi
cați, și nu printr-o ierarhie fi
nală, ca la celelalte arme, a- 
cum s-a renunțat la adiționa
rea de puncte pe baza celor 
două etape, așa cum noul re
gulament preconiza, concursul 
derulîndu-se ca fază decisivă. 
Astfel îneît finala de 8 a eta
pei a II-a a fost, totodată, fi
nala care a desemnat campio
nul ediției 1988 precum și cei
lalți spadasini medaliați.

Deși R. Mitrăchioiu (Steaua) 
a fost nr. 1 pe tabloul finalei, 
el n-a încheiat-o pe aceeași 
poziție. Iar N. Bodoczi și F. 
Nicolae s-au întîlnit de două 
ori în asalturi decisive — pen
tru calificarea direct în finală 
și pentru intrarea în semifina
lă — de fiecare dată învingător 
fiind primul. Ce-i drept, în al 
doilea asalt Ia care ne-am re
ferit. scorul era la expirarea 
timpului de luptă doar... 2—2, 
tușa cîștigătoare dînd-o tot

Bodoczi. Titlul i-a revenit re
prezentantului „vechii gărzi", 
fostul internațional Mihai Po
pa (Steaua), la fel de tînăr 
prin pasiune, superior, iată, 
fostului vicecampion mondial 
N. Bodoczi.

Rezultatele finalei de spadă • 
G. Pantelimon (C.T.A.S.) — R. 
Mitrăchioiu (Steaua) 11—9. A. 
Colcișcă (I.E.F.S.) — L. Con- 
stantinescu (C.S.M. Craiova) 
10—7, N. Bodoczi (C.S. Satu 
Mare) — F. Nicolae (Steaua) 
12—11, M. Popa (Steaua) — 
A. Pop (C.S. Satu Mare) 10—8; 
Bodoczi — Pantelimon 10—7 
(acesta din urmă a pornit cu 
un handicap de două tușe pen
tru defecțiune tehnică la ar
mă), N. Popa — Colcișcă 10—5; 
pentru locurile 3—4 : Colcișcă 
— Pantelimon 10—8; pentru 
locurile 1—2: M. Popa — Bo-
doezi 10—6.

La Progresul A. S. A. Timișoara

SPORTUL DE MMSfl
ÎN PRIM-PLAN

Progresul A.S.A. Timișoara, 
așa se numește asociația spor
tivă a întreprinderii olectrice 
și de transport a municipiului 
Timișoara și a județului Timiș, 
unitate economică fruntașă pe 
ramură, care asigură zilnic 
transportul în comun pentru o 
jumătate de milion de călători 
și a unei importante cantități 
de mărfuri. De mai multe ori 
răsplătit cu titlul onorant de 
„Erou al Muncii Socialiste", 
colectivul muncitorilor și teh
nicienilor de aici desfășoară o 
activitate rodnică, din dorința 
de a transpune în viață orien
tările și indicațiile cuprinse în 
magistralele Expuneri ale 
tovarășului NICOLAE 
CEAU.ȘESCU, secretarul ge
neral al partidului, privind 
îndeplinirea, la un înalt nivel 
de calitate și eficiență, a sar
cinilor de plan pe acest an și 
pe întregul cincinal.

Asociația sportivă de astăzi 
este fosta Electrica, acolo unde 
cu ani în urmă se modela, pen
tru a ajunge pînă la laurii o- 
limpici, marea noastră atletă, 
săritoarea în înălțime Iolanda 
Balaș. Cei aproape 4 000 de 
oameni ai muncii, cu toții sta
tornici iubitori ai sportului, e- 
vocă cu emoție reușitele fostei 
lor atlete și nutresc ambiția de 
a apărea cîteva succesoare ale 
lui Ioli, la fel de talentate și 
de harnice în pregătire. într-un 
fel, succesoarele au șl apărut, 
poate puțin cam timid. Ele se 
numesc Daniela Totca și Mi- 
haela Grozav, fruntașe pe mu
nicipiu și județ. Deocamdată.

„Cupa Federației" la baschet feminin

MECIURI INTERESANTE ÎN PRIMA GRUPĂ
RIMNICU VILCEA, 9 (prin 

telefon). Turneul final al gru
pei valorice 1—6 a competiției 
feminine de baschet dotată cu 
„Cupa Federației'1 a început în 
Sala Sporturilor din localitate, 
într-o atmosferă de mare in
teres. Meciul cel mai așteptat 
a fost cel dintre echipele Chi
mistul C.S.Ș. Rm. Vîlcea și 
C.S.U. Prahova Ploiești, în 
care gazdele, deși nu au ma
nifestat obișnuita eficacitate (în 
special la aruncările de 3 p, 
pe care le-au și executat ra
reori) au învins cu 59—55 (34— 
18). Au în"-ris : Manea 20, 
Preduțoiu il. Telițoiu 8, Sto- 
checi 6, Ilie 5, Barbu 3, Du- 
mitrașcu 2, M. Ionescu 2, Ru- 
sănescu 2 pentru Chimistul, 
respectiv Chivulescu 22 Scur- 
tu 11. Brezoianu 7 Biasuti 5. 
Micu 4, Donose 4. Enache 2.

Deși a prezentat numai 8 ju
cătoare, formația Universitatea 
C.S.Ș. Viitorul CIuJ-Napoca s-a 
impus (datorită plusului de va
loare și de experiență compe- 
tițională) în fața echipei Poli
tehnica C.S.Ș. Timișoara, cîști-

gînd cu 68—63(38—32). Remar
cabile procentajele aruncărilor 
libere — „U“ : 83,30% (18—15), 
Politehnica : 72,20% (18—13).
Coșgetere : Manasses 24, Vigh 
și Popa cite 13 de la „U", res
pectiv Stamin și Kovacs cîte
13

tn întîlnirea dintre Voința 
Brașov și Olimpia București 
componentele primei formații 
au dominat lupta sub panouri 
și au beneficiat de aportul 
substanțial al Cameliei Hînda 
(33 puncte marcate). învingînd 
cu 66—52 (38—32).

întrecerile continuă.
Dragomir ROȘIANU — coresp.

Rezultate din turneul pentru 
locurile 7—12, găzduit de sala 
Floreasca : Politehnica C.S.Ș. 4 
Mine Energie București — 
Mobila C.S.Ș. Satu Mare 70—50 
(36—25), Voința C.S.Ș. 2 Bucu
rești — Metalul I.M.p.S. Salon- 
ta 96—42 (47—16), Rapid C.S.Ș. 5 
București — Comerțul C.S.Ș. Tg. 
Mureș 63—45 (40—29).

Programul de azi — de Ia ora
14 ; Rapid — Mobila. Voința — 
Comerțul, Politehnica — Metalul.

Au altă specializai e ce-i drept, 
ambele „merg" pe 400 de me
tri, dar important este — cuin 
ne-au dat de înțeles cei de aici 
— „ca tradiția atletică să fie 
continuată".

Adevărul este că. în planul 
devenirii. Progresul A.S.A. Ti
mișoara a păstrat, între secții
le sale pe ramură de sport, pe 
cea de atletism, care, la nivel 
de masă, vrea să însemne sute 
de participanți la crosuri și la 
probele pentru trecerea norme
lor Complexului „Sport și” să
nătate" în suita de întreceri 
din cadrul Daciadei. I s-au a- 
sociat fotbalul, motociclismul, 
tenisul, popicele etc. în cazul 
fotbalului e necesar să stăruim 
ceva mai mult, acest sport fi- 
ințînd încă din 1929: Deci. în 
anul viitor, fotbalul va împlini 
60 de ani de existență, pre
ședintele secției, economistul 
Radu Nicosîcvici, fiind pe cale 
să realizeze o monografie. Se 
vrea a fi o lucrare cu tentă 
educativă, adresată generațiilor 
prezente și viitoare, pentru a 
impulsiona realizarea unui obi
ectiv aflat în atenția tuturor: 
o prezență și mai convingătoa
re in Divizia B.

în cazul motociclismului (vi
teză) propulsat chiar de direc
torul întreprinderii, ing. Ni
colae Bucșan (fost alergător 
pînă nu de mult) să notăm cî- 
țeva performanțe demne de

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

RAPID-CLUBUL CARE PRETUTINDENI ESTE... ACASĂ
Exact Ia vremea asta de miez 

de iunie, cînd vișinile se coc, 
lua ființă, acum 65 de ani. Clu
bul sportiv C.F.R. București. 
Avînd ca primă reprezentantă 
o echipă de fotbal ce-i includea

cumva în teren cu echipament 
de altă culoare.

Anii au trecut ca... Rapidul 
prin halta Chiajna, și în albu
mul cu fotografii iată adunîn- 
du-se mereu mai multe imagini.

Antrenorul Mihai Zaharia și speranțele olimpice ale Rapidului :
M'hacla Pogăceanu, Vali Constantin, Iolanda Oanfă

fiecare în parte amintind de un 
mare succes al sportului fero
viar ; să-i privim, bunăoară, pe 
primii campioni naționali de 
box, apoi pe cei de lupte și 
haltere. Echipa de polo a fost

și ea declarată în cîteva rîn- 
duri cea mai bună din țară. Ca 
și baschetbalistele, ca să nu 
mai vorbim de voleibaliștii ge
nerației ’65, ajunși în fruntea 
ierarhiei europene. După cum, 
revenind la fotbal, de cîteva ori 
Cupa României și un titlu de 
campioană a țării stau la loc 
de cinste în vitrina cu trofee.

Rapidul, în varianta sa 1988, 
se prezintă ca un club puter
nic, cu o structură organizato
rică și o bază materială de pri
mă mină ; cele mai bune per
formanțe ale anului au fost, 
pînă acum, medalia Mihaelei 
Pogăceanu la C.E. de atletism- 
sală, titlul de campioană a e- 
chipei de judo, cele 3 titluri 
naționale aîe boxerilor-juniori, 
medaliile halterofililor. Dar a- 
nul competiționai n-a ajuns în
că la jumătatea sa — 12 secții 
de performanță, înglobînd 1200 
de sportivi, și un mănunchi de 
antrenori de elită așteaptă plini 
de speranțe confruntarea cu 
viitoarele competiții interne și 
internaționale. „Si, mai ales — 
ne spune președintele clubului, 
Eugen Ignat — confruntarea cu

M'hacla Pogăceanu, Vali 
pe strungarii Grigore Grigoriu 
și Gcza Ginzer, adică chiar pe 
doi din semnatarii actului de 
naștere a noii grupări. Cusute 
la vremea vișinei coapte, trico
urile aveau să împrumute cu
loarea fructului. Coincidență ? 
Poate, dar mal degrabă un e- 
fect al faptului că albul propus 
inițial a fost respins — prea 
aduna toată funinginea Triaju
lui. Și iată vișiniul devenit âtît 
de drag Gluleștiului, îneît stră
nepoții de astăzi protestează 
dacă, să spunem, echipa apare

lorii atinse — performanța in
ternațională. Fiindcă, trebuie 
să știți, acest moment'aniversar

Sorin SATMARI

(Continuare in pao 2-3)

Autodotarea în acțiune

PERFORMANTA, BENEFICIARĂ

FINALELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE DE JUDO — 
LA ÎNĂLȚIMEA EDIȚIEI JUBILIARE (a XX-a)

A VALORIFICĂRII SUPERIOARE 
A RESURSELOR PROPRII 

însemnări la Aeroclubul ..Moldova" lăți
Nu mal puțin de 245 de con- 

eurenți au fost prezenți la 
recentele finale ale Campio
natelor Republicane Individua
le de judo, care au avut loc — 
într-o organizare ireproșabilă 
— în Sala Sporturilor din A- 
rad. întrecerile, la toate cele 
8 categorii de greutate, s-au 
ridicat — o spunem fără re
zerve — Ia înălțimea unei edi
ții jubiliare, a XX-a. lâsîn- 
du-ne să credem că finaliștii 
au vrut, într-un fel, să facă 
să se mai uite din amărăciunea 
de la ..europene". Sau. poate, 
programarea acestor finale 
într-o perioadă mai puțin aglo
merată — spre deosebire de 
edițiile anterioare, cînd consti
tuiau un test decisiv înaintea 
unei importante competiții, de 

obicei campionatele continen
tale — l-a determinat pe toți 
judoka să evolueze fără tearna 
riscului. Cert este că meciuri
le au fost dinamice, cu multe 
procedee tehnice, pe cît de 
spectaculoase, pe atît de efici
ente, de la prima pînă Ia ul
tima categorie.

Aflîndu-ne. totuși, la o oră 
de bilanț — avînd în vedere că 
pînă la toamnă, cînd se vor 
derula cele 4 etape ale Divi
ziei A, nu mal figurează. în 
calendarul competiționai In
tern, nici o întrecere Impor
tantă — trebuie să zăbovim 
fie și pe scurt, asupra rezulta
telor, în ansamblu obținute 
de cluburile și asociațiile spor
tive. Așezăm la loc de cinste 
succesul categoric, unic pînă 

acum, al dinamovlștilor bucu- 
reșteni (antrenori Iacob Co- 
drea. Constantin Niculae și Ar
pad Szabo) care au cucerit 6 
titluri: Silviu Lazăr (cat. super- 
ușoară), Ilie Șerban (semiușoară), 
Nicolae losif (mijlocie), Gheor- 
ghe Diaconu (semigrea) Va
lentin Bazon (grea) și Adrian 
Clinei (open). N-a lipsit decît 
foarte puțin ca un alt judoka 
de la acest club să devină și 
el campion: Stănlcă Olteanu 
(ușoară) care a pierdut la li
mită finala. De fapt, la o sin
gură categorie — semimijlocia 
— dinamoviștii nu puteau să

Costin CHIR1AC

(Continuare tn pag 2-3)

De mulți ani, Aeroclubul ie
șean „Moldova" se situează 
printre unitățile fruntașe ale 
aeronauticii noastre sportive. 
Este meritul întregului colec
tiv, personal navigant și ne
navigant, fiind în fapt rezul
tanta efortului tuturor, a se
riozității și priceperii cu care 
se muncește și, mai presus de 
toate, a dragostei cu care-șl e- 
xercită profesia.

Cele două sectoare de bază, 
parașutism și planorism, disci
pline sportive distincte, și-au 
disputat neîncetat Intîietatea 
pe planul performanței. O dis
pută stimulatoare. A fost lide
ră. 6 vreme, echipa parasutlș- 
tilor. condusă de Mihalache 
Bursuc și instructorii Mircea 

Moisei y Vasile Perde. Elevii 
lor. Ion Sâcară, Samuel Ancu- 
ța, au avut un cuvînt de spus 
în stabilirea ierarhiilor pe 
plan național. Acum, o nouă 
generație (Iulian Ciornei. Vio
rica Poenaru, Aurelia Stan, 
Iulian Popa, Florinela Gațu) 
își anunță prezența. Echipa in
structorilor planoriști Dumitru 
Popovici, Viorel Năstac, Petru 
Iftode — dirijată de Claudiu 
Pinzaru, comandantul Aeroclu- 
buluL care nu concepe să re
nunțe la activitatea de dascăl 
de zbor (șl bine face) — se 
pregătește să preia conducerea.

Dinu COSTESCU

(Continuare tn pag. 2-3)
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Galați 
găsim

I.M.M.C
Amăzăd 
oînă al
Pînzar

De astăzi pînă duminică/ I

și de

SIMȚUL
POZIȚIEI**

Se spune că șahistul tre
buie să fie înzestrat cu un 
al șaselea simț, care să-i 
permită să rezolve repede 
complicațiile ce pot surveni 
pe tabela cu 64 de pătrate. 
Cercetătorii au stabilit că nu
mărul maxim de mutări po
sibile pe eșichier, într-o po
ziție dată a pieselor, este de 
109. Dacă ne gîndim că, în 
jocul dintre maeștri, trebuie 
prevăzute de obicei 10 sau 
chiar mai multe mutări îna
inte. cu toate ramificațiile de 
variante, ajungem la conclu
zia că zeci. poate și sute de 
asemenea mutări, intră în 
calcul. Sub presiunea con
trolului de timp (jucătorul 
are la dispoziție 3 minute în 
medie pentru fiecare mutare) 
aceasta este omenește impo
sibil. Pe șahlst îl ajută, însă, 
acel asa numit „simț al po
ziției". Fără să prevadă abso
lut toate detaliile ordlnel de 
mutări viitoare, ci numai li
nia principală de joc, el va 
merge pe calea cea bună, va 
evalua exact toate resursele 
poziției.

In acel moment al partidei 
dintre maestrul internațional 
Mihai Ghindă șl marele, ma
estru sovietic Evgheni Va- 
siukov, din cadrul Turneului 
nostru internațional, la care 
ne-am referit (alb — Rgl, 
Del. Ta3. d5 Nbl, Pa4,b2, d3, 
e4, g3, h4 ; negru — Rg8,
DhS, Tb4, C8, Nd7, Pb3, eS, f7, 
g6, h7), piesele negre ale 
jucătorului român au linii 
deschise de atac. Posibilită
țile sînt însă multiple, iar 
amîndoi competitorii se a- 
flau în acută criză de timp. 
Cu „simțul poziției" și reală 
măiestrie, Mihai Ghindă de
clanșează asaltul final: 1... 
Ng41 (lasă în priză un turn, 
care nu poate fi luat, din 
cauza 2.D :b4 Tcl+ 3.Rf2

Dh2+ 4.Re3 De2 mat) 2. T:e5 
Nf3 (amenință Dg2 mat) 3. 
Rf2 Dg2+ 4.Re3 Ng4! (acum, 
amenințările se înmulțesc) 
4.D :b4 (sau 4.Df2 D :f2+ 5.
R:f2 Tel 6.a5 T:bl 7.a6 T:b2+ 
8.Re3 Ta2 etc) 4.Dgl+ 5.Rf4 
(5.Rd2 Df2 mat) 5...h5 (cu a- 
menințarea Del mat) șl aici 
— cu o singură mutare Îna
inte de control — adversarul 
lui Ghindă a depășit timpul 
de gîndire. Era oricum pier
dut (după 6.Dd2 Tel, 6.Te7 
Țc5 sau 6.Rg5 Rg7). în toate 
variantele.

î b c d
Recentele turnee de califi

care pentru Campionatul Na
țional individual au adus re
velația cîtorva noi talente ale 
șahului nostru. Astfel, grupa 
„B“ de la Olănești a fost cîș- 
tigată de junioara Luminița 
Radu, de la clubul Calculato
rul, în fața unor maestre 
consacrate. Talentata tînără 
bucureșteancă, în vîrstă de 16 
ani, va fi prezentă și la a- 
propiatele Campionate Mon
diale pentru copii și juniori 
de la Timișoara (24 iulie — 
7 august). Să-i urmărim jo
cul, cu albele, pornind din 
diagrama de mai sus.

Radu VOIA

STEAUA - RECORD 
DE TITLURI

Cu partidele restante susținute 
de handbaliștii băimăirenl, s-a 
tras cortina peste a XXX-a edi
ție a Campionatului Național Di
vizia A masculin. Titlul a re
venit, pentru a 21-a oară, for
mației Steaua, care stabilește 
astfel un record greu de egalat. 
Performanța handbaliștilor mili
tari este cu atît mal meritorie, 
eu cit a fost realizată tatr-un 
campionat destul de agitat, prin
cipalii contracandidat! evoluînd 
la cote superioare anilor trecuți, 
în special Dinamo București și 
H.C. Minaur Bala Mare. Elevii 
antrenorilor Radu Voina și Ștefan 
Birtalan au .
torii, 
ritate 
țările 
sele"

La 
Diviziei 
astfel
1. STEAUA
2. Din. Buc.
3. Minaur
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

10.
11.
12.

realizat 20 de vic- 
ceea ce înseamnă o reguia- 
remarcabilă,- deși acciden- 
(nu puține, îndeosebi „pie- 
de bază) s-au ținut lanț, 
sfîrșitul .....................

A,
ediției a XXX-a a 

clasamentul arată
’002 618-501 
16 2 4 567-493 
12 5 5 605-529 
L2 0
9 3
9 1
8 1
8 1
7 3 12
7 3 12

10 
io 
12
13
13

595-534 
529-556 
514-523 
490-510 
529-562 
502-554 
538-597

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22 7 0 15 478-533 36
22 6 2 14 474-547 36

„Poli" Tim. 
știința Bc. 
Dinamo Bv. 
Univ. Cv. 
„U“ Cj.-N. 
ASA Tg. M. 
Dacia Pit.
Relonui 
Met. B-ța

Așadar, Steaua este camroloana 
ediției 1987/88, iar echipele Relo
nui Săvinești șl Metalul Bistrița 
retrogradează în Divizia B.

Bondar (Stiinta) 112 ; 9. Alexandru 
Matei („Poli") 109 ; 10. Cristinel 
Bursuc (Relonui) 98 ; 11. Mircea 
Grabovschi (Dacia) 97 ; 12. Vasile 
Zamfir (Relonuil) 92.

ECHIPE CALIFICATE IN 
DIVIZIA B...

în urma etapelor de zonă ale 
ca mp ion a tul ud de calificare pen
tru Divizia B, următoarele echi
pe au obținut dreptul de a par
ticipa în eșalonul secund al e- 
diției 1988/89 : Olimpia Slobozia, 
Industria Lînii Timișoara, Car- 
patex C.S.U. Brașov și Voința 
Rm. Vîlcea (feminin), Celuloza 
Victoria Brăila, MECON Fortus 
Iași, C.S.M. Reșița și Steaua 11 
(masculin). Cu excepția echipei 
a doua a olubulud Steaua, cele
lalte echipe au mai activat în 
Divizia B, de tineret.

...SI IN CAMPIONATUL 
’ REPUBLICAN AL 

JUNIORILOR ȘI 
ȘCOLARILOR

în Campionatul 1988/89 ai 
"morilor și-au obținut dreptul de 
particiDare : C.S.Ș. Piatra Neamț, 
C.S.Ș. Slobozia, C.S.Ș. Tg. Jiu, 
C.S.Ș. Slatina, Chimistul Rm. 
Vîlcea, C.S.Ș.-C.S.M. Sf. Gheor
ghe, C.S.Ș. Constructorul Baia 
Mare și C.S.Ș. Oradea (fete), 
C.S.Ș. Vaslui, C.S.Ș. Știința Ba
cău, Dacia Pitești, C.S.Ș. Alexan
dria, I.O.B. Balș, C.S.Ș. ~ ‘ 
Unio Satu Mare și C.S.Ș. 
ța

lu

CIND SE VA OPRI BOXUL

„TROFEUL SPORTUL" 
PENTRU EFICACITATE

Cîștigătorul trofeului acordat 
de ziarul nostru celui mai efica
ce jucător este, pentru a doua 
oară consecutiv, Măricel Volnea 
(H.C. Minaur Baia Mare), care 
a înscris 173 de goluri. De alt
fel acest valoros handbalist a 
mai cucerit trofeul, în ediția 
1984/85. Clasamentul în continua
re se prezintă astfel : 2—3. Tu
dor Roșea (Dinamo Brașov) și 
Petre Cozma (Dacia) 134 ; 4. Ma
rian Dumitru (Steaua) 127 ; 5.
Sergiu Pop (Universitatea C.U.G. 
Cj.-Nap.) 124 : 6. Gabriel Marian 
(Universitatea Craiova) 117 : 7—8. 
Vasile Stingă (Steaua) și Adrian

(băieți).

CONCURSUL 
REPUBLICAN AL 
JUNIORILOR II, 
EDIȚIA 1987/88

Reșița, 
Bistri-

Turneele finale ale celor mai 
mici handbaiiști vor avea loc în 
perioada 16—19 iunie la Reșița 
(fetele) și Buzău (băieții). Cele 
16 finaliste sînt : c.S.ș. Bacău, 
C.S.Ș. Galați, C.S.Ș. Constanța, 
C.S.ș. Universitatea Craiova, 
C.S.Ș. Dinamo Brașov, C.S.Ș. 
Bistrița, C.S.Ș. Sighișoara și 
C.S.Ș. Constructorul Baia Mare 
(fele), C.S.Ș. Vaslui, C.S.ș. 1 
Constanța, C.S.Ș. Steaua Bucu
rești, C.S.Ș. Dinamo Brașov, 
C.S.Ș. Tg. Jiu, C.S.Ș. Tg. Mureș 
și C.S.Ș. 2 Minaur Baia Mare.

AD'IIMM IHII1 DI STAI L010-I»«US0S90RI INFORMEAZĂ
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi, vineri, 10 iunie, va avea 
loc în București, ta sala clu
bului din str. Doamnei nr. 2, în- 
cepînd de la ora 15,50.
• INCA DOUA ZILE la dispo

ziția partlcipanților pentru pro
curarea biletelor la TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA LOTO, ce va a- 
vea loc duminică, 12 iunie.
• Ultimele două zile și la 

poziția pronosportiștilor In 
derea depunerii buletinelor 
concursul PRONOSPORT de 
minică, 12 iunie, ce cuprinde 
cele mai interesante partide din 
campionatul nostru (Div. A) și 
cel italian (Div. B).

dis- 
ve- 
la 

du-

CIȘTIG URILE TRAGERII LOTO 
DIN 3 IUNIE : Cat. 1 : 1 varian
tă 100% — Autoturism Dacia 1300 
(70.000 lei) și 1 variantă 25% a 
17.500 lei; cat. 2: 2 variante 
100% a 14.320 lei și 12 variante 
25% a 3.580 lei; cat. 3: 12,00 va
riante a 5.967 lei; cat. 4: 11,75
variante a 1.715 lei; cat. 5:172,25 
variante a 416 lei; cat. 6: 300.25 
variante a 238 iei; cat. X: 1.791.50 
variante a 100 lei. Report catego
ria 1 : 92.526 lei.

Autoturismul Dacia 1300 (70.CC0 
lei) a fost cîștigat de Petrache 
Maria din București, care a ju
cat pe o variantă 100% la cate
goria 1.

CURIOZITĂȚILE UNEI... 
HĂRȚI I

Există o hartă a atletismului 
din România pe care sînt în
scrise localitățile, mari și mici, 
care desfășoară o anume acti
vitate în acest sport și care ob
țin rezultate pe măsură. Din a- 
cest punct de vedere, recentele 
întreceri ale finalelor Campio
natelor Republicane ale liceelor . 
și școlilor profesionale, sint pe 
deplin eloovente. oferind o „har
tă" interesantă care poate con
duce la o sumedenie de conclu
zii. Ne permitem să sesizăm 
cîteva dintre ele: 1. Atletismul 
este sportul care poate fi prac
ticat oriunde în țară, fără a 
avea nevoie de anumite instalații 
speciale (din marele său număr 
de probe pot fi practicate doar 

pentru care există posi- 
.. ..................... sînt

oare cîți profesori și elevi exista 
în orașele mici care concurează, 
lată, de la egal la egal, în atle
tismul școlar, cu mari locali
tăți 7 ; în școlile profesionale — și 
sînt atîtea! — atletismul chiar 
se practică deloc?..

acelea ____  ___
bilități !). 2. Pretutindeni
profesori de educație fizică, ma
rea lor - majoritate absolvenți ai 
I.E.F.S. (acolo unde, oricum, at
letismul se constituie pentru toa
tă lumea ca o specializare). Deci 
există specialiști în atletism în 
toate colțurile țării. De pasiu
nea lor pentru acest sport, de 
dorința lor de a face o treabă de 
calitate depind și rezultatele ob
ținute. 3. Există, de asemenea, în 
foarte multe locuri, cadrul or
ganizatoric trebuincios, cluburile 
sportive școlare etc. etc.

Luînd numai lista cîștlgătorilor 
la Campionatele liceelor și ale 
școlilor profesionale putem nota 
pe „harta atletismului": 4 cam
pioane din Constanța și cîte una 
din Baraolt, București (!?), 
Cîmpulung Muscel, Deva, Fălti
ceni, Focșani, Galați, Reșița, 
Slatina, Suceava (la fete); cîte 
3 campioni din București și Re
șița cîte 2 din Bistrița și Deva 
și cîte unul din Arad, Brașov, 
Călărași, Cluj-Napoca, Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, Piatra Neamț, Sf. 
Gheorghe, Slobozia, Timișoara 
(la băieți).

și în încheiere, două întrebări:

PRIM-PLANUL 
„MUNICIPALELOR

• Pe Stadionul „23 August 
s-au desfășurat zilele trecute 
campionatele municipale, la care 
au luat parte și cîțiva atleți din 
țară. Rezultate care rețin în 
mod deosebit atenția : femei, 
disc : Daniela Costian 
Floarea Vleru 38,50 m, greutate: 
H.C. Livla Meheș 18,84 m, 
Căpățlnă-Clobanu 18,22 m. 100 m: 
Camelia Jianu 52,4, 100 mg : Li
liana Năstase 13,5 ; BĂRBAȚI, 
ciocan : Nicolae Bîndar 76,26 m. 
greutate : Costel Grasu 18,00 m 
(rec. personal), 110 mg : George 
Borol 14,2, suliță : Dumitru Ne- 
goiță 73,92 m, 400 m : Dorin Mu- 
reșan 48,4. (George LAZAR, 
coresp.).

UN OBIECTIV ÎNDRĂZNEȚ
Pontru Daniela Costian sezonul 

competițional al anului 1988, do
minat, precum se știe, de Jocu
rile Olimpice, reprezintă un Im- 

\ presionant salt de calitate. în a- 
fara noilor recorduri pe care le-a 
stabilit, in aprilie, aruneînd dis
cul ia 73,78 m și 73,84 m, tînăra 
atletă arată o frumoasă constan
ță in aruncările de peste 72 me
tri (deocamdată... are șase con
cursuri cu astfel de rezultate).

„Sint bine pregătită și nutresc 
speranța ca într-o bună zi 
arunc peste cei 74,56 m ai 
cordului mondial deținut de 
hoslovaca Zdenka Silhava. a 
clarat sportiva dinamovistă: 
de nerăbdare să particip la con
cursuri internaționale în care să 

le întîlnesc pe fruntașele mon
diale ale aruncării discului 1“...

m,

Jana

Pentru acest an, F.R. Box 
a ales ou luni ta urmă Ga- 
lațlul ca loc de desfășurare a 
turneelor finale ale Campio
natelor Naționale de juniori 
șl Concursului Republican al 
juniorilor mici. Desigur, cînd 
a făcut această opțiune, forul 
nostru de specialitate a luat 
în considerare popularitatea 
de care se bucură sportul cu 
mănuși în marele port dună
rean, frumoasa tra
diție pe care o are 
boxul în orașul 
din care au por
nit pe drumul 
marii performanțe 
sportivi ca Dumitru Ciobotaru. 
Ion Peicin, Ilie Gheorghe, Alee 
Năstac, Mircea Tone, Sandu 
Tirîlă, Georgică Donici, Ionel 
Panaite și mulți, foarte mul
ti alții... Probabil că forul de 
resort s-a mal gîndit că, așa 
cum s-a întîmplat de cele 
mai multe ori, din rîniul 
boxerilor gălățenl șe vor 
califica si acum cîțiva la ul
timul act ai întrecerilor ju
venile șl, deci, iubitorii spor
tului cu mănuși din localita
te vor avea pe cine să încu
rajeze pe ringul de la arena 
Dunărea, aspect legat " 
capitolul venituri.

Ne-am deplasat la 
unde ne așteptam să __
o mare animație ta jurul rin
gului. Dar, spre dezamăgirea 
noastră, tribunele erau a- 
proane goale! Curînd, studi
ind diagramele tragerilor ia 
sorți, aveam să găsim si ex
plicația lipsei de interes a 
localnicilor — altfel, recunos
cut: pentru pasiunea lor față 
de întrecerile pugilistice — 
vizavi de competiția amintită. 
Din acest vechi centru pugi
listic. cu mai multe secții și

numeroși antr 
șit să se cal: 
finai decît un 
Constantin Bă 
iul !’ Și 
(înainte- î 
ma rețCTfei

ac* 
ie li 

__  -_Jl) i 
pe ringul gă 

N2-am inter 
tivitatea pugil 
litae. Am afl 
ti o nea ză

Gloria 
tăvi an 
lucra 
Mihai 
(antrenori — I 
si Ovidiiu EnJ 
principala vin 
țațele total ni 
cu care boxu 
cheiat aceste 
vine antrenor 
multi la nud 
că o scădere 
lui din localitJ 
de mai multi 
la fireasca în 
fost controlat 
sprijinită act» 
antrenori de 
județeană de I 
chiar de con« 
sportive locali 
răspunsul să-l 
creț, faptic, I 
boxului diin 4 
valoric la c 
mulți ani de-l 
lităti exiis-tă. 
măsuri eficicl 
prească boxul 
derivă ? I

PROMOVATE IN 
DIViZIA A

DE DOUĂ ORI INTR-O 
SÂPTÂM1NÂ

S-au încheiat campionatele Di
viziei B de handbal, masculin și 
feminin. Iată foirmații'le promo
vate în Divizia A. TRACTORUL 
BRAȘOV și COMERȚUL SlNNI- 
COLAU MARE (masculin), pre
cum și MECANICA FINA BUCU
REȘTI și TEXȚILA I.A.S. ZA- 
LAU (feminin). Au retrogradat 
C.S.U. Rapid Galați, C.S.M. Bor- 
zești, Tehnoutilaj Odorhei și U- 
tilajul Știința Petroșani (mascu
lin), Argetex Pitești, Chimia 
Brăila, voința Sighișoara și Con
structorul Hunedoara (feminin).

Rezultatele ultimei etape (a 
22-a), MASCULIN, seria I : IMU 
Bacău — Arctic Găești 32—14, 
Prahova CSU Tesleajen — Moldo- 
sin Vaslui 31—24, Independența 
Carpați Mîrșa — Tractorul Bra
șov 34—28, Calculatorul IIRUC 
București — IMP Sf. Gheorghe 
34—27, CSU Galați — ASA Buzău 
21—18, Hidrotehnica Constanța — 
CSM Borzești 29—19 ; seria a 
Il-a : Metalul Lugoj — Construc
torul Arad 32—23, Unio Satu Mare
— Comerțul Sînnicolau Mare 
31—li8, Constructorul Oradea — 
Autoturisme Timișoara 31—28, 
Tehnoutilaj Odorhei — Mecanica 
Oradea 20—21, Metalul Hunedoara
— Minaur II Cavnic 33—30, Strun
gul Arad — Utilajul Știința Pe
troșani 36—16 ; FEMININ, seria 
I : Mecanică Fină București — 
Filatura Focșani 32—22, CSM Sf. 
Gheorghe — Relonui Săvinești 
33—27, Precizia Vaslui — Olimpia 
Plopeni 24—17. Chimia Brăila — 
Argetex Pitești 20—25, Cetatea Tg. 
NeSnț — Textila Buhuși 11—10, 
Sportul Muncitoresc Caracal — 
I.T. București 33—20 ; seria a 
Il-a : Textila IAS Zalău — AEM 
Timișoara 39—^0 Constructorul 
Baia Mare — Constructorul Hu
nedoara 46—24, Universitatea Far
mec Cluj-Napoca — Voința O- 
dorhei 38—29, CFR Craiova — In
dustria Ușoară Oradea 26—15, 
Textila Sebeș — voința Sighișoa
ra 33—23, Electromotor Timișoa
ra — CSM Bistrița -33—28. (Co
respondenți : I. Ionescu, V. Pe- 
Ienghian, T. Siriopol, M. Verzes- 
cu, C. Olaru, L. Mandler, N. 
Danciu, C. Crețu, I. Ghlșa, O. 
Berbecaru, Ch. Goldenberg, Șt. 
Gurgui, V. Sabou, Nușa Demian).

Sfîrșitul acestei săptămînl pro
gramează în Capitală întreceri
le Concursului Republican de 
primăvară al seniorilor, după 
care chiar săptămîna viitoare se 
va desfășura cea de a XXXII-a 
ediție a tradiționalelor Campio
nate Internaționale de atletism 
ale României (în același timp va 
avea loc și meciul feminin " 
tre formațiile României 
R.S.F.S. Ruse).

La „internaționale" F.R.A, 
hotărît că au dreptul de 
curs primii 16 alergători și 12 
săritori și aruncători de la Con
cursul de primăvară al seniori
lor și primii 6 de la cel al junio
rilor si de la campionatele școla
re; primii 6 atleți pe probe în 
bilanțul ’87.

Rubrică realizată de : 
Romeo ViLARA

din- 
Și

a 
con-

Ir.cepînd de astăzi, Sala Spor
turilor 
găzduiește timp de trei 
turneul de baraj pentru 
movare în prima divizie 
volei (masculin). Cele 
locuri și le dispută cîștigătoa- 
rele seriilor campionatului : 
C.S.M. Delta Tulcea, Calcula
torul București, IATSA Dacia 
Pitești și Electrotehnica Bistri
ța (aceasta din urmă situată pe 
locul secund în serie, dar cali
ficată deoarece cîștigătoarea. 
Explorări Motorul C.S.Ș. 2 Ba
ia Mare, nu avea drept de 
participare la baraj, asociația 
băimăreană fiind reprezentată 
deja în A).

Turneul stîrnește un interes

„Vrancea" din Focșani, 
zile 

pro- 
de 

două

deosebit peni 
pentru supol 
dintre ei se I 
locului), dar 
pentru iubitJ 
localitfAfe cal 
jul să rwfstel 
iite, pasionat 
gaj ament și 
hîrtiei acord] 
primelor trei 
tr-o întrecer] 
orice surpriJ 
Jocurile — q 
sînt progran] 
de la ora 1(1 
la ora 10 I

h

Rubrica redactata de
Mihail VESA

AUTODOTAREA IN ACȚIUNE
(Urinare din vag. 1)

au

Trei membri ai lotului național 
de tineret (din totalul de șase) 
si anume Eduard Costin, Sorin 
Chiru, loan Apetroaiei sînt 
elevii lor. iar... rezervorul n-a 
secat, Radu Ștcfănescu, Ni
colae Obadă și Vlad Voioșie viei 
numărîndu-se’ printre spe
ranțe.

Bineînțeles, rezultatele.
la bază pregătirea de specia
litate, dar hotărîtor în această 
privință mai este un factor, 
baza materială. Și aici și-a 
dovedit colectivul ieșean cali
tățile. Nu intră în discuție bu
na gospodărire a materialului 
din dotare. îndatorire firească, 
ci găsirea unor posibilități de 
a suplimenta prin mijloace 
proprii aparatura existentă, de 
a repune în funcție prin a- 
dantări ingenioase dispozitivele 
scoase din uz și chiar de a 
concepe șl construi aparatură 
necesară nu numai aeroclubu
lui, ci și altor unități. Exem
ple ? în interiorul hangarului.

SPORTUL DE MASĂ ÎN PRIM-PLAN
(Urmare din nag I)

luat în seamă : două locuri 2, 
prin Florin Tică (clasa 50 cmc) 
si Doru Arsin (125 cmc) la 
campionatul republican 1986'87 
și același loc, anul trecut, cu 
echipa (Ărsin — Tică — Mol
nar) în „Cupa F.R.M.".

Dar centrul de greutate ră- 
mîne sportul pentru toți, cum 
ne-am dat seama din fisele de 
evidență : 16 echipe de fotbal 
în campionatul asociației, un 
campionat non-stop al șahiști
lor, amatorilor de tenis de 
masă, popicarilor, multe ieșiri 
turistice, drumeții și excursii 
în împrejurimi și în tot Ba
natul. Unitățile de producție > 
care numără cei mal mulți pa-

sionați ai sportului ? Transport
electric, Atelierul de reparații 
și Transport auto, acolo unde 
chiar șeful secției, subinginerul 
Viorel Ivanciu se află printre 
participanți la activitatea spor
tivă de masă.

Iată, schițată doar, preocu
parea celor de la Progresul 
A.SA. Timișoara față de sport, 
pentru o activitate încurajată 
permanent de Comitetul de 
partid (Viorel Marcu, secretar : 
„Ceî care fac sport dovedesc 
un plus de receptivitate la 
toate acțiunile întreprinderii") 
și de Comitetul sindicatului (D. 
Fugaru, președinte : „Colabo- 
rînd strîns cu consiliul aso
ciației sportive, am redus sim
țitor concediile medicale...").

pe unul dintre pereți, un pla
nor tip „Baby", secționat, ser
vește drept material didactic. 
Prezintă importanță și în plan 
istoric, 
existent 
rioadei 
prindea 
mai bine de patru 
Porticul 
exemplu 
pune de 
ționează 
bult demult scos din uz. 
dată cu dispariția cauciucului 
de sandou, plasa elastică, ne
cesară în pregătirea la sol. 
devenise de nefolosit. Arcuri 
de oțel realizate cu mijloace 
proprii, practic fără cheltuieli, 
au repus-o în funcțiune. Re
zultatele de la performanță au 
răsplătit efortul gospodarului 
griiuliu și inventiv.

Mîr.dria lor o constituie, însă, 
discul electronic pentru măsu
rarea distanței față de punctul 
fix la parașutism. în 
ani, nici o competiție organi
zată la noi, campionat sau cu
pă, nu s-a mai disputat fără 

• acest aparat. Realizarea practică 
(după documentația adunată 
din publicațiile de specialitate) 
aparține ing. electronist Iosif 
Bitiușcă, parașutist sportiv si 
instructorului Mihalache Bur
suc. Are mai multe calități. 
Funcționează perfect, iar pre
țul a fost infim, discul fiind 
confecționat din materiale ief
tine, existente pe plan local. 
Acum, cei doi definitivează un 
al doilea exemplar, mai âspec- 
tuos și cu o tabelă de afișaj 
electronic, mai simplă' și mai 
ușor de transportat, avînd în
globată și aparatura de control 
Evoluția este firească.

în acest context, rezultatele 
bune pe planul performanței 
apar ca o urmare normală și a 
căutărilor în planul dotărilor 
tehnice, colectivul aeroclubului 
ieșean culegînd roadele pasiu
nii cu care-și desfășoară acti
vitatea,

fiind unicul exemplar 
la noi, mărturie a pe- 
în care planorismul 
rădăcini, în urmă cu 

decenii, 
de gimnastică, un alt 

Bine. întreținut, dis- 
un aparat care fune- 
perfect, deși ar fi tre

ci

ultimii

(u rmarel

emită nici o 
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MOISE A CONFUNDAT
FOTBALUL CU... BOXUL!

Ipante si 
(mulți 

a Ia fața 
măsură 

lui din 
.^fcArile 
:eWndîr- 
ire an- 
7alculele 
ai multe 
iar în- 

turneu 
posibilă 
>e zi - 
si mîine 
inică do
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Partida de la Timișoara din
tre „Poli" și Flacăra Moreni a 
demonstrat că, în ciuda pozi
ției precare pe care o ocupă 
în clasament, studenții de pe 
Bega alcătuiesc un „11“ redu
tabil. Maniera de joc avîntat, 
purtat în viteză, cu schimbări 
de .direcție surprinzătoare pe 
întreg frontul de atac, învă
luirile, urmate de centrări o- 
portune, le-au adus satisfacția 
victoriei cu 3—1. Trei goluri 
foarte frumoase, înscrise toate 
cu capul, la capătul unor ac
țiuni reușite le-au adus „alb- 
vișiniilor", la sfîrșitul meciu
lui, meritate aplauze.

în contrast cu prestația lor 
de ridicat nivel tehnic și spec
tacular, un gest reprobabil al 
portarului Moise (rar întîlnit 
pe un teren de fotbal) a um
brit, într-o mare măsură, evo
luția apreciabilă a coechipieri
lor săi. Dar ce s-a întîmplat? 
Moise, acuzînd dureri la un 
genunchi, înlocuit la pauză cu 
portarul de rezervă Almășan, 
a rămas pe banca de rezerve 
a Politehnicii Timișoara pen
tru a urmări meciul, în conti
nuare. După ce Beldie a în
scris golul egalizator al oaspe
ților, dintr-o lovitură liberă de 
la 25 m, tabela arătînd în 
min. 50, 1—1, jucătorii timișo
reni, sub povara unui eventual 
punct pierdut pe teren propriu, 
aU accelerat ritmul, atacînd 
necontenit. Și firesc, după cî- 
teva ocazii ratate, în min. 65, 
la capătul unei faze foarte fru

moase, Bozeșan II a înscris, 
cu capul, readueîndu-și echipa 
în avantaj. Cînd jucătorii ti
mișoreni se îmbrățișau, Moise 
a făcut un sprint de 50 de 
metri (cum de nu îl mai jena 
genunchiul ? !), a intrat pe te
ren și fără nici un motiv, s-a 
năpustit cu pumnii asupra lui 
Butufei. „Seria" lui Moise a 
fost întreruptă- de intervenția 
promptă a arbitrului de cen
tru C. Corocan, care i-a ară
tat furiosului portar timișorean 
cartonașul roșu, indieîndu-i 
totodată și drumul spre vestia
re. Gestul nesăbuit al Tui Moi
se a creat stupoare în tribu
ne, lăsînd un gust amar, vizavi 
de sportivitatea existentă pînă 
atunci pe teren.

Chemat în fața comisiei de 
disciplină, el va primi o sanc
țiune (snniem convinși) ,pe mă
sură, care să-l ajute să-și 
strunească nervii, să mediteze 
din afara gazonului asupra a- 
cestei ieșiri huliganice. Dar 
Moise, prin fapta sa, a adus un 
mare prejudiciu propriei echi
pe care, acum în finalul cam
pionatului, face mari eforturi 
să se salveze de la retrogra
dare. Și echipa avea mare 
nevoie de el, în poartă, chiar 
duminică în meciul eu Rapid, 
El va privi însă jocul din tri
bună fără să contribuie cu ni
mic la eforturile coechipierilor 
de a rămîne în prima divizie.

Gheorghe NERTEA
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SELECJIE LA VIITORUL BACĂU
CENTRUL OLIMPIC DE FOTBAL VIITORUL BACÂU I 

organizează în zilele de 14, 15 și 16 iunie a.c., tncepînd r 
de ia ora 10 în complexul sportiv „23 August" din Bacău, T 
o acțiune de selecție pentru jucătorii legitimați și nelegi- Ț 
timați născuți în anii 1972. 1973, 1974 și 1975. ♦

Jucătorii reușiți la selecție vor beneficia de școlarizare r 
în municipiul Bacău, cazare și nsasă gratuite. Ț

Informații suplimentare la telefonul 931/42844 4
♦
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EA EDIȚIEI JUBILIARE
1) rise titlurile și in 1986, și în

----- —— 1984 (cînd acest judoka avea
Liviu doar 17 ani !). Probabil că și

meritat, în ’85 ar fi repetat performan-
•yînd, ța dacă nu ar fi fost acciden-

beas- tat. Am aminti toate acestea
ominată — la care trebuie să adăugăm
clubului și selecția lui Anițoaie la ul-
hcorghe timele trei mari competiții,
•e Iși-au C.E. ’87—’88 și C.M; ’87 —

vorba, pentru a sublinia temeiul în-
Florin dreptățit al speranțelor clubu-

primul lui său la categoria respectivă,
ui unui Acest tînăr însă, Ia cei 21 de
a Arad. ani ai săi, a fost stopat de un
! fieca- junior debutant la finalele de
usu — seniori (focșăneanul Adrian
ena ju- Croitorul, în tururile elimina-

aceea torii și trimis în recalificări,
■am re- unde a fost învins, evoluînd
3 mai lamentabil, prin ippon ! Sporti

vii de la Steaua au mai urcat 
mul- pe podium doar la „superușoa-

de „re- ră“ : Florin Băjenaru (locui 2)
. Ei își și Ovidiu Moscovici (locul 3).
1 „mij- Mult prea puțin față de anii
campi- trecuți !...

1 cuce- Constructorul Oradea (antre

nor Marius Vizer) este cea de 
a treia secție — și ultima — 
care se mîndrește cu un cam
pion la această ediție : Ștefan 
Nagy (ușoară). Tânăra secție o- 
rădeană (înființată anul aces
ta) a fost onorată și de evolu
ția campionului de juniori, Io
nel Țifra (superușoară), clasat 
pe locul 3 la „Internaționale
le" de seniori ale României. 
Acest talentat judoka a trebuit 
însă să-l întîlnească în turul 3 
pe cel care, în final, a cucerit 
titlul, Silviu Lazăr. în fața 
căruia a fost nevoit să se în
cline.

Arbitrii — cu o singură ex
cepție șl aceasta foarte con
troversată, de altfel — au a- 
preciat cu exactitate evoluțiile 
finaliștilor de-a lungul celor 
327 de meciuri. Ii remarcăm 
pe Constantin Ciolan, Ionel 
Stoicuț și Claus Ândronic 
(București), Alexandru Chirilă 
(Oradea), Constantin Savu 
(Ploiești), Marcel Popa (muni
cipiul Gh. Gheorghiu-Dej) și 
Constantin Golăescu (Iași).

'UN/E1988
PTIONALA

«. EXCURSII

UN NOU PRILEJ 
DE MARI 

CÎȘTIGURI!

• AUTOTURISME 
„DACIA 1300“

• EXCURSII PES
TE HOTARE

• MARI SUME 
DE BANI

Extrageri „lega
te" câte două sau 
cîte trei, putîn- 
du-se cîștiga și cu 
3 numere din 18 
sau, respectiv. 24 
extrase !

Sâmbătă, 11 iunie, 
ULTIMA ZI DE 

PARTICIPARE.

RAPID - CLUBUL
(Urmare din pag 1)

■-■■■■■■•■■■■■•■■■■■■■■•■■■■•■■■■I v a •

ne găsește în plină acțiune de 
trecere Ia noi parametri de 
pregătire, competitivi, prin vo
lum și intensitate, pe plan in
ternațional. Acesta este gîndul 
care ne animă în primul rînd, 
ca sportivii clubului de lîngă 
Podul Grant să aibă un aport 
mereu crescut la loturile na
ționale, să pună mereu mai te
meinic umărul la obținerea 
unor performanțe care să facă 
cinste sportului românesc. A- 
vem condiții excelente de pre
gătire (fapt pentru care tre
buie să subliniem sprijinul to
tal al conducerii Ministerului 
nostru și al C.N.E.F.S.), ră- 
mîne, repet, ca noi să trans
punem în rezultate palpabile 
aceste condiții, ca și talentul tu
turor tinerilor pe care îi coop
tăm în secții, prin permanente 
acțiuni de selecție".

Cei doi vicepreședinți, Ion 
Pândele și Romul Lepădat, răs
pund de sectoare diferite, pri

RIDICINDU-SE, 
prin calitatea și spec
taculozitatea jocului o- 
ferit, la înălțimea exi
gențelor și așteptărilor 
publicului, derbyul 
Steaua .— Dinamo n-a 
putut departaja nici de 
această dată (la fel ca 
în toamnă) cele două 
echiipe. încheind din 
nou confruntarea lor 
directă la egalitate, 
după un joc echili
brat sub aproape toate 
aspectele, ele au do
vedit că sînt de forțe 
sensibil apropiate, dacă 
nu chiar egale. Și da
că Steaua nu face de- 
cît să confirme că se 
menține la un nivel 
competitiv ridicat, Di
namo a demonstrat în
că o dată, miercuri, 
remarcabila sa ascen
siune valorică din ulti
ma vreme. Indiferent 
care dintre ele va in
tra în posesia titlului, 
este de așteptat ca a- 
mîndouă să-și valorifi
ce pe deplin și cu suc
ces potențialul în vii
torul sezon internațio
nal, atît în competiți
ile euiropene la care 
vor participa, cît și în 
cadrul efortului comun 
pe care vor fi chema
te să-l depună pentru 
îndeplinirea importan
tului obiectiv ai repre
zentativei naționale : 
calificarea la turneul 
final al Campionatului 
Mondial din'1990. (C.F.).

. • IMEDIAT DUPĂ
TERMINAREA meciu-

1 lui dintre Oțelul și U- 
( niversitatea (4—2 pen

tru gazde) președintele
I clubului crâiovean, 

profesorul Cornel Stroe, 
' a intrat în cabina ar- 
1 bitrilor și le-a mulțu

mit. Lucidă atitudine, 
pentru că nu arbitrilor 
ar fi avut ce le re
proșa, ci propriilor ju
cători ! • De ce a
primit Negrită avertis
ment ? Pentru că, aga
sat de întîrzierea cu 
care așa-zișii copii de 
mingi readuceau baloa
nele în teren 
pentru gazde), 
la un moment 
tr-un-ul din ei 
nesportiv, de 
sancționat ca atare de 
arbitrul M. Salomir, 
dar parcă și atitudinea 
puștilor de pe margine 
(mai corect spus, a ce
lor care i-au 
să tragă de timp) me- 
rita un 
bon ! 4, ___________ _
federal Grigore Sichi- 
tiu, secretar al F.R.F., 
a confirmat punctul de 
vedere exprimat în 
cronica noastră t „Vic
torie indiscutabilă a O- 
țelului, dar m-aș fi 
așteptat mai mult de la 
ambele echipe*. • în 
minubul 36, arbitrul a 
dictat, absolut regula
mentar, o „indirectă* 
împotriva Universității, 
la 10 m de poarta lui 
Lung, pedepsind astfel 
faptul că Lung jucase 
mingea cu mina (arun- 
cîndu-i-o lui Negrilă și 
reprimind-o) în pro
priul careu ! Surprin
zător, portarul Craio- 
vei (și al „naționalei*) 
a protestat 1 Să nu cu
noască, nici chiar el, 
prevederile regulamen
tului ? ! (Ov. I.).

PORTERI ! La 
greu al echipei 
cînd feroviarii 
nevoie de acele 
rajări (așa 
multe ori au făcut-o). 
lată că. miercuri, tri
bunele n-au mai fost 
atît de pline. . vulca
nul “ care îi ducea pe 
giuleștenl la victorie 
n-a mai existat. E a- 
devărat, grupul restrîns 
de la tribuna a n-a 
s-a pus în mișcare în 
momentele grele, cînd 
clujenii avansau spre 
poarta rapidistă dar, 
așa cum remarca la 
sfîrșit Goanță, ,,alb-vi
șinii* n-au simțit spri
jinul de care aveau 
nevoie. • Matei a fost 
în meciul cu „U“ u- 
nul dintre cei mai 
buni jucători ai echi
pei din Giulești, el dis- 
tingîndu-se nu numai 
în apărare, ci și în 
faza ofensivă și fiind 
coautor — cu Goanță 
— la golul marcat de 
Tănase. • Cînd arbi
trul M. Axente a flu
ierat sfîrșitul jocului, 
un spectator din tri
bună a exclamat : „A- 
cum ni s-a luat o pia
tră de pe inimă !* Fi
rește, el făcea aluzie 
la marile emoții pe 
care rapidiștii le-au 
avut la acele ocazii 
ratate de „șepcile ro
șii*, minutele 36 și 
.43, cînd Mujnai și, 
respectiv, Cîmpeanu 
n-au punctat, la sco
rul de... 0—0. (ȘT. Ț.).

meciul 
Rapid, 
aveau 
lncu- 

cum de

deși a apărut după 
pauză tocmai pentru s 
forța pătrunderile fron
tale • Sorin Răduca- 
nu s-a zbătut mult și 
ptnă la urmă a avut 
marea satisfacție a 
realizării golului victo
riei cu trei minute îna
inte de final. (L.D.).

• „INTUIAM eâ vom 
avea o misiune extrem 
de grea în fața echipei 
Victoria, a cărei repli
că a fost din nou la 
înălțime. Am răsuflat 
ușurat la ultimul flu
ier ai arbitrului, avînd 
lîngă mine... balonul 
de oxigen al celor 
două mari puncte* — 
ne spunea după me
ciul de la Brașov pre
ședintele lui F.C.M. 
Romeo Pașcu. & Pe 
lingă nota ridicată la 
capitolul „fotbal-spec- 
tacol“, Jucătorii 
re s-au 
miercuri 
de la Poalele 
merită aceleași 
cier! șl în 
angajamentului 
ai risipei de 
ei ajungînd la 
sosire în plin
• spiritud ofensiv 
fost în prim-plan 
partida F.C.M. 
toria. Dovadă și schim
bările efectuate de ce
le două conduceri teh
nice, la bucuireșteni Ie
șind um mijlocaș (Au-

își cîștigă pe zi ce 
trece simpatia publicu
lui local. Adevărul este 
că acest portar repre
zintă una din cele mai 
bune achiziții din ulti
ma vreme ale lui F.C. 
Olt ■ Deși a pierdut 
S,C. Bacău a pasat cu 
multă 
obținut 4 cornere 
ultimele zece 
A plăcut și 
mea echipei, 
suportat mai 
cît gazdele 
copleșitoare de miercuri. 
(R.U.),

siguranță și a 
în 

minute 
p ro speti- 

care a 
bine de- 

căldura

(la 3—1 
a șutat 
dat în- 

! Gest 
acord,

învățat

cartonaș gal- 
Ob serva torul

• CÎND EDUARD A 
APARUT pe teren cu 
nr. 9 pe tricou, toată 
lumea a considerat că 
e o nouă... invenție a 
lui Halagian. în minu
tul 15, însă, el a reușit 
un gol spectaculos, de 
pe post de virf, iar în 
repriza secundă a fost 
la un pas de ai doi
lea gol, șutul lui vio
lent trimițînd mingea 
la câțiva centimetri de 
stîlpul din dreapta lui 
Mânu • Din minutul 
70 al partidei din „Re
gie", portarii celor
două echipe au îost
Speriatu și Cristian, 
foști coechipieri la 
F.C. Argeș, crescuți în 
pepiniera clubului din 
Trivale • Foarte pu
țini spectatori au fost 
în tribunele stadionu
lui. „Argeșul* a avut 
o galerie activă, care 
a încurajat tot timpul 
echipa favorită. La un 
moment dat au scan
dat însă „B*-ul. „B*- 
ul, ceea ce n-a mai 
fost în concordanță cu 
frumoasele cuvinte de 
încurajare adresate ar
geșenilor ; cu atît mai 
mult, cu cît nici F.C. 
Argeș nu-i scutită de 
emoții • Virgil Antohi 
a avut de arbitrat un 
meci destul de greu, 
a făcut și cîteva gre
șeli, dar n-a viciat re
zultatul. Iată de ce 
n-am înțeles apostrofă
rile pe care i le-su a- 
dresat la sfîrșitul me
ciului, cîțiva înfierbân
tați din tribună. • 
Stănici. pe care l-am 
evidențiat deseori pen
tru frumoasele lui e- 
VQluții, a jucat de as
tă dată neconvingător

ca-
confruntat 

pe stadionul 
Tîmpei 

apre- 
privința 
în joc, 
energie, 
linia de 
sprint.

a 
.. în 

— Vic-

• LA PLOIEȘTI
Petrolul — A.S.A..
meci cu mare mjză. 
dîrz disputat, dar, în 
general, sportiv. Iată 
de ce, cu atît mai 
mult. n-am înțeles 
disperarea antrenorului 
C. Dinu, care a țipat 
tot timpul, aruneînd 
cuvinte grele („E jaf, 
ce se întîmplă !“. ,.Așa 
nu se poate !“), nejus
tificate, omițînd trage
rile de timp ale lui 
Vodă și Dorobanțu. 
care simulau acciden
tări grave. Altă dată 
l-am lăudat pe Dinu 
pentru comportarea de 
pe banca tehnică, dar 
se vede că Laudele... 
• Ce fac ceasornicari, 
din Ploiești ? Miercuri, 
cronometrul stadionului 
n-a funcționat • Pe

meciul
— Flacăra Moreni 

Foto : Branco VUIN

Oloșutean (stingă) deschide scorul in 
„Poli" Timișoara

gustin) și intrînd o 
extremă de meserie 
(Uleșan). • Caracte
ristica partidei echipe
lor de speranțe dintre 
F.C.M. Brașov șl Vic
toria (in care lidera 
clasamentului, formația 
bucureșteană, a mai 
făcut un pas spre tit
lu) : media do vi. 
scăzută (18 
luni) a jucătorilor, 
mai „bătrân* fiind 
22 de ani. (A.V.).

virstă 
ani și 5 

cel 
de

• LA MECIUL_ _______  DE
LA SLATINA, sportivi
tatea din teren (nu 
s-a acordat nici un 
cartonaș galben) a 
continuat și ia vestia
re. Antrenorul băcă
uan Nicolae Vătafu l-a 
felicitat pentru 
rie pe colegul 
Silviu Stănescu, 
noscînd meritele 
F.C. Olt Și calitățile 
numeroșilor tiner) din 
lotul acestei echipe, 
aflate într-un sensibil 
proces de inițiere * 
Portarti] Glierasim, un 
tînăr de 21 de ani. ca

rnival roluri

vlcto- 
său 

recu- 
■ lui

trolul se grăbea, tim
pul trecea, dar mingea 
revenea cu greutate în 
teren pentru că lip
seau copiii de mingi. 
Unde sînt copiii și ju
niorii Petrolului ? •
Din nou am remarcat 
jocul lui Sabău. Dar 
trebuie să-1 spunem că 
a început să țină prea 
mult balonul. '
pentru care 
controlat la 
de adversari. El a și 
primit singurul carto
naș galben pentru că 
a cerut arbitrului să 
fluiere fault, deși a- 
cesta... o și făcuse. 
Dar a protestat. în 
continuare. • Paul 
Gușe s-a supărat că 
nu i s-a rezolvat ...o 
problemă și a părăsit 
echipa. *’ ~ ‘ J
prima 
cum ni 
ducerea
Iul îi va aplica o sanc
țiune severă. Nu. se 
poate să-ți lași in a- 
ceste momente grele 
pentru ea, echipa care 
te-a făcut iucător. 
AL

motiv 
e cam 
picioare

Nu e pentru 
oară. Acum, 
s-a spus, con- 
clubului Petro-
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SELECȚIE LA VIITORUL ORADEA
CENTRUL OLIMPIC DE FOTBAL VIITO-

RUL ORADEA organizează în zilele de 13, 14 
și 15 iunie a.c., cu începere de la ora 10, pe 

Ș stadionul Clubului Sportiv Școlar „Bihorul", 
în incinta Institutului de Subingineri, o ăc- 

Ș: țiune de selecție pentru elevi sportivi născuți

în anii 1971 (după 1 august), 1972, 1973, 1974 
si 1975.
’ La această selecție pot participa jucători 
elevi legitimați la diferite cluburi șl asociații 
sportive din țară și fără acord de transfer.

Elevii admiși vor beneficia de condiții de 
școlarizare în municipiul Oradea, cazare șl 
masă gratuite.

Informații suplimentare la telefon 991/14.14.0 
sau 3.28.30 — interior 142. .
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CARE PRETUTINDENI ESTE
mul de sporturile individuale, 
cel de-al doilea de jocurile 
sportive. Motiv pentru care și 
obiectivele propuse, speranțele 
lor intime, nu vor coincide. Să-1 
ascultăm pe Ion Pândele: 
„Faptul că ne aflăm Ia numai 
cîteva luni de marele examen 
ăl Olimpiadei ne îndeamnă să 
ne întețim eforturile și dorin
ța de a contribui la zestrea de 
medalii a României. In această 
idee, speranțele Rapidului se 
îndreaptă in primul rînd spro 
atlete. Mihacla Pogăceanu și 
Vali Ionescu-Constantin se află 
„pe recepție", și Ia această oră 
luptă pentru un Ioc în delega
ția olimpică și, implicit.„ pen
tru o medalie. Iar, ca un gînd 
peste alți patru ani, cred că vi
itoarea delegație olimpică ro
mână va include mult mai mulți 
sportivi rapidiști ; secțiile de 
haltere (cu filiale la Bolintin și 
Buflea', judo și box, cea de 
atletism, s‘nt principalele atu- 
uri în sprijinul acestei afir
mații".

... ACASA
Romul Lepădat : „Club cu pu

ternice tradiții în jocuri spor
tive, Rapidul dorește să con
tribuie la redresarea activității 
pe acest plan, să ajute ca voleiul 
și handbalul românesc, basche
tul, să revină acolo unde s-au 
aflat cîndva. Căutăm în perma
nență elemente dotate cu talie 
și calități motrice pe potriva 
cerințelor actuale in sportul do 
mare performanță. Voleibaliste
le Daniela Bumbăcilă, Cristina 
Anton și Daniela Buhlea, bas- 
chetbalista Melania Lefter, 
handbalista Marinela Doiciu, cu 
toate componente ale loturilor 
naționale, sint pentru momen
tul actual edificatoare exemple. 
Vor urma, vă asigurăm, altele, 
din ce în ce mai multe la nu
măr".

în accepția bătrânei „potcoa
ve" giuleștene (devenită acum, 
prin meritorii strădanii, oval 
plin, cu tribune de capacitate 
sporită) joc sportiv înseamnă, 
însă, în primul rînd fotbalul. 
Are cuvîntul, așadar, antreno

rul principal Ion Dumitru: 
„Victoria cu „U“ ne-a dat aripi, 
eliberîndu-ne de o bună parte 
din griji. Sper ca în viitorul 
campionat, printr-o mai bună 
coeziune, prin maturitate ..spo
rită să nu mai avem emoții vi
zavi de retrogradare, ci even
tual, de intrarea in plutonul „e- 
chipclor europene". Vi se paro 
un vis prea îndrăzneț?".

Cum să ni se pară, Liță? Ra
pidul a fost, dintotdeauna, în 
stare... de orice !...

Credem că nu putem încheia 
înainte de a aminti și de cea 
de-a „13-a secție" a clubului, 
poate una dintre cele mai re
prezentative, anume de marele 
și superbul grup al suporteri
lor. Cum ar putea fi redat, în 
numai cîteva cuvinte, uriașul 
sprijin moral pe care acești fru - 
moși împătimiți ai sportului îl 
aduc echipelor feroviare meci 
de meci, fie ea luna vișinilor, a 
stropilor reci de ploaie, ori cea 
a primilor fulgi de nea, fie el 
stadionul din Giulești Ori unul 
din oricare parte a țării ? Cre
dem că, spunînd simplu și ade
vărat, fără ei. Rapidul, echipa 
roților cu aripi, n-ar fi Rapid.»



CUM A FOST ÎN CURSA PĂCII?
— Punctul de vedere al antrenorului lotului 
reprezentativ de ciclism, Ion Ardeleanu —

— Analizindu-i traseul, nu 
ne îndoim, tovarășe Ion Ar
deleanu, că ediția recent în
cheiată a Cursei Păcii, a tl-a, 
a fost dintre cele mai grele, 
peste 2 000 de kilometri. 29 
de cățărări, un contratimp 
individual toarte pretențios, 
pe munte, ta Zakopane. 21 
de țări înscrise etc. etc. Jus
tifică însă toate acestea. îl 
întrebăm pe antrenorul lotu
lui reprezentativ, clasările 
modeste ale rutierilor noștri, 
ale echipei României?

— A fost, cu adevărat, o cursă 
extrem de dificilă, dovadă că 
două selecționate, ale Ungariei și 
Finlandei, au și abandonat. Ca 
să nu mai spun că. de pildă, 
bulgarul Petrov, unul dintre fa- 
vorlți, locul 2 anul trecut, n-a 
terminat decît al 19-lea înaintea 
Iul Valentin Constantinescu (n.n. 
locul 21, la 5:36 de cîștigălorț. Pe 
lingă ce-au realizat, poziția fi
nală a lui Constantlnescu și, 
într-o notabilă premieră, locul 3 
ocupat de Ionel Gancea în cla
samentul cățărătorilor (n.n. cu 20 
p, după Ampler 43 p și Vivien 
26 p), băieții noștri ar ti putut, 
sînt convins, să facă și mai 
mult.

— întrebarea e de ce 
făcut 7
— Aid sînt măcar două oro- 

bleme. Pe de-o parte din cau
za indisponibilităților iui 
goe, Celea șl Catană. n-am pu
tut alinia garnitura pe care am 
fl dorit-o și care ar fi fost, tară 
îndoială, mai puternică. Pe de 
alta, faptul că. după chiar eta
pa inaugurală, Stelian 
nu a fost oprit de medic să mal 
alerge, din cauza unei gri pe 
acute, l-a determinat pe cel.alți 
component ai echipei (n.n. Va
lentin Constantlnescu. Constan
tin Căruțașu, Costlcă Paraschly. 
Ionel Gancea. Ludovic Covaci) 
să fie mal precauțl. Orice alta 
„cădere" ar fi putut pune sub 
semnul întrebării rămînerea echi
pei în cursă. Cu toate astea da
că în etapa a 8-a, Nisa — 
Walbrzych, în Polonia, băieț i 
noștri n-ar fi fost angajați cu 
excepția lui Constantlnescu (n.n. 
care trecuse cu primul Pluton), 
într-o busculadă, pierzînd fleca
re cîte 13 minute, echipa ar fi 
terminat mal sus de locul 13, 
același de altfel ca și la ediția 
anterioară.

n-au

eau- 
Nea-

garnitura pe care am 
și care ar fi fost, fără

PENTATLONISTII ROMÂNI 
LOCUL 2

U nlHTERHATIONALELE'* 
BULGAREI

Participînd la Campionatele 
Internaționale do pentatlon 
modern ale Bulgariei, sportivii 
noștri au avut, din nou, o com
portare bună, ocupînd locul 
secund pe echipe cu 14 818 p, 
din 8 țări prezente la start: 
U.R.S.S. (cîștigătoarea compe
tiției — 15,242 p). Austria Bul
garia (4 formații). Canada. Ce
hoslovacia, Grecia, Polonia, 
România, ba individual Lau- 
rențiu Mosor s-a clasat pe lo
cul 3 cu 5 071 p (Învingător 
sovieticul M. Miacikov 5 299 
p). De asemenea, formația 
noastră (U. Mosor, C Isac. C. 
Gheorghe: antrenor Gh. To- 
tniuc) a cîștigat probele de 
înot șî cros, iar. în concursul 
individual, B. Vladu, proba de 
tir.

— Ați enumerat cițiva ru
tieri care ar ti intrat, dacă ai 
ti fost valizi, in vederile dum
neavoastră, ale federației cen
tru Cursa Păcii. L-ați omis 
însă — din grabă?, deliberai ? 
— pe Vasile Mitrache, cel ca
re, in 1987, a cucerit cele ma, 
multe titluri naționale, 6 la 
număr J
— Mitrache rămîne. după pă

rerea mea, un excelent pistard. 
Pe șosea însă, el n-a confirmat, 
dovadă că, recent, în Turul Tur
ciei, deși într-o companie ușoa
ră, a dezamăgit.

— Clar. Să revenim la Cursa 
Păcii. Am Înțeles că Valentin 
Constantlnescu a fost omul nu
mărul 1 al garniturii, da ? In 
afara lui...
— Constantlnescu a fost chiar 

mal mult decît atît : el s-a si
tuat. mereu, printre protagoniș
tii competiției, în 3 rînduri (n.n. 
în etapele a 7-a, a 9-a și a 10-a) 
sosind între primii 10. Nu exa
gerez afirmînd că a lăsat o im
presie deosebită, amlntindu-le 
organizatorilor și ziariștilor de 
Molceanu. de Teodor Vasile. dc 
Romașcanu. Numai că. dintre 
fruntași, el a fost singurul care 
a fugit fără roți lenticulare șl, la 
contratimp, fără un combinezcn 
adecvat. ‘ ' 
că, deși 
dală a 
ne încă 
tățiri.

— Dincolo de Constantinescu?
— Oarecum încurajator s-a 

comportat foarte tînărul Covaci 
(n.n. locul 66; de altfel, toți cei
lalți rutieri români s-au *’ *
între locurile 61 și 71. din 
partlclpanți), la prima lui 
cere de anvergură. Păcat 
că a spart de 8 ori și a 
prins tn 5 busculade I După eta
pa a cincea, s-a dus chiar pro
blema ca el să abandoneze I A da»

, însă dovadă, tn continuare. de 
mult curaj și de multă ambiție.

— Tovarășe Ardeleanu, anul 
trecut locul 13, anul acesta lo
cul 13, cînd vor reuși alergă
torii „tricolori" să iasă din 
mediocritate?! De acord, Cursa 
Păcii e un fel de campionat 
mondial al amatorilor pe șo
sea, mai poate interveni șl... 
ghinionul, dar parcă totuși e, 
să ne fie cu iertare, cam puțin 
Ce ziceți ?
— Cred, totuși, că. tn perspec

tivă, putem fi optimiști. Se ridi
că o generație tînără foarte do
tată, juniorii noștri cîștigînd, să 
nu uităm, majoritatea probelor 
la Balcaniadă. Mai multe ca ori
eînd. Vin din urmă, și promit, 
pe lîngă Covaci, Dănuț Catană 
Anton Stelian, Pavel Valeriu 
Stelian Budurol și alții, pe care 
federația — - •
tie șl ti 
prezintă, 
mîine a 
Care va 
bună.

— Ani

Asta vrea să Însemne 
tn progres, baza mate- 

ciclismului nostru rămî- 
suseeptibllă de îmbună-

clasa»
126 dc 
Intre- 

tnsă 
tost

H urmărește cu aten- 
Cultivă cu grijă. Ei re- 
după mine, ziua dc 
ciclismului românesc, 
fi, sînt sigur, una mal

notat și vă mulțumesc.

Ovidiu IOANIȚOAIA

A R.P. CHINEZE
MARE
32-26
spor-Joi după-amlază, în Sala 

turilor „Dacia" s-a disputat cel 
de al doilea meci dintre Divi
zionara A H. C. Minaur Baia 
Mare șl Selecționata diviziona
ră masculină de handbal a R. P 
Chineze, oare a întreprins un 
turneu tn țara noastră. Ca și 
în prima partidă, băimărenii au 
obținut victoria cu 32—26 (16—151. 
Au înscris : Voinea 13. Andro-

De azi pina duminică, la Sofia

BULGARIA-ROMÂNIA IN „CUPA DAVISu

RECORD MONDIAL 
LA PRĂJINĂ

telefon, deSOFIA, 9 (prin 
ia trimisul nostru special). Azi 
(n.n. ieri) la ora prînzului, ia 
arena Levski Spartak din ca
pitala Bulgariei a avut loc 
festivitatea tragerii la sorți a 
ordinii meciurilor din întilni'-ea 
de „Cupa Davis", Zona Euro- 
africană B, grupa I, dintre re
prezentativele de tenis ale 
Bulgariei și României. Cere
monia a avut loc în prezența 
arbitrului neutru și delegat al 
Federației Internaționale de 
Tenis. Jurgen Buttkus (Elve
ția), precum și a căpitanilor 
nejucători ai celor douâ for
mații, Kiril lașmakov și 
Gheorghe Boaghe. Au fost 
prezenți, de asemenea, ziariști 
bulgari.

Iată ordinea disputării parti
delor. în 
concurs.

VINERI 
Krasimir 

Marcu
Iulian

Segărceanu
SÎMBATA (de la ora 15) :
Iulian Stamalcv, Milen Ve- 

lev — Florin Segărceanu, Geor
ge Cosac.

Florin

PRAGA, 9 (Agerpres). — Cu 
prilejul concursului internațio
nal de atletism de la Brati
slava, sportivul sovietic Ser- 
ghei Bubka a stabilit un nou 
record mondial în proba de 
săritură cu prăjina cu perfor
manța de 6,05 m. Vechiul re
cord era de 6.03 m și apar
ținea aceluiași atlet.

cele trei zile de

(de la ora 13) : 
Lazarov — Adrian

Stamatov — Florin

Conform regulamentului „Cu
pei Davis" componența pere
chilor poate fi schimbată cu 
o oră înainte de căpitanii 
nejucători ai echipelor.

DUMINICA (ora 13)
Iulian Stamatov — Adrian 

Marcu
Krasimir Lazarov 

Segărceanu
Imediat după tragerea la 

sorți am solicitat scurte decla
rații celor doi căpitani neju
cători. Kiril lașmakov: „Vom 
face tot ce ne stă în putință 
pentru un rezultat cit mai bun 
Opinez totuși că echipa Româ
niei deține prima șansă". 
Gheorghe Boaghe : „Ordinea 
tragerii Ia sorți are mai pu
țină importanță. Decisivă va fi 
calitatea 
privește, 
formată 
jucători 
tida se 
terenurile centrale, 
avînd 
locuri.

• PE SCURT •

SUCCESE ALE
ATLETELOR NOASTRE

PRAGA, 9 (Agerpres). — Ulti
ma zi a concursului internațio
nal de atletism, de la Ostrava, 
a fost marcat de succese ale 
sportivelor române. Astfel, Li
liana Năstase a cîștigat proba de 
săritură în lungime, cu 6,30 m 
șl pe cea de 100 m garduri, cu 
13,10, Iar Mariana Stănescu a 
terminat învingătoare în cursa 
de 1 500 m cu timpul de 4:18,76. 
Elisabeta Neamțu s-a clasat pe 
locul 3 ta aruncarea discului cu 
60,46 tn.
• Rezultate înregistrate în con

cursul internațional desfășurat 
la Madrid 1 3000 m t Klp Rono 
(Kenya) 7:51,97 ; săritura în înăl
țime i Patrick Sjoeberg (Suedia) 
2,31 m ; o milă i Said Aouita 
(Maroc) 3:58,27 ; săritura în lun
gime : Larry Mirrieks (S.U.A.) 
8,25 m.

IA HANDBAL
DIVIZIONARĂ

MASCULIN
Porumb 3, Co-nlc 5, Marta 5.

vaciu 2, Pavel 2, Popovici 2, 
respectiv Zao Zhongwen 5, Wang 
Xindong 5. LIu Dcdong 4. Van 
Tao 3, Liu Dianfung 3, Guo Wei- 
dong 3, Lu Wanhong 
Haiyong 1. Au arbitrat 
și E. Flueraș (Arad).

2, ăla 
P. Sirbu

V. SABOU, coresp.
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VARA SANIE...*

faptul că a devenit 
un redutabil apărător 
al aruncărilor de la 
7 metri. în acest se
zon el a reușit să

pareze 23 de astfel de 
aruncări care ar fi 
putut însemna tot 
atîtea goluri în poar
ta sa 1

CEI MAI BUNI ARBITRI

jocurilor. în ce ne 
am alcătuit o echipă 

din cei mai în formă 
la această oră". Par- 
va juca pe unul din

■ ' , tribunele
capacitatea de 200 de

Doina STĂNESCU

ULTIMELE REZULTATE DIN
MECIUL DE TENIS

T.S.K.A. SOFIA - STEAUA 
BUCUREȘTI

Ultimele rezultate din întilnirea 
amicală internațională de tenis 
dintre echipele Ț.S.K.A. Sofia și 
Steaua București, meci disputat 
în capitala Bulgariei. Simplu ju
nioare : Elana Maurer — Emilia 
Paunova 9—4, Elena Maurer — 
Tatiana Kaitardgieva 9—3, Gabrie
la Mitrtcă — Tania Filipova 6—2, 
7—5, Sonia Daceva • 
Dumitrescu 6—1, 6—1, 
Dumitrescu

Mădălina 
_ _, Mădălina 

__________ Delia Aleksieva 
4—6, 6—2, 6—4, Marina Peltekova 
— Alexandra Viziru 5—7, 
6—4, Paunova — Viziru

6-3, 
_ ________ . . _ 6—1,
4—6, 7—6. Peltekova — Liliana 
Macavei 7—5, 6—3. Dublu fete : 
Delia Aleksieva, Elena Iolovska 
— Alexandra Viziru, Liliana Ma- 
cavel 6—1.

AUTOMOBILISM • Cursa des
fășurată pe circuitul de la Sil
verstone (Anglia) a revenit pilo
tului brazilian Roberto Moreno 
(„Cosworth Reynard"), cu o me
die orară de 212,870 km. Pe locul 
secund s-a situat belgianul Ber
trand Gachot, tot pe o mașină 
„Cosworth Reynard".

BASCHET • Meciurile din 
ziua a doua a Turneului preo- 
limpic feminin ce se desfășoară 
în diferite orașe din Malayezia 
s-au încheiat cu următoarele re
zultate i U.R.S.S. — Spania
119— 62 (65—32) ; Zair — Franța
52— 50 (31—29) ; Bulgaria — An
glia 104—36 (50—17) ; Cehoslovacia 
- Suedia 82—71 (38—29) ; Ca
nada — Japonia 91—67 (43—36) ; 
Polonia — Noua Zeelandă 80—62 

(46—27) ; Iugoslavia — Thailanda
120— 37 (60—17).

CICLISM * Etapa a 17-a a 
Turului Italiei, disputată pe tra
seul Innsbruck — Valsugana 
(221 km) a fost cîștigată de ru
tierul Italian Patrizio Gambirasio 
în 5.30:39. Lider al clasamentu
lui general se menține america
nul Andrew Hampston. urmat de 
Breukink (Olanda) la «2 s. Zim
merman (Elveția) la 3:58, Giup- 
oonl (Italia) la 4:45, Chioccioli 
(Italia) la 6:26. Bernard (Franța) 
la 8:33.

TENIS • Turneul de la Lon
dra a programat ultimele parti
de din primul tur, în care sue
dezul Stefan Edberg l-a eliminat 
cu 6—1, 5—7, 6—4 pe australia
nul Shane Barr, americanul 
Jimmy Connors a dispus cu 6—3, 
6—4 de coechipierul său Mell 
Purcell, iar Bill Scanlon (S.U.A » 
l-a întrecut cu 7—5, 7—6 oe Kelly 
Evernden (Noua Zeelandă).

• Două laureate, R.F.G. și Italia, in primul meci

Acum ne aflăm în sezonul călduros, fapt
■ ■ care îngăduie înotătorilor să plonjeze In apa
■; bazinelor din aer liber. Aceasta nu înseamnă 
■“ însă că. potrivit principiului „vara ______
.. tehnicienii natatiei au uitat cumva că doar
■ ■ peste cîteva luni va veni... sezonul rece. 
;; Specialiștii francezi au pus la punct un 
,, sistem ingenios de a menține caldă apa. în 
- ■ asr liber, chiar si cînd este frig. Ei acoperă 
• ■ suprafața bazinului cu mingi din pollstirol de 
;; mărimea celor de tenis, tn afară de 
.. că ele nu incomodează decît într-o 
.. măsură, desfășurarea oregătirilor si a
■ • petițiilor, acest strat izolator reduce 
; ’ mult pierderea căldurii !...

sanie..."

faptul 
nică 
com- 

foarte

O anchetă interna
țională a stabilit lista 
celor mai buni arbi
tri de fotbal din lu
me. Treabă - deosebit 
de grea, dar ea a 
fost totuși întocmită, 
în baza 
date de 
balului, 
unde si 
pot fi niciodată mul
țumiți de prestațiile 
unui arbitru decît. 
eventual, cu condiția 
ca echipa favorită să

răspunsurilor 
iubitorii fot- 
Acestia. 
orieînd.

ori- 
nu

încheie victorioasă o 
partidă sau o compe
tiție. Altfel... a 
ofsaid, a fost 
a fost fault I 
dimpotrivă, n-a 
ofsaid, n-a fost 
n-a fost fault !

Ei bine. oei 
buni cavaleri ai 
Ierului au fost t — 
zlllanul Filho, belgia- ” 
nul Ponnet si italia- ■ ■ 
nul Agnolln. Aveți ■ • 
cumva vreo altă pă- '; 
rere? !

fost ■• 
h snt. ;: 
Sau. ..
fost •■ 

hent ' ’

mai ..
Ou- 
bra- ' ’

Pentru cea de-a VllI-a ediție 
a Campionatului European de 
fotbal, al cărui turneu final în
cepe astăzi în R.F. Germania, la 
Diisseldorf, potrivit tragerii la 
sorți efectuate cu mai multă vre
me în urmă au fost stabilite ur
mătoarele două gruoe : A — Da
nemarca, R.F. Germania, italia, 
și Spania ; B — Anglia. Irlanda. 
Olanda și U.R.S.S.

Iată programul ultimului act al 
competiției : 10 Iunie. Dussel
dorf : R.F. Germania — Italia ; 
11 iunie, Hanovra s Danemarca — 
Spania ; 12 iunie, Stuttgart : An
glia — Irlanda și Koln: Olanda — 
U.R.S.S. ; 14 iunie, ~ -----------------
R.F. Germania — 
Frankfurt i Italia 
iunie, Diisseldorf 1 
landa și Hanovra 
U.R.S.S. ; 17 iunie,
R.F. Germania — Spania șl Kolnt 
Italia — Danemarca ; 18 iunie, 
Frankfurt pe Main l Anglia — 
U.R.S.S. șl Gelsenkirchen 1 Ita
lia — Olanda ; 21 iunie, Ham
burg t semifinala 1 A — 2 B : 
22 iunie, Stuttgart : semifinala
2 A — 1 B 1 25 iunie. MUnchen :
FINALA.

tn
tele

Gelsenkirchen i 
Danemarca Și 

— Spania ; 15 
Anglia • “

i Irlanda 
MUnchen î

O-

cadrul grupelor, clasamen- 
se alcătuiesc evident, la

baza punctelor acumulate, tn caz 
de egalitate de puncte, departa
jarea se face în funcție de : di
ferența de golaveraj, numărul 
mai mare de goluri înscrise, 
victoria directă si, în fine... prin 
tragere la sorți !

★
Precedentele ediții ale Campio

natului European au fost cîștl- 
gate de 1 1960 
(2—1 în " 
1064 — 
finala 
Roma i 
jucarea 
1972 — 
nia (3—0 tn finala cu U.R.S.S.) : 
1976 — Belgrad : Cehoslovacia
(2—2 șl 7—5. după barajul penal- 
tyurllor. în finala cu R.F 
mania) : 1930 — Roma : R.F. Ger
mania (2—1 tn finala cu B rigla ; 
arbitrul jocului a fost compa
triotul nostru Nic. ‘
1984 — Paris i Franța 
finala cu Spania).

★
Dintre participantele 

’88 singură Irlanda este _______
tă tn turneul final, iar R.F. Ger
mania (2), “ ‘
U.R.S.S. sînt 
competiției.

Paris : U.R.S.S. 
finala cu Iugoslavia), 

Madrid 1 Spania (2—1 în 
cu U.R.S.S.) ; 1968 —
Italia (1—1 și 2—0 la re- 

finalei cu Iugoslavia) j 
Bruxelles : R.F. Germa-

Ralnca) ; 
(2—0 în

la Eu.ro 
debutan-

Italia, 
cîștlgătoare

Spania și
sie
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Echipa de handbal 
Grosswallstadt, 

an 
(a 
de 

sovietică 
Minsk) se

.. TV
- • finalistă tn acest 
*; a Cupei Cupelor 
., fost întrecută
. ■ formația

8.K.A.

bucură de serviciile 
lui Michael Barda, un 
portar talentat 
mereu într-o 
bună. Barda a 
presionat în 
sezon în special Prin

Si 
formă 

îm- 
acest

O NOUA CANDIDATA PENTRU J.O. DE IARNA ■

Municipalitatea orașului nipon Nagano, din ■. 
Insula Honshu, pe țărmul Mării Japoniei, a ■ ■ 
decis să-si depună candidatura pentru drep- ;; 
tul de organizare a Jocurilor Olimpice de .. 
iarnă din anul 1998. Nagano. în orice caz ■ • 
nu est? unul dintre marile orașe ale ..Tării • 
Soarelui Răsare". Dar parcă stațiunea fran- ;; 
ceză Albertville gazda J.O. din 1992 este ,. 
marc ?

Rubrică realizată de Romeo VILARA

ȘTIRI, REZULTATE

La Seul a avut ioc trage- 
la sorți a grapelor Turneu-rea _ ____ _ ___ ______

lui din caciruț j7o."
Iată componența celor patru 

serii i grupa A s R.F. Germania. 
Suedia, Tunisia, RJ*. Chineză ; 
grupa B : Zambia, Irak, Italia 
Mexic ; grupa C I U.R.S.S., Ar
gentina. S.U.A., Coreea de Sud : 
grupa D : Australia, Iugoslavia 
Brazilia, Nigeria.

Meciurile din grupe se vor dis
puta tn perioada 17—22 septem
brie. sferturile de finală sînt 
programate la 25 septembrie, 
partidele semifinale vor avea loc 
la 27 septembrie. Iar finala se 
va desfășura în ziua de 1 oc
tombrie.

dln Uruguay 
Tabarez

l-a 
tn 

se- 
la

• Federația 
desemnat pe Oscar 
funcția de director tehnic al 
tectionatei ce vr particip^ 
preliminariile Campionatului
Mondial de fotbal, al cărui turneu 
final se va disputa. în anul 1990. 
în Italia.
• tn cadrul Turneului inter

național de tineret de la Toulon 
(Franța), reprezentativa Marocu
lui a învins cu 1—0 fl—0) for
mația Mexicului, selecționata An
gliei a întrecut ou același scor 
1—0 (1—0) echipa U.R.S.S. șl la 
fel Bulgaria pe Camerun. 1—0 
(t—0). tn sfîrșlt Franța — Elve
ția «—o a—0).
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