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învingătoare in cuplajul de ieri, din Capitală

STEAUA Șl DINAMO
IN FINALA „CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL

Ieri. In euplaj pe stadionul „23 August", 
s-au disputat semifinalele „Cupei Româ
niei" la fotbal, competiție care se desfă
șoară, tn cadrul „Dacîadei". La capătul

STEAUA - SPORTUL
DINAMO - VICTORIA

unor jocuri frumoase, care au plăcut ce
lor aproximativ 30.000 de spectatori din tri
bune, victoriile au reyenit celor două echi
pe fruntașe ale campionatului nostru ;

STUDENȚESC 3-1 (2-0)
4-2 (3-1)

Astfel, Steaua și Dinamo 
s-au calificat pentru finala 
„Cupei", care va avea loc 
duminică 26 iunie.

In meci de campionat.
la Hunedoara. Corvinu! —

C.SM. Suceava 5-0 (1-0)
Tot ieri, la Hunedoara, s-a 

disputat meciul restant din 
campionatul Diviziei A. din
tre Corvinul și C.S.M. Su
ceava. Victoria a revenit 
primei echipe. cu scorul 
de 5—0 (1—0).

Notam, la sfîrșltul sezonului 
competițlonal trecut, că, In 
ceea ce privește pentatlonul 
modern, se observă o anume 
revigorare a activității, aceas
ta însemnînd, printre altele, 
locurile fruntașe ocupate la 
Concursul Prietenia și la cel 
al Armatelor Prietene, cu o 
garnitură ce cuprindea nu
meroși tineri, cu reale calități 
pentru practicarea acestui di
ficil sport Confirmarea aveam 
să o căpătăm acum, Încă la 
începutul sezonului, prin suc
cesele obținute la Campiona
tele Internaționale de juniori 
ale Poloniei și la cele de se
niori ale Bulgariei. Dar, despre 
acest bun început și, mal ales, 
despre perspectivele acestui an, 
am purtat o discuție cu antre
norul coordonator al lotului, 
Gheorghe Torniuc.

— Ce au reprezentat în „pla
nul dv. de muncă" cele două 
competiții 7

— De la început trebuie 
să spun că ele au constituit 
cîteva puncte de vîrf pentru 
noi. în primul rlnd, au oferit 
juniorilor noștri acumularea 
punctajului necesar pentru a 
se afla printre cei 66 de pen- 
tatloniști admiși la finalele 
Campionatului Mondial de ju
niori din toamnă, deoarece 
..Internaționalele" Poloniei șl 
Bulgariei s-au aflat pe lista 
concursurilor de calificare. A- 
poi, și poate cel mai impor
tant lucru, aceste oompetițil 
ne-au dat posibilitatea să de
monstrăm că dispunem de 
cîțlva sportivi de real talent 
și cu capacitatea necesară de 
â obține performanțe de bun 
nivel.

— De altfel, să reamintim 
cititorilor că este pentru pri
ma oară cînd juniorii noștri 
reușesc să cîștige un concurs 
internațional de o asemenea 
amploare, cum au fost „Inter
naționalele" Poloniei...

— într-adevăr, acest lucra 
constituie o premieră, iar fap
tul este cu atit mai îmbucu
rător cu cît succesul, realizat 
atft la Individual, cît și la e- 
chipe, a fost obținut Intr-O 
companie foarte puternică, 
mulți dintre concurenți urmînd 
să se afle chiar șl printre com- 
ponenții reprezentativelor olim
pice ale țărilor lor.

— După proba de înot, ziarul 
polonez de specialitate își ti
tra cronica : „Românii au îno
tat superb". Ce ne puteți 
spune 2

— Cu cele 4020 p înregistra
te de echipă în proba de înot, 
noi am stabilit un veritabil re
cord, acest punctaj reprezentînd 
cea mal înaltă cotă atinsă 
vreodată de o formație de Ju
niori într-un concur» interna
țional. Meritul revine, deci, lui 
Laurențlu Mosor, Cornel Isao 
si Bogdan Vladu, cei trei com
ponent! al lotului nostru.

— Iată un bun prilej de a vă 
referi la fiecare...

— înainte de toate, aș vrea 
să menționez că dispunem In 
prezent de o echipă omogenă 
valoric și la un nivel bun, ceea 
ce creează perspective de creș
tere, ținînd seama și de tine
rețea componenților ei. Cîști- 
gățorul concursului din Polo
nia, Laurențlu Mosor, care s-a 
clasat și pe locul 3 între se
niorii din Bulgaria, dovedește 
un bun echilibru pe probe, ră- 
mînînd, în schimb, să-și îmbu
nătățească timpii la cros, pro
bă în care trebuie să mun
cească mai mult. La rîndul său. 
Cornel Isac manifestă o va
loare foarte bună la scrimă, 
înot și cros, dar este încă defi
citar la tir. Este elocvent în 
acest caz faptul că. dacă ar fi 
înregistrat în această probă un

Emanuel FÂNTANEANU

(Continuare tn oao « 1-aî

(In pag. 2—3, cronicile aces
tor meciuri).

Gh. Popescu (in stingă imaginii) înscrie, cu capul, cel de-al doilea 
gol al echipei Steaua in meciul cu Sportul Studențesc

Foto: Aurel D. NEAGU
De miine, in sala Olimpia

„CUPA CAPITALELOR" IA BASCHET JUNIORI
Hocheiul Intre

două sezoane
ATENȚIE DEOSEBITĂ SELECȚIEI 

In CIRCUITUL LOTURILOR NAȚIONALE!
Sezonul internațional 1987/88 

la hochei pe gheață a înscris 
trei puncte importante pe a- 
genda federației noastre : Cam
pionatele Mondiale de tineret 
— grupa B (Japonia), „Cupa 
Thayer Tutt" (Olanda) pentru 
reprezentativele de seniori care 
nu s-au calificat la Jocurile 
Olimpice de iarnă și Campio
natele Europene de juniori — 
grupa A (Cehoslovacia). Asta 
în ordine cronologică, pentru 
că în ordine valorică, ținînd 
seama de gradul de dificultate 
al competiției, de unde și gra
dul de dificultate al obiective
lor, am avea, ea în alfabet, 
A (juniorii), B (tineretul) și O 
(seniorii). Așa cum s-a apre
ciat și în plenara federației, 
toate cele trei reprezentative, 
fiecare cu efectivul, tehnicienii 
și problemele sale, și-an înde
plinit obiectivele : juniorii au 
reușit să reziste în prima gru
pă valorică (nu își puteau pro
pune mai mult), tineretul — 
frumoasă surpriză — s-a cla
sat pe locul al doilea în gru
pa B, la egalitate cu echipa 
Norvegiei, calificată în prima 
grupă, iar seniorii — cu nu
meroase indisponibilități de ul
timă oră, inclusiv antrenorul 
principal — au ocupat locul 7.

La timpul respectiv a fost 
subliniat meritul sportivilor și 
tehnicienilor, al celor care s-au

NUMEROȘI SPECTATORI TIMIȘORENI 
LA CONCURSUL DE MOTOCICLISM-VITEZĂ

Aproape 30.000 de spectatori 
au asistat la etapa a doua a 
Campionatului Republican de 
motociclism viteză pe șosea, 
desfășurată pe traseul de la 
Timișoara. Iată învingătorii : 
Carmen Dumițrașcu (Calculato
rul București) și Mihai Mezin- 
ccscu (I.M.G.B.) la 50 cmc — 
sport, Valerîu Hudușan (Elec- 
tromureș Tg. Mureș) la 50 cmc, 
Doru Arsin (Progresul Timi
șoara) la 125 cmc, Petec Festo 

ocupat de aceste adevărate 
campanii, s-au făcut referiri și 
la neajunsurile concrete mani
festate în evoluția celor trei 
formații. La acest ceas de bi
lanț, am dori să oferim cîteva 
teme de reflecție privind pro
bleme de actualitate și de vi
itor, pe baza propriilor obser
vații la juniori și ale celor 
care au fost de față la cele
lalte două competiții.

Ne vom referi la selecție, în 
ce privește vîrsta și calitatea. 
Este cel mai lesne de observat 
la nivelul juniorilor. Prezen- 
tind la „europene" ce am avut 
mai bun, a fost aliniat un lot 
eterogen (și cu Jucători de 16 
ani). In timp ce formațiile ce
lelalte au avut loturi omogene, 
la limita celor 18 ani regula
mentari, excepțiile fiind negli
jabile. La virsta junioratului 
în hochei o diferență de un 
an (cu atît mai mujt de doi 
ani) contează enorm, așa cum 
ne-au demonstrat-o propriii ju
cători. Forța de joc, rezistența 
psihică, stadiul însușirii tehni
cii și posibilitatea aplicării in
dicațiilor tactice la 18 ani sînt 
evident superioare față de 
vîrstele mai mici. Iată de ce 
practica selecției, încă la ini
țiere, și lucrul cu viitorii ho- 
cheiști trebuie să țină riguros 
seama de vîrstă, regulă abso
lut necesară și în alcătuirea, și

(IRA Tg. Mureș) la 250 cmc, 
Petre Popescu — Aurel Popa 
(Torpedo Zărnești) la ataș. Or
ganizarea întrecerilor a fost 
ireproșabil asigurată de aso
ciația sportivă Progresul Timi
șoara, iar corpul de oficiali, 
condus de Dan Florea și 
Gheorghe Didcscu (ambii din 
București), a funcționat cu 
competență șl multă operativi
tate. (C. CREȚU-coresp.). 

pregătirea loturilor în vederea 
marilor competiții. în țările cu 
hochei avansat (U.R.S.S., Ceho
slovacia, Canada ș.a.) există,

Mircea COSTEA

(Continuare în pag 2-3)

în Divizia A de volei

CINCI VICTORII ÎN DEPLASARE
In etapele Diviziei A de vo

lei feminin (ambele grupe va
lorice) și masculin (prima gru
pă valorică) s-au înregistrat 
următoarele rezultate :

FEMININ

DINAMO BUCUREȘTI — 
DACIA PITEȘTI 3—0 (15, 6. 
15). Partidă de nivel tehnic 
mediu, cu multe greșeli de 
ambele părți (servicii în spe
cial !), cu o desfășurare de 

Corina Holban (Dacia) a tras puternic, însă blocajul dinamovist 
format din Irina Velicu și Cristina Pîrv a fost la post

Foto: Aurel D. NEAGU

începînd de mîine, sala O- 
limpia din București va găzdui 
un interesant turneu interna
țional de baschet (juniori) do
tat cu „Cupa Capitalelor". La 
întreceri vor fi prezente se
lecționatele orașelor Moscova, 
Varșovia, Sofia și București. In 
echipele respective vor evolua 
unii dintre cei mai buni tineri 
baschetbaliști ai țărilor respec
tive, sportivi de perspectivă 
care vizează selecția pentru 
reprezentativele naționale.

Antrenorii echipei noastre.

neînțeles parcă. In primul set 
Dacia conduce cu 10—2 și 12—3 
dar pierde în prelungiri ; în 
setul II, Dinamo „se plimbă" 
de parcă n-ar fi avut adver
sară, singurele puncte realiza
te de piteștence fiind... greșe ■ 
Iile dinamovistelor ; în setul 
III, Dacia conduce cu 7—0 și 
8—1, se ajunge la 14—11 pen
tru Dinamo, apoi la 15—15 (!). 
Oricum partidă cîștigată pe 

merit de Dinamo, care parcă 
n-a jucat la valoarea el, com-

Nicolae Danețiu și Costel Dîr- 
jan, au alcătuit un lot format 
în majoritate din jucători care 
activează în prima divizie. 
Printre cei selecționați se află: 
Bruno Roșnovschi (2 04 m).
Cornel Săftescu (2,02). Horia 
Păun (2,00), Ernest Tordav 
(2,00), Attila Laszlo (1,98), Mi
hai Corui (1,99), Ștefan Ccrbu 
(1,97).

In prima zi a competiției vor 
avea loc următoarele meciuri, 
de la ora 16,30: Moscova — So
fia și București — Var-nvia.

plieîndu-se din vina compor
tării foarte slabe a oaspetelor. 
Remarcăm totuși pe Cristina 
Pîrv, Mirela Popa, Gcorgeta 
Ene (D) și cu îngăduință pe 
Mihacla Marian și Cristina 
Buznosu (Dacia). Bun arbitra
jul brigăzii : V. Chior îanu — 
D. Rotaru. Foarte Interesant ni 
s-a părut „jocul arbitrilor" 
Meciul a început cu întîrziere 
fiindcă secundul fusese „anun
țat de altă oră", iar scorerul 
nici nu venise (ambii au fost 
înlocuiți în pripă); ...a lipsit și 
un tușier. Cum unul dintre a- 
ceștia devenise „scorer", par
tida s-a jucat doar cu doi. în 
loc de patru tusieri ! (Modesto 
FERRARINI).

C.S.U. RAPID GALATI — 
FLACARA ROSIE BUCUREȘTI 
0—3 (—7, —10, —12). Studente
le gălățene, departe de forma 
lor trecută, au întîlnit o for
mație ambițioasă, dornică să 
rămînă pe podiumul campio'* 
natului. Victoria bucureșten- 
celor a fost realizată mai ales 
prin prestația bună a jucătoa
relor Corina Oltean u, Cornelia 
Colda, Viorica Bîrșășteanu, Ni- 
calina Bujor. De la gazde s-au 
remarcat, parțial, Daniela Di- 
nlcă și Ileana Bcrdilă. Au ar
bitrat : D. Dobrescu — D, Sol
ea. (S. NICOLESCU. coresp.).

(Continuare în pag. a 4-a)



Nou promovate AZI, ECHIPA FEMININA DE BASCHET „Cupa României" la tir

în Divizia A CONPREF C.S.S 1 CONSTANȚA
trebuit să 
municipiul 

reprezentat 
A de bas- 
de ani în

23 de ani au 
treacă pentru ca 
Constanța să fie 
din nou în Divizia 
chet feminin ! 23 
decursul cărora Clubul sportiv 
școlar nr. 1 a promovat nu
meroase jucătoare în formații 
divizionare A, dar... din alte 
orașe (Rodica Jugănaru la Vo
ința București, Gabriela Pan- 
drea la Politehnica București 
etc.), centrului-peplnieră reve- 
r.indu-i- misiunea frumoasă (dar 
și... ingrată) de a fi doar fur
nizor de talente. Iată însă că, 
după atîția ani, Constanța a 
revenit în elita baschetului 
feminin din țara noastră, sub 
„bagheta" trioului de antrenori 
Adrian loan, Emil Dumitru și 
Maria Popovici (aceasta din 
urmă fiind componentă a ul
timei echipe 
a evoluat în

Cinstea de 
cipiul de pe 
divizie națională a revenit e- 
chipei CONPREF C.S.Ș. 1, al
cătuită, cu numai o excepție, 
din baschetbaliste inițiate la 
Clubul sportiv școlar, al cărui 
director, prof. Sorin Popescu,

constănțene care 
Divizia A).
a readuce munl- 
Litoral în prima

a acordat permanent .și în mod 
concret sprijin secției respec
tive. Iată și jucătoarele care 
au realizat frumoasa perfor
manță : Iulia Alioman (20 de 
ani — 1,81 m), Dana Teodoro- 
viciu (24 — 1,71), Ramona Nea- 
goe (20 — 1.88), Cristina Ale
xandru (19 — 1,76), Valeria Do- 
brovolschi (24 — 1,78), Atena Ma
nea (21 — 1,74), Mihacla Lefter 
(19 ...................(19 — 1,79), Camelia Negrilă 
(17 — 1,70) Simona Fripiș (16 
- 1,75), Mădălina Sevcenco
(18 — 1,85), Daniela Constan- 
dache (19 — 1,74), Daniela Ma
rin (16 — 1,74) ; unica jucătoa
re venită prin transfer, (de la 
Mobila Satu Mare) : Erica Tu- 
doran (20 — 1,74). Din această 
echipă, Iulia Alioman, Ramo
na Neagoe și Mădălina Sev
cenco au fost selecționate în 
lotul național de junioare.

Ce a determinat succesul 
baschetbalistelor de la CON
PREF C.S.Ș. 1 Constanța ? La 
această întrebare ne-a răspuns 
antrenorul Adrian loan : ,.Am 
reușit să închegăm o echipă 
competitivă (n.n. într-o pe
rioadă. Alioman plecase la 
Rîmnicu Vîlcea și Neagoe la

Timișoara), ca urmare a volu
mului mare și intensității spo
rite la antrenamente, discipli
nei, condițiilor bune create de 
întreprinderea de materiale de 
construcții, datorită în mare 
măsură directorului Nlcolae 
Stoica, președintelui Comitetu
lui sindicatului și al asocia
ției sportive, Gheorghe Pavel, 
și președintelui secției de bas
chet, Gheorghe Simu. Desigur, 
de mare importanță a fost co
laborarea cu C.S.Ș. 1 și cu u- 
nele școli și licee, dintre care 
școlile nr. 29, 38, 35, 7 și li
ceele nr. 9, 10, „Mihal Emi
ne seu", „Mircea cel Bătrîn" au 
fost adevărate izvoare de ta
lente, de unde au fost selec
ționate aproape toate baschet
balistele de Ia CONPREF C.S.Ș. 
1. Dorim ca participarea echi
pei noastre în Divizia A să fie 
cit mai... statornică ți, cu tim
pul, să urcăm treptele ierar
hiei".

Dumitru STANCULESCU
».

0 FINALĂ CU VIRTUȚI SPECTACULARE
p, să-și depășească adversarul 
care a totalizat doar 52,1 p. In 
continuare, teleormăneanul și-a 
mai adăugat încă 51,5 p, în 
timp ce sielistul a acumulat 
numai 51,4 p, astfel că P. Gruia 
a obținut greu, dar pe merit, 
primul loc.

Poligonul Tunari din Capita
lă a îmbrăcat, de ieri, haine 
de sărbătoare pentru a-și primi 
oaspeții în „Cupa României" la 
tir, la standurile de concurs 
fiind prezenți trăgători și tră
gătoare din toate secțiile spe
cializate în această disciplină, 
întrecerile începute diminbață, 
ora 9, la pistol viteză, pistol 
sport, pistol liber și pușcă 60 
f.c., s-au încheiat după-amiază 
cu finale la ultimele trei arme. 
La pistol sport șl liber, după 
tragerile clasice, problema în
vingătorilor nu s-a pus nici o 
clipă, 
pia) și 
condus 
tiv, 8 
numai 
i-ar fi . 
ritat. în schimb, la pușcă am 
asistat la o luptă pasionantă 
pentru întietate, la ea partici- 
pînd I. Codreanu (Steaua) și 
P. Gruia (C.S. Teleorman), am
bii după întrecerile propriu- 
zise avînd 598 p. La jumătatea 
finalei ultimul a reușit, cu 52,3

Anișoara Maici (Olim- 
Sorin Babli (Steaua) au 
detașat, cu 5 și, -espec- 
puncte in clasament și 
un... accident in finală 
privat de succesul me-

CLASAMENTE:' pușcă 60 f.C. :
1. P. Gruia 701.8 p (598+103,8),
2. I. Codreanu 701.5 p (598+103,5),
3. I. Joldea (Dinamo) 699,2 p
(595+104,2), 4. C. Stan 696,9 p, 5. 
F. Cristofor 696,5 p (ambii. Stea
ua), 6. I. Popa 695,6 p, 7. D. Ma
rian 691,5 p (ambii, HU“ Cluj-Na- 
poca), 8. Șt. Buicliu (Steaua) 
686,7 p; pistol sport: 1. Anișoara 
Matei 686 p (587+99), 2. Daniela 
Dumitrașcu (C.S. Teleorman) 
677 p (582+95), 3. Silvia Kaposz- 
tai 674 p (578+96), 4. E. Taciuc 
671 p, 5. S. Elefterle 664 p (toate 
trei, Steaua), 6. M. Ciobanu (CSU 
Brașov) 662 p, 7. G. Dobrlcă 
(CSS 1) 653 p; pistol liber: 1. S. 
Babii 662 (569+33), 2. I. Petru
(Olimpia) 650 p <559 r-91}, 3. T.
Sarkozi 647 p (561+86), 4. G. Pcp 
641 p (ambii, UTA), 5. O. Vișan 
(Dinamo) 639 p, «. v. Olaru (CS 
Letea) 638 p, 7. Șt. Biolan (CS 
Teleorman) 634 p, 8. V. Suciu 
(UTA) 629 p.

loan NOVAC
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Car fi noi

IIJPTfLOI!„TEHNICA
O nouă lucrare 

litate vine să 
biblioteca — puțin cuprin
zătoare — a tehnicienilor 
noștri în luptele greco-ro
mane, disciplină sportivă 
cu veche și frumoasă tra
diție în România, cu o în
semnată contribuție la 
creșterea prestigiului spor
tului românesc în arena in
ternațională. în lucrarea 
„Tehnica luptelor greco-ro
mane", apărută recent sub 
egida editurii „Sport-Tu- 
rism", autorul, prof. Gheor
ghe Cismaș, cadru didactic 
la I.E.F.S., își propune să-i 
ajute pe antrenorii noștri, 
pun!ndu-le la dispoziție un 
foarte util material docu
mentar.
Foarte bine sistematizată, 

cu explicarea și exemplifi
carea diferitelor elemente 
și procedee tehnice și va
riante ale acestora, lucra
rea poate constitui un pre
țios îndreptar pentru cei 
care se ocupă de instruirea 
tinerilor luptători, ca și

CRFCO-MMANf"
de spccla- 
completeze

pentru sportivii ce se pre
gătesc să devină antrenori.

Bogat ilustrată, cu „mo
dele" a căror tehnică de e- 
xecuție a fost foarte aproa
pe de perfecțiune (îi amin
tim pe Ion Păun, Ștefan 
Rusu, Ion Draica), „Tehnica 
luptelor greco-romane" poa
te fi cu ușurință înțeleasă 
și aplicată în munca zilnică 
a tuturor secțiilor. Este me
ritul autorului de a se fi 
documentat temeinic, siste- 
matizînd judicios întregul 
arsenal de procedee, în am
bele variante ale luptei (la 
sol sau în picioare), ca și In 
celelalte două ipostaze în 
care se află concurenții : în 
atac sau apărare.

Cele enumerate mai sus 
sînt argumentele care ne 
determină să recomandăm 
cu căldură lucrarea lui 
Gheorghe Cismaș, cu spe
ranța că ea va fi cores
punzător valorificată în- 
tr-un moment în care lup
tele greco-romane din țara 
noastră simt nevoia revita- 
lizării... (M. TR.).
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SENIORII ȘI-AU DESEMNAT LAUREAȚII
Timp de două zile, la Casa de 

cultură a sindicatelor din Iași 
s-a desfășurat faza republicană 
a Campionatelor Naționale de 
culturism pentru seniori. Au 
participat peste 70 de concurenți, 
calificați în fazele municipale, 
județene și zonale, reprezentînd 
31 de cluburi și asociații spor
tive din 21 de localități.

Deși la cele cinci categorii de 
greutate titlurile naționale au 
intrat în posesia unor sportivi 
cunoscuți, de mai mulțl ani „a- 
bonațl" la primul loc, confrun
tările, mal ales la categoriile 
76 kg și 88 kg, fiind Interesante, 
echilibrate. Nivelul de pregătire 
a sportivilor — atlt sub raportul 
dezvoltării lor atletice, cit șl al 
ținutei artistice a programelor 
de exerciții liber alese — a cres
cut simțitor față de anul trecut.

Categoria 70 kg a fost domina
tă de A. Costache (Rapid Bucu
rești), care s-a remarcat printr-o 
accentuată densitate musculară. 
Pe locul 2 — D. Floriei (C.F.R. 
Iași), iar pe treapta a treia a 
podiumului, la numai un singur 
punct diferență, T. Nuțescu (Lie. 
ind. „Spiru Haret" București), 
care posedă o structură deosebit 
de frumoasă.

La categoria 76 kg, tricoul de 
campion național l-a îmbrăcat 
Cr. Mihăilescu (Farul Constan
ța), care obține astfel cei de-al 
13-lea titlu național! Adversari 
pe măsură i-au fost S. Mîndru- 
ță (Viitorul Buzău), clasat pe 
locul secund, precum și I. De- 
neș (Metalotehnica Tg. Mureș), 
poziția a treia.

In cadrul categoriei 82 kg, N. 
Giurgl (CUPROM Baia Mare) a 
demonstrat o excelentă pregătire 
(1 s-a atribuit și trofeul special

pentru cel mai frumos program 
de prezentare), clasîndu-se pe 
primul loc. Pe poziția a doua 
s-a aflat C. Bebeșelea (Avicola 
Sibiu), care revine după o pauză 
de cițiva ani, iar pe cea de a 
treia. V. Belbe (Sănătatea Satu 
Mare).

Cea 
a fost 
căreia 
naționali: L. . . .
mistui Pitești), care își 
titlul național cucerit anul 
E. Kantor (F.Z. Tricolor 
campion național en titre, 
o categorie inferioară, șl 
ceanu (Exploatare Metrou 
rești), fost multiplu campion, 
care anul trecut a absentat de 
la competiție. Dînd dovadă de o 
pregătire completă, superioară, 
E. Kantor a urcat pe merit pe 
cea mai înaltă treaptă a podiu
mului de premiere. In urma lui 
s-au clasat FI. Ueeanu șl L. 
Astanei.

Categoria +88 kg a fost la dis
creția iul P. Ciorbă (C.F.R. Iași), 
a cărui musculatură a fost mi
gălos lucrată. Locul secund a 
fost ocupat de L. Ungurușan (Ar
mătura Zalău), care a obținut și 
trofeul special oferit 
progresul cel mai 
realizat intr-un an, 
treilea de I. Szasz 
stanța).

Pe echipe, la un ___
diferență (ca și anul trecut!), a 
cîștlgat Farul Constanța (antre
nor I. Eftimie), în fața selec
ționatei C.F.R. IașL Pe locul al 
treilea s-au clasat, te egalitate 
de puncte, trei echipe: Avicola ----- ------------- ------ -------

mal echilibrată categorie 
aceea de 88 kg, In cadrul 
au evoluat trei campioni 

Astanei (Petrochl- 
apăra 

trecut, 
Arad), 
dar la 
Fl. U- 
Bucu-

pentru 
spectaculos 

iar locul al 
(Farul Con-

singur punct

Sibiu, CUPKOM Bala Mare 
Exploatare Metrou București.

(urmare dm cup l)

cu rezultatele cunoscute, prac
tica lucrului cu loturi compac
te în ce privește vîrsta, pro
movarea de la copii la juniori, 
de la juniori la tineret și a- 
poi la seniori făcîndu-se în 
bloc, cu doar unele excepții 
de jucători care... mai rezistă 
la respeotivele categorii. De 
aici, omogenitatea, cunoașterea 
reciprocă. însușirea unui stil 
de joc etc.

Sub aspect calitativ, este 
pregnantă preferința antrenori
lor — indiferent țara — pen
tru jucători cu gabarit mare, 
cu forță de joc, diferențele de 
talie la un lot de 20 de spor
tivi aliniațl la salutul publi
cului fiind nesemnificative. Asta 
este situația în lotul nostru de 
juniori, consecință a selecției 
la vîrstele mici, cînd, din co
moditate mai mult decît din 
nepricepere, destui tehnicieni 
se lasă impresionați de unele 
calități (îndemînare, vioiciune 
ș.a.) și pierd din vedere că res
pectivii copii trebuie să aibă 
și o anumită conformație fizică 
aptă pentru valorificarea celor
lalte calități.

Ne-am referit în aceste rîn- 
duri la juniori. Am făcut-o nu 
numai ca martori ai Campio
natelor Europene, ei și pentru 
că știm că elementele la care 
ne-am referit se... 
resc în circuitul 
vîrstă următoare, 
luînd jucătorii de 
imediat mai mică.
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BASCHET. TURNEUL FINAL al Cam
pionatului Național de juniori a fost ur
mărit cu deosebit Interes de un public 
numeros șl entuziast din municipiul Tlr- 
goviște. In tribunele frumoasei săli din 
localitate au mal luat loc și mulți antre
nori ai echipelor divizionare „A“, venițl 
să vadă la lucru tot ce are mai bun bas
chetul nostru juvenil. Cu carnețelul în 
mină, cu comentarii aprinse și aprecieri 
obiective, unii dintre cei mai buni spe
cialiști au vizionat, zile la rînd, evoluțiile 
tinerilor baschetbaliști sau baschetbaliste. 
Printre ei I V. Popa (Dinamo Buc.), N. 
Pîrșu (Steaua), M. Cîmpeanu (ICED), Al. 
Molnar (RAMIRA), AL Leca și R. Diaco- 
nescu (Academia Militară Buc.), Adriana 
Niculescu (Crișul Oradea), M. Fleșeriu (Si
biu), G. Roman șl H. Pop (du j-Napoca), 
Ștefan ia și c. Dinescu (București), C. Pa- 
raschivescu (Olimpia Buc.). Iată cum tur
neul final al juniorilor a trezit un interes 
deosebit în rîndiui celor ce se ocupă de 
destinele baschetului! nostru și sperăm ca 
în echipele lor să apară mulți dintre bas- 
chetbaliștii pe care i-au văzut recent la 
lucru. (P. IV.). • ALL STARS se numeș
te echipa formată din foștii internaționali 
Andrei Foibert, Grigore Costescu, Cristian 
Popescu, Pavel Visner, Horațiu Giurgiu, 
Vasile Predulea, Ion Testiban, Florin Du- 
descu, Mihai Popa, condusă de Mihai Ne- 
def. Ea va întâlni joi, la ora 18, pe te
renul de la Drept (al C.S. Universitatea), 
formația Mine — Energie — Politehnica, 
ultima echipă pregătită de antrenorul e- 
merit Constantin Herold, Iată un prilej 
de revedere a baschetbaliștilor care au 
apărat cu cinste culorile țării, precum șl 
a unei baze sportive care trezește fru
moase amintiri, a 10. ECHIPE ia catego
ria Calificare (pe locul I : Academia Mi
litară II) și 30 la categoria Onoare (pe lo
cul I în cele trei serii: Sănătatea, I.C.I. și 
IITPIC) — iată o participare bogată în 
campionatele municipiului București, care 
ilustrează activitatea rodnică a comisiei de 
specialitate. Amatorii de baschet din Ca
pitală au însă o doleanță : pe lingă cele 
numai două terenuri apte să găzduiască 
meciuri oficiale („Drept“-ui și cel de 
lingă sala Floreasca) să fie amenajate și 
altele. Au... cuvântul asociațiile sportive cu 
secții de baschet. • UN CITITOR ne 
solicită să explicăm de ce după un coș 
marcat cronometrul continuă să funcțio
neze. Foarte simplu : pentru că așa pre
vede regulamentul F.I.B.A. (D. St.).

BOX. APROAPE 400 de boxeri 
participat Ia cete 4 ,,zone“ pentru 
nerea calificării la turneul final al

pionatelor Naționale de box. Dacă 
ciparea a fost 
lucru îl putem 
de ansamblu a 
„mulțl chemați, . . _ 
cabilitate de aproape... sută la sută. 
Buzău au urcat în ring sportivi cu 
ține cunoștințe tehnice, rudimentari, 
pregătiți, cărora le va fi destui de 
la turneul final. CIteva nume : G. 
C. Dolcan, M. Turcu, T. Potloagă, 
Enescu. • LA CLUJ-NAPOCA, campionul 
„muștelor", Adrian Amzăr (Dinamo Buc.), 
s-a prezentat la cântarul oficial cu o greu
tate mult peste cea admisă la categoria 
respectivă. Antrenorul secției, descurcăreț,

au 
obți- 
Cam-

pertl- 
satisfăcătoare, nu același 
afirma și despre valoarea 
„combatanților". Zicala cu 
puțini aleși" își are apffl-

La 
pu
șiab 

greu 
Petre, 

V.

categoric ! — In fața celei de a doua for
mații» Litoralului : 21—34 • O „PRO
DUCTIVITATE" puțin Obișnuita are trans
formers grivițean Tudor Radu, autor a 
peste 8» la sută din punctele reușite de 
(întreg) XV-le din Parcul Copilului... (G.R.)

POST-SCRIPTUM

l-a înscris imediat la categoria „cocoș". 
Amzăr (om de lot națioinal), slab pregătit, 
a capotat lamentabil. O lecție aspră, dar 
absolut meritată. • LA BUZĂU, localnicii 
s-au dovedit Încă o dată mari iubitori ai 
„nobilei arte". Gazdele au făcut eforturi 
evidente pentru a asigura comipetitorilor, 
antrenorilor șl oficialilor condiții bune de 
desfășurare a activității. Cîțiva dintre cei 
mal activi : Mircea Chisling, Ion Bogdan, 
Valerian Frăsineanu, Ștefan Păun ș.a. 
(P. Iv.).

RUGBY, o SCHIMBARE INSPIRATĂ în 
derbyul Steaua — Dinamo s-a dovedit in
troducerea lui C. Iosef in loom lui C. 
Florea, care se resimte după un accident 
recent. Tînărul jucător de linia a treia a 
intrat în teren cu o remarcabilă decizie, 
aducînd un plus de vigoare și limpezime 
în angrenajul campioanei, fiind prezent pe 
fiecare fază o DE FRUMOASE APRE
CIERI din partea specialiștilor s-a bucurat 
un alt tînăr ... protagonist al meciului-ve- 
detă din etapa anterioară : arbitrul Ga
briel Petrescu. Un asemenea debut la o 
partidă de deosebită încărcătură se cere 
consemnat ca atare. Exact ceea ce și fa
cem. • ECHIPELE BUCUREȘTENE (două 
din patru participante la turneul de baraj 
pentru prima grupă valorică) nu au împli
nit așteptările suporterilor lor. plerzînd, 
practic, disputa cu T.C. Ind. Constanța și 
Rulmentul Birlad, încă înaintea rundei fi
nale. Culmea e că atât Rapid, eît și Ener
gia au cedat în Capitală cu același scor —

TENIS. TIMP DE MULTI ANI compo
nent de bază ai echipei de „Cupa Davis" 
a țării noastre, Dumitru Hărădău își con
tinuă activitatea compeUționolă, aiăt in
ternă, eît și pe plan internațional. Recent, 
el a participat la un puternic turneu re
zervat jucătorilor de peste 32 de ani, pe 
tabloul de 128 de jucători fiind înscrise 
numele unor cunoscuți tenlsmani. Con
cursul s-a desfășurat In Austria, la P&rts- 
chach, sub titulatura de Campionatele in
ternaționale ale Europei. Hărădău a ajuns 
în finală, învinglndiu-1 cu 2—6, 8—2, •—2 
pe Machan (Ungaria). La turneul de la 
Walden (R.F. Germania), tot tn finală, 
tenlsmanul nostru a fost întrecut cu 
6—3, 5—2 de australianul Kronk. In sfirșit, 
la Wunschik (R.F.G.) a ajuns în finală ți 
a pierdut la Lewai ‘ " * "
<L Gv.).

TENIS DE MASA.
Uludag" elogiază pe 
te buna comportare _ .
cea dinții Balcaniadă a juniorilor, compe
tiție la care toate titlurile au foât cîști- 
gate de jucătorii români. • LA „NAȚIO
NALELE" de juniori de la Bistrița (re
marcabilă organizare) au luat parte ți 
asociații mal puțin cunoscute t Brainconf 
Brăila, Spartac Oradea, Constructorul Plo
iești, Voința Galați, Victoria Bacău, Auto- 
sport Sf. Gheorghe, Geamul Scăenl, Biho
reana Marghita, Petrolul IMU Marghita. 
Un pas important spre o cît mal bună ex
periență Competițională d HANDBALIS
TELE de la C.S.M. Bistrița s-au aflat zil
nic printre spectatori, iar președintele clu
bului, Tiberiu Moldovan, comentlnd faptul, 
ne spunea : „De la fiecare sport se poate 
învăța, așa că, firește, și fetele noastre 
pot afla cite ceva folositor din... tenisul 
de masă". Pe deplin adevărat A, 
divizia*'A Cristinel Romanescu' (Hidiroteh- ' 
nica C.S.M.C.S.S. Buzău), care și-a eondiuș 
cu competență elevele și a ... suferit mai 
mult decît dacă s-ar fi aflat el însuși In 
joc. Orioum, meseria de antrenor nu-1 u- 
șoară I e PREA multe discuții din partea 
unor antrenori atunci cînd se alcătuiesc 
tablourile de concurs. Fiecare își vede pro
priul Jucător printre ... favorlțl. Chiar așa 
o fi ? Cum n-au fost atunci... 64 de 
campioni 7 ! (Em. F.).

(R.F.G.) CU 3—«, 5—7.
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COMPETIȚII CICLISTE LA
„CUPA ELECTROMUREȘ" - INTRE O 

EXCELENTA Șl NEAȘTEPTATELE...
Reunind la start 78 de concu- 

rențl seniori de la toate secțiile 
(inclusiv pe componențli loturi
lor de seniori șl juniori), ediția 
a IH-a a „Cupei Electromureș" 
la ciclism s-a constituit Intr-M 
test deosebit de sever pentru 
particlpanțl. După prologul in 
pantă, 1,400 km, cîștigat de V. 
Constantinescu (2. M. Orosz, 3. 
S. David), etapa a doua, desfă
șurată pe traseul Tg. Mureș — 
Sovata și retur (129 km), a fost 
animată de la Început, datorită 
celor patru puncte de câțărare șl 
a tot atîtor sprinturi interme- 
dlare, care au agitat permanent 
plutonul. Profltînd de o perioadă 
de respiro, Marian Făgăraș (Lai 
juniori) șl-a luat „inima în dinți" 
șl, la înapoiere, s-a desprins, in- 
trînd singur pe străzile din Tg. 
Mureș. Eforturile depuse l-au 
marcat, însă, tocmai pe porți
unea de urcuș a sosirii, cind, 
ajuns din urmă de L. Kovac» 
(Voința Arad) și V. Apostol (Lot 
sen.), a cedat in numai 1,400 km, 
2 minute (!), menținîndu-și, to
tuși, locul al treilea în etapă. 
Desfășurată pe un circuit în cen
trul orașului, in prezența a mii 
de spectatori, etapa a treia (36 
de tuire x 1,800 km) a consti
tuit o frumoasă pledoarie pentru 
ciclism și a prilejuit un notabil 
succes sportivilor de la Steaua, 
V. Pavel șl Al. Ion, clasați 
primele două locuri (3. Z. 
rlncz — Torpedo Zărnești). 
startul etapei a patra (Tg. . .. 
reș — Rîciu — Teaca șl retur 
163 km), L. Kovacs, purtătorul 
tricoului galben, avea un avans 
de 12 secunde față de V. Apos
tol, ocupantul locului doi, iar 
lupta părea deschisă datorită di
ficultății traseului (5 cățărări). 
După cinci ore petrecute în șa, 
ordinea la sosire a fost cea de 
dinaintea startului (3. S. David), 
astfel că, în final, clasamentul 
general se prezintă astfel: 1. Lu
dovic Kovacs (Voința __ Arad) 
9h 49:36, 2. V. Apostol (Lot sen.) 
la 1:09, 3. M. orosz (Electromu
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derulat alte 

Campionatului 
>nd rezervat 
t o oblșnuln- 

două etape, 
be (etapele 1 
et. 3 și 4 — 
1 acum, după 
;e se află A. 
rezista? Cla- 

cincea, Tg. 
etur, 110 km: 
ireș) 2h 55:37, 
'a) la 1:41, 3. 
a 2:34; etapa 

l km: 1. A. 
15, 2. M. Țîr- 
Oprescu (Ar- 
mte generale, 
lasz lOh 59:23, 
Sel. Cluj) Ia 
2al; echipe;
33h 02:54, 2. 
min. 3. Sel.

I
I
I
I
I
I

□țiu SIMA
I

In deschiderea cuplajului de 
ieri, de pe stadionul „23 Au
gust", Steaua și Sportul stu
dențesc au oferit celor aproxi
mativ 30 000 de spectatori un joc 
cursiv și alert, plăcut de urmă
rit. Fără să forțeze prea mult, 
doar atît cit a trebuit pentru a 
se desprinde în cîștigătoare. 
fruntașa clasamentului Diviziei A 
s-a impus cu oarecare ușurință, 
creînd uneori momente de ade
vărat 
nînd 
două 
șansa 
că a 
partenere o replică 
mai ales în anumite . . 
ale jocului —, contribuind 
bună măsură la reușita acestei 
partide.

Oum era, de altfel, de așteptat. 
Steaua a început viguros meciul, 
menținlndu-se minute întregi în 
jumătatea de teren adversă. a- 
taeînd " '
a avut 
melor 
ta lui 
Bălan 
și Balint (min. 11). Pe 
dominării steliste, prima 
cazie de gol a meciului o 
insă studenții, in min. 14, cînd 
S. Răducanu l-a lansat exce
lent pe Cristea șl acesta, pătruns 
in careul advers. In fată ' " 
cu Liliac, a trimis mingea 
lingă poartă. Așa cum se 
tîmplă nu de puține ori in fot
bal, ocaziile ratate se răzbună 
și iată că, două minute mai târ-

spectacol fotbalistic și obți- 
în final o victorie clară, la 
goluri diferență. Pornind cu 
a doua, echipa studențeas- 

dat, totuși, valoroasei sale 
onorabilă — 

perioade 
în

susținut și variat, ceea ce 
ca urmare și apariția pri- 
si tu ații favorabile
Cristian, ratate
(min. 7), lovan

ja poar- 
însă de 

(min. 8) 
fondul 

mare o- 
au

doar 
pe 
în-

ziu Steaua va fi aceea care r* 
șește deschiderea scorului : cen
trează Bălan, spre Lăcătuș, aces
ta îi pune, cu capul, mingea la 
picior lui GH. POPESCU și tî- 
nărul mijlocaș stelist șutează pu
ternic, dintr-o bucată, marcind 
imparabil. După numai 
două minute, avantajul 
militare crește printr-un 
mare frumusețe : Lăcătuș 
liber șl îl deschide pe 
dreaptă pe Bălan, 
promptă și precisă a acestuia spre 
GH. POPESCU, care reia mingea, 
cu capul, fulgerător, ta plasă.

După această desprindere ce 
narea hotărîtoare pentru ' soarta 
meciului, Steaua mai oprește pu
țin din motoare, ceea ce dă po
sibilitatea Sportului să echi
libreze, tot mai evident. jocul 
în cîmp, și chiar să atace cu un 
pronunțat grad de periculozi
tate. Astfel, în min. 34, Gh. Po
pescu (omniprezent ta joc) a- 
cordă in ultima clipă corner la 
pătrunderea lui Stănici, în min. 
39 S. Răducanu trimite mingea, 
ou capul, puțin peste poartă la 
centrarea iul Coraș, iar ta min. 
43 Stănici șutează în portarul Li
liac de ia numai 7—8 metri.

După pauză. Steaua începe din 
nou jocul ‘ ■ ■■
mos și în 
ocazii de 
(min. 49) .
nu-1 pot învinge, chiar de la nu
mai cîțiva metri, pe tinărul por
tar al studenților, Lucescu, in
trat ta locul lud Cristian, iar ta

alte 
echipei 
gol de 

11 vede 
partea 

centrare

în forță, combină fru- - 
viteză, creîndu-și mari 
gol, dar Ungureanu 
și Lăcătuș (min. 69)

SELECȚIE LA VIITORUL BISTRIȚA
CF.NTRUL OLIMPIC VIITORUL BISTRIȚA organizează 

în zilele de 17, 18 și 20 iunie a.c., începînd de la ora 10, 
pe terenul Progresul din Bistrița, o acțiune de selecție pen
tru jucătorii, legitimați și nelegitimați, născuți în anii 1971 
(după 1 august) și 1972, iar în zilele de 21, 22 si 23 iunie, 

de la aceeași oră, pentru jucătorii născuți în anfi 1973, 1974 
și 1975, cu și fără acord de transfer.

Elevii admiși la selecție vor beneficia de condiții de șco
larizare în municipiul Bistrița, cazare și masă gratuite.

Informații suplimentare la telefon 990/12998.

DUPĂ DISPUTAREA
SEMIFINALE ALE

La Brașov: 0 CONFIRMARE
Grupa semifinală de la Brașoiz 

avea la start o favorită certă, 
echipa Dinamo București, nu 
alta decît ultima campioană a 
juniorilor republicani I, deci un 
argument solid, la care se alătu
rau și cele două „nume", Ra- 
ducioiu și Bucur, ambii in cu
noștință de cauză și cu rigorile 
primului eșalon valoric. In cele
lalte bloc-starturl se aflau C.S.M. 
Reșița și C.S.Ș. Olimpia Piatra 
Neamț, aceasta din urmă fiind 
singura reprezentantă a cluburi
lor sportive școlare în faza se
mifinalelor.

și calculul hîrtlel a fost con
firmat. Elevii antrenorilor Con
stantin Frățiiă și Marin Andrei 
au ajuns din nou în finală, el 
alcătuind — fără dubii — ccl 
mai bun angrenaj, cu exprimări 
tehnico-tactice net superioare 
partenerilor de întrecere, dina- 
moviștii avînd de partea lor și 
rodajul din campionatul echipe
lor de speranțe, acolo unde au 
fost printre protagoniștii între
cerii. Echilibrul Intre comparti
mente, .variata paletă a schemelor 
tactice, gabaritul deosebit el 
majorității componenților, forța 
de atac, siguranța defensivei, 
travaliul și iscusința liniei medi
ane au clădit o superioritate nc-

JOCURILOR
JUNIORILOR

min. 60, la o centrare a lui Io
va n. mingea excepțional șutată 
de Ungureanu nimerește „trans
versala". La un contraatac al 
Sportului, în min. 70, Liliac se 
remarcă șl el. respingînd 
al iui cristea.

Finalul meciului, prin 
ambelor echipe, avea să _____
deosebit de captivant. In min. 79, 
b.ne lansat de Ticleanu, S. RĂ- 
DUCANU (care confirmă reve
nirea sa din ultima vreme) trece 
de „barajul" lui Ungureanu și 
Liliac, trimițind mingea în poar
ta goală. După numai un minut, 
însă. HAGI il învinge, 
Răzvan Lucescu cu un 
șut din afara careului, 
lind diferența de două 
favoarea echipei sale, 
vor mai avea două mari situații 
de gol, nefrujctlficate însă (în 
min. 85 Coraș e deposedat în ul
timul moment de Liliac după o 
splendidă acțiune personală, iar 
în min. 89 Achim trimite mingea 
în bară dintr-o lovitură liberă), 
în timp ce, la poarta cealaltă, Lu- 
eescu intervine din nou ou suc
ces la șuturile lui Lăcătuș (min. 
84) șl Ungureanu (min. 86).

un șut

meritul 
devină

totuși, pe 
excelent 
restabi- 

goluri In 
Studenții

Arbitrul Ad. Moroianu (Plo
iești) a condus bine următoarele 
formații :

STEAUA : Liliac — IOVAN
(min. 62 D. Petrescu), Bumbes- 
cu, BELODEDICI, Ro-tariu — BA
LAN (min. 46 UNGUREANU), 
Stoica, GH. POPESCU, Hagl — 
LĂCĂTUȘ, Balint.

SP. STUDENȚESC : Cristian
(min. 46 R. LUCESCU) — Polo- 
gea, PANĂ, Jorgulescu, Chică — 
Țioleanu, CRISTEA, Munteaou n 
(min. 66 Achim), Coraș — S. 
RADUCANU, Stănici.

Constantin FIRĂNESCU

HUNEDOARA, 1 
lefon). Puțini, 
spectatori (poate 
fideli suporteri 
hunedorene) la 
considerat a fi 
miză. Și totuși Corvinul avea 
nevoie mai mult decît de o 
victorie — mai exact spus, de

(Dinamo) Și DOUĂ
tă echipei dinamovlste. Scoruri
le Înregistrate (3—0 șl 6—0) au 
constituit o oglindă fidelă a ra
portului de forțe existent pe 
Stadionul Tineretului din Bra
șov, anticipind pentru clubul 
bucureștean reeditarea perfor
manței de anul trecut. Juniorii 
dlnamoviști au beneficiat și de 
un cadru optim de pregătire, 
precum șl de atenția conducerii 
clubului din șos. Ștefan cel Ma
re acordată șl acestui eșalon.

întrecerile de la Brașov — care 
s-au bucurat de o organizare fă
ră cusur, asigurată de clubul di
vizionar A din localitate, prin 
reprezentantul său, antrenorul 
Vasile Kralla, omniprezent 
plin de solicitudine, singunua 
fiind acela al cadrului de 
fășurare, cele cîteva zeci 
spectatori creînd o ambianță 
mal mult decît dezolantă (pă
cat!) — au avut și două plăcute 
surprize, adică celelalte două 
concurente. C.S.M. Reșița a ve
nit cu marea dorință de a con
firma saltul In grupele semifina
le. Șl a reușit, realizînd în me
ciul cu Olimpia un joc de refe
rință, cu acțiuni în viteză, vigu
roase, cu două vîrfuri, Szijj și 
Panduru, greu de marcat, ele a- 
dueîndu-și contribuția la pro-

de

A DECIS PLUSUL DE EXPERIENȚĂ...
Dinamo — Victoria 4-2 (3-1)

In cea de-9 doua semifinală a 
cuplajului de pe stadionul „23 
August“, disputată în nocturnă, 
s-au întîlnit Dinamo și Victoria. 
Partida, d > bună calitate, a fost 
presărat;’ cu numeroase acțiuni 
purtate în viteză, desfășurate la 
ambele porți, cu precădere la 
cea apărată de Nițu. Pînă la ur
mă. datorită plusului de expe
riență, Dinamo s-a impus, cîștl- 
gînd întîlnirea cu scorul de 4—2 
(3—1) și obținînd astfel dreptul 
de a juca finala cu Steaua.

Chiar din startul partidei, Di
namo insistă, încercînd o cit 
mai rapidă desprindere pe tabe
lă. Și după ce Andone (min. 6), 
Mateuț (min. 9) și Răducloiu 
(min. 11) ratează, în min. 17 sco
rul este deschis : Jercălău, avan
sat pe latura dreaptă, centrează 
excelent și CAMATARU, cu ca
pul, din plonjon, trimite balonul 
în plasa porții lui Nițu. In min. 
27, tabela va arăta 2—0, după o 
fază identică primului gol, de 
data aceasta derulată pe partea 
stingă. LUPESCU fructificînd ba
lonul centrat de Mateuț. Con
dusă, Victoria se vede acum din 
ce în ce mai des în jumătatea 
de teren adversă, C. Solomon 
(min. 28) încearcă, cu un șut 
,,bombă". vigilența lui Moraru, 
dar portarul dinamovist reține 
balonul. Și. dacă Victoria nu va 
reuși sa reducă din handicap, 
Dinamo va puncta din nou, în 
min. 33 prin CĂMATARU, care 
va relua în plasă mingea exce
lent centrată de Varga. Pînă la 
pauză, inițiativa va trece de 
partea Victoriei, care, după si

tuațiile irosite de Cojocaru (min. 
35) și C. Solomon (min. 40), va 
reuși să puncteze prin C. SO- 
LOM >N (min. 44), care va trans
forma imparabil o lovitură de la 
11 m, în urma faultului comis 
în careu de Sabou asupra lui 
Stere.

La reluare, jocul se desfășoară 
după aceleași tipare și place prin 
echilibru și cursivitate. Victoria 
este la un pas de a mai înscrie 
un gol și tot din penalty (de 
data aceasta Andone faultîndu-I 
pe Stere), dar Moraru, intuind 
traiectoria balonului expediat de 
C. Solomon, va respinge. în min. 
74, infiltrat pe flancul drept Ma
teuț va centra precis și RADU- 
CIOIU va înscrie imparabil. Ul
timul gol al partidei va fi semnat 
de BALAUR (min. 83) fn urma 
unei curse solitare de la centrul 
terenului, încheiată cu un șut 
plasat.

Arbitrul J. Grama (București) 
a condus foarte bine formațiile ;

DINAMO : Moraru — JERCA- 
LAu, Rednic (min. 46 Movilă), 
ANDONE, SabOU — LUPESCU, 
MATEUȚ, Varga, Lupu — RA- 
DUCIOIU. CĂMATARU (min. 60 
Timiș).

VICTORIA : Nițu — Comănes- 
CU, BALAUR, Zare, V. COJOCA
RU — Ursu. C. SOLOMON. Laiș 
(min. 60 Augustin), STERE — 
Dican. Damaschin I.

Gheorghe NERTEA

ÎN FINAL MAI APROAPE DE ADEVĂR
15 (prin țe- 
pnea putini 

> cei mai 
ai echipei 
acest med 

i lipsit de

DIN GRUPELE
REPUBLICANI

PLĂCUTE SURPRIZE
movarea echipei (antrenor: 
Francisc Varga) In «finala mi
că", o performanță meritorie 
pentru clubul reșițean. Marcațl 
fizic, dar mal ales psihic, juni
orii de la C.S.M. nu au mal Iz
butit să puncteze la același ni
vel la „impresia artistică" ‘ * 
partida derby cu Dinamo, 
eforturile de a ține cit de 
pasul cu bucureștenll au

șl In 
însă 

cit 
,___ ___ ________ ,________ fost
lăudabile. Șl C.S.Ș. Olimpia Pia
tra Neamț s-a prezentat la Bra
șov cu ambiția de a confirma 
spectaculoasa ei apariție In a- 
ceastă fază a competiției, mal 
ales că pornea cu handicapul 
unul an în minus la vîrstă. iar 
la juniori acest lucru se simte 
din plin. Harnici, fără a face ra
bat la efort, însă mal puțin stă- 
pîni pe mijloacele tehnlco-tac- 
tice, elevii lui Gheorghe Bulacu 
au alergat 180 de minute pentru 
a marca șl el un gol, dar au 
fost lipsiți șl de șansă. Pe an
samblu, meritau golul de onoa- 

pentru că s-au prezentat o- 
norabll, el aeumulînd o experi
ență ce va fl folositoare anul 
viitor, eînd vor deveni „bătrfnii" 
competiției.

o reabilitare prin joc — după 
cele două eșecuri consecutive 
la scoruri greu de uitat (și 
de admis) pentru o formație 
pînă mai ieri incomodă pe o- 
rice teren. Dar, cu toate că 
sucevenii au venit fără trei 
piese de bază (Alexa, Buliga 
și Cașuba) și cu doi debutanți 
ca rezerve, localnicii, în „for
mula standard", au evoluat 
neconvingător, cu pase la 
intim plate sau driblinguri 
excesive, peste o jumă
tate de oră. Chiar In aceste 
condiții apare o bună ocazie 
în min. 26, cînd Hanganu, des
chis în careu de Klein, trage 
razant cu bara. In min. 35 se 
produce o fază și mai „fier
binte" la poarte «suceveană, 
cînd, la o lovitură liberă. 
Klein șutează puternic, Bucu 
II respinge în față, dar Han
ganu ratează reluarea. Pes
te un minut, după o „învălui
re" tipică, Suciu centrează 
perfect și PETCU plasează cu 
capul mingea la vinclu : 1—0.

Repriza secundă a fost de o 
cu totul altă factură. „Schim
barea la față" s-a produs mai 
ales datorită eforturilor și 
jocului în crescendo al trio
ului Gabor — Klein — Suciu, 
răsplătite printr-o serie de 
faze spectaculoase și prin... 
goluri. La un contraatac, in 
min. 56, SUCIU șutează sec 
din marginea careului mare, 
mărind avantajul : 2—0. Trei
minute mal tirziu un „triunghi" 
Klein — Suciu — HANGANU

CORVINUL
C.S.M. SUCEAVA

s <i>

Stadion Corvinul ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori
— circa 1 500 Șuturi : 19—12 (pe
poartă 1 10—5). Cornere : 11—1.
Au marcat" PETCU (min. 36 șl 
75), SUCIU (min. 56), HANGA
NU (min. 59), NICȘA (min. 85).

CORVINUL: loniță 6 — Bar- 
dac 6 (min. 77 Mesaroș), Mărgi
nean 7. Dubinduc 8, Tirnoveanu 
5,5 — Petcu 7, Burlan 8, Klein 
7,5, — Gabor 7,5, Hanganu 7. 
Suciu 7 (min. 75 Nicșa 6).

C.S.M. SUCEAVA î Bucu H 5
— Gălușcă 5, Breniuc 5, Cristes- 
cu 6. Ciobanu 5,5 — Șumulanschl 
5, Gafencu 5,5, Golan 6, Păiuș 
5, Sfrijan 5 (min. 75 Joja 5). B<1- 
țerchl 5 (min. 24 Morariu 5).

A arbitrat foarte bine Ad. Po- 
rumboiu (Vaslui) ; la linie : M. 
Constantinescu (București) și T. 
Bone (Oradea).

La speranțe : 2—2 (1—1).

este finalizat de ultimul : 
3—0. Gabor începe să se 
vadă pe tot terenul. In min. 
74 el pătrunde pînă la colțul 
din dreapta al careului mic, 
însă șutează în bară, pen
tru ca după nici un minut, 
lansat pe același culoar și 
simulînd șutul in colțul 
scurt, el să paseze însă îna
poi la PETCU și... 4—0. In 
fine, in min. 85, Mesaroș cen
trează peste toată aP.ărarea 
oaspeților, „cap" NICȘA : ti—0.

Scor mai aproape de adevăr.

George ROTARU
re

Adrian VASILESCU

• PE STADIONUL „1 Mad" din 
Constanța s-a disputat meciul in
ternational amical dintre echipa 
locală Farul Și formația Nippon 
Kokan Yokohama. Fotbaliștii ro
mâni au obținut victoria cu sco

rul de 3—2 (0—1). Pentru constăn- 
țenl au marcat Iovănescu (min. 
55 șl min. 80) șl Buduru (min. 
86), golurile formației Japoneze 
fiind Înscrise de Fusishiro (min. 
19 și min. 89).

La Piatra-Neamț: BRAȘOVUL A AVUT PRIMA ȘANSA, Tg. MUREȘ S-A CALIFICAT!
La Piatra Neamț s-au desfă

șurat jocurile uneia dintre cele 
mai interesante grupe semifina
le de juniori, comparativ cu 
cele la care am asistat în anii 
trecuți. Ce anume avem în ve
dere cînd facem această afirma
ție? în primul rînd, 
al partidelor. Nici 
cele ‘ '
așa, 
fără 
Iași,' 
Mihai Bîrzan, deși a pierdut pri
mul joc la limită, a avut o apă
rare bine pusă la punct, reușind 
spectaculoase ț.îșniri pe contra
atac prin fundașii laterali, care 
deveneau extreme veritabile, cu 
centrări precise spre mijlocașii 
urcați spre careun advers. F.C.M. 
Brașov (antrenor: Emil iorgo
van), echipă cu prima șansă in 
grupă, și-a axat jocul pe cele 
două vîrfuri percutante, Se’J.mesi 
și Pîrvu, cei doi internaționali 
de juniori. Pendulările și pătrun
derile acestora au creat mereu 
panică în. apărările adverse, mul
te breșe, multe ocazii, dar din
tre toate acestea numai una a 
fost valorificată, în partida cu 
Politehnica Iași. E adevărat, e-

nivelul bun 
una dintre 
jucat doar 
intîmplare. 
Politehnica

trei echipe n-a 
ca să joace, la 
o idee anume, 
antrenată de mereu tinărul

chipa brașoveană a fost lipsită 
și de șansă, ea avînd în cele 
două meciuri și trei bare la ca
pătul unor acțiuni de toată fru
musețea. In sfîrșit, Viitorul Tg. 
Mureș, echipa pregătită de Teo
dor Mesaroș și Mircea Lepădă- 
tescu, cea care a reușit să ob
țină calificarea în finală. După 
' e a cîștigat lejer partida cu Po
litehnica Iași, în confruntarea 
decisivă a știut să-și valorifice 
cu exactitate șansele, reușind, 
mai ales în a doua parte a me
ciului decisiv, să blocheze cele 
ciouă vîrfuri ale brașovenilor, a-

:nd un portar cu bună priză la 
balon, un fumdatf central, Tanka, 
precis în intervenții (exceotînd 
debutul de partidă), Iar în Ga
bor și Lbrincz doi jucători capa
bili să temporizeze (cînd a fost 
cazul) sau să forțeze pe contra
atac. Viitorul Tg. Mureș ajunge 
în finala principalei întreceri a 
juniorilor după numai dod ani 
de la înființarea acestor unități 
de performanță, și nu intîmplă- 
tor, deoarece acolo, la Tg. Mu
reș, există o preocupare aparte 
pentru căutarea și pregătirea 
unor veritabile talente, o colabo
rare eficientă între toți factorii

care trebuie să concure ia buna 
desfășurare a unei asemenea ac
tivități. „Sigur, Brașovul a pre
zentat o echipă echilibrată, ' cu 
cîteva valori indiscutabile — sub
linia Grigore Sichitiu, secretar al 
F.R.F. —, dar apariția în finală 
a Viitorului Tg. Mureș vine să 
confirme viabilitatea înființării 
acestor unități cu doi ani în ur
mă, ele avînd posibilitatea să 
concentreze și să pregătească 
așa cum trebuie talentele adevă
rate, cele de care au nevoie se
lecționatele de juniori ale țării, 
fotbalul nostru de mare oerfor- 
manță".

Din grupa de la Piatra Neamț 
s-a calificat, așadar, Viitorul Tg. 
Mureș, dar la fel de bine se 
putea califica și F.C.M. Brașov, 
unde de ani buni există preocu
pare pentru generațiile tinere de 
jucători. Dincolo însă de rezulta-* 
tele înregistrate, repetăm, s-a 
jucat un fotbal bun. intr-un 
tem no cu adevărat tineresc, 
coordonatele unui fair-plav 
mareabil. meritul indiscutabil fi
ind al an+renerilnr ''elor »re1 e- 
chipe.

Laurențiu DUMITRESCU

pe 
re-

ADMINISTRAȚIA DE STAT TOT O-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Astăzi fiind joi, este și UL

TIMA ZI pentru procurarea de 
bilete cu numerele favorite la 
tragerea obișnuită LOTO ce are 
loc mîine, 17 iunie. Reamintim 
că mai multe bilete jucate în
seamnă șl mai multe șanse de 
cîștig!
• Nu uitați, de asemenea, <le 

interesanta TRAGERE MULTI
PLA PRONOEXPRES „OLIMPIC" 
care încheie săptămîna în curs 
la care se atribuie cîștiguri con- 
stînd în autoturisme „Dacia 1300", 
excursii în R.D. Germană șl im
portante sume de bani de valori 
fixe șl variabile.

V
Absolvenții promoției 

din 1963 a I.C.F. sînt a- 
nunțați că întîlnirea pri
lejuită de aniversarea a 
25 de ani de la înche
ierea studiilor va avea 
loc în ziua de 25 fi™1®, 
ora 11, la sediul I.E.F.S.

• Partieipanții beneficiari de 
cîștiguri în bani, sînt invitați 1® 
casieriile plătitoare, potrivit a- 
dreselor șl perioadelor înscrise 
pe adeverințele eliberate de a- 
genții, pentru a-șl ridica sumele 
cuvenite. In ceea ce privește 
câștigătorii de autoturisme șl te
levizoare color, aceștia sînt ru
gați să se conformeze programă
rilor ce li se comunică, respec- 
tînd datele în care trebuie să se 
prezinte la sediul central al A.s 
Loto — Pronosport.
• Nu uitați că, ta permanen

ță, LOZUL IN PLIC vă poate re
zerva surprize dintre cele mai 
plăcute: nelipsitele cîștiguri în 
autoturisme, alături de numeroa
sele șl importantele cîștiguri în 
bani, inclusiv cîștigurlle supli- 
mentare din fondul special al 
sistemului. Oriunde vă aflați, 
fueați la LOZ IN PLIC!

• NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA PRONOEX
PRES DIN 15 IUNIE 1988. 
EXTRAGEREA I: 45 16 33 22 
2 14; EXTRAGEREA a II-aȚ 
24 8 37 28 11 36. FOND TOTAE 
DE CÎȘTIGURI ! 571.162 EEI.



SPORTIVI ROMANI IN COMPETIȚII
6—2. La turneu participă spor
tivi din 14 țări.

SOFIA, 15 (Agerpres). — In 
optimile de finală ale turneu
lui internațional de tenis de 
la Sofia pentru „Cupa Balkan- 
turist" tînărul jucător român 
Knzvan Itu l-a întrecut cu 
6—7, 6—2, 6—4 pe cehoslova
cul R. Vogel. Alte rezultate : 
Velev (Bulgaria) — Ramei 
(Suedia) 6—0, 7—6; Carnevale 
(Italia) — Kiskinov (Bulgaria) 
6- 3, 6—4 * Strelba (Cehoslova
cia) — Radev (Bulgaria) 7—6,

ROMA, 15 (Agerpres). — La 
Florența s-a efectuat tragerea 
la sorți a grupelor turneelor 
finale ale Campionatului Euro
pean de volei pentru juniori, 
ce se va desfășura între 22 și 
30 iulie în orașul italian Bor- 
mio. în competiția feminină, 
Selecționata României va evo
lua în grupa A, alături de for-

INTERNAȚIONALE 
mațiile R. D. Germane, Bulga
riei. Poloniei, R. F. Germania 
și Greciei. în grupa B vor juca 
echipele U.R.S.S., Italiei, Olan
dei, Turciei, Franței și Ceho
slovaciei. Iată componența gru
pelor turneului masculin : se
ria A ! Italia, R. F. Germania, 
R. D Germană. Franța, 
U.R.S.S., Iugoslavia : seria B : 
Bulgaria, Olanda. Grecia, Ceho
slovacia. Tsrael Polonia.

PENTATLONIȘTII NOȘTRI LA ÎNCEPUT DE DRUM
(Urmare din nao 11

punctaj cel puțin egal cu cel 
al lui Mosor, ar fi putut... cîș- 
tiga ambele concursuri l în 
sfîrșit. Bogdan Vladu, care mai 
are nevoie de „plusuri" la scri
mă, cros .
component de bază și cu reale 
calități de îmbunătățire a per
formanțelor.

— Se observă că printre pro
bele deficitare, scrima nu mai 
constituie, ca altădată, punctul 
nevralgic al pentatloniștilor 
noștri.

— Ani putea spune că acesta 
este marele cîștig al anului 
pregătitor, munca antrenorului 
Mihai Popa dînd evidente roa-

de „plusuri" la acri
și călărie, este un

de, iar evoluția sportivilor noș
tri aflîndu-se pe o linie evi
dent ascendentă.

— Cei trei juniori s-au evi
dențiat la acest început de se
zon, lăsînd impresia că vor con
tinua pe aceleași coordonate. Ce 
ne puteți spune, însă, și des
pre ceilalți pcntatloniști frun
tași ?

— In primul rtnd seniorii, 
Lucian Țintea, Marian Gheor- 
ghe șl Dragoș Pătrui, alcătuiesc 
un lot ce poate înregistra, la 
rîndu-i, bune performanțe. Iar 
din urmă cu pași mari vin 
Marian Stoide și Bogdan Rasu, 
ceea ce ne oferă posibilitatea 
realizării unor echipe care să 
se înscrie prin performanțe la 
cotele așteptate.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • La Karl Marx 

Stadt, Gabriele Relnsch a cîști
gat proba feminină de aruncarea 
discului cu performanța de 73,42 
m. Alte rezultate: femei: arun
carea greutății: Heike Hartwig 
21,17 m; 200 m: Helke Drechsler 
21.99: 400 m: Petra Mtlller 49,58: 
bărbați: 400 m: Thomas Schon- 
ebe 45,21: 200 m: Stefan Brlng- 

mnnn 20,72; aruncarea greutății: 
Io Beyer 22,05 m. a La Tuc- 

■- (Arizona), recordmanul mon- 
i Edwin Moses (SUA) a cîș- 

100 m garduri cu timpul 
• 1,7.38. Sprintera jamatcană

' : -: ne Ottey a terminat învin
uit oare în două probe: 110 m — 
’.1.05 șl 200 m — 22.71. • La Padova, 
americanul Calvin _ 
tigat proba de 200 
de 20.92, suedezul 
berg s-a situat pe , 
înălțime, cu 2,30 m, Iar italianul 
Alessandro Andrei a terminat 
învingător ta proba de arunca
rea greutății cu 20,14 m. Proba 
feminină de 200 .................
gată de Marita 
ta 23,52.

BASCHET • 
pur au Început

Smith a cîș- 
m cu timpul 
Patrick Sjo- 
primul loc la

m a tost cîștl- 
Palne (Canada)

La Kuala I um- 
____________ Întrecerile fazei 
finale a turneului preolimpic fe
minin. Iată primele rezultate în
registrate : U.R.S.S. — Polonia 97— 
44 (47—23); Australia — Italia 
62—57 (31—34); Iugoslavia — R.P. 
Chineză 89—61 (44—28) ; Bulgaria 
— Cehoslovacia 78—77 (după pre
lungiri).

CICLISM • Cursa desfășurată, 
ta patru etape. în Franța s-a 
încheiat cu victoria rutierului 
francez Ronan Pensec, urmat de 
coechipierul său Gilbert DuclOs- 
Lassale la 2:40 șl scoțianul Ro
bert Miller la 2:55. • tn etapa a 
4-a a turului Iugoslaviei, încheiată 
la Gorazda după 167 km, victoria 
a reveniit rutierului cubanez Al
varez în 4hî5:01. In clasamentul 
general oonduce Iugoslavul Sandi 
Papez

MOTOCICLISM * Campionatul 
Mondial de viteză a programat 
la Salzburg un concurs ta care 
sportivul american Eddie Lawson 
(„Yamaha") a terminat învingă
tor la clasa 500 cmc, reallztad 
o medie orară de 186,07 km.

SCRIMA • Concuisul de la 
Buenos Aires pentru „Cutpa 
Mondială" la floretă feminin a 
revenit sportivei vest-germane 
Christiane Weber, urmată de 
Margherita Zalaffl (Italia), Zsu- 
zsa Janosl (Ungaria), Luan Ju- 
jie (R.P. Chineză) etc.

ȘAH • In prima rundă a tur
neului ce se desfășoară la Bel
fort (Franța), pentru Cupa Mon
dială, campionul lumii Gări Kas
parov a cîștigat cu piesele negre, 
la lusupov, Timman a pierdut 
la Andersson, Spasski l-a învins 
pe Hjartarson, iar partidele Hu- 
bner — Beliavskl, Ribli — Elvest 
s-au încheia t remiză.

TENIS • La apropiatul turneu 
de la Wimbledon (20 Iunie — 3 
Iulie) în proba feminină favorită 
principală a fost desemnată ju
cătoare» vest-germană Stefii Grai, 
urmată de Martin» Navratilova.
• Argentinianul Alberto Mancini 

a terminat învingător ta tur
neul de ia Bologna, în fi
nala căruia a dispus cu 7—5, 7—8 
de jucătorul spaniol Emilio San
chez. • Suedezul Peter Lund
gren a cîștigat turneul de la 
Edinburgh, în finala cărata a dis
pus cu 6—3, 7—5 de jucătorul 
elvețian Jakob Hlasek.

TENIS DE MASA • Proba 
masculină de simplu din cadrul 
concursului internațional de 
Canton a revenit sportivului 
Zengcal (R.P. Chineză) care 
întrecut. în finală, cu 3—2 
coechipierul său Teng Yl. La 
minln a cîștigat He Zhlli (R.P. 
Chineză) învingătoare cu 2—0 ta 
finala susținută cu Chal Po Wa 
(Hong Gong). * Proba mas
culină pe echipe din cadrul 
campionatelor Internaționale ale 
R.P. Chineze, care se desfășoară 
la Canton, a revenit selecționa
tei țării gazdă, învingătoare cu 
3—2 ta finala susținută cu for
mația Japoniei. In finala probei 
feminine, reprezentativa R. P. 
Chineze a întrecut cu 3—2 echi
pa Coreei de Sud.

VOLEI * La Salta (Argentina), 
selecționata Bulgariei a întrecut 
cu scorul de 3—0 (15—11, 15—9, 
15—101 formația Braziliei.

— Peste puțină vreme, Ia 
București, vr\r începe întrecerile 
Campionatelor Internaționale d.e 
seniori ale României. Iată, deci, 
un nou prilej de afirmare...

— Indiscutabil, acest concurs 
va fi un nou șl dificil test, cu 
atît mai mult cu cît este ulti
mul mare concurs preolimpic, 
ceea ce pentru reprezentativele 
U.R.S.S., Bulgariei, Poloniei, 
Italiei — ca să amintesc doar 
cîteva — constituie și un ultim 
examen competițional înaintea 
importantei confruntări de Ia 
J.O. Noi, la nivelul juniorilor, 
vom fi, în schimb, cu gîndul 
la „mondiale" și, implicit, la o 
confirmare a succeselor primă
verii. Oricum, ceea ce dorim 
să se rețină este că ne vom 
strădui să ridicăm și mal mult 
valoarea performanțelor si, de 
ce nu?, să ne întoarcem de la 
Cairo, de la „mondiale", cu o 
mult rîvnită medalie. Dar, de
sigur, în... toamnă se vor nu
măra bobocii !

(Urmare din pag I)

FARUL CONSTANȚA — U- 
N1VERSITATEA C.F.R. CRA- 
IQVA 0—3, (—6. —3, —7),
Partidă la discreția campioa
nelor, așa cum era de aștep
tat. S-au remarcat, în mod 
deosebit, Ioana Cotoranu și 
Tanța Drăgoi, de la învingă
toare. (Ch GOLDENBERG, 
coresp.).
• Tn grupa a Il-a valorică : 

OLTCIT CRAIOVA — C.S.M. 
LIBERTATEA SIBIU 3—0 
(12 5. !)). PENICILINA IAȘI
— ȘTIINȚA BACAU 3—1 (12, 
—2, 14, 5), CHIMIA RM. VÎL- 
CEA — RAPID BUCUREȘTI 
1—3 (—13 7, —10. —7).

MASCULIN

la 
Xu 
l-a 

. pe fe-

«

DINCOLO DE CAPĂTUL PUTERILOR
itfi'nnii
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TU

tnci de pe cind concura pe o moto
cicletă de 250 cmc, cu care avea să ji 
ciștige (pe o „Yamaha") titlul mondial 
in 1986, se punea problema ca francezul 
Jackie Vimond si treacă la o mașina 

• mai puternică, de 500 cmc Numai că,
după cum știți (vezi „sportul* din 30 septembrie 1986), nu s-a 
mai pus problema^ căci proaspătul (pe atunci) campion al lu
mii a suferit un grav accident chiar in timpul festivității or
ganizate de firma „Yamaha“ in cinstea victoriei lui : el s-a 
prăbușit, cu motocicletă cu tot, din înaltul scenei cabaretului 
parizian „Le Paradis Latin*, medicii depistindu-i cîteva frac
turi (omoplat, vertebre etc).

S-a afirmat cu acel prilej că Vimond a terminat-o cu perfor
manța, cu sportul, dar tenacitatea și ambiția campionului s-au 
dovedit mai puternice, răsturnlnd pronosticurile medicale. După 
o lungi convalescență și o intensă muncă de recuperare, Vi- 
mond a 
chiar'o motocicleta ae ^uu cmc. ix-a max reu^air, ou 
izbînzile de odinioară, reușind însă, pe măsură ce s-a restabilit 
complet, să reintre in plutonul fruntaș, obținînd chiar (in mar
tie 1988) un loc 3 în Marele Premiu. Doar că, neobișnuit cu 
,.legile“ categoriei superioare șl, poate, dorind cu orice preț sâ 
cîștige, Vimond a riscat, de fiecare dată, prea mult, suferind 
alte două accidente. Unul fără urmări deosebite, o leziune la 
gleznă, dar un altul, tn Finlanda, mai serios, alergătorul căzind 
in plină viteză (la peste 200 km la oră !), „rullnd* pe casca de 
protecție (salvatoare I) aproape o sută de metri șl rămînina 
apoi, cîteva minute, inert, inconștient. Avertizat — nu-i așa 7 — 
o dată in plus, normal ar fi fost ca Vimond sd-și îngăduie o 
pauză, necesară (măcar) refacerii psihice, căci nu ușoară tre
buie sd fi fost sperietura pe care a trăit-o I Campionul s-a șt 
adresat tn acest sens firmei, sollcitînd să nu mai participe la 
finalul sezonului. „Testele medicale la care ai fost supus, a 
venit răspunsul, n-au evidențiat modificări importante, așa că 
va trebui să-ți onorezi tn continuare contractul, aliniindu-te la 
toate starturile prevăzute de calendarul Grand Prix-ulul*<

Firește că Vimond n-a avut ce face, supunîndu-se deciziei 
„patronului" japonez. Oficial, nici n-a comentat, mulțumin- 
du-se sd declare cd „mă voi conforma, dar cumințit, fără 
riscuri", însă întreaga poveste, cu un om (fie el și fost campion 
mondial) ajuns la capătul puterilor, dar silit să rămînă tn joc. 
ba tncă tntr-unul presărat cu primejdii la tot pasul, ni se des
coperă tristă și — tn altă ordine de idei — semnificativă pentru 
realitățile profesionismului, care aduce tot mai mult (expresia 
nu ne aparține) cu o „sclavie modernă".

Ovidiu IOANIȚOAIA

s-a

reapărut, după' aproape un an, pe circuite, incălecina 
motocicletă de 500 cmc. N-a mai realizat, la început.

TEMPERATURA CAMPIONATULUI EUROPEAN IN CREȘTERE
ITALIA SPANIA 1-0 (0-0)

Marți seara, pe Waldstadion 
din Frankfurt pe Main, ta fața 
a 62 000 de spectatori, reprezen
tantele fotbalului mediteranean 
șl-au luat o frumoasă revanșă 
estetică asupra... Nordului, ofe
rind publicului un adevărat spec
tacol de gală, In care echipa de 
rafinați tehnicieni a Mallei a în
vins nu mal piuțln talentata e- 
chlpă a Spaniei, cu 1—0 (0—0), 
Partida a fost dominată de omo
genitatea tehnică remarcabilă a 
squadrei az-zurra, în cadrul căreia 
fundașii nu stat cu nimic mal 
prejos decît înaintașii. Ceea ce a 
decis, ptaă la turmă, a fost 
crearea unor superiorități nume
rice zonale, ta care jocul „dln- 
tr-o bucată", cu execuții surprin
zătoare, a sfîrșit prin a-i da cîș
tig de cauză lui Azeglio V letal, 
care a construit o echipă nouă, 
în foarte scurtă vreme, „secun
dul" său, Soirea, făclnd parcă 
trecerea de la echipa lui Bearzot 
la cea de astăzi.

Italienii ar fi putut deschide 
scorul mult mai devreme, ta 
min. 10 (șut Vialli, „pe lingă"), 
în min. 13 (același Vialli, scăpat 
singur), ta min. 47 (din nou Via
lli, ocazie rarisimă, „corp 1» 
corp" cu Zubizaretta), apoi ta 
min. 58 (Gianlni) șl 70 (Manci
ni). Golul victoriei avea să He

Înscris de același VIALLI (min. 
70), care a „pivotat" surprinzător 
șl a marcat dlntr-un unghi difi
cil. A fost o victorie incontestabi
lă ta fața unei echipe care a mizat 
mal mult pe contraatac, avlnd o 
singură mare ocazie : Baquero 
Omdn. 48).
Arbitrai suedez Frederlksson a 

condus formațiile :

ITALIA : Zenga — Bergoml, 
Ferri, F. Barest, Maldlni — Do- 
nadonl, Anoetottl, De Napolt, 
Giannini — Manclnl (imlin. 73 Al- 
tobeUl), Vialli (min. 89 De Agos
tini).

SPANIA : Zublzaretta — Tomas, 
Andirinua, Sartchis, Soler — Ga
llego (mim. 70 Vazquez), Victor, 
Mtohel (min. 72 Beguiirlstaln), 
Gordillo — Butragucno, Baquero.

OLANDA ANGLIA 3-1 (1-0) !

DIVIZIA A DE VOLEI

Duel la fileu Intre dinamovista Cristina Pîrv (13) și piteșteanca 
cîștigat la prima

Foto : Aurel D. NEAGU
Florentina Bogdăneci,

VIITORUL DINAMO BA
CĂU — STEAUA BUCU
REȘTI 0—3 (—9, —9. —8). Cam- 

abordal serios parti- 
Bacău. Cu Penleles- 
și Constantin tot 
teren (lîngă care 

evidențiat Dăscălii și 
impus prin 

fileu,

pioana a 
da de la
cu, Șoica 
timpul în 
s-au mai 
Ionescu) ci s-au 
atacuri combinative la

blocaj eficient. Băcăuanii au 
dat — spre decepția publicu
lui local care dorea o dispută 
mai echilibrată — o replică 
modestă. Au arbitrat : E. 
Ududec — C- Pitarii <E. TEI- 
RAU, coresp.).

ELCOND DINăMO ZALĂU 
— DINAMO BUCURE""! 2—3 
(—14, 12,-6 14. —11). Un meci 
care n-a plăcut și care.a du
rat aproape -3 o-e. -o.—-.—,+i

Vlaicu de la gazde, Căta-Chi- 
țiga, Pop și Rotar de la oas
peți. Au arbitrat : Gh. Fieraru 
— E. Mendel. (N. DANCIU, 
coresp.)

UNIVERSITATEA C.F.R. 
CRAIOVA — TRACTORUL 
BRAȘOV 3—1 (—11. 7. 12, 8). 
Evidențiați : Schoberl, Văsui- 
că. Iuhasz, Stoian de la gazde, 
respectiv Zamfir, Kosma și 
PnoH.) <t. COSTIN, coresp.).

RMaoțla jn administrația! «od ÎB776 Banureșn. str » „ - » i
Pentru rtrălnMet? abonamente ortn Rompreafnat^tî*

Ieri, după-amiază, pe Rheinsta- 
dlon din DUsseldorf, în fața u- 
nor tribune arhipline, „inundate" 
de mareea portocalie a suporte
rilor olandezi, echipa celebrului 
cuplu Van Basten-Gulllt a învins 
cu 3—1 (1—0) echipa Angliei,
care confirmă — pentru a nu 
știm cîta oară — lipsa el de for
mă la început de vară, după 
un campionat extenuant. Englezii 
ar putea invoca o certă neșansă 
— stau mărturie cele trei bare 
(Lineker, min. 8, Hoddle, min. 
38 șl Sansom min. 61) — pri
mele două la situația de 0—0, ul
tima — la 1—1 — dar victoria 
olandeză a fost una meritată, 
echipa lui Rlnus Michels avînd 
ieri un realizator de excepție 
(Marco Van Basten) și un „pre

parator" de gol ta zl de inspi
rație (Gulllt). Să mai subliniem 
că scorul a fost deschis de VAN 
BASTEN (min. 41), la capătul 
unei Intense dominări... engleze, 
dar frumusețea golului — cen
trare neașteptată Gullit, „pivo
tare" VAN BASTEN. — a ridi
cat tribunele ta picioare. Engle-

zll au egalat 
ROBSON, la 
„un-doi“ cu 
dezîi, deși 
nuare, vor 
ta min. 73, 
BASTEN va __  ______
la o pasă Ideală a lui Gullit. 
După numai trei minute, VAN 
BASTEN realizează hat-trick-ul 
ta chiar ziua ta care Shilton a 
tmbrăct tricoul 100, înscriind 
din voleu, ta urma unui corner. 
A fost o victorie a „tandemului 
milanez", ta disputa cu o echipă 
masivă, dar lipsită de strălucire.

Arbitrul italian Casarin a con
dus formațiile :

OLANDA : Van Breukelen — 
Van Aerie, R. Koeman, Rljkaard, 
Van Tiggelen — Vanenburg (min. 
62 Kieft), Wouters, A. MUhren, 
E. Koeman — Gulllt, Van Basten 
(min. 36 Suvrijn).

ANGLIA : Shilton — Stevens, 
Adams, Wright, Sansom — Ste
ven (mln. 64 Waddle), Robson, 
Hoddle, Barnes — Beardsley, 
Lineker.

prin 
rapid 
olan- 

conti-

în min. 54, 
capătul unui 
Lineker, dar 
dominați în 
prelua conducerea 
cînd același VAN 
înscrie din unghi, 

ideală a “ ‘

La închiderea ediției

IRLANDA U.R.S.S. 1-1 (1-0)
Aseară, la Hanovra, s-a 

disputat partida Irlanda — 
U.R.S.S., încheiată la egalitate,

1—1 (1—0), autorii golurilor 
fiind Whclan (min. 38), res
pectiv Protasov (min. 74).

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE
• „Cupa Ungariei" a fost eîș- 

tigată de echipa Bekescsaba 
care a învins, în finală, cu sco
rul ’ - *............................... -
ved

pele River Plata, Buenos Aires 
și Nacional Montevideo.

de 3—2 (0—1) formația Hon- 
Budapesta.

•
nai
Sud", la 
argentiniană Racing ă 
cu saorul de 2—1 (1—1) formația 
braziliană Cruzeiro din Belo Ho
rizonte. Au marcat Fernandez, 
Colombatti, respectiv Robson. La 
turneul final mai participă echl-

In meci pentru turneul fl
at „Supercupei Americll de 

Buenos Aires echipa 
întrecut

• în campionatul Suediei »u 
fost înregistrate rezultatele: 
Djurgaarden — Sundsvall 4—2, 
Malm o FF — Gais 2—0, Frolun- 
da — Norrkoping 2—3, Oster IP 
— Brage 1—1, Hammarby — 
IFK Goteborg 2—1, Orgryte — 
AIK Stockholm 0—1. în clasa
ment, pe primele locuri se află: 
M.alm<5 FF 1'5 p, Norrkoping 14 p, 
IFK Goteborg 13.
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