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23 August" din Capitală

CONCURSUL REPUBLICAN DE PRIMĂVARĂ
AL ATLEȚILOR SENIORI

(astăzi și

Duminică, in Divizia A de fotbal

O ETAPĂ Cil DESTULE PUNCTE DE ATRACȚIE
• Pe „Victoria**,  două echipe bucureștene cu stări de spirit total diferite • La Bacău, un joc 
sub spectrul... eșalonului II • La Craiova, Geolgău ți ai lui

PROGRAMUL Șl ARBITRII
VICTORIA - SPORTUL STUD.

(Arad), A. Moroianu (Ploiești) și A. Mițaru
București :

M. Axente
(Rm. Vîlcea)

(Stadionul Victoria din complexul Dinamo)_ . -------------------- _ pETROLUL
și M. Toncea (toți din

Bacău : SPORT CLUB
M. Constantinescu ; V. Angheloiu 

București)
Craiova : UNIVERSITATEA

G. Ionescu ; AI. Crișan (ambii 
Rotărescu (Iași) 
Suceava :

N. Voinea 
ghell (Baia 
București :

R. Petrescu
Onu (Predeal)

C.S.M.
; M. Doncea (ambii din 
Mare)

DiNAMO
(Brașov) ; i

- F.C. OLT
din București) și șt.

- OȚELUL
București) și I. Gher-

vor fi atenți ți la ce se aude de 
la... Suceava • In orașul din „Țara 
de Sus**,  ultima clasată mai speră • 
In „Șoseaua Ștefan cel Mare", mai 
mult o problemă de scor • La Pitești, 
fostul inter Halagian obligat să atace 
reduta lui Nelu Nunweiller • Liderul 
clasamentului, pregătit să urce și pe... 
Dealul Feleacului • C. Dinu - C. Ște- 
fănescu, un alt interesant duel (tactic) 
al etapei cu nr. 32 • Rapid pleacă la 
Timișoara cu gindul la un punct mare

Cu desfășurarea _____
mîine) a Concursului Republi
can de Primăvară al seniorilor 
intrăm, practic, în seria de 
mari concursuri ale sezonului 
competițional de atletism 1988. 
După cele cîteva concursuri, 
interne și internaționale, de 
pînă acum, Concursul de pri
măvară poate fi asemuit, 
multe privințe, 
campionat 
se decern 
campioni, 
aprecierile 
obținute 
Ba, mai mult 
manțele concursului de la sfîr
șitul acestei săptămîni sînt in
tr-un fel mai elocvente, avînd 
in vedere că această competi
ție trebuie să arate nivelul ac-

in 
unui autentic 

național. Acum nu 
titluri și trioouri de 
este adevărat, dar 
asupra rezultatelor 
au aceeași valoare, 

chiar, perfor-

c.
- CORVINUL

Gheorghe (Suceava) și V.

al stadiului detual 
atleților noștri, mai 
oelora care vizează 
rea pentru Jocurile Olimpice de 
la S sul. 
ediție a 
niorl de 
nada.

Ținînd 
pecte, așteptăm cu interes 
trecerile tradiționalului 
curs de primăvară, care prece
de cu o săptămînă „Internațio
nalele". Concursul are loc pe 
Stadionul „23 August", astăzi 
de la ora 10 și 18, mîine de la 
ora 9 și 16,30.

Nutrim speranța că vom pu
tea relata despre cit mai mul
te recorduri și despre alte per
formanțe de valoare.

pregătire a 
ales a a- 
selecționa-

ori pentru a 
..mondialelor" de 
la Sudbury, din

doua 
ju- 
Ca-

seama de aceste as
in- 

Con-

„Naționalele**  <lc tenis de masă-Juniori

CĂLIN CREANGĂ Șl OTILIA BĂDESCU,
ÎNVINGĂTORI LA DUBLU MIXT

(Stadionul
F.C. ĂRGFȘ 

Ifrim (ambii
Pitești :
J. Grama ; C. 

ghe (P. Neamț) 
Cluj-Napoca : '

I. Crăciuncseu ■ Gh. Constantin 
șl O. Ștreng (Oradea).
Ta. Mureș :

D. Petrescu ;
București)
■jîmi-nara :

Dinamo)
- FLACĂRA

București) și A. Gheor-din

A.S.A.
M. Niculescu Și

„POLI"
V. Curt (Constanța) ; V. Antohi 

(Rm. vîlcea)

- STEAUA
(ambii din Rm. Vîlcea)

- F.C.M. BRAȘOV
T. Badea (toți din

- RAP’D
(Iași) și D. Busuiocianu

Toate partidele vor începe la ora 18.

CLASAMENT
1. STEAUA 31 27 4 0 104—18 58
2. Dinamo 31 27 3 1 90—23 57
3. Victoria 31 17 3 11 53—37 37
4. Oțelul 31 17 3 11 46—40 37
5. Univ. Cv. 31 14 4 13 19—17 32
fi. Flacăra 31 12 6 13 35—42 3b
7. Corvinul 30 12 4 14 46—52 28
8. F.C. Olt 31 12 l 15 38—48 28
9. F.C.M. Bv. 31 11 5 15 44—45 27

10. A.S.A. Tg. M. 31 13 1 17 45—57 27
11. Rapid 31 9 9 13 31—48 27
12. Sp. Stud. 31 9 7 15 36—46 25
13. „U“ Cj.-N. 31 9 7 15 36—50 25
14. S.C. Bacău 31 9 7 15 32—50 25
15. F.C, Argeș 31 9 6 16 33—44 21
16. „Poli" Tini. 31 9 fi 16 31—45 21
17. Petrolul 31 9 6 16 20—44 24
18. C.S.M. Sv. 30 8 5 17 29—62 21

BISTRIȚA, io (prin telefon). 
Mare interes aici, în localitate, 
pentru această eaiție a Campio
natelor Naționale de juniori la 
tenis de masă (probele individua
le), interes suscitat pe de o par
te de prezența la competiție a 
unor sportivi de valoare recu
noscută pe plan intern și inter
național, iar ne de alta, jucăto
rul nr. 1. Călin Creangă, este fiu 
al acestui oraș. Iar spectatorii au 
fost răsplătiți de tinerii jucători 
prin partide de un bun nivel 
tehnic și spectacular în această 
nrimă zi a întrecerilor care a 
programat proba de dublu mixt, 
nivel indiscutabil superior ediției 
precedente.

Cele 64 de cupluri prezente la 
start s-au întrecut cli ardoarea 
specifică vîrstci, dar în limitele 
impuse de... favoriți, care și-au 
valorificat ascendentul de pregă-

Miine, in campionatul de rugby

DINAMO STEAUA,
UN MECI DE MARE TRADIȚIE

De fiecare dată, 
de poziția (de moment) 
clasament a celor două echipe, 
un meci Dinamo — Steaua s-a 
constituit intr-un adevărat 
derby, măsură a valorii Cam
pionatului Național de rugby. 
Așa va fi, desigur, și de astă- 
dată, cînd cele două formații 
fruntașe se vor întîlni pe sta
dionul Parcul Copilului. Este 
de presupus că tradiția fru
moaselor partide dintre aceste 
echipe nu se va dezminți nici 
mîine. Paraschiv. 
Bucan, Pașcu, Lungu, 
Cojocariu, Fl. Ion, în calitate 
de... gazde (din nou 
nu joacă pe teren 
dînd replica ce se cuvine ac
tualei lidere a clasamentului, 
cu ai săi Murariu, Alexandru, 
Rădulescu. Florea, Moț, Ignat, 
Codoi, Vărzaru etc. în perspec
tivă, deci, un meci spectacu
los, cu mulți internaționali, pe 
care-1 sperăm desfășurat in
tr-un deplin spirit de sportivi
tate. (D.C.).

Programul complet al etapei

indiferent 
din

Caragea.
Vereș,

Dinamo 
propriu !),

seria 1 : GRIVIȚA 
SPORTUL STUDEN- 

T.M.U.C.B. (în tur : 
stadion Parcul - Copilului, 
, arbitru : M, vătui — 
DINAMO — STEAUA 
ora 11, G. Petrescu — 

ȘTIINȚA CEMIN
— CSM SIBIU

i Complex ,.Dacia", 
Stanca

de mîine, 
ROȘIE — 
ȚESC ~ ' 
19—10).
ora 9,30, 
Buc. ; 1
(22—24),
BUC. ; ȘTIINȚA CEMIN BAIA 
MARE — CSM SIBIU (22—19), 
stadion Complex „Dacia", ora 
10, C. Stanca — Constanța : FA
RUL CONSTANȚA — POLITEH
NICA IAȘI (9—18), stadion Farul, 
ora 9, IVI. Sabin — Buc., 
ȘTIINȚA PETROȘANI — C.S.M. 
I.M.U.' SUCEAVA (0—9), sta
dion Știința, ora 10, N. Chiciu 

— BUC. ; CONTACTOARE BU
ZĂU — UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA (9—10), stadion Gloria, 
ora 10, P. Barbu — Buc. în se
ria a Ii-a, în turneul 1—4 ; RA
PID BUC. — T.C. IND. CON
STANȚA, stadion Tineretului IV, 
ora 9, I. Vasilică — B'UC. ; RUL
MENTUL BIRLAD — ENERGIA 
BUC., stadio-n Rulmentul, ora 
9,30, Al. Pavlovici — Buc. ; în 
turneul 5—8 : UNIVERSITATEA 
16 FEBR. CLUJ-NAPOCA — MA
ȘINI GRELE BUC., stadion V.

(Continuare in oao 2-3}

„Cupa Federației4* la baschet feminin

ECHIPELE FAVORITE
AU REPURTAT NOI VICTORII

RÎMNICU VILCEA, 10 
(prin telefon). Meciul Chimis
tul C.S.Ș. Rm. Vîlcea — O- 
limpia București a fost capul 
de afiș" al unei atractive reu
niuni desfășurate în Sala Spor
turilor, în cadrul turneului fi
nal (grupa 1—6) al competiției 
feminine de baschet „Cupa Fe
derației". La capătul unei în
treceri dinamice, spectaculoase, 
vîlcencele au învins cu 88—70 
(41—32). Coordonată 
de Maria Ionescu și
Dumitrașcu, avînd în Antoane*  
ta Barbu și Magdalena Manea 
coșgetere remarcabile, echipa 
Chimistul a condus permanent. 
De partea cealaltă, eforturile 
depuse de Ecaterina Stingă, A- 
lexandrina Biră și Milica Ga- 
vriliuc nu au putut stăvili ela
nul învingătoarelor, care au 
fructificat și 8 aruncări de 3 p 
(Olimpia doar 4).

Au înscris : Barbu 32. Manea

excelent 
Nicolela

22, Stocheci 11, Ionescu 8, 
Preduțoiu 7, Telițoiu 2, Rusă- 
nescu 4, Ilie-Brădeanu 2 pen
tru Chimistul, respectiv Stingă 
21, Țintea 20, Gavriliuc 14, E. 
Szoke 8, Biră 5, N. Constantin 
2. Au arbitrat foarte bine Z. 
Raduiy și N. Zdrula.

în întîlnirea Universitatea 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca — 
C.S.U.-Prahova Ploiești. pri
ma formație a învins cu 83—62 
(45—34) datorită în mare mă
sură eficienței manifestate de 
Maria Vigh (20 p) și Ildiko 
Manasses (20 p), în vreme ce 
de la ploieștence s-a evidențiat 
doar conducătoarea de joc O- 
limpia Biasuti.

în sfîrșit, în meciul Voința 
Brașov (una dintre favoritele 
turneului) și Politehnica C.S.Ș.

Dragomir ROȘIANU — coresp.
(Continuare in pag. a A-a)
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Echipa de categ. a campioană ....___
să-și apere titlul la apropiatele „naționale"

pe anul 1987. 
de

Fotografii de Aurel

se 
la
D.

pregătește
Ploiești
NEAGU

tire, ajungînd, 
superioare ale 
unde lupta a devenit extrem de 
strînsă și unde flecare punct a 
cintărit greu în balanța victo
riei. A învins, în cele din urmă, 
cuplul care ar' fl putut cîștlga 
la cota „pariurilor", dar nu fără 
emoții, pentru că marca surpri
ză s-a aflat doar la... 3 puncte. 
Așadar, în urma unor jocuri de 
bun nivel, medaliații eu bronz 
ai Campionatelor Europene de 
seniori, precum și campionii în
trecerilor Balcanice de juniori, 
Călin Creangă și otilia Bădescu, 
au depășit pe rînd cupluri care 
s-au aflat cu o treaptă n.ai jos 
pe scara adevăratei valori, ajun
gînd, conform așteptărilor, in fi
nală. Nu însă înainte de a primi 
o replică puternică din partea 
adversarilor în încercarea lor de 
a se impune in fața unor ase
menea favoriți. A urmat șl în- 
tîlnirea din semifinale, cînd au 
avut ca adversară perechea Ro
mulus Revisz — Emilia Ciosu, în 
fața cărora au reușit să se im
pună cu 2—1 (17, —14, 12). dar 
cuplul advers a demonstrat 
foarte bune calități și reale pers
pective pentru „europene". De 
partea cealaltă a tabloului â ve
nit pînă în finală un cuplu mai 
puțin așteptat, dar care s-a ba
zat cu deosebire pe valoarea bi
necunoscută a vîlcencel Maria 
Bogoslov. Șl astfel, Eugen Simion 
și Maria Bogoslov au ajvns în 
finală, după ce au avut sufi
ciente emoții, în ciuda scorului, 
în fața unei perechi bine pregă
tite, Zoltan Zoltan - - - — -
canu, pe care a 
2—0 (20, 19).
și a venit finala,

Creangă și Otilia __  _______
aflat uneori în vădită dificulta
te, dar Eugen Simion și Maria 
Bogoslov n-au sesizat întotdea
una cu exactitate momentele de 
derută ale adversarilor, pierzînd 
tocmai atunci cînd se aflau mai 
aproape de... victorie. Deci, în 
finală, 2—1 (—12, 16, 18) pentru 
Creangă, Bădescu.

Emanuel FÂNTÂNEANU

evident, in fazele 
competiției, acolo

și Iulia Râș- 
depășit-o cu
în care Călin 
Bădescu s-au

(Continuare în pag. 2-3)

SPORTUL MARAMUREȘEAN IȘI CONTINUĂ ASCENSIUNEA
Prin săli și pe terenuri, urmărind pregătirile băimăre- 

nilor în vederea abordării cu succes a competițiilor din 
finalul sezonului

La Baia Mare, în săptămina 
unor importante comoetitii. 
pregătirile sportivilor — pentru 
ca rezultatele să fie dintre 
cele mai bune — continuă de 
dimineață pînă seara. Bazele 
sportive în aer liber și sălile 
cunosc astfel animația speci
fică tinereții.

Astăzi și mîine sînt progra
mate întreceri la jocuri sporti
ve și la’ sporturile individuale, 
fiind așteptate noi performan
țe. La sfîrșitul săptămînii tre
cute — se știe — echipa femi-

nină de volei Maratex a făcut 
* un pas mare, prin trecerea din 

eșalonul secund în Divizia A, 
pierzînd o singură dispută 
(2—3 cu GIGCL Brașov) din 20 
de meciuri susținute...

Intrăm in Sala Sporturilor 
„Dacia". Abia trecuse de ora 
8, dar echipa masculină de vo
lei, divizionara A Explorări 
Motorul Baia Mare, era alinia
tă in fața fileului. Antrenorul 
Valeriu Cozmuța (principal) și 
Adrian Arbuzov (secund) îm
part lotul în două „ateliere".

„Simbătă și duminică — ne 
spune antrenorul principal — 
jucăm cu Electromurcș Tg. 
Mureș. Ne propunem victorii, 
pentru a urca in clasament șl 
a promova în prima grupă va
lorică. Pentru aceasta am luat 
toate măsurile ca și ultimele 
două duble intilniri, cu C.S.M.U. 
Suceava, in deplasare, și cu 
C.S.U. Oradea, pe teren pro
priu, să se încheie cu rezulta
te cit mai bune". Valeriu Coz- 
muța este de numai două luni 
te Explorări Motorul. împreu-

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag a A-a)

Marginalii la finala Campionatului de juniori

OINĂ ARE UN BOGAT IZVOR DE
La sfîrșitul săpt&minii 

cute, pe terenurile de 
amenajate în incinta Comple
xului sportiv ..23 August" din 
Cîmpulung-Muscel. am asistat 
la cea mai reușită finală a 
Campionatului Republican de 
juniori. Dornici de afirmare și 
cu o temeinică pregătire, ti
nerii oiniști (pînă la 18 anii 
au alcătuit ansambluri bine 
armonizate în toate comparti
mentele. furnizînd jocuri viu 
disputate, multe ridicîndu-se la

tre- 
oina

nivelul celor de seniori, ma
joritatea sportivilor posîdîndo 
tehnică adaptată la 
maxim solicitat de un 
bil tumeu-maraton 
echipe, desfășurat în 
de numai o zi și jumătate.

Principalele dispute =-au 
soldat cu rezultate oarecum 
scontate. Se aștepta ca Ener
gia Rîmnicelu (jud. Buzău), 
fosta deținătoare a titlului, si 
Biruința Școala Gherăești (jud. 
Neamț), care si anul trecut.

efortul 
verita- 

cu 10 
decurs

TINERE TALENTE
la Alba Iulia. s-au angajat 
din start în lupta pentru 
ietate. să candideze si 
la primul loc. Sortii au 
ca aceste formații să șe 
nească direct in ultimul 
al programului si. Prin 
rezultatelor, această întilniresă 
stabilească cine va îmbrăca 
tricourile de campioni. De dala

în'.î- 
acum 
decis 
tntil- 
med 
-oeul

Troian 1OANIȚESCU

(Continuare in pag. 2-3)
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BOGAT PROGRAM DE VARĂ
Competițiile de vară se înmulțesc pe zi ce trece, pretutindeni 

fiind organizate întreceri înscrise în aria mare, atît de cuprin
zătoare. a „sportului pentru toți". Sigur, nu toate au aceeași 
anvergură, după cum unele se definesc prin caracterul poli
sportiv, iar altele se profilează pe cite un sport.

O selecție din agenda sportivă a acestui sfîrșlt de săptămînă 
este edificatoare asupra creșterii numerice (o dată cu... vara) 
șl a diversității activităților destinate cui vrea să facă sport și 
mișcare în aer liber.

Să menționăm mai întîi finalele așa-zise mari. Una, „Cupa In- 
vățăminl-'Cultură" la șah, volei și tenis (și de masă, și pentru 
celelalte tipuri de terenuri) se desfășoară, încă de ieri, la Re
șița. O alta, „Cupa Sănătății**,  antrenîndu-i ca participanți pe lu
crătorii dintr-un alt domeniu al vieții sociale, are programate, 
astăzi și mîine, la Arad, ultimele concursuri tot la șah, volei 
și tenis (fără și... de masă). în aceleași două zile, Piteștiul 
este gazda întrecerilor de desemnare a cîștlgătorilor Campio
natului Republican pe echipe al școlilor generale la tetratlon.

Babeș, ora 10, V. Marinescu — 
Buc. ; UAMT ORADEA — CON
STRUCTORUL CONSTANȚA, Sta- 
'dlon Inst. Pedagogic, ora 10, p. 
Soare — Buc. ; în turneul 9—12: 
OLIMPIA P.T.T. ARAD — HI
DROTEHNICA focșani, stadion 
Gloria, ora 9,30, V. Popescu — 
Buc. ; METALURGISTUL CUGIR
— URA TECUCI, stadion Meta
lul, ora 10, M. Paraschivescu
— BUC.

„TROFEUL SPORTUL"
Cu două etape înaintea finalu

lui campionatului, DANIEL BOL- 
DOR (Steaua) totalizează 10 e- 
seuri șl conduce în întrecerea 
pentru „Trofeul Sportul", al e- 
flcacitățil, fiind urmat de Becheș
(C.S.M. Sibiu) 12, Paraschiv (Di
namo), Fiat (Univ. Timișoara), 
eîte 10, Rădulescu (Steaua), C.

O suită de finale de nivel municipal, importantă din mai 
multe considerente, are loc duminică, de Ia ora 10, în Parcul 
Tineretului din Capitală, competitorii (120 de reprezentative din 
școli generale și licee, cele mai bune din cadrul fiecărui sector) 
îhtîlnlndu-se pentru a „pune punct*'  campionatelor școlare la 
jocuri sportive. Etape interjudețene ale Daciadet, do vineri pînă 
duminică, sînt în curs de desfășurare în județele Iași, Vrancea, 
Călărași, Vîlcca, Cluj, Maramureș, Bihor șl în București la 
„Cupa Pionierul**,  în roluri intrînd fotbaliștii de 13—lt ani. 
Despre multe, multe altele, nu mai e Ioc să amintim decît cu... 
gîndul.

; Premiere cinematografice■

! FĂRĂ NICI 0 REZERVĂ... LA START! î
• ■
■ Nu se putea potrivire mai
£ oilcută. Am văzut filmul
• Rezervă la start**  în zi’ele 
£ tn care venea de ia Varșov’a
“ .piendida veste a dublului
£ sucees internațional al pen-
£ atlonlștilor noștri juniori —
■ /este de atîta vreme aștepts-
£ .& și care aruncă o lumină
> msuflețitoare asupra noii ge-
'£ serații de practicanțl ai aces-
>" el discipline. Dar în rîndu-
s rile de față ne vom opri la
i£ filmul care-șl la ca fundal 
[■! .ocmai un lot de pentatie- 
£ niști. Ar fl facil să justifi
ci :ăm opțiunea scenariștilor 
ț£ (Angbel Mora, Șerban Mari-

I
£ născu) și a regizorului (An- 
■’ - ghel Mora) asupra unui sport 
Jl care permite o mare varietate 
j, de costume, poze, medii, m* *ș-  
£ cări. Mult mai plauzibilă ar 
[■- fi explicația că la băieți, că- 
£■ iărind. înotînd, alergind, cră- 
,£ - ;înd la țintă șl minut nd 
'■ spada, tntr-o continuă se'tim- 
£ oare de ritm, numitorul co- 
b r.tun rămîne efortul, un con- 
£ sum or.orm de energie fizică 
" și de inteligență. în cursul 
£ :ăruia se petrec confruntările 
£ dintre antrenor și sportiv 
B dintre titulari șl rezerve, din- 
£ tre logodnici șl logodnice. Un 
b antrenor de lot sever cere 
£ elevilor săi supunere oarbă 
• la dificultățile antrenamentu- 
b ui in timp ce sportivul re-

UN REMARCABIL EXEMPLU DE TEMERITATE Șl AMBIȚIE
Aflasem că Maria Crișmaru 

~- prima româncă care, igno- 
rînd scepticismul și zîmbetul 
malițios al multora dintre se
meni. s-a încumetat să efec
tueze pe jos Turul României 
— urma să sosească în orașul 
de la Mila 80 în acea zi de 
mai. dar nimeni nu a puiuț 
să ne informeze în jurul că
rei ors trebuia să o așteptăm 
Plecase cu noaptea-n cap din 
Isaccea. dar în cit timp avea 
să parcurgă cei 42 de km. mai 
ales că în ziua respectivă ploi
le nu mai conteneau, era di
ficil de pronosticat. încercăm 
un telefon la „Debarcader" și 
aflăm că temerara sportivă șe 
îmbarcase de pe malul celă
lalt pe bacul de trecere peste 
bătrinul fluviu. Prindem la 
„fix" sosirea bacului și iat-o 
pe eroina noastră (înconjurată 
de zeci de curioși) făcîndu-și 
apariția. în pofida faptului că 
sra vizibil marcată de efortul 
depus. Maria răspundea cu 
amabilitate întrebărilor celor 
prezenti la debarcader. încer
căm și noi o primă întrebare, 
oe-i drept cam răutăcioasă, 
pentru a vedea cum reacțio
nează. Parcă era vorba să 
parcurgeți traseul cu propriile 
dv. picioare ?... Răspunsul vi
ne cu promptitudine : „Inițial 
am vrut să trec Dunărea îno- 
tînd dar. mai întîi apa era 
prea rece si apoi cine știe 
unde mă "debarcau" curenții 
fluviului". Imediat ne întreabă 
dacă știm unde sste cazat lo
tul de parașutism al tării, ne
răbdătoare fiind să-și întîl- 
nească fii. pe Leonard și Ro
bert. component! ai lotului pe 
care nu-i mai văzuse din ziua 
plecării sale în acest periplu 
îndrăzneț.

Revederea a fost, vă imagi
nați. tulburătoare...

Vestea sosirii la Galați a 
sportivei bucureștene s-a răs- 
pîndit cu repeziciune. peste 
tot fiind întâmpinată cu curio
zitate Si admirație. La sediul 
C.J.E.F.S. a avut loc o mică 
festivitate, iar puțin mai târ

rilc'trant (rezerva) — lațele- ■ 
gînd pină la urmă țelul • 
zbirului*'  — Se va căi în a 

pregătiri și mai drastice, a- £ 
lungind „titularul care învln- s 
ge“, tocmai în ziua in care £ 
antrenorul cardiac ajunge pe ■ 
patul de spital. Incercînd să £ 
rezumăm filmul și dîndu-ne J 
seama cit de greu este, pre- ■ 
(erăm să subliniem că eera- £ 
oizarea subiectului se cirrum- a 
scrie, de fapt, într-un foarte £ 
onorant imn închinat sportu- £ 
lui, într-o pledoarie convin- > 
gătoare despre asperitatea £ 
drumului spre victorie, parcă a 
anume pentru a contrazice pe £ 
cei ce cred incă într-o pre- ■ 
supusă superficialitate a ac- £ 
tulul sportiv. Anghel Mora ■ 
nu e la prima sa operă ei- a 
aematografică dedicată efor- £ 
tulul fizic și a Și început să a 
fie taxat drept „cantonat ta. £ 
tematica sportivă" (după ■ 
„Recorduri, lauri, amintiri". £ 
.Cunună de lauri", „Eu merg, ■ 
tu mergi, el aleargă"). Despre £ 
celelalte aspecte ale filmulu*  • 
(Sincretismul imagistic, parc- b 
xismul tehnicilor de video- £ 
casete etc.) se vor pronunța ■ 
specialiștii. Noi să mai sub’’- £ 
ni om doar meritul unui f’lm ■ 
fără vedete, cu o distribuție £ 
tn taie se disting „pentatio- » 
oiștii" Bogdan Stanoevic! <n £ 
George Alexandru, /vib.i.

ziu. Ia Arena dî box. unde se 
desfășura turneul final al ju
niorilor. spectatorii au ova
ționat-o îndelung. Cu dificul
tate a găsit cîteva momente de 
răgaz pentru a ne împărtăși — 
in premieră — cîtcva impresii 
despre tentativa sa temerară. 
„Am parcurs. în cele 26 de 
zile de la plecarea mea, 660 
km (din cei 3000) suportind cu 
bine l'ic vremea caniculară, fie 
ploile torențiale. Trebuie insă 
să vă spun că cei care m-au 
ajutat să trec cu bine exame
nele acestei călătorii dificile 
au fost oamenii, care, pretutin
deni. m-au intimpinat cu afec
țiune. insuflîndu-mi. prin spi
ritul lor de solidaritate si os
pitalitate. curajul necesar, 
alungîndu-mi senzația de sin
gurătate si monotonie. Am 
văzut pină acum lucruri mi
nunate. am văzut înnoirile 
vremurilor noastre de profunde 
prefaceri". Dar iată și alte cî
teva elemente inedite ale ..so
sirii" acestei femei curajoase 
originară din Vetrișoaia răze
șilor lui Ștefan cel Mare : •

MECI DE
(Urmare din vag 1)

[TAPA Df ZONĂ A „NAJIONALHOR*'  DE BOX Turneul de baraj pentru Di
In orașele Buzău, Cluj-Napoca, 

Tîrgoviște și Gh. Gheorghiu-Dej 
se desfășoară „zonele" Campio
natelor Naționale de box. A- 
proape «0 de pugiliști din în
treaga țară au luat startul în 
această fază a competiției, fie
care dintre ei urmărind califi
carea la turneul final, care se 
va desfășura în perioada 1—10 
august, la Constanta

BUZĂU, 10 (prin telefon). Peste 
o sută de sportivi și-au dat în- 
tîlnlre în Sală Dacia din locali
tate. Trebuie să spunem că am 
asistat la confruntări dîrze, 
chiar aprige, unele de bună va
loare tehnico-tactică, dar șl fa 
destule in care sportivii au de
monstrat că, pînă a fl conside
rați... boxeri, mai au cale lun
gă de străbătut — cîțiva dintre 
ei parcă acum, în această fază 
a campionatelor, ar fl urcat 
pentru prima dată pe ring. în 
această situație s-au aflat „se
migreii" I. Brezeanu (S.N. Olte
nița) șl T. Chlriac (FEPA "li 
Bîrlad), care, prin modul cum 
au evoluat, prin (ne) cunoștințele 
lor tehnice au produs ilaritate 
în tribune. Dacă am amintit de 
lucruri mai puțin plăcute, vom 
arăta că sînt și sportivi care au 
•ăsat o frumoasă Impresie. Ion 
Lupu (Voința Giurgiu), Dumitru 
Pleșa (C.S.M. Buzău), Marian 
Leondraliu (Olimpia București) șl 
Aurel Dumitrescu (Construcția 
București), de pildă, sînt spor
tivi cu frumoase perspective In 
sportul cu mănuși. Dintre pugi- 
liștii mai eunoseuți au realizat 
victorii pînă acum D. Senciuc și 
R. Savu (A.e.m. Timișoara), I. 
Caraman (C.S.M. Buzău), M. 
Rruescu (Timpuri Noi Bucu
rești). C. Stancu (Voința Bucu
rești) care, dacă nu vor inter
veni surprize în gala de simbă- 
tă, vor fi prezenti la turneul fi
nal dn la Constanța.

Paul IOVAN
TÎRGOVIȘTE, 1(1 (prin telefon), 

întrecerile zonale ale Campiona
telor Naționale de box au reu
nit în Sala Sporturilor din loca
litate numai 83 de pugiliști, ci
fră mult inferioară edițiilor pre
cedente, fapt care a simplificat 
problemele organizatorice, ajun- 
gîndu-se la galele finale mai re
pede decît se aștepta. în prima 
dintre acestea, în care au fost 
desemnați participanții la tur
neul final, s-au disputat me
ciuri la categoriile semlmuseă, 
muscă, pană, semimijlocle, mij
locie mică șl supergrea.

La categoria cea mai mică 
s-au calificat pentru finale mus- 
neleanul Ionel ciobanu (unul 
dintre tinerii care s-au remarcat 
la aceste întreceri), învingător 
prin abandon, în rundul doi, în 
fața craiovcanului Gheorghe Nl- 
colae, și Florin Hircea (C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin), cîștigător 
la puncte, într-un meci echili
brat, cu Constantin Tănase (O - 
țelul Tîrgoviște). în ciuda vîrstei 
înaintate (32 de ani), localnicul 
Marin visan va boxa din nou in 
turneul final 1 El l-a depășit clar 
la puncte pe Hasan Givan (Fa
rul Constanța). Celălalt finalist 
al categoriei muscă este Florin 
Manea (Autobuzul Buc.), învin
gător detașat în partida cu Ma

între Deleni și Petreni (Călă
rași) s-a întîlnit cu Alois 
Schopf din Munchen. care efe:- 
tuează Turul Europei cu bici
cleta • între Cobadin și Ne
gru Vodă, pentru a reduce tim
pul de parcurs a mers pe tra
versele liniei ferata și s-a ales 
cu o zdravănă febră muscula
ră • Cînd a ajuns la Galați, 
a dat gata prima pereche de 
teniși. și i s-a defectat ceasul- 
busolă • Jurnalul de călăto
rie. pe lîngă semnăturile și 
ștampilele oficiale. cuprinde 
impresiile proprii, precum si 
ale unor personalități cu care 
s-a întîlnit.

...După două zile de bineme
ritat repaus, petrecut în com
pania copiilor săi. Maria Crîș- 
maru. cu rucsacul său de 25 
kg, în vîrful căruia se afla 
tricolorul patriei și-a luat ră
mas bun de la ospitalierii lo
cuitori ai Galațiului. continuîn- 
du-și cu ambiție și îndrăznea
lă „Turul", o performantă dem
nă de stima noastră a tuturor.

T. SIRIOPOL — coresp.

MARE TRADIȚIE
Popescu, Tofan (Dinamo), Mito- 
caru (Timișoara) 8, C. Florea, 
Ignat (Steaua), Dumitraș (Con- 
tactoare Buzău), Răcean (Timi
șoara), Amariei (Sibiu), Istrate 
(Știința CEMIN Baia Mare) 7 etc.

Cu cele șapte eseuri de dumi
nică, Steaua a ajuns la 84. Di
namo a marcat 63, Universitatea 
Timișoara 17, Știința CEMIN 45, 
Farul 42. Politehnica Iași 41, 
C.S.M. Sibiu 40, Știința Petro
șani 27, Contactoare Buzău 26, 
C.S.M. Suceava 21, Grivița 
Roșie și Sportul studențesc 
T.M.U.C.B. 19.

Extrem de ln'rrc 'ntă este dis
puta celor mai redutabili trans
former! din echipele noastre. în
scriind Griviței Roșii 20 de 
puncte, D. Alexandru (Steaua) 
are la activ 227 p, cu numaj u- 
nul mal puțin decît .l.grivițeanul 
T. Radu. Timișoreanul Domocoș 
totalizează 157 p, suceveanul Li- 

rian Giuroiu (Chimia Rm, Vll- 
cea).

Craioveanul George Oprișor, 
din nou într-o formă remarca 
bilă, va evolua pe ringul finale
lor cu gîndul la centura catego
riei pană. El l-a învins detașat 
pe Ion Badea (Vagonul Caracal). 
Marin Preda (Metalul Tîrgoviște) 
a fost preferat învingător în dis
puta cu Marian Fînățan (Chimia 
Rm. Vîlcea). La semimijlocio 
s-au calificat pentru „finale" 
Marian Avram (S.C. Muscelul) șl 
Gheorghe Sava (Metalul Oțelul 
Roșu), învingători în meciurile 
cu Ilie Preduț (Chimia Rm. Vil- 
cea) și, respectiv, Costin Gavri- 
lă (Pandurii Tg. Jiu). Mult sub 
forma de vîrf, Laszîo Vaștag 
(Metalul Bocșa) a cîștlgat me
ciul cu AI. mimărea (C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin). Celălalt 
calificat la mijlocie mică este 
Gh. Stan (Oțelul Tîrgoviște). La 
supergrea, Teodor PIrjol b.ab. 2 
J. Buzatu (Constr. Craiova) și 
Aurel Tiucă (Tractorul Brașov) 
b.p. Fl. Neacșu (Metalul Tîrgo
viște) .

Mihai TRANCA
CLUJ-NAPOCA, 10 (prin tele

fon). într-o excelentă organizare, 
asigurată de Consiliul județean 
pentru educație fizică și sport, 
în Sala Sporturilor din locali
tate, 113 sportivi au luat startul 
la întrecerile de „zonă4*.  Din pă
cate, în marea lor majoritate, 
meciurile disputate au fost de 
calitate, modestă, cei mai mulți 
dintre boxeri prezentîndu-se 
slab pregătiți. Așa se și expli
că faptul că multe dintre me
ciuri s-au terminat într-un sin
gur minut de luptă! Nu au fă
cut excepție de la această... ab
dicare rapidă nici foștii cam
pioni de juniori Petre Ohaci și 
Ilarion Coman, de la care aștep
tam o cu totul altă comportare. 
Din păcate, nici boxeri consa- 
crați, de talia campionului A- 
drian Amzăr, nu au privit com
petiția cu seriozitate. Campion la 
categoria muscă. Amzăr a evo
luat de data aceasta la „cocăș“ 
(pentru 500 g. pc care nu lc-a 
mai putut da jos). Am reținut., 
totuși, cîțiva boxeri bine pre
gătiți : C. Morea (Steaua), N. 
Talpoș (Dinamo). I. Tănase 
(A.E.M. Timișoara), L. Călian 
(C.S.M. Cluj-Napoca).

Mircea RADU — coresp.
MUNICIPIUL GH. GHEORGHIU- 

DEJ, 10 (prin telefon). Iubitorii 
sportului cu mănuși au asistat 
în număr mare la întrecerile 
„zonei" găzduite de arena 
CAROM, din localitate. Organiza
rea bună și arbitrajele corecte 
au asigurat cadrul necesar unor 
partide de calitate, la care a- 
portul boxerilor a fost, desigur, 
decisiv. Cei 97 de pugiliști pre- 
zenți în ring ne-au oferit me
ciuri dîrz disputate, în Care nu 
au lipsit argumentele tehnicii. 
S-au evidențiat pînă acum: G. 
Lilian (Unirea Focșani), S. Pe
trescu (Constructorul Galați), V. 
Vasilache (ISCIP Ulmeni). C. 
Chilat (Ceahlăul P. Neamț), D. 
Gheorghies (Voința P. Neamț). 
C. Ion (Vagonul Caracal), Gh. 
Stan (Rapid). V. Rusu (Nicolina 
Iași), Gh. Encuna (C.S.M. Bnr- 
zești), C. Grecii (URBIS Bucu
rești). M. Vasilache (I.M.G. 
București). I. Corbu (PAL Făl
ticeni) . P. Bornescu (Mecanică 
Fină București).
Gheorghe GRUNZU — coresp.

CAMPIONATELE REPUBLICANE 
DE AEROMODELE CAPTIVE

In parcul orașului Gherla, pe 
u-na dintre cele mai reușite piste 
de concurs din țară, s-au des
fășurat finalele Campionatelor 
Republicane de aeromodele cap
tive, ia care au fost prezenți 
120 de aeromodeliști din 19 clu
buri și asociații sportive. între
cerile au avut loc ia patru clase, 
protagoniști fiind, ca șl anul 
trecut, sportivii a două secții din 
Oradea, care s-au aflat pe po
diumul de premiere al seniorilor 
de șase ori : cei de la Plastica, 
cu două titluri de campioni, iar 
cel de la Rapid, o dată pe pri
mul loc șl de trei ori pe locul 
secund.

La F 2 A (viteză), ca favorit 
al competiției, în urma rezulta
telor obținute în etapa județeană, 
s-a aflat Gheorghe Dan (Grivița 
Roșie), care avea la activ 219 
km/oră. tn finală, însă, el nu a 
reușit un timp competitiv, astfel 
că nu s-a clasat nici măcar în
tre primii șase, titlul național 
revenind, detașat, lui Alexandru 
Csoma (Plastica), care a obținut 
cea mai mare viteză din campio
nat, 225,13 km/oră. La F 2 B (a- 
crobație), după primul start, cu

LA RUGBY
vadaru 149, buzoianul Podărescu
134 ș.a.m.d. (G.R.).

CLASAMENTUL (seria I)
1. STEAUA 20 16 1 3 642-341 53
2. St. B. M. 20 13 3 41 374-286 49
3. Dinamo 20 11 2 7 422-283 44
4. Cont. Bz. 20 9 3 8 314-304 41
5. Farul Cța. 20 10 1 9 325-318 41
6. Gr. Roșie 20 10 1 9 307-321 ill
7. Univ. Tmș. 20 10 0 10 364-383 40
8. Poiit. Iași 20 9 1 10 297-304 39
9. CSM Sibiu 20 9 0 11 338-357 38

10. Șt. Ptș. 20 6 5 9 248-366 37
11. C.S.M. Sv. 20 7 1 12 280-364 35
12. Sp. Stud. 20 1 0 19 269-533 22

A F.R.R. anunță consfătuirea 
trimestrială cu antrenorii, ducă 
următorul program : cel de la 
echipele de juniori la 16 iunie 
(ora 9, Centrul „23 August") ; 
Divizia B — tineret la 17 iunie ; 
Divizia A (participă — obliga
toriu — și arbitrii divizionari) la 
20 șl 21 iunie.

IN PRIMA ZI, VICT
FOCȘANI, 10 (prin telefon). 

„Vrancea", frumoasa Sală a 
Sporturilor din localitate, găzdu
iește, începînd de azi (n.n. Ieri), 
intîlnirile din cadrull turneului 
de baraj pentru promovarea In 
Divizia A la volei masculin. Așa 
cum era de așteptat, cele patru 
candidate — Calculatorul Bucu
rești, C.S.M. Delta Tulcea,
I.A.T.S.A,  Dacia Pitești șl Elec
trotehnica Bistrița — au oferit 
partide antrenante.

Prima întîlnire, desfășurată In
tre I.A.T.S.A. și Electrotehnica, 
a lăsat să se întrevadă una din
tre favorite, și anume echipa pi- 
teșteană. Cu jucători înalți, teh
nici, ea șl-a dominat adversara 
la fileu, cîștigînd cu 3—0 (8, 7, 
12). Remarcați : Duță, Dumitres
cu, Bălan de la învingători, res-

pectiv 
bun ar 
mitru

Cel d 
latorul 
dominat 
mai teh 
;.W Ea 
«5-dlna 
leanu. 
curajoa 
mației 
vîntul. 
minute 
pentru 
dențlat 
Calița,
învingăt 
țlal, Ca 
bil aslg 
S. Pope

în Divizia A JOCURI PE
Campionatele Diviziei A de vo

lei continuă, în cadrul grupelor 
valorice, cu etapă atit la femi
nin, cît și la masculin. La fete 
este programată prima din cele 
5 etape ale returului, iar ta bă
ieți cea de a doua în grupa X, 
cu cîteva partide de justificat In
teres.

Din plutonul fruntaș feminin 
rețin atenția meciurile de la Pi
tești ș. Constanța, unde oaspete
le emit pretenții la victorii care 
să le asigure un loc pe podium. 
In plutonul doi, de mare impor
tanță sînt jocurile de la Sibiu și 
Craiova, cu implicații indirecte

TENIS DE MASĂ
•m.jii un cap I)

Vîlcea), 
Râșca-
— Hi-
t-uzău)

Clasamente : 1. C. Creangă, O. 
Bădeseu (C.S.ș. Bistrița — Spar- 
tac STIROM C.S.ș. 1 București),
2. E. Simion, M. Bogoslov (C.S.Ș.
2 Știința IJPIPS Constanta — 
C.S.Ș. Metalul Rm. ............
3. Z. Zoltan, Xulia
nu (C.S.M. Cluj-Napoca 
drotehnica C.S.M. C.S.Ș. _____ ,
și R. Revisz, Emilia Ciosu (STI
ROM Spartac C.S.Ș. 1 București).

Concursul continuă sîmbătă șl 
duminică, de 1a ora 9 și de la 
ora 16.

UN BOGAT IZVOR
im jmq /)

asupra 
(în prii 

al doil 
în final 
loc.

In gr
blu me< 
siv pen 
lui 3, î 
Camplo 
emoții,
tn grup 
nultlma 
jocurllo

FEMI 
Dacia I 
Bucureș 
namo 
C.F.R. 
Galați; 
bertatea 
Oltcit 
Vîlcea 
Știința 
ora 18 ș 

MASC 
Uni verși 
Viitorul 
Bucureș 
lău (sa 
respecți

aceasta au învins — mai ușor 
decît se aștepta — oiniștii di:i 
comuna Gherăești (13—4). ca
re si-au dominat net adversa
rii. evident obosiți mai ales'a 
..bătaia" mingii (se pare eă 
unii jucători nu s-au odihnit 
suficient în preziua meciului) 
"Am retinut de asemenea, 

ascensiunea unor formații pî
nă mai ieri ousidere. Una din
tre ele. Clubul sportiv sătesc 
al Sectorului Agricol Ilfov, a 
reușit să urce de pe poziția

p.

au re
specta
ta cea 
manșă, 
de e- 

juniori.

PROTAGONIȘTI, CĂ Șl
3093 p, Gheorghe Csoma s-a in
stalat în fruntea clasamentului, 
urmat de alt orâdean, Gavril 
Sahy (Rapid), cu 2526 p, și de 
Miclos Szabo (IMP Covasna) cu 
2385 p. Toți ‘ 
în al doilea 
dar ordinea 
la început.
(curse), cu _______  _ __ _
(200) de poligon, două cupluri : 
Anton Nagy I și II (pilot și me
canic) de la Rapid Oradea și 
Ludovic Cantor + Flaviu Sipos 
(Gloria Dej). Tot ei au fost și 
performerii celei de a doua 
curse, adjudeeîndu-și în ordinea 
de mai sus, primele două locuri.

Așteptată cu deosebit interes, 
întrecerea la ,,lupte aeriene" 
(F 2 D) a prilejuit dispute ex
trem de palpitante, care 
ținut atenția numeroșilor 
tori de la priima și pînă 
de a șaptea (și ultima) 
Ja care au participat 29 
chipaje de seniori și 
Finala „mare**  a adus față în 
față două tandemuri cu punc
taje apropiate: Gavril Sahy (pi
lot) 4- Anton Nagy (mecanic) 
de la Rapid Oradea cu 265 p și 
Vasile Nițescu I și II, de la 
C.F.R. Dej, cu 240 p. Ambele 
cupluri au reușit adevărate tu
ruri de forță pc parcursul ulti
mei manșe, au punctat la „înăl- 
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CURSURI DE INIȚIERE IN ÎNOT
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Șoseaua Iancului 128 A. începînd din 
a 2. si numai tenis la Stadionul Vitan 
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La Brăila Ianca și Timișoara

ATRACTIVE CURSE
DE MOTOCICLISM

• După o scurtă întrerupere, I
datorată participării alergătorilor I 
noștri la „Cupa Prietenia*.  Cam
pionatul Republican de dirt-traelt I 
(perechi) va fi reluat astăzi, cu I 
etapa finală (a 5-a), pe stadie- ■ 
nul municipal din Brăila. între
cerile se vor desfășura în for- I 
mula dp 2fl de manșe, de ia I 
ora 17. ■
• Duminică, arena de dirt- I 

track din comuna Ianca (jud. I 
Brăila) va găzdui cursele etapei

Î
5-a a Campionatului Național . 
ndivldual, rezervat juniorilor. I 
Primul start, la ora 18.

PODIUM
Irii, slbiencele 
ji yîlcencele (în 
d să-și paseze 
ara... penultimul

• Campionatul Republican do 
mo-tociclism viteză pe șosea va 
continua mîine ou etapa a 2-a, 
pe traseul din municipiuj Timi
șoara (dc la ora 10)- In program 
figurează șase clase, ia care 
și-au anunțat participarea spe
cialiști al genului din București, 
Reșița. Tg. Mureș, Cîmplna, Zăr- 
nești, Sf. Gheorghe și din alte 
centre.
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După echipele de juniori, este I 
rîndul formațiilor liceelor a- | 
gro-industriale să-și desemne
ze campioana pe anul 1988. 1 
Astfel, astăzi și mîine se vor I 
desfășura la Sibiu ultimele in- 1 
treceri ale competiției rezerva- ■ 
te viitorilor lucrători din agri- I 
cultură. în finala pe țară s-au I 
calificat echipele liceelor agro- . 
industriale din: Sighișoara, I 
Blaj, Rm. Sărat, Drăgănești- | 
Olt, Dumbrăveni, (jud- Sibiu), 
Suceava, Poarta Albă (jud. I 
Constanța), Malu Mare (jud. I 
Dolj) și Cărei.

Jocurile decisive se vor des- ■ 
fășura sistem turneu.
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8—7 I.P.A. Sibiu (antrenor — I 
Constantin Scripăcarș-jr.). î-a
scos din cursa pentru titlu pe ■ 
oiniștii de la CI. sp sătesc Ii- I 
fov (6—2). iar Olimpia Lie. I 
ind. nr. 3 Suceava (prof. Ion 
Braicu). debutantă în finala I 
competiției, a fost la un pas | 
de podium, clasîndu-se înain
tea unor formații cu mai vechi I 
state de activitate. Tot pentru I 
prima oară s-au calificat în * 
finala pe țară formațiile li- I 
ceolor agroindustriale din Si- I 
ghișoara. Cărei și Drăgășani ’ 
ceea ce denotă că a crescut g 
cota valorică a sportului nos- I 
tru național în rîndul viitori- I 
lor lucrători din agricultură. 
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lung-Musccl au fost unanimi | 
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tiv al unei selecții foarte bu- I 
ne. Să sperăm că antrenorii I 
vor ști să lucreze astfel ea ’
promisiunile „schimbului de ■
mîine" să devină nu peste I 
mult timp certitudini.

a cursu ’ 
>rtiv din *
15 iunie f
a Vitan. '
cei mai |

(copii și •
a ștran- I
a cursu- >
l

\1r11xiMPi1iT nr siu ioio-puuxoxpoui mropMtaia
• NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA LOTO DIM 
10 IUNIE 1988. Extragerea I ’ 
40 11 19 76 63 6 73 7 52 ; Ex
tragerea a II-a : 38 9 17 90 79 
75 55 71 62. FOND TOTAL DE 
CÎȘTIGURI : 706.048 lei. dir 
care 92.526 lei report la cate
goria 1.

A CÎȘT1GURILE TRAGERII 
„LOTO 2“ DIN 5 IUNIE 1988. 
Categoria 1 : 1 variantă 100% — 
autoturism „Dacia 1300“ (70.000
lei) ; cat. 2 : 3,75 a 17.930 lei ; 
cat. 3 : 20,50 a 3.280 lei ; cat. 4: 
80,50 a 835 iei ; cat. 5 : 215,75 a 
200 lei : cat. 6 : 1.862,25 a 100 lei. 
REPORT LA CATEGORIA 1 1 
6.261 lei. participantul TĂNASE 
GABRIEL din localitatea Dărăști- 
Vlașca, jud. Giurgiu, a cîștigat 
un autoturism „Dacia >300“ 
(70.000 lei), la categ. 1 — 100%.
• ASTĂZI este ULTIMA ZI 

pentru a vă juca șansele la im
portanta TRAGERE EXCEPȚIO

im cDiiiU (îc astăzi, Ia Piafra Neamț M Brașov

PARTIDELE DIN GRUPELE SEMIFINALE ALE 
CAMPIONATULUI REPUBLICAN D£ JUNIORI/n Divizia A

„U“ — STEAUA,
Iată că etapa a 32-a, care ar 

fi trebuit să fie una de rela
xare după derbyul Steaua — 
Dinamo, urcă termometrul aș
teptărilor la aproape aceeași 
înălțime, mai ales ca urmare a 
draw-ului înregistrat în meciul 
de Ia București.

Etapa de mîine este dominată 
dc meciul de la Cluj-Napoea, 
unde liderul, Steaua, întîlnește 
echipa lui Remus Vlad, care se 
află într-o situație dificilă. în 
lupta pentru evitarea retrogra
dării. Fără îndoială, Steaua are 
prima șansă, „șepcile roșii" 
mizînd mai mult pe elanul ca
racteristic echipelor care de
pind de uri meci, de un gol 
sau de o secundă... Aceasta ar 
fi partida-cheic a etapei și, 
poate, chiar a campionatului. 
O victorie a oaspeților ar a- 
propia și mai mult Steaua de 
titlu. în perspectivă, un meci 
de mare angajament.

Dacă jocul de la Cluj-Napo
ca este determinant pentru am
bii „poli" ai clasamentului, eta
pa programează destule alte 
partide care angajează în cel 
mai înalt grad... polul sud.

La Bacău se joacă un meci 
„pe muchie de cuțit", chiar 
dacă echipa locală are prima 
șansă in disputa cu Petrolul.

„TROFEUL FAIR-PLAY SPORTUL"
Etapa de miercuri a Diviziei A 

a adus o modificare importantă 
în clasamentul „Trofeului (air
play Sportul*,  fosta lideră — 
Politehnica Timișoara — intrînd 
în pluton datorită unui singur 
jucător, portarul Moise, cu al 
său condamnabil gest de nespor- 
tivltate (lovirea unul adversar). 
Prima treaptă a podiumului este 
ocupată acum de echipa Victo
ria, care Împreună cu a doua 
clasată. Flacăra Moroni, alcătu
iesc grupul, de fapt cuplul, celor 
fără cartonașe roșii. Apropo de 
cartonașele roșii, actuala ediție 
poate fi caracterizată prin nedo
rita corelare „etapa Și cartona
șul roșu*,  pentru că au fost 31 
de asemenea cartonașe în tot 31 
de etape.

Ciimpionutul spcriințclor

VICTORIA -
IA UN PAS OT 1ITLU...
pierzînd partida cu Steaua 

(1—6), echipa de speranțe a clu
bului Dinamo și-a diminuat și 
mal mult șansele, în timp ce 
formația Victoria a făcut încă 
un pas important spre primul 
ei titlu, cîștl'gînd la Brașov cu
4—2.
1. VICTORIA
2. Dinamo
3. F.C. Argeș
4. Univ. Cv.
5. Flacăra
6. F.C. Olt
7. Steaua
8. Petrolul
9. „Poli” Tim.

18. oțelul
11. FCM Brașov
12. Rapid
13. C.S.M. Sv.
14. Sp. Stud.
15. Corvinul
16. S.C. Bacău
17. A.S.A.
16. „U“ Cj.-N.

31 27 8 4 68-27 81
31 24 4 3 86-35 76
31 17 5 9 56-33 56
31 17 4 18 67-34 55
31 16 4 11 61-52 52
31 14 7 18 38-31 49
31 13 9 9 68-44 48
31 14 6 11 47-44 48
31 12 6 13 39-44 42
31 11 5 15 59-56 33
31 11 4 15 48-61 37
31 12 0 19 47-78 36
30 11 3 16 43-69 36
31 8 9 14 41-54 32
38 8 5 15 35-52 29
31 8 4 19 28-62 28
31 8 3 20 31-61 27
31 6 6 19 27-60 24

• Partidele Sportul Studențesc
— F.C.M. Brașov, „U" Cluj-Na- 
poca — Univ. Craiova și Corvinul
— Flacăra au fost omologate cu 
3—0 în favoarea echipelor din 
Brașov, Craiovg și Moreni.

NALA LOTO, de mîine, dumini
că, 12 iunie, la care se atribuie, 
sub formă de cîștlgurl, autotu
risme „DACIA 1300“, importante 
sume de bani și excursii în R.D. 
Germană. Oe reținut că la acest 
gen de trageri se poate cîștiga 
și cu 3 numere din 18 sau, res
pectiv, 24 extrase. datorită „le
gării" extragerilor (cîte două 
sau cîte trei).
• TOT astăzi este și ter

menul limită pentru depunerea 
buletinelor la concursul PRONO
SPORT care cuprinde eeîe mai 
interesante meciuri din campio
natul nostru (Div. A) și cel ita
lian (Div. B).
• Tragerea excepțională Loto 

de mîine, duminică. 12 iunie, va 
avea loc în București, în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
începînd de a ora 16,30. Aspecte 
de la operațiunile de tragere vor 
fi transmise '» radio, pe progra
ma' I în pauza transmisiilor de 
fotbal

MECIUL ZILEI
F.C. Argeș este aproape in a- 

ceeași situație, ca S.C. Bacău, 
în partida cu Flacăra.

Nu mai puțin decisiv este și 
meciul .Poli" — Rapid, in 
care timișorenii nu-și mai pot 
permite luxul unui pas greșit, 
mai ales că vor primi și vizita 
liderului.

Deosebit de interesantă este 
partida Victoria — Sportul 
Studențesc, în care studenții 
speră... speră... speră să scape 
de obsedantul minus 7 la „ade
văr". Dar Victoria nu e o e- 
chipă de „trecut" pe terenul ei.

într-o categorie diferită se 
află „cuplajul de la distanță" 
Univ. Craiova — F.C. Olt și 
C.S.M. Suceava — Oțelul. în 
aceste două meciuri se poate 
realiza o clarificare a „echipei 
pentru Cupa UEFA". Dacă O- 
țelul obține un punct, se poate 
considera ... calificată.

Meciurile de pe Dinamo (cu 
Corvinul) și de la Tg. Mureș 
(cu F.C.M. Brașov) par con
fruntări în care gazdele sînt 
favorite.

Etapa a 32-a poate rezolva 
multe din semnele dc întreba
re ale campionatului, care — 
după cum se vede — iși va 
păstra „necunoscutele" pină la 
linia de sosire. (I. Ch.).

de suspendare, P — punctaj.

înaintea etapei de mîine, situa
ția In „Trofeul fair-play Spor
tul” se prezintă astfel :

G R s P*)
1. Victoria 21 — —■ 195
2. Flacăra 23 —. — 185
3. Dinamo 18 3 5 180
4. S.C. Bacău 22 1 3 175
5. „Poli- Tim. 23 1 3 170
6. Steaua 24 3 5 150
7. FCM Brașov 28 1 3 145
«. Cj.-N. 28 1 6 130
9. F.C. Olt 31 2 2 125

10. Undv. Cv. 32 2 3 120
11. ASA Tg. M. 35 1 1 115
12. CSM Sv. 37 1 1 105

18—14. Oțeluil 36 1 4 95
Corvinul 37 2 3 95

15. Rapid 39 1 3 90
16. Petrolul 30 3 13 85
17. F.C. Argeș 41 3 5 55
18. Sp. Stud. 45 5 10 20

♦) G — cartonașe galbene,
R — cartonașe roșii. S — etape

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
• încă un meci, „ciștigat” pe 

teren cu 1—0, a fost omologat 
cu rezultatul de 3—0 pentru e- 
chipa „învinsă”. Pe teren, Chi
mia Brăila întrecuse șantierul 
Naval Tulcea printr-un gol în
scris dintr-o poziție evidentă de 
ofsaid, pe care arbitrul, lovit și 
trîntit la pămînt, de mai muiți 
jucători ai gazdelor, nu a mai 
fost în măsură s-o sancționeze. 
Dar, cum spuneam, praful s-a 
ales din „victoria" Chimiei Brăi
la, obținută în astfel de condi
ții, echipa din Brăila iiind sus
pendată, totodată, pe 2 etape 
Nu mai puțin de 6 dintre jucă
torii ei au fost suspendați pe 
diferite termene, Arip și Pîrvu 
de pildă, nemaiavind dreptul de 
a mai juca 6 luni de-acum În
colo.
• După terminarea meciului 

dintre Jiul Petroșani șl Pandurii 
Tg. Jiu, unii suporteri ai echi

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE MÎ1NE A DIVIZIEI B
SERIA I : Olimpia Rm. Sărat

— F.C.M. Progresul Brăila I M. 
Stoenescu (București), Unirea 
Slobozia — Steaua Mizil : I. Bu- 
ciumeanu (Tîrgovlște), C.F.R 
Pașcani — Prahova C.S.U. Plo
iești i C. Nistor (Sf. Gheorghe) 
F.C. Constanța — Șiretul Paș
cani : M. Bumbui (Oradea), Pe
trolul Ianca — Gloria Buzău i 
D. Drăcea (Craiova). Inter Vas
lui — C.S. Botoșani : șt. Harapu 
(București), Metalul Plopeni — 
FEPA ’74 Bîrlad ! C. Olteanu 
(Drobeta Tr. Severin) F.C.M. Del
ta Dinamo Tulcea — Unirea Foc
șani l C. Sorescu (Pitești), Po
litehnica Iași — Ceahlăul P 
Neamț : M. Lică (București).

SERIA A ll-A : A.S. Drobeta 
Tr. Severin — Electroputere Cra
iova 1 V. Roman (Ploiești). Pro
gresul Voința București — Spor
tul Muncitoresc Slatina: 1. Șchio- 
pu (Focșani) — stadionul Voin
ța, Metalul București — Chimia 
Rm. Vilcea i 1. Ursache (Bacău)
— stadionul Metalul, Sportul „30 
Decembrie” — Tractorul Brașov: 
I. Nicoară (Tulcea). Inter Sibiu
— Autobuzul București 1 N. Go- 
goașe (Buzău), Sportul Muncito
resc Caracal — Jiul i V. Banu 
(Ploiești), I.C.I.M. Brașov —

Astăzi, duminică și luni se vor 
disputa, la Piatra Neamț șl Bra
șov, partidele din cele două gru
pe semifinale ale Campionatului 
Republican al juniorilor. tată 
componența acestor grupe:

• LA PIATRA NEAMȚ «

F.C.M. Brașov
Politehnica Iași
Viitorul Tg. Mureș

• LA BRAȘOV

Dinamo București
C.S.ș. olimpia Piatra Neamț
C.S.M. Reșița

Acestea sînt cele șase echipe 
care vor continua cursa pentru 
calificarea In finala ediției din 
acest an. Va izbuti F.C.M. Bra
șov să revină, după doi ani, în

FINAL INTERESANT IN DIVIZIA C
In campionatul Diviziei C au 

mal rămas de jucat două etape. 
S-au consumat deci 28 de etape 
șl, ca In nici o altă ediție de 
pînă acum, se cunosc nu mai 
puțin de 10 echipe care le toam
nă vor evolua In eșalonul se
cund al campionatului national. 
Opt dintre fruntașele seriilor sînt 
virtual cîștigătoare Explorări 
Cimpulung Moldovenesc (+ 16 p 
față de a doua clasată — un a- 
devărat record în materie), Du
nărea Călărași (4-14 p). Metalul 
Mangalia (+12 p). Avîntul Re
ghin (+9 p). Aripile Bacau (+8 
p). Metalul Mija (+9 p) Dacia 
Pitești (+7 p). Minerul Motru 
(+7 p). Un plus de 8 p au In 
clasament C.F.R. Timișoara șl 
Minerul Cavnie, care. In mod 
practic, n-au cum să mai piar
dă promovarea. Deci, au rămas 
să deeldă ultimele două etape In 
cazul seriilor a X-a și a XH-a. 
Unirea Alba luila are un avan
taj de 4 p față de fosta divizio
nară B Mureșul Deva, iar in gru
pa a xn-a Poiana Cîmplna o 
conduce cu numai un punct pe 
Electro Sf. Gheorghe. Aceste 
formații au de susținut urmă
toarele partide : -Unirea cu Mi
nerul Lupeni (a) și cu Mi
nerul Vulcan (d), Mureșul eu 
Carpați Mîrșa (d) și cu C.F.R. 
Simerla (a). Poiana va juca cu 
Minerul Baraolt (a) și. tn ultima 
etapă, cu Electro, la Sf. Gheor
ghe I Electro va avea duminică 
meci cu Victoria Florești (locul
5 în clasamentul seriei a XU-a) 
în deplasare. Deci. în aceste do

pei locale au blocat autobuzul cu 
care se Întorceau acasă cei de 
la Pandurii Tg. Jiu, cu intenții 
vădit agresive, dejucate însă de 
organele de ordine. Incidentele 
n-au mers ma departe de spar
gerea geamurilor autobuzului 
oaspeților. Dar puteau merge ! 
Pentru insuficiente măguri or
ganizatorice, echipa Jiul Petro
șani a primit un avertisment și 
a fost amendată cu 5.080 lei. In 
același timp, s-a cerut ambelor 
echipe — și recomandarea este 
valabilă pentru toate echipele 
noastre de fotbal ! — să alcătu
iască cu mal mult simt de răs
pundere programele care se di
fuzează la meciuri. precum $1 
textele ce se comunica Ia sta
țiile de amplificare, pentru ca 
ele să contribuie la instaurarea 
unul climat sportiv In terenul 
de joc și în tribune, șl nu... să 
ațîțe spiritele.

Gaz Metan Mediaș ; 1. Ferenczi 
(Timișoara) E.lectromureș Tg. 
Mureș — C.S. Tîrgovlște I D. Bu
ciuma» (Timișoara), C.M.M. 
Pandurii Tg. Tiu — Mecanică 
Fină București ■ S. Pantelimones- 
cu (Boldești Scălenl).

SERIA A IU-A : Gloria- Reșița 
— F.C. Bihor l Gh. Toth (Aiud). 
U.T. Arad — Victoria Cărei t G. 
Vlșenescu (București). A.S.A. 
Progresul Timișoara — C.I.L. Si- 
ghet I I. Bîtlan (Craiova), Sti
cla Arieșul Turda — Metalui 
Bocșa : șt. Coștiuc (Șiret), Glo
ria Bistrița — Chimica Tîmă- 
veni : P. Iliescu (București), O- 

SELECȚIE LA VIITORUL BACĂU
< ►
■; CENTRUL OLIMPIC DE FOTBAL VIITORUL BACAU 

organizează în zilele de 14, 15 și 16 iunie a.c., Lncepînd 
•• de la ora 10. in complexul sportiv .,23 August" din Bacău. 
" o acțiune de selecție pentru jucătorii legitimați și nelegi- 

’ ținuți nâscuți tn anii 1972. 1973. 1974 și 1975.
ducătorii reușiți la selecție vor beneficia de școlarizare 

•• în municipiul Bacău, cazare și nsasă gratuite.
” Informații suplimentare la telefonul 931/42844

ultimul act al competiției 7 Di
namo, finalistă în 1834 și 1933 țj 
campioană In 1987. va reuși să-și 
apere titlul, cîștlgînd din aou 1 
Dar mal pot ti puse șl alte în
trebări la care răspunsurile nu 
pot fi date decît de cele șase 
jocuri din grupele semifinale de 
la Piatra Neamț și Brașov. Și, 
după cum ni s-a comunicat Cle la 
F.R.F., sectorul juniori, toate ce
le șase partide vor £1 conduse 
de arbitri eompetențl, cunoseuțl, 
șl vor fi programate de la ora 
18, pe terenurile cele mal bu
ne. Să mal subliniem că ședin
ța tehnică — la care va U sta
bilită ordinea jocurilor — va 
avea loe astăzi, la ora 9. Spe
răm ca în această fază a între
cerii toate echipele 8ă-și apere 
cu dîrzenie șl în mod sportiv 
șansele, Iar în finala campiona
tului să ajungă efectiv cele mf.i 
bune dintre ele.

uă serii, mai ales in cazul echi
pelor Poiana și Electro, cîștigă- 
toarea va fi cunoscută după ul
tima etapă.

tn privința celor 24 de forma
ții care vor retrograda din com
petiție, situația este departe de 
a fi decisă, deoarece se cunosc 
la ora actuală doar mai puțin 
de jumătate dintre ele. Sînt 
unele serii unde înaintea ultime
lor dou’ ionfruntări mai sînt 
în pericolul părăsirii campiona
tului cinci, șase șl chiar șapte 
echipe. Așa se prezintă „perife
ria" clasamentelor în seriile I, 
rv. V, VI. IX Și XI. Interesant 
este că din cele 24 nou promo
vate, după etapa nr. 28 doar do
uă nu se mai pot salva (Metalul 
Tîrgoviște și HEBE Sîngeorz 
Băi).

Datorită sistemului de punctaj 
tn clasament (3 p pentru victo- 
He și 1 p pentru joc egal), în 
acest campionat au fost foarte 
puține rezultate nedeclse. Mal 
sînt încă opt formații care în 
cele 28 de meciuri n-au avut 
nici o „remiză”,, ca de exemplu: 
Zimbrul Șiret, TEPRO Iași, Uni
rea Negrești, Victoria Munteni 
Buzău, Electrica Titu, Strungul 
Chișincu Criș, Chimia Tășnad șl 
Minerul Filipcștii de Pădure. 29 
de divizionare au cîte un singur 
joc terminat la egalitate, iar ce
le mal multe Metalul Buzău 9 (în 
pragul retrogradării), Unirea Pi
tești 7 și Automecanlca Mediaș 7.

Toma RABȘAN

• în momentul cînd un jucă
tor de la Prahova C.S.U. Plo
iești se pregătea să execute o 
lovitură de la 11 metri, portarul 
Gârjoabă (F.C. Constanța) s-a 
Întors eu spatele la Jucătorul 

care urma să execute penaltyul. 
O abatere cu totul neobișnuită, 
dar, apreciem noi, gravă, care 
reclama mai mult decît etapa de 
suspendare dictată de Comisia 
de disciplină. Sperăm însă că 
portarul constănțean a înțeles 
mal mult din morala ce i s-a 
făcut dup? ce 1 s-a comunicat 
sancțiunea. Măcar atit.
• Disputa... extrasportlvă din

tre Bălan (Steaua) șl AnJone 
(Dinamo) a fost soluționată de 
Comisia de disciplină prin sus- 
pcndarca pe cîte o etapă a celor 
doi jucători ’n ceea ce îl pri
vește pe Moise, portarul echipei 
Politehnica Timișoara (care a 
comis abaterea după ce fusese 
înlocuit la pauză), acesta a fost 
suspendat pe 3 etape.

lack BERAR: U

limpia I.U.M. Satu Mare — 
Strungul Arad s V. Dobreseu 
(București), Dacia Mecanica O- 
răștie — C.S.M. Reșița i N. ște- 
fănoiu (Tg. Jiu) Armătura Za
lău — F.C. Maramureș i S. Nee- 
șuiescu (Tîrgovlște), Minerul 
Bala Sprie — A.S. Paroșenl i Gh. 
Biziniche (Ploiești).

Toate partidele vor Începe la 
ora 11.
• Tn meci restant, din etapa 

a 31-a, Steaua Mizil — C.F.R. 
Pașcani 1—2 (1—1). Au marcat l 
C. Lazăr (min. 18) pentru local
nici, respectiv Iancu (mln. 30) 
șl Negri (mln. 71). (R. Alexan- 
drescu — coresp.).



„PRIJUIM ȘCOALA ROMANEASCĂ DE HANDBAL, 
DE IA CARE DORIM SĂ ÎNVĂJĂM" 

Impresii ale conducătorului delegației handbaliștilor din 
R.P, Chineză care a efectuat un turneu in țara noastră

I 
I

SPORTUL POLOIȘTII

AU CÂȘTIGAT

NOȘTRI

TURNEUL

Selecționata masculină <le 
handbal a R.P. Chineze a 
efectuat, timp de două săotă- 
mîni, un turneu în tara noas
tră. iucînd la Cluj-Napoca 
Baia Mare si Bistrița. Dună 
primul meci, susținut în com
pania formației H.C. Minaur 
Baia Mare, am solicitat un 
scurt interviu conducătorului 
delegației handbaliștilor din 
R.P Chineză. Hu Jianguo.

— Mă aflu pentru a doua 
oară, la interval de zece ani 
in acest frumos oraș. Mai îna
inte de orice doresc să re
marc impresionantele schimbări 
din Baia Mare. în perimetrul 
Sălii „Dacia", ca si in între
gul oraș, apărind edificii ar
hitectonice impresionante. Vor
bind despre handbal, selecțio
nata pe care o însoțim reuni 
în România a fost constituită 
abia la 4 mai. Am considerat 
util ca. paralel cu existenta 
unei alte echipo reprezentative 
masculine a tării noastre. să 
alcătuim și una foarte tinără 
pe care s-o pregătim in ve
derea abordării cu succes a 
Jocurilor Asiatice, ediția diD 
1990. de la Beijing.

L-am solicitat apoi pe inter
locutor să ne ofere o imagine 
succintă a activității handba
listice competitionale din R.P. 
Chineză.

— Această disciplină este oa
recum tinără în tara noastră 
In 1984 am început prin a 
crea echipe feminine, ajungind 
Ia un campionat cu 14 forma
ții. Avem și un campionat <.u 
10 formații masculine. Pentru 
instruire, am recrutat antrenori 
dintre foști jucători de clasă 
care au absolvit Facultatea de 
educație fizică de 2 ani. în 
ultima vreme, cu sprijinul fo 
rului internațional al handba
lului. am apelai, pentru scurte 
stagii, și Ia specialiști străini.

La încheierea turneului, con
ducătorul delegației handbaliș
tilor din R.P. Chineză ne-a 
spus : „M-am convins din nou 
că aveți cu adevărat o scoală 
de handbal, pe care o prețuim 
și de la care noi dorim să 
învățăm. Această disciplină este 
slujită de tehnicieni de ’naltă 
profesionalitate. pe care ii 
apreciem în mod deosebit. în 
ceea ce privește primirea ce 
ne-a fost rezervată, trebuie să 
mărturisesc că dacă peisajul 
orașelor vizitate s-a schimbat 
enorm de mult, amprenta so
cialismului fiind vizibilă la tot 
pasul, ceva nu s-a schimbat 
totuși : sentimentele de priete
nie ale poporului român fată 
de poporul chinez. Și aceasta 
ne bucură enorm".

Ion GAVRILESCU

| BULGARIA - ROMÂNIA
SOFIA, 10 (prin telefon, de la I trimisul nostru special). In me

ciul de tenis dintre reprezen
tativele Bulgariei și României, 
conlînd pentru Zona Euro-afri- 

Icană B, grupa I a „Cupei Da
vis", s-au disputat azi (n.n. ieri), 
de la ora prinzvlvi, primele 
două partide de simplu, găzdui- 

Ite de arena Levski Spartak din 
capitala Bulgariei. Ambele întîl- 
niri au fost cîștigate de repre- 

Izentanții țării noastre. Adrian 
Marcu și Florin Segărceanu, ast
fel că după .vrima zi echipa de 
tenis a României conduce cu 2—0
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in fața formației țării gazdă.
Sîmbătă, de la ora 15, este 

programat meciul de dublu, în 
fața fllcului urmînd să se în- 
tîlnească perechile Iulian Sta- 
matov, Milen Velev — Florin Se
gărceanu, Geoige Cosac. Cei 
doi căpitani nejucători au însă 
latitudinea să opereze schimbări 
în alcătuirea cuplurilor, cu o 
oră înainte de începerea progra
mului.

Duminică, de Ia ora 13. sînt 
programate ultimele două parti
de de simplu : Iulian Stamatov — 
Adrian Marcu și Krasimir Laza- 
rov — Florin Segărceanu.
ADRIAN MARCU - KRASIMIR 
LAZAROV 6-1, 6-2, 5-7 6-1

Două ore și 15 minute i-au 
trebuit lui Adrian Marcu pentru 
a-1 depăși pe Krasimir Lazarov, 
considerat cel mai bun jucător 
al gazdelor. Atent la fiecare 
minge, sportivul nostru a în
ceput meciul „îngrijit", distan- 
țîndu-se încet, dar sigur, la 4—0 
(break în primul ghem, apoi 
încă unul la 3—0) și cîștigînd -u 
6—1. In cel de al doilea set, La- 
zarov a încercat să schimbe tac
tica, apropiindu-se de fileu, ceea 
ce-i convenea mai mult avind în 
vedere disponibilitățile sale teh- 
nico-tactice. Dar Marcu a se
sizat manevra șl a acționat în 
consecință, reușind să-și paseze, 
cu mingi de toată frumusețea, 
adversarul, în special cu reverul, 
cea ce l-a descumpănit pe La- 
zarov. Astfel că Marcu și-a 
adjudecat setul cu C—2. O re
laxare timpurie a Iui Marcu, 
precum și schimbarea ritmului 
de joc al lui Lazarov l-au per
mis acestuia din urmă să-și 
adjudece setul al treilea cu 7—5, 
deși Marcu a egalat în două 
rînduri, la 4—4 și 5—5. Ultimul 
set a fost o simplă formalitate 
pentru Marcu, cîștigător cu 0—1 
în 20 de minute.

0-2 DUPÂ PRIMA ZI
FLORIN SEGĂRCEANU - IULIAN 

STAMATOV 6-1, 6-2, 6-0
Al doilea punct pentru echipa 

țării noastre l-a adus Florin Se
gărceanu în 75 de minute. Dar 
pe cit de scurt, pe atit de fru
mos a fost acest meci, deși cei 
doi jucători au trebuit fă aștepte 
o oră față de programul stabi
lit. din cauza ploii. Segărceanu 
a servit foarte bine, și-a plasat 
loviturile de dreapta și rever în 

, colțurile terenului adversarului, 
obllgîndu-1 pe acesta la foarte 
multă mișcare. Am văzut un 
Segărceanu ca în zilele lui bune, 
deși partida nu a fost atit de 
ușoară după cum o arată scorul. 
Florin a punctat cu lovituri de 
dreapta sau cu reverul, cu voleul 
sau cu loburi frumoase.

Doino STĂNESCU*•••••••••••••

Internaționalul Sorin Seceleanu (de la Știința CEMIN-Baia Mere) 
exersează introducerea balonului în grămadă

SPORTUL MARAMUREȘEAN
(Urmare din vag 1)

nă cu experimentatul voleiba
list Arbuzov, cei doi tehnicieni 
și-au făcut simțită prezența nu 
doar prin rezultate, ci și prin 
grija ca formația să fie înti
nerită. De puțin timp au fost 
promovați Bendeguz, Szeibel, 
Reisfeld și Todoran. Aflăm că 
este iminentă promovarea în 
echipă și a juniorului Valentin 
Iancu (18 ani, 1,99 m înălțime), 
declarat cel mai bun trăgător 
în turneul final al juniorilor și 
școlarilor, recent încheiat la 
Baia Mare...

Chiar în spatele sălii „Dacia" 
sc antrena divizionara A de 
rugby Știința CEMIN. loan 
Pop. președintele CJEFS. aflat 
lîngă noi, precizează din nou 
(deși știam acest lucru) că 
formația antrenată de Florin 
Popovici are deja asigurat lo
cul secund (foarte bun!) în ac
tuala ediție de campionat, per
formanță superioară celei de 
anul trecut, cînd a încheiat 
competiția pe poziția a patra.

Lîngă stadion, în sălile de 
gimnastică, se lucrează în ritm 
deosebit de susținut. Aglomera
ția este mare, sînt foarte mul
te gimnaste, sînt și antrenori 
răspîndiți în toate sălile, dar 
fiecare știe cu maximă preci
zie ce are de făcut, astfel că 
impresia de ansamblu rămîne 
ordinea ! Anul trecut, la Con
stanța, echipa de categoria a

III- a (Mirela Pașca, Liliana 
Pricop, Alina Codreanu, Lumi
nița Dobre, Niculina Godoci, 
Mihaela Iojiban) a intrat în 
posesia titlului de campioană. 
Antrenorul coordonator al sec
ției de gimnastică, Alexandru 
Aldea, supraveghează pregăti
rile pentru ca nici un amănunt 
să nu scape, astfel ca la apro
piatele campionate naționale 
pe echipe, de la Ploiești, băi- 
mărencele să-și onoreze titlul. 
La aceeași întrecere va fi pre
zentă și echipa de categoria a
IV- a (în premieră la un tur
neu final), calificată după „zo
na" de la Baia Mare, unde, 
printre alte 8 puternice for
mații, au fost prezente și gim
nastele de la „Cetate" Deva...

La bazinul de înot îl găsim 
pe Marian Slavic, care ne vor
bește despre planurile acestei 
puternice secții băimărene, că
reia tehnicianul de înaltă cla
să Gheorghe Dimeca (aflat a- 
cum la pregătirea lotului olim
pic) i-a conferit atîta strălu
cire.

Sezonul competițional Ia mai 
multe ramuri sportive este a- 
proape de încheiere. La Baia 
Mare, am urmărit timp de cîte
va zile pregătirile în vederea 
abordării ultimelor întreceri 
din calendar și ne-am convins 
că există cu adevărat — întoc
mai „Diamantului de Maramu
reș" — și „Sport de Maramu
reș".
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ACTUALITATEA ATLETICĂ
A tn cadrul concursului inter

national de ia Bratislava, re
cordmana sovietică Tatiana Li- 
sovskaia a cîștigat proba de a- 
runcarea greutății, cu performan
ța de 21,43 m, sprintera Sllke 
Gladisch (R.D. Germană) a fost 
cronometrată în cursa de 100 m 
cu timpul de 11,16, iar cubanezul 
Jefferson s-a clasat pe primuil 
loc la săritura în lungime, cu 
8.19 m. Alte rezultate : mascu
lin : aruncarea discului : Marti
nez (Cuba) — 65,76 m ; arun
carea suliței : Jeiezny (Ceho
slovacia) — 85,74 m (sportivul 
român Constantin Miclea s-a cla
sat pe locul patru, cu 74,38 m) ; 
110 m garduri : Jarret (Anglia) 
13,52 ; feminin : săritura în
înălțime : Ludmila Avdeenko 
(U.R.S.S.) — 1,95 m ; 800 m :
Gaby Lesch (R.F. Germania) 
2:01.91.

<h Cursa de 1 milă de la Los 
Angeles a fost cîștigată de atle
tul american Steve Scott, crono
metrat în 3:53,60. Pe locul secund, 
in același timp, a sosit brazilia
nul Joaquim Cruz.
• Proba de 1 milă din con

cursul de la Madrid a fost ciștl- 
gată de Said Aouita in 3:58,27, 
urmat de Boutayeb 3:58.69
• La Vancouver, kenyanul 

Peter Rono a ciștigat 1 500 m in 
3:55,59, sprinterul american De- 
vern Dunn a fost cronometrat 
Pe 200 m cu 21,02, Iar coechipie
rul său Johnny Gray a terminat 
învingător în proba de 800 m cu 
1:45.70. tn proba feminină de 
1 500 m, pe primul loc s-a situat 
sportiva canadiană Lynn Willi
ams 4:04.25.

„CUPA FEDERAȚIEI" LA BASCHET MASCULIN
(Urmare din pag. 1)

Timișoara, brașovencele au în
deplinit o formalitate (în fața 
unor adversare parcă resemna
te), cîștigînd cu 84—49 (51—19!). 
Camelia Hinda a fost din nou 
coșgeteră (32 p).

Ultimele etape au Ioc sîm- 
bătă, de Ia ora 15, și dumini
că. de la ora 8,30.

Rezultate din grupa 7—12 ? 
Comerțul C.S Ș. Tg. Mu
reș — Metalul I.M.PS.
Salon ta 77—52 (35-3D,

Politehnica C.S.Ș. 4 Mine-E- 
nergie București — Rapid 
C.S.Ș 5 București 81—80 (52— 
35, 70—70. 77—77), Voința
C.S.Ș. 2 București — Mobila 
C.S.Ș. Satu Mare 58—34 (31— 
18).

Programul ultimelor două zi
le — sala Floreasca, sîmbătă, 
de la ora 14: Voința — Poli
tehnica, Comerțul — Mobila, 
Rapid — Metalul ; duminică, 
de Ia ora 8,30 : Metalul — Mo
bila, Politehnica — Comerțul, 
Rapid — Voința.
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BASCHET • Meciurile dispu
tate In ziua a treia a turneului 
preollmpic feminin din Maia- 
yezia s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : Bulgaria — Fran
ța 64—42 ; Iugoslavia — Anglia 
86—12 ; Japonia — Irlanda 64—60; 
Cehoslovacia — Italia 84—63 ; 
Canada — Suedia 90—61; Australia 
— Turcia 90—32 ; Noua Zeelaudâ
— Malayezia 84—51.

BOX • La Las Vegas (Neva
da) s-a disputat meciul dintre 
eotiipa S.U.A. și o selecțion',tă 
europeană, alcătuită din puglliști 
din Iugoslavia, Polonia și Unga- 
•ia. Gazdele au obținut 
cu scorul de 11—1.

CICLISM * tn Turul 
etapa a 18-a, disputată 
triolo, pe un parcurs 
co ntracro nom etru 
revenit rutierului 
drew Hampsten, 
18 km cu timpul 
fost urmat de italienii

victoria

Italiei, 
la Ve

rnon .an, 
individual, a 
american Ar.- 
înregistrat pe 
de 43:37. El a

Roberto

DE LA LODZ
VARȘOVIA, io (Agerprcs). Tur

neul internațional de polo pe 
apă de la Lodz (Polonia) s-a în
cheiat cu victoria selecționatei 
României 9 p, urmată in clasa
mentul final de formațiile Ceho
slovaciei. Greciei cu cite 7 p. Po
loniei 5 p, Bulgariei și Suediei 
cu cîte 1 p. Gclgeterul turneului 
a fost jucătorul român Vlad Ha
giu, care a înscris 18 goluri. In 
ultima zi a competiției, selecțio
nata României a întrecut cu sco
rul de 9—7 (2—1, 3—1, 2—4. 2—1) 
echipa Poloniei șl a dispus cu 
16—9 (1—3, 7—4, 5—2. 3—0) de re
prezentativa Cehoslovaciei. Alte 
rezultate: Grecia — Bulgaria 15—8 
(3—2, 5—0, 5—3, 2—3) ; Cehoslova
cia — Suedia 12—7 (3—0, 4—2, 1—2, 
4—3); Bulgaria — Suedia 6—6 
(1—1, 0—2, 3—1, 2—2).

V toi Fi*»j

••••••••••••

SEMNIFICAȚIILE UNUI REFUZ
Cînd, spre sfirșitul lui martie, înotă

torul american Tom Jager a coborît 
pînă la 22,23 recordul mondial pe 50 m 
liber, nimeni nu și-a închipuit că noua 
.,barieră1* va dura atit de puțin. Sur
prinzător însă, la 10 aprilie, cu prilejul

unei tentative efectuate la Indianapolis, un sud-african mai de
grabă fără carte de vizită (al 6-lea la campionatele universitare 
ale Statelor Unite, desfășurate între l și 3 aprilie), Peter 
'Williams, a oprit acele cronometrelor la 22.18, devenind astfel 
cel mai rapid înotător din lume !

Student în America, la Lincoln University din Nebraska, Wil
liams a trebuit să părăsească, în toamna lui 1987, Port Elisabeth- 
ul natal pentru ca, sub supravegherea reputatului antrenor 
Carl Bentz, să. lasă din anonimat, punîndu-și în valoare cali
tățile de excepție (in ciuda unui gabarit mediu, 1.84 m, 72 kg); 
un stil „curat" șl, după mărturisirile lui Bentz, o capacitate de 
concentrare cu totul remarcabilă, amintind de cea a lui Mark 
Spitz. Și, după cîteva eșecuri (între care o clasare modestă Ia 
„U.S. Open**, la Orlando, în decembrie), el a ..explodat1* cu un 
record mondial pe cit de neașteptat, pe atit de valoros șl, încă 
mai mult, de promițător, căci „Peter va izbuti, cit de curînd, 
să acopere 50 m sub 22 de secunde !** (Bentz).

Dar nu pentru a elogia isprava lui Williams ne-am propus să 
scriem aceste cîteva rînduri. Dlntr-un alt motiv, pe care îl vom 
dezvălui îndată, am luat condeiul în mînă. Imediat după stabi
lirea noului record, Williams a fost invitat, cu surle șl trîni— 
bițe. în țara sa de baștină, ajunsă astfel să posede, după 12 ani. 
un alt înotător de mare clasă, care să-l reamintească pe Jonty 
Skinner (fost recordman mondial la 100 m liber). Numai că, 
spre dezamăgirea oficialităților de la Pretoria, cunoscute si re
cunoscute pentru nedreapta și îngusta lor politică de apartheid 
(„rușinea secolului XX“, cum a numit-o, deunăzi, Sebastian 
Coe), Peter Williams a refuzat să onoreze invitația. ..Nu e 
frumos, a declarat el, să vorbești împotriva patriei tale, dar 
cu multe din cele ce se petrec acolo eu nu mă pot împăca ! 
Ajunge că. fiind sud-african, nu-mi voi putea apăra recordul, 
cum aș fi dorit, la Jocurile Olimpice, dar si să mai ascult 
discursuri și să primesc felicitări, nu, sub nici o formă, nu! 
Cu toate că, acasă, mă așteaptă familia șl logodnica !**

Tot mai repudiat în aria sportului internațional, care adoptă 
o poziție din ce în ce mai fermă, mal intransigentă fată de 
practicile segregaționiste, apartheidul se vede azi, mai des ca 
oricînd, condamnat chiar din interiorul lui. Refuzul lui Williams 
reprezintă, desigur. încă un vot de blam la adresa unei politici 
absurde și vetuste.

Ovidiu IOANITOAÎA

*

*

• In cadrul turneului pentru 
tineret de la Toulon (Franța), 
reprezentativa Bulgariei a între
cut ou scorul de 2—1 (1—0) e- 
chlpa Elveției, iar selecționata 
Franței a înviins cu 3—0 (0—0)
formația Camerunului.

e După 33 de etape, în cam
pionatul Iugoslaviei conduce e- 
chipa Steaua Roșie Belgrad, cu 
44 n, urmată de formațiile velez 
Mostar și partizan Belgrad, cu 
cîte 42 p. Rezultate înregistrate 
în etapa a 33-a : Buduenost — 
Dinamo Zagreb 3—3 ; Celik Ze- 
nica — Hajduk Split 3—0 ; Stea
ua Roșie Belgrad — Osijek 6—1 ; 
Sloboda Puzla — Rijeka 2—0 ; 
Velez Mostar — Pristina 5—G ; 
F.C. Sarajevo — Partizan Bel
grad 2—2 ; Rad Belgrad — Zelez- 
niclar Sarajevo 2—1 ; Vardar 
Skoplie — Sutjeska 2—0 ; Vojvo-

dina NovI Sad — Radnicki 
2—1.
• in meciul pentru „Super- 

cupa" Belgiei, echipa F.C. Bru
ges, cîștigătoiarea campionatului, 
a învins cu scorul de 1—0 (0—0), 
pe Andcrlecht Bruxelles, dețină
toarea „Cupei“. Unicul gol al 
partidei a fost înscris în minutul 
55, de Degryse.
• Ancheta revistei bulgare 

„Fotbal** l-a desemnat pe inter
naționalul Nikolai Iliev. de ia 
formația Vitoșa Sofia, drept cel 
mat bum fotbalist bulgar al se
zonului 1987—1988. Pe locurile 
următoare s-au situat Uristo 
Stoieiov (Sredeț Sofia) și Nasko 
Sirakov (Vitoșa). Cei mai oun 
antrenor al sezonului a fost âe* 
elarat Vasil Metodiev. de la 
vitoșa.

A ÎNCEPUT TURNEUL FINAL AL C.E.
Aseară, la Diisseldorf (R. F. 

Germania) s-a dat startul în 
turneul fina) al celui de al 8-lea 
Campionat European de fotbal, la 
care participă selecționatele Da
nemarcei. R.F. Germania, Italiei, 
Spaniei (grupa A); Angliei, Ir
landei, Olandei și U.R.S.S. (gru
pa B).

După festivitatea de deschi- 
iere, pe stadionul din Dussel
dorf, în partida inaugurală, s-au 
întilnit echipele R.F.G. și Italia. 
Partida s-a încheiat la egalitate, 
1—1 (0—0). Au marcat : Mancini 
și Brehme.

• PE SCURT •
Visenti.nl 44:09 și Flavio Glup- 
ponl 44:17. In urma acestei vic
torii, Hampsten, purtătorul tri
coului roz, și-a consolidat pozi
ția in clasament, avînd un avens 
de 1:46 față de olandezul 
Breukink. Competiția se încheie 
duminică la Vittorio Veneto * 
După 9 etape, în cursa ce se 
desfășoară în Anglia, conduce ru
tierul sovietic Vasili Jdanov. ur
mat in Clasamentul genera! de 
cehoslovacul Prybil la 1:05 și 
englezul Steve Jones la 5:09. 
Etapa a 9-a a fost cîștigată de 
polonezul Ceslaw Raik, înregis
trat pe distanța de 188 km in 
4.44-28.

HANDBAL • în cadrul compe
tiției feminine „Trofeul Iugosla
via", ce se desfășoară la Kikinda, 
echipa României a întrecut cu

scorul de 22—21 (12—12) formația 
Ungariei. Intr-un alt joc, repre
zentativa iugoslaviei șxînvins cu 
29—18 (15—7) selecționata Dane
marcei. • Intr-un meci a- 
mical masculin disputat la 
Frankfurt pe Oder (R. D. . Ger
mană), echipa locală A.s.K. 
Vorwărts a întrecut cu scorul 
de 29—26 (10—14) formația Steaua 
București. Principalul realizator 
al echipei române a fost Marian 
Dumitru, oare a înscris 12 goluri.

TENIS • Turneul de la Lon
dra a continuat cu primele par
tide 'In turui n al probei da 
simplu bărbați, în care cam r rn- 
nul indian Ramesh Krishnan 
l-a eliminat cu 5—7. 6—1, 7—t na 
australianul WaHy Masur. sue
dezul Stefan Edberg a dispus cu 
(!—■?. P—1 de Roger Smith ; Ba
hamas) iar Pat Cash (Australia) 
l-a întrecut cu 0—1, 6—1 pe ar
gentinianul Javier Frana
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