
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI |

NICOLAE CEAUȘESCU
IN JUDEȚELE OLT, TELEORMAN

$1 GIURGIU
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, joi, 16 iunie, o vi
zită de lucru în județele Olt, 
Teleorman și Giurgiu.

Vizita s-a desfășurat în at
mosfera de puternică mobilizare 
în care toți cei ce muncesc 
din patria noastră, însuflețiți 
de orientările și sarcinile cu
prinse în Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta 
ședință comună a Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii 
și Consiliului Național al Agri
culturii, acționează cu fermi
tate și dăruire pentru înfăp
tuirea exemplară a obiective
lor actualului cincinal, a ho- 
tărîrilor stabilite de Congre
sul al XIII-lea și Conferința 
Națională ale partidului.

Noul dialog de lucru a pri
lejuit analiza rezultatelor ob
ținute de colectivele de mun
că, precum și stabilirea mă
surilor ce se impun într-o serie 
de unități economice pentru 
îndeplinirea în cele mai bune 
condiții a planurilor și pro
gramelor de dezvoltare econo- 
mico-socială, pentru ridicarea 
întregii activități la nivelul ce
rințelor actuale de calitate și 
eficiență.

Primul obiectiv inclus în 
programul vizitei a fost ÎN
TREPRINDEREA DE OSII ȘI 
BOGHIURI BALȘ.

Mii de oameni ai muncii 
aflați pe platforma industrială a 
orașului au făcut secretarului 
general al partidului o caldă 
și entuziastă primire.

Pe parcursul vizitării princi
palelor secții de producție ale 
întreprinderii, secretarul general 
al partidului a fost infor
mat despre modul in care se 
acționează pentru realizarea 
planului, pentru utilizarea efi
cientă a capacităților de pro
ducție.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a intilnit 
cu membrii Consiliului oame- 
nilor muncii și ai comitetului 
de partid ale întreprinderii.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a adresat 
muncitorilor și specialiștilor pre
zent! în mare număr pe platoul 
din incinta întreprinderii.

Cuvintele conducătorului 
partidului si statului au fost 
primite cu îndelungi aplauze.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceausescu în județul 
Olt a continuat la ÎNTREPRIN
DEREA AGRICOLA DE STAT 
REDEA, unitate distinsă cu 
înaltul titlu de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare“.

În timpul vizitei au fest pre
zentate o serie de date pri
vind structura principalelor 
culturi din județ în acest an, 
evidențiindu-se ponderea în
semnată pe care o dețin în 
totalul suprafeței arabile griul, 
orzul si porumbul.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
că în prezent în agricultura 
județului Olt este o situație 
bună și a cerut Comitetului ju
dețean de partid, celorlalți fac
tori de răspundere să fie luaie 
toate măsurile ce se impun în 
vederea desfășurării la timp și 
de bună calitate a lucrărilor 
prevăzute, pentru a realiza și 
în acest an recolte cit mai 
mari la toate culturile.

A fost vizitată, in continuare. 
COOPERATIVA AGRICOLA 
DE PRODUCȚIE PURANI. ju
dețul Teleorman.

După o scurtă prezentare 
structurii culturilor din 
an pe întregul județ, în CUASC 
și CAP l’urani, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost infor
mat în legătură cu stadiul des
fășurării lucrărilor agricole din 
actuala campanie, cu măsurile 
luate pentru stringerea la timp 
și fără pierderi a culturilor 
cereale.

în legătură cu producțiile 
gricole prevăzute în acest 
pe județ, gazdele au arătat

a 
acest

de

a- 
an 

___ _____ că 
evoluția actuală bună a cultu
rilor. îndeosebi la orz și grîu. 
datorită condițiilor atmosferice 
favorabile din această perioa
dă, va permite obținerea unor 
producții superioare evaluări
lor inițiale și planului stabilit 
pentru anul 1988.

I

;ntru anul 1988.
Aceleași probleme importan-

te au fost analizate în cursul 
vizitei efectuate pe terenurile & 
COOPERATIVEI AGRICOLE § 
DE PRODUCȚIE CALUGA- | 
RENI, județul Giurgiu. # a < 

Numeroși locuitori ai comu- ș 
nei au făcut conducătorului § 
partidului și statului nostru o 
primire entuziastă, plină de 
căldură.

în aceste zile decisive pen
tru strîngerea recoltei de ce
reale păioasc, terenurile culti
vate la C.A.P. Călugăreni — 
unitate fruntașă în agricultu
ra județului Giurgiu, distinsă 
cu înaltul titlu de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare" pentru 
rezultatele obținute anul trecut 
la cultura porumbului — se 
prezintă bine, ilustrînd pre
ocuparea pentru valorificarea 
deplină a potențialului produc
tiv al pămîntului, pentru folo
sirea celor mai bune soiuri de 
plante, a celor mai eficiente 
tehnologii de cultură.

Dialogul secretarului general 
al partidului cu factorii de răs
pundere din agricultura ju
dețului a început într-un 
lan de orz. unde secerișul se 
desfășoară din plin.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a examinat apoi un lan de grîu. 
Și aici se remarcă faptul că 
starea de vegetație a culturilor 
este bună, plantele sint viguroa
se, cu spicul mare și greu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu

s

s
$

i
.tovarășul Nicolae Ceaușescu $ 

a avut cuvinte de apreciere față § 
de felul în care au muncit coo- & 
peratorii din Călugăreni, că- 
rora Ie-a urat să acționeze în § 
continuare pentru desfășurarea § 
în cele mai bune condiții a §
campaniei de vară, pentru ob
ținerea unor recolte tot mai 
mari Ia toate culturile, astfel 
îneît unitatea lor, ca și județul 
Giurgiu în ansamblul său, să 
primească titlul de „Erou 
Noii Revoluții Agrare".

al

Pretutindeni, secretarului 
general al partidului i-au fost 
adresate cele mai calde mulțu
miri pentru vizită, pentru 
dicațiile si îndemnurile 
mulate cu acest prilej, 
exprimat angajamentul 
de a face totul pentru _ 
transpune exemplar în practi
că, pentru înregistrarea unor 
rezultate cît mai bune. Cei 
prezenți au dat glas, prin pu
ternice aplauze și ovații, sa
tisfacției deosebite pentru a- 
ceastă vizită de lucru, profun
dei recunoștințe pentru grija 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o manifestă perma
nent față de continua dezvol
tare și modernizare a țării, 
față de sporirea nivelului de 
trai al întregului nostru popor, ss

in- 
for- 

fiind 
ferm 
a le

$
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Azi, in sala Olimpia

din București

PRIMELE MECIURI
ÎN „CUPA CAPITALELOR1
LA BASCHET JUNIORI
Azi, în sala Olimpia din 

București se dă startul în tur
neul internațional de baschet- 
juniori dotat cu „Cupa Capi
talelor", la care participă se
lecționatele orașelor Moscova, 
Varșovia, Sofia șl București. 
Programul meciurilor — vineri, 
de la ora 16,30 : Moscova — 
Sofia, București — Varșovia ; 
sîmbătă, de Ia ora 16,30 : Var
șovia — Moscova, Sofia — 
București; duminică, de la 
ora 9,30 : Sofia — Varșovia și 
București — Moscova.

O competiție de amploare a atletismului

A 33-a EDIJIE A CAMPIONATELOR 
INTERNAȚIONALE ALE ROMÂNIEI

• întrecerile vor avea loc, sîmbâtă și duminică, pe 
Stadionul „23 August**  din Capitală

Din 1948, cînd a fost Inau
gurată această competiție, pe a- 
tuncl unică în atletismul mon
dial : Campionatele Internațio
nale ale României, aproape an 
de an, ea s-a constituit într-un 
moment însemnat în activitatea 
atletismului nostru, pentru 
multe, chiar foarte multe ge
nerații de sportivi și antre
nori, de arbitri șl oficiali, fie
care dintre ei străduindu-se, 
parcă într-un fel aparte, să dea 
o anume strălucire competi
ției : rezultate cît mai bune, o 
organizare, pe toate planurile, 
fără reproș.

începînd cu anul 1948 „Inter
naționalele" de atletism ale 
României șî-au desfășurat 32 
de ediții. La acestea au fost

prezenți attlețl din 49 de țări, 
de pe toate continentele lu
mii, ceea ce demonstrează o 
evidentă popularitate și o bună 
cunoaștere a valorii competiției 
noastre. Anul acesta, la a 
XXXIII-a ediție și-au anunțat 
participarea atlețl și atlete din 
11 țări: Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cipru, Cuba, Grecia, Israel, 
Iugoslavia, Polonia, Portugalia, 
Ungaria și U.R.S.S. cărora, fi
rește, li se adaugă cei mai buni 
dintre sportivii români.

Competiția se va desfășura 
pe Stadionul „23 August", sîm
bătă de la ora 10 sl 17 si du
minică de la ora 9 și 17. în 
același timp va avea loc șl me
ciul dintre echipele feminine 
ale României și R.S.F.S. Ruse.

După semifinalele de miercuri, din „Cupa României" la fotbal

ÎN PERSPECTIVĂ, 0 FINALĂ DE MARE INTERES
Calificarea a patru echipe 

bucureștene în semifinalele e- 
diției din acest an a „Cupei 
României" la fotbal a consti
tuit o adevărată premieră. 
Niciodată pînă acum această

mis — pentru prima oară du
pă mai bine de trei ani — 
organizarea unui cuplaj alcă
tuit din meciuri oficiale. Iubi
torilor sportului cu balonul ro
tund din Capitală — care a-

Minutul 33 a>l semifinalei „Cupei României", Dinamo — Victoria:
Cămătaru inscrie al treilea gol al dinamoviștilor, reluînd în plasa 

porfii Iul Nițu balonul centrat de Varga
Foto : Nicolae PROFIR

fază superioară a competiției 
nr. 2 n-a mai devenit apana
jul exclusiv al reprezentante
lor mișcării fotbalistice din 
principalul centru al țării. Dar 
această inedită întîmplare a 
avut părțile ei bune, una din
tre ele fiind aceea că a per-

La încheierea Campionatului Național de handbal masculin

STEAUA - RANDAMENT SUPERIOR, SUCCES MERITAT
• Dinamo București și H.C. Minaur — pe podiumul de 
premiere • „Poli" în scădere marcată • Statu-quo la 
mijlocul clasamentului • Au retrogradat formațiile

Relonul Săvinești și Metalul Bistrița
La sfîrșltul turului ediției a 

XXX-a a Campionatului Na
țional de handbal masculin, 
primele patru echipe erau de
partajate de numai două punc
te, ceea ce yorbea de la sine 
despre echilibrul existent pînă 
atunci și, mai ales, anunța o 
dispută strînsă pentru cîștiga- 
rea titlului. Erau, așadar, an
gajate aceleași formații care în 
ultimii ani își împart locurile 
pe podiumul de premiere : 
Steaua (29 p), II. C. Minaur

Baia Mare (28 p), Politehnica 
Timișoara și Dinamo Bucu
rești cu cite 27 de puncte.

Returul avea însă să eviden
țieze „ruperea" echilibrului, 
disputa strînsă anunțată diluîn- 
du-se foarte mult. Meritul 
pentru menținerea campionatu
lui la cote cît de cît accep
tabile rămîne, în principal, 
celor două echipe bucureștene, 
Steaua și Dinamo, de altfel sin
gurele care în dacn-su’ ani’or 
și-au adjudecat titlurile de

campioane naționale, Steaua 
de 21 de ori (record absolut) 
și Dinamo — 9.

Noul succes al formației 
noastre fanion, Steaua, (cu 
trei foste glorii ale handbalu
lui românesc în colectivul teh
nic, maeștrii emeriți al spor
tului și campioni mondiali : 
Gheorghe Goran, Radu Voinu 
și Ștefan Birtalan) s-a contu
rat mai ales în returul cam
pionatului, în care campionii 
n-au lăsat adversarilor nici un 
punct, ceea ce (trebuie să re-

Mihail VESA

(Continuare In pag. 2-3)

veau nostalgia reușitelor cupla
je da odinioară, cu tribunele 
celui mai mare stadion din 
țară populate pînă la refuz —, 
posibilitatea reunirii în același 
program a semifinalelor „Cu
pei" Ie-a oferit deopotrivă un 
cert avantaj și un real motiv 
de satisfacție. Ceea ce și ex
plică faptul că aproximativ 
30 000 de spectatori au ținut să 
asiste la acest cuplaj. Sigur, 
ar fi fost posibil și de dorit 
ca tribunele să fie șl mai 
populate. Dar chiar dacă aflu
xul publioului la stadionul „23 
August" n-a fost miercuri, din 
diferite motive, la capacitatea 
maximă a tribunelor, proble
ma cuplajelor trebuie să ră- 
mînă deschisă, în actualitate. 
Nu numai pentru că amatorii 
de fotbal din Capitală le do
resc. asemenea cuplaje ar fi 
necesare și în etapele de cam
pionat, mai ales cînd echipele 
bucureștene' urmează a se în- 
tîlni între ele.

Reunind tn program primele 
trei clasate din campionatul

Constantin FIRĂNESCU

(Continuare in pag. 2-3)

24 de ore la C. S. M. Bistrița

UN CIRCUIT PRIN „LABORATOARELE"
UNDE CRESC VIITORII CAMPIONI

De la înălțimea tribunelor 
stadionului — locul unde in a- 
cest an, parcă mai mult ca 
oricind, suporterii Gloriei și-au 
făcut visuri de „A“ — privirea 
cuprinde întreg „laboratorul" 
performantei bistrifene: tere
nurile și sălile Clubului Spor
tiv Municipal. „Această concen
trare — ne spune Tiberiu Mol
dovan, președintele acestei u- 
nități — ne permite un mai 
bun flux al pregătirilor, pen
tru că cele specifice sint ast
fel judicios susținute și de cele 
complementare. Și una este să 
ai sala de forță lingă pista de 
atletism si alta în celălalt ca
păt al orașului... Aceasta nu 
înseamnă, însă, că ne desfă
șurăm activitatea doar în peri
metrul complexului. Dar, mai 
bine, să le luăm pe rînd...“. 
• PE PISTA de atletism se... 
aleargă de stor. Antrenorii

Nicolae Lupan și Dragoș Mi
hail urmăresc, cronometrea
ză, solicită repetări. „Județul 
nostru este profilat pe proba 
de semlfond și fond — ne spu
ne Ovidiu Filîmon, secretarul 
clubului iar performanțele 
înregistrate în ultima vreme 
ne dau încredere în munca ce 
se desfășoară la nivelul sec
ției". Intr-adevăr, Vasile Mi
ron, campion național și bal
canic la cros, sau Nuță Cătu- 
na. primul la naționalele de 
tineret și pe 3 la Crosul Bal

canic. sint doar două exemple 
că „se poate, se poate chiar 
mai mult", • RAMINEM In 
perimetrul atletismului, dar, 
ni se spune, pentru a nota c4i

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare tn pas. 2-3)



„Cupa României* *   ** *4 la

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 10 IUNIE: cat. 1: 1 variantă 
25% — autoturism „Dacia 1300“ 
(70.000 lei); cat. 2: 11,25 a 5.982 
lei; cat. 3: 12,25 a 5.494 lei; cat.
4 : 36,50 a 1.844 lei; cat. 5: 127.50 
a 528 lei; cat. 6: 236,25 a 285 lei; 
cat. X: 1.651 a 100 lei. Report la 
categoria 1: 134.690 Iei.

Autoturismul „Dacia 1300“ 
(70.000 Iei) a revenit participan
tului Pop Nicolae din Broșteni 
(jud. Suceava).

cunoaștem) reprezintă în sine 
o altă performanță. Dacă suc
cesul formației Steaua era 
previzibil, știute fiind forța de 
atac, în principal, și o creștere 
a randamentului apărării în 
ultima perioadă, precum și o 

netă a tacticii a- 

echipei Steaua în ceea ce pri
vește atacul, cum de altfel era 
de așteptat, la fel cum sînt 
remarcate procentajele cele 
mai scăzute la capitolul apă
rare ale formației Dinamo. 
Minaur se evidențiază prin 
faptul că nu a pierdut nici un 
punct pe teren propriu, situa
ție similară cu cea din „Cupa 
I.H.F.", pe care a cucerit-o 
pentru a doua oară, dar și că. 
în deplasare, a obținut o sic-

• întotdeauna. Jocurile Olimpi
ce au constituit o atracție de 
mare interes pentru masele de 
iubitori al sportului, înscrlin- 
du-se ca evenimente cu rezonan
ță deosebită, cu maximă audien
ță în rindurile diverselor categorii
de public. Nu ne îndoim că de 
același interes se va bucura și 
apropiata TRAGERE MULTIPLA 
PRONOEXPRES „OLIMPIC".
• Tragerea obișnuită LOTO de

astăzi, vineri, 17 iunie, va avea 
loc în București, în sala clubu

Ieri, Ia Poligonul Tunari, au 
continuat întrecerile din ca
drul „Cupei României" la tir, 
avînd ca protagoniști pe Ro
xana Crețu (Metalurgica Ora
dea) și pe îlie Codreanu 
(Steaua), care în concursul cla
sic au reușit, în proba de puș
că, să egaleze recordurile na
ționale : orădeanca, la 3X20 f., 
cu 581 p, iar stelistul, la po
ziția culcat, cu 400 p din 400 
p posibile.

La aceleași două arme s-au 
disputat si finale, ambele, ca 
și cu o zi înainte, fără pro
bleme în privința câștigătorilor, 
Eugen Antonescu (Dinamo) și 
Roxana Crețu, după întrecerile 
propriu-zise fiind în fruntea 
clasamentelor, la o diferență 
de 7 p față de urmăritori. 
Cele 10 focuri finale au pro- 
3us o singură, dar spectacu
loasă, avansare în ierarhie.: la 
senioare, unde Daniela Zamfir 
(Dinamo), intrată pe ultimul 
loc. s-a plasat pe treapta f 
treia a podiumului de premie 
re, realizînd și cel mai bun 
total al finalei — 96,5 p.

Mîi ne. competiția continuă.

în Campionatul de dirt-track (juniori)

TIMItll PILOII Dili
• Desfășurat pentru prima oa

ră în formula clasică de 16 aler
gători în 20 de manșe, Campio
natul Republican de dirt-track, 
rezervat juniorilor pînă la 18 ani, 
și-a consumat 4 din cele 16 eta
pe.

Introduși în formulă în urma 
unor teste, cei mai mulți dintre 
concurenți (Victor Arghir, Dănuț 
Cos tea, Dan Purdel, Marian Smeu 
și Constantin Ifrim) aparțin sec
ției sătești Petrolul Ianca (pre
ședinte Stclian Goran, antre
nor — Nicu Niță, mecanic — Gi- 
eu Scarlet), care se bucură de 
un deosebit sprijin din partea 
conducerii asociației sportive 
(președinte — ing. Ivan Dinu).

Centrul dc perfecționare a J 

cadrelor din mișcarea sporti- l 
vă. Centrul de cercetări, îm- >va, c-entiui ut: luiixiciu, **** .
preună cu Consiliul Munici- î 
pai pentru Educație Fizică și J 
Sport București, organizează 
sub auspiciile Universității 
cultural-științifice luni, 20 iu
nie a.c., orele 12,30, în sala 
Dalles, o conferință cu tema: 
„Sinteza critică asupra poten
țialului olimpic al municipiu
lui București".

Prezintă: prof. Nicolae
Stancu, președintele Consiliu
lui Municipal București pen
tru Educație Fizică și Sport.
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« CURSURI DE INIȚIERE IN ÎNOT Șl TENIS
I CLUBUL SPORTIV OLIMPIA anunță deschiderea .-ursu
’ rilor dc inițiere la înot și tenis Ia complexul sportiv din J
I Șoseaua Iancului 128 A, și numai tenis la Stadionul Vitan |

din calea Vitan. Clubul asigură pentru toată perioada de .
' inițiere oei mai buni specialiști în ramurile de sport res- | I peotive.J De asemenea clubul mai asigură doritorilor (copii si J 
Iadulți) condiții pentru înot și plajă (amenajată) la ștran

dul clubului din Tei (lingă braseria ..Brotăcelul").
* Relații privind durata și modul de desfășurare a cursu-
| rilor se pot. cene la telefoanele 53.40.31 și 20.54.53. |
* * aaaaa a aaaaa a aaaaaa/ a a^a a aaaaa a aaaaa a aaaaa a aaaaaa a aaaaaa a aaaaaa a aaaaa a aaaaa a aaaaa

24 DE ORE LA C. S. M
(Urmare din pap 1)

și la Beclean există o filială 
unde antrenorul Franclsc Ghe- 
deon dorește să coboare „pe 
apele repezi ale Bistriței și., 
timpii atleților aflați în pre
gătire". • ORICE bistrițean 
afirmă că cea mai reprezenta
tivă secție a C.S.M. rămine, 
Muși, cea de haltere. „Este 0 secție cu greutate și la pro
priu și la figurat" — afirmă, 
mai in glumă mai în serios, 
secretarul C.J.E.F.S., Radu 
Vianu iar spusele sale îsi gă
sesc, desigur, acoperire in re
zultatele consemnate în caie
tele antrenorilor Mugur Sa- 
ranciuc, Andrei Carafa și loan 
Moraru. acolo unde stă scris 
că Daniel Filip, Tiberîu Ca
rafa, Paul Toroczcol, Larion 
Hangan ș.a. sint deținători ai 
titlurilor de campioni națio
nali și, mai ales, că Traîan 
Cihărean a crescut ți s-a for
mat aici, pentru „a aduce glo
rie sportului românesc".
• DESPRE haltere se poate 
vorbi la Bistrița ca despre una 
din disciplinele cu priză, cu 
ații mai mult cu cit pe lingă 
C.S.M. îți desfășoară activita
tea și Centrul Național de pre
gătire olimpică a juniorilor, 
unde cele mai talentate spe
ranțe dfa Cluj-Napoca, Con

tir: DOUA RECORDURI
de la ora 9, în principal, la 
Poligonul Dinamo, cu probe la 
arme cu aer comprimat; la 
Tunari, doar întreceri la pistol 
viteză.

loan NOVAC

REZULTATE TEHNICE, puș
că, senioare 3X20 f. : 1. Ro
xana Crețu (Metalurgica Ora
dea) 675,3 p (581 + 94,3), 2. Au
rora Ștefan (Olimpia) 668 p 
(574+94), 3. Daniela Toader
(Dinamo) 664,5 p (568+96,5), 4 
Monica Ioniță (Dinamo) 662,2 p, 
5. Iuliana Crăciun (Metalur
gica Oradea) 661,6 p, 6. Au 
rora Avram (Metalurgistul Cu- 
gir) 658,5 p, 7. Daniela Zamfir 
(Dinamo) 657 p, 8. Minerva 
Popa (,.U“ Cluj-Napoca) 653,5 
p ; pușcă, seniori 3X40 f. : 1. 
Eugen Antonescu (Dinamo) 
1 266 p (1 169+97), 2. Constan
tin Stan (Steaua) 1262,5 p 
(1162+100.5), 3. Ion .Toldea 
(Dinamo) 1 259,3 p (1 160+99,3), 
4. Ilie Codreanu (Steaua) 1 253,6 

p. 5. Paul Gruia (C. S. Teleor
man) 1 250,2 p, 6. Florin Cris- 
tofor (Steaua) 1 246,4 p. 7. Du
mitru Marian („U“ Cluj-Na-

IANCA-1A ÎNĂLȚIME!
Cel 5 petroliști progresează vă- 
zînd cu ochii, dar sufragiile spe
cialiștilor le-a întrunit Victor Ar
ghir, care, cu o singură excep
ție (la București a ocupat locul 
secund), a cîștigat toate etapele, 
detașîndu-se în lider merituos. 
Dintre principalii Iul adversari, 
s-au impus atenției Ovidiu Sl- 
mion, Petru Giurgiu, Marian Gă
ină și Valentin Maier, care su
puși unei atente pregătiri, vor 
putea deveni alergători de nă
dejde.

CLASAMENTUL GENERAL DU
PĂ 4 ETAPE : 1. V. Arghir (Pe
trolul Ianca) 58 p, 2. O. Simion 
(IPA Sibiu) 45 p, 3. P. Giurgiu 
(IPA Sibiu) 39 p, 4—5. M. Găină 
(C.S. Brăila), V. Maier (Metalul 
Buc.) 38 p, 8. S. Ciorogan (Vo
ința Sibiu) 32 p.

• In ședința de ieri, Biroul 
Federației Române de Motoci- 
clism a omologat rezultatele e- 
tapei finale (a 5-a) a Campio
natului Național de perechi (se
niori) și a luat unele măsuri 
pentru îmbunătățirea viitoarei 
activități competiționale de dirt- 
track, stabilind următorul clasa
ment general: 1. Marius Șoaită 
— Daniel Stoica, rezervă Sigmond 
Lienerth (IPA Sibiu I) 131 p — 
campioni republicani, 2. Sorin 
Ghibu — Alexandru Toma, re
zervă Mircea Agrișan (Steaua 1) 
124 p, 3. Marian Gheorghe — 
Marin Dobre, rezervă Anton AI- 
bu (Metalul București) 120 p.

stanta, Tg. Mureș, Brașov, A- 
rad și Bistrița caută să ajun
gă pe urmele lui Nicu Vlad 
sau Andrei Socaci. „Este un 
centru despre care ar trebui 
să se scrie mai mult — ne 
spune cu un oarecare reproș 
în glas Constantin Sănduță, 
președintele C.J.E.F.S. — pen
tru că aici se pot descifra, par
că mai bine ca în altă parte, 
acele nuanțe fine ce împing 
performerul spre învingerea 
oricăror greutăți, pentru a se 
depăși pe sine, în lupta cu 
sine însuși". • SÎNTEM in 
căutarea echipei de handbal. 
Intr-adevăr este vacanță, dar 
pe fete le vom găsi, totuși, 
împreună, la o foarte frumoa
să festivitate .organizată ca 
între colege și prietene, pen
tru că performanța presupune 
și intensă muncă la antrena
mente. dar, de ce nu ?, și o 
strînsă prietenie. Pentru re
porter, insă, prezența in mij
locul handbalistelor înseamnă 
și un bun prilej de a sta de 
vorbă cu antrenorul Grigore 
Sălăgean. Nu. nu este mulțu
mit de evoluția formației sale. 
„Cum poți fi, dacă ești doar 
pe locul 7 în *B»  7“ Sintem, 
insă, asigurați ci această po
ziție nu este reprezentativă 
pentru valoarea, totuși, a lotu
lui, pentru că Valentina Lu- 
paecu, Maria Moldovan, Ga-

NAȚIONALE EGALATE
poca) 1243,1 p, 8. Ștefan Bui- 
cliu (Steaua) 1241,8 p ; pușcă 
culcat 60 f. senioare : 1. Au
rora Ștefan 592 p, 2. Romanița 
Petrescu 592 p (ambele, Olim
pia), 3. Aurelia Bistriceanu 
(Steaua) 590 p, 4. Carmen Dră- 
guceanu (C.F.R. Arad) 590 p ; 
lunioare : 1. Nicolcta Drago-
mir (Dinamo) 592 p, 2. Carmen 
Marina (Metalul) 592 p, 3. Mar
gareta Teodorescu (Steaua) 585 
p ; juniori : 1. Olimpiu Marin 
(Stana) 594 p, 2. Mihai Matis 
(I.E.F.S.) 592 p, 3. Tiberiu Bo- 
roș (C.S.U. Oradea) 588 p ; 
pistol liber juniori : 1. Teodor 
Constantin (Olimpia) 541 p, 2. 
Ștefan Chilom (Dinamo) 526 p, 
3. Constantin Marinescu (Con
structorul Galați) 520 p ; pistol 
sport 30+30 f. junioare : 1. Da
niela Dumitrașcu (C. S. Teleor
man) 582 p, 2. Maria Ciobanii 
(C.S.U. Brașov) 567 p, 3. Ga
briela Dobrică (C.S.Ș. 1 Bucu
rești) 563 p.

In Divizia A de volei: 0
în runda a doua a etapei 

intermediare din cadrul gru
pelor valorice ale Diviziei A 
de volei favoritele s-au impus 
cu destulă lejeritate. Amă
nunte :

FEMININ

Grupa I valorică

DINAMO BUCUREȘTI — 
DACIA PITEȘTI 3—0 (11, «, «). 
Elevele lui Oct. Dimofte au 
început această partidă ceva 
mai relaxate, dar de la jumă
tatea primului set au pus clar 
stăpînire pe joc, chiar dacă 
două dintre componentele sex
tetului au intrat mai greu în 
angrenajul tactic obișnuit. Di
namo a confirmat, încă o dată, 
ascensiunea în planul calității, 
prin maturitatea în joc dobîn- 
dită de cele mai tinere titu
lare. învingătoarele au avut 
servicii dificile și în general 
precise, au combinat, în atac, 
pe toată lungimea fileulul (scă- 
pînd frecvent de un blocaj 
care pusese probleme la în
ceput) și au manifestat mai 
multă mobilitate și siguranță 
în apărare, acoperind cel mai 
adesea bine terenul. De altfel, 
partida a stat puțin sub sem
nul echilibrului, imediat după 
debut, cînd oaspetele — cu 
toată imprecizia la preluare — 
au marcat puncte în șir mai 
mult cu blocajul, conducînd 
chiar cu 4—0, 6—3, 11—8 în se
tul întîi. Cînd apărarea la fi
leu piteșteană a pierdut din 
clarviziune, mobilitate și... înăl
țime, dinamovistele au sprintat 
spre o victorie fără drept de 
apel. Cristina Pîrv (cea mai 
bună din teren), Irina Velicu, 
Georgeta Ene, Alina Pralca, 
Daniela Coșoveanu (și. la 
schimbări, Maria Chitic), bine 
dirijate de Mirela Popa au 
sancționat fără ezitare o echi
pă adversă stăpînită de inde
cizie și (nu rareori) de confu
zie, găsind mereu breșe în blo
caj și mai ales în linia a âcua, 
lăsată adesea de piteștence cu 
mari zone libere. Arbitraj foar-

BISTRIȚA
briela Foca, Floarea Dumitran 
și celelalte jucătoare pot mai 
mult și doresc mai mult. O să 
vedem in noul campionat, ni 
se spune. Și, cum, deocamdată, 
nu avem motive de neîncrede
re, ne continuăm drumurile... 
a LA SALA de box lucrează 
elevii antrenorului Nicolae 
Zăpîrțan. Se lovesc cu putere 
sacii grei, se joacă cu... um
bra, se schițează eschive, se 
ridică haltere. Intr-un cuvint 
se urmărește un intens pro
gram de pregătire. Deocam
dată, această secție, una din
tre cele mai tinere ale clubu~ 
lui, are un campion de juni
ori. Pe Alexandru Burz, care 
este și component al lotului, 
dar, consemnăm, „unde-i unul 
nu-i putere... și de aceea do 
rim să avem cît mai mulți 
campioni în adevăratul sens al 
cuvîntului". • DIN sala de 
box, in aerul ozonat al munte
lui. La Piatra Fîntînele. „Se
diul" de iarnă al schioarelor 
fondiste și al sănierilor. Acum 
este liniște aici, liniște tulbu
rată doar de lucrările la vii
toarea pistă de săniuțe, unde 
antrenorii Mariana Țărmure si 
Radu Mureșan promit să o 
lanseze spre medalii pe Ana 
Prodan, în timp ce fondistele 
schioare, in prim-plan cu Ro- 
dica Drăguș Hoha, cea dinții

Concursul Republican pe categorii dc greutate $i echipe Nou pro

ETAPA A PATRA LA LUPTE GRECO-ROMANE
Concursul Republican de 

lupte greco-roma.ne pe categorii 
de greutate și echipe a ajuns 
Ia jumătatea traseului. Dumini
că, în București și alte locali
tăți din țară, sînt programate 
întrecerile etapei a IV-a. în 
Capitală vor avea loc trei re
uniuni, toate urmînd să încea
pă la ora 9,30. Prima, în or
ganizarea clubului Metalul, 
care va primi vizita formațiilor 
Aluminiu Slatina, Electroputere 
Craiova și Minerul Motru, va 
avea loc în Sala Giulești. Tur- 
bomccanica își va organiza e- 
tapa, ca de obicei, în sala de 
lupte a clubului Dinamo. Echi
pe participante : Turbomecani- 
ca. Dinamo, Electrometalurgis- 
tul Băilești și Prahova Ploiești. 
Cesarom organizează în sala de 
lupte a clubului Steaua cele
lalte trei echipe fiind Rapid, 

RUNDĂ CU REZULTATE SCONTATE
te bun al brigăzii D. Delcea — 
M. Nicolau.

Aurelian BREBEANU

FARUL CONSTANTA — U- 
NfcVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA 0—3 (—1, —9, —8). Ca 
și în partida de miercuri, 
campioanele au tranșat în fa
voarea lor disputa, în mai pu
țin de o oră. Remarcate : 
Ioana Cotoranu, Tanța Drăgoi 
și Liliana Popescu de la oas
pete. precum și tinerele Nata
lia Grigoraș și Mirela Bardac 
de la gazde. Arbitri : CI. Mur- 
gulescu și N. Grigorescu. (C. 
POPA, coresp.).

C.S.U. RAPID GALATI — 
FLACARA ROSIE BUCUREȘTI 
0—3 (—10, —10, —7). Și cea 
de a doua partidă a etapei a 
fost la discreția bucureștence- 
lor. Cele mai bune la învin
gătoare au fost Viorica Bîrsăș- 
(eanu, Viorica Mazilescu și 
Mihaela Butuc, iar la învinse 
Ileana Berdilă și Lucia Ca- 
zacu. Arbitri : D. Solea și D. 
Dobrescu. (S. NICOLESCU, 
coresp.).

Grupa a ll-a valorică
CHIMIA KM. VILCEA - 

RAPID BUCUREȘTI 3—0 (11, 
8, 12). Remarcate : Marilena 
Dubinciuc, Camelia Iliescu, Vo- 
lodea Cebuc, respectiv Daniela 
Buhlca si Cristina Anton. (D. 
ROSIANU. coreso.) : OLTCIT 
CRAIOVA — C.S.M. LIBERTA
TEA SIBIU 3—1 (8, 10, —7, 6). 
Gazdele, de la care au ieșit 
în evidență Liliana Hermenea- 
nu, Lucreția Mirea și Mirela 
Neculiță. s-au impus fără e- 
forturi. (M. VLADOIANU, co
resp.) : PENICILINA IAȘI — 
ȘTIINȚA BACAU 3—0 (16. 10, 
11). Joc fără virtuți t.ehnieo- 
spect a-culare. (AI. NOUR, co
resp.).

MASCULIN
VIITORUL DINAMO BACAU 

— STEAUA BUCUREȘTI 1—3 
(—10. —7. 13, —8). Campionii, 
cu atacuri variat au sancționa*  
prompt fisurile din blocajul 
gazdelor, lipsa de decizie din 
linia a II-a. S-au remarcat : 
Ion și Dumitrescu (V), Dascălu, 

sportivă a județului prezentă 
la o Olimpiadă de iarnă, fac 
kilometri pe uscat. conform 
proverbului pe care-l cunoaște 
bine și antrenorul Ștefan Ber- 
becaru, că vara se face sanie, 
iar iama car. Deci...

Revenim la punctul de ple
care. Adică la sediul clubului, 
pentru a „trage linie". O linie 
sub care se află un bilanț pro
mițător pentru cei 230 de spor
tivi ai clubului — copii, ju
niori, seniori — în această pe
rioadă a anului și care „cu si
guranță, promite Tiberiu Mol
dovan va fi și mai bogat la 
sfîrșitul anului". Bistrița își 
poartă cu repeziciune apele, 
ducînd cu ele, de ce nu 7, și 
dorințele sportivilor de a urca 
cit mai sus pe scara perfor
manțelor de valoare.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT

Steaua și Feroviarul Buzău.
în rest, reuniunile vor avea 

loc la LUGOJ (C.F.R. Timișoa
ra, C.S.M. Reșița, Cimentul Tg. 
Jiu si Metalul IURT Lugoj) ; 
CIMPULUNG MUSCEL (I.M:U. 
Medgidia, Construcția Buc., 
I.M.G. Buc. și Muscelul Cîrnpu- 
lung) ; SINAIA (C.S.M. —
T.U.G. Craiova, Delta Tulcea, 
Progresul București și Carpați 
Sinaia) ; BOTOȘANI (Dunărea 
Galați, Rulmentul Suceava, 
Progresul Brăila și C.S. Boto
șani) ; ȘIRET (A.S.A. Buzău, 
Mecanica Botoșani, Metalul Ră
dăuți și Hidrotehnica Șiret) ; 
BISTRÎȚA (A.S.A. Cluj-Napoca, 
Simared Baia Mare, Steagul 
Roșu Brașov, Someșana Satu 
Mare și C.P.L. Bistrița) ; ORA
DEA (Electromureș Tg. Mureș, 
C.S. Arad, Dacia Pitești și Cri- 
șul Oradea).

M
O secțid 

METALO’l 
adus basl 
Tg. Mured 
țări.u. dud 
ani; reintri 
câtor Mill 
Metalotehn 
după cît04 
moveze d 
remarcabil 
tatea mei

Pentelescu, Șoica și Constantin 
(S). Au arbitrat : C. Rotaru — 
Em. Ududec. (E. TEIRĂU, co
resp.).
UNIVERSITATEA C.F.R. CRA

IOVA — TRACTORUL BRA
ȘOV 3—0 (5, 7. 6). Studenții 
și-au depășit adversarii cu 
multă ușurință. Evidențiați : 
Schobcrl, Stoian, luhasz (U), 
Pustiu, Hristca (T). Au arbi
trat : D. Porojnicu — I. Vi- 
șan. (I. COSTIN, coresp.).

ELCOND DINAMO ZALAU 
DINAMO BUCUREȘTI: 1—3 
(—10, 10, —9, —8). Joc viu dis
putat în care gazdele și-au do
rit mult revanșa după înfrîn- 
gerea de ieri, insă echipa oas
pete bine dirijată în teren de 
către Marian Câta-Chitiga s-a 
impus și a cîștigat pe merit. 
S-au evidențiat Tutovan de la 
gazde respectiv Căta-Chitiga, 
Drăgușin și Madăr de la oas
peți. Au arbitrat: E. Mendel și 
Gh. Ferariu. (N. DANCIU, co
resp.).

Echipa 1 
Gh. Aided 
antrenorul!
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★ ★
1. STEAUA

Final : 22 20 0 2 618- 501 62 Final :
Tur : 11 9 0 2 294- 248 29 Tur :
Retur : 11 11 0 0 324- 253 33 Retur :
Acasă : 11 10 0 1 317- 253 31 Acasă :
Depl. : 11 10 0 1 301- 248 31 Depl. :
Rep. I : 22 17 4 1 324- 247 60 Rep^u :
Rep. a II-a : 22 U 2 6 294- 254 52

Calculinid raportul dintre re-
alizărîle in atac și cele din apă- A nlre.no i
rare, procentajul goluril-or înfieri- tre Avram
se și al celor primite, rezultă
așadar : Final :

R At. Ap. Tur :
K---- Retur :

Final : 117 28,09 22,77 Acasă :
Tur : 46 26,72 22,54 Depl. :
Retur : 71 29,45 22,79 Rep. I
Acasă : 64 28,81 22,79 Rep. a II
Depl. : 53 27,36 22,54
Rep. I : H 14,72 11,22
Rep. a II-a : 40 13.36 11,54

2. DINAMO BUCUREȘTI Final :
Antrenori Ghită Licu și Va- Tur :

lentin Samungi. Retur :
Final : 22 16 2 4 567- 493 56 Acasă :
Tur : 11 722 273 244 27 Depl. :
Retur : 11 9 0 2 294- 249 29 Rep. I :
Acasă : 11 9 1 1 296 244 30 Rep. a II-
Depl, : 11 713 271 249 26
Rep. I : 22 15 3 4 288- 240 55 ♦ R = r
Rep. a II-a î 22 12 2 8 279- 253 48 Ap. = apa

★ ★
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te în Divizia A de baschet masculin

OTEHNICA TG. MURES7
Mai precis, 

ajutorul dat
iv tînără — 
A — a re- 
masculin din 
ima divizie a 
isentă de 14 
le .MJi.nl ju
ma, formația 

izbutit ca, 
itive, să pro- 

comportării 
e în majori- 

susținute în

cesul echipei, 
referim la 
conducerea întreprinderii 
talotehnica (director, Albert 
Kiss), asociația sportivă (pre
ședinte. Viorel Cristea). de 
secția de baschet (președinte : 
Sorin Bonta, vicepreședinte : 
Octavian Suciu), precum și la 
aportul adus de doi pasionați 
susținători ai echipei. 
Fall și Iosif Farkas

AWWWWWWWWWW'

I DUPĂ SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEI"

I (Urmare din pag. 1)

Ianos I

hnica — de la stingă la dreapta, rîndul de sus: 
lente, I. Szabo, M. Szep. V. Pascu, I. Haller, 
sma; rîndul de jos : F. Szabo, I. Lukacs, I, 
mi, S. Albert. M. Chirilă, Al. Takacs.

Foto : Karol SZASZ — Tg. Mureș

I
I

TALENTE EXISTA, DAR CINE LE PROMOVEAZĂ?

de bază for-
Chirilă (fost 

•.iei A), Iosif 
jru Takacs, 
Marton Szep 

; de Vasile 
■cni, Iosif 

, Istvan 
1, Sandor 

tori talentat!

>i ceilalți fac- 
ribuit la suc-
.. ..........

Componenții formației Me- 
talotehnica Tg. Mureș sînt 
hotărîți să aibă o evoluție cit 
mal bună în Divizia A și, după 
ce își vor îmbogăți experiența 
competițională în compania 
celor mai bune echipe ale ță
rii, vor încerca să readucă 
baschetul mureșan în prim- 
plan, așa cum a fost cu ani 
în urmă.

Constantin ALBU, coresp.

ERIOR, SUCCES MERITAT
le cu oricare 
din competi- 
t de văzut 
iu comportat 
lipe din plu- 
ntru aceasta, 
va date 
» pentru 
iele trei

12 5 5 605-529 51
731 295-267 28
524 310-252 23 

0 0 338-247 33
5 5 277-282 18
5 6 309-267 49
2 5 296-262 54

MARE 
șl Pe-

1
1 

.1
15

27,50 24,04
26,81 24,27
28,18 22,45
30,72 22,45
25,18 25,63
14,04 12,13
13,45 11,90

; At. = atac;

Cluj-Napoca,
n această si-
rocentaiul su-
ntului pe te-
ît.

dentă, fapt cu atît mai îngri
jorător, eu cit resursele timi
șorene sînt cu totul altele.

La mijlocul clasamentului se 
situează aceleași echipe ca și 
în ediția anterioară — Știința 
Bacău, Dinamo Brașov și U- 
niversitatea Craiova, în aceas
tă ordine, schimbată însă față 
de anul trecut. Au scăpat de 
retrogradare, dai’ nu fără e- 
moții, Universitatea C.U.G. Cluj- 
Napoca, A.S.A. Electromurcș 
Tg. Mureș și Dacia Pitești, în 
timp ce Relonul Săvinești (ch 
un retur destul de bun) și Mo 
talul Bistrița au părăsit prima 
scenă a țării.

După evoluția, în ansamblu, 
ordinea în clasamentul celei 
de-a XXX-a ediții este fireas
că, Steaua menținîndu-și șl 
consolidîndu-și supremația, di- 
namoviștii bucureșteni înregis- 
trînd un salt de două locuri, 
datorat în special creditului 
mai mare acordat tinerilor. 
Minaur își menține poziția a 
treia, în timp ce „Poli" retro
gradează două locuri, ca ur
mare a evoluției mai puțin 
convingătoare decît în alte e- 
diții ale campionatului. Și în 
partea inferioară a ierarhiei 
ordinea ni se pare firească, 
plusul Relonului în sf'rșit de 
campionat fiind, totuși, insufi
cient pentru menținerea în pri
ma Divizie.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

, Politehnica 
iri : Constan- 
nd Gunesch) 
în actualul 

cial în refu
nd a cîștigaf 
ide, toate pe 
le-a pierdut 
înscrierea a- 
o curbă ac- 
tă este evi-

3MEAZĂ
iei nr. 2, în- 
5,50. Cei inte- 
aspecte de la 
ațiunilor de 
,35, în cadrul 
programul I. 
or fi rctrans- 

același pro- 
îoscute. După 

va rula un 
ivitați să par- 
esați, intrarea

I

Diviziei A, precum și echipa 
studențească din „Regie" — 
care, în pofida poziției sale 
actuale precare din clasament, 
rămîne totuși o formație des
tul de redutabilă, capabilă să 
pună în dificultate pe multe 
dintre colegele sale de între
cere —, cuplajul de miercuri 
avea un gir de valoare și pro
mitea un adevărat recital fot
balistic. Spre satisfacția celor 
prezenți ia stadion, așteptările 
au fost, dc altfel, pe deplin 
confirmate. Ambele meciuri — 
care puteau întruni la fel dc 
bine condiția de ..vedetă" a cu
plajului — ne-au oferit jocuri 
frumoase, de bună calitate, des
fășurate într-un tenipou ridi
cat, cu combinații și acțiuni de 
atac spectaculoase, faze do 
poartă dramatice, goluri aplau
date, chiar și cu ratări caro 
dau, la rindul lor, sarea și pi
perul fotbalului. Normal, par 
tea cca mai mare de contri
buție Ia reușita acestui cuplaj 
au avut-o cele două fruntașe 
ale campionatului, Steaua șl 
Dinamo, care — după cum se 
vede — domină cu destulă au
toritate și competiția nr. 2 a 
fotbalului nostru. Pornind ca 
mari favorite în partidele cu 
Sportul Studențesc și, respec
tiv, Victoria, ele au confirmat 
și miercuri potențialul valoric 
ridicat de care dispun și for
ma bună în care se află, reu
șind să se impună cu relativă 
ușurință asupra partenerelor 
lor. pe care le-au învins la a- 
ceea.șl diferență de două goluri.

Sigur că cele două meciuri 
au avut și perioade de echi
libru în joc, mai ales spre fi
nalul lor, punînd astfel în e- 
vidență și meritele out-sidere- 
lor, care s-au străduit să dea 
favoritelor o 
consistentă și 
facă în mai 
Dar, cum era
în partida din deschidere, nici 
în cea care a urmat, problema 
cîștigătoarei n-a prea fost pusă

îi. cumpănă, atît Steaua, cit și 
Dinamo valorificîndu-si cu 
dezinvoltură șansele.

Ultimul act al „Cupei Româ
niei" 
nică 
din 
tele din 
petiției, 
la ora actuală scena fotbalului 
nostru și care și în campionat se 
mai află încă, cu numai două 
etape înainte de încheiere, în- 
tr-o strinsă luptă pentru titlu.' 
In perspectivă, așadar, o fi
nală 
res, 
cum 
din 
echipe, cu deosebirea că acum 
va fi necesară, totuși, stabili
rea unei cîștigătoare — într-un 
moment de adevărat apogeu al 
acestui sezon fotbalistic intern.

programat pentru dumi- 
iunie. va pune astfel 
față in față finalis- 

ediția trecută a com- 
echipele care domină

26
nou

de „Cupă' de marc inte- 
care se va constitui așa 
a fost și recentul derby 

campionat al celor două

La începutul acestei 
șase orașe — vechi _____
fotbalistice — au găzduit gru
pele zonale ale turneului fi
nal al Campionatului Republi
can de juniori. Șase dintre 
cele 24 de echipe „au mers 
mai departe", în semifinalele 
de la Piatra Neamț și Brașov. 
Aproximativ 400 de jucători 
tineri, dintre care unii mai 
au incă doi ani de juniorat, 
au fost concentrați în 
grupe, au disputat 
meciuri ..tari", deo
sebit de interesan
te. în care acești 
jucători au făcut 
mari eforturi pentru 
etala calitățile pe cs 
au. și nu se poate spune câ 
n-au reușit, cîțiva dintre ei 
impunîndu-se chiar tehnicie
nilor care au considerat că e 
bine și necesar să asiste la 
aceste meciuri. Două exem
ple ni se par a fi mai mult 
decît convingătoare.

In grupa semifinală de la 
Brașov, unde și-au disputat 
întîietatea Dinamo București, 
C.S.M. Reșița și C.S.ș. Olim
pia Piatra Neamț, printre cei 
mai buni jucători s-a numă
rat fundașul central LUPU. 
de la reșițeni, titular al divi
zionarei Bl Cum de nu l-a 
văzut nimeni pînă acum, se 
Întrebau cei prezenți la Bra
șov ?

Mulți jucători de real talent 
au apărut și în grupa semifi
nală de la Piatra Neamț, 
unde au jucat F.C.M. Brașov.

luni, 
centre

Politehnica
Tg. Mureș.

aceste

Iași și Viitorul 
----- A plăcut însă in 

mod deosebit portarul RO
MAN de la Viitorul. Tg. Mu
reș, care n-a primit nici un 
goli Dar nici pe el nu l-a 
văzut nimeni pînă acum, iar 
selecționata ’88 a pierdut me
ciul cu Turcia din prelimina
riile C.E. și din vina porta
rilor. . .

cum să-i vadă cineva 
antrenorii selecționate

lor de juniori NU 
MERG SA-I URMĂ
REASCĂ în cam
pionat. șt, în acest 
sens, un exemplu 

spune absolut totul. In 
timp ce unul dintre antreno
rii federali (Gheorghe Ola) 
este prezent în aceste zile la 
o selecție pentru completarea 
lotului ’89, celălalt antrenor 
coordonator de la acest nivel 
(Gheorglie Staicu) a conside
rat că nu are ce căuta la 
meciurile din acest, final dc 
campionat al juniorilor, ple- 
cînd la Campionatul EuropcanI 

să nu ratăm 
selecționatele 
cum au fost 

... acest sezon? 
Fotbalul nostru a avut, are și 
va avea talente. Numai eă 
ele trebuie căutate cu tena
citate, pregătite cu migală ș« 
promovate cu responsabilita
te. Altfel vor veni alte și alte 
insuccese.

Și atunci? Cum 
calificările cu 
de juniori, așa 
ele pierdute în

Lourențiu DUMITRESCU

POPAS LA CENTRUL DE COPII UNDE A APARUT... HAGI

replică eît mal 
au izbutit să o 

multe momente, 
de anticipat, nici

Centrul de copii și juniori 
al clubului F.C. Constanța, cu
noscut in întreaga țară, este, 
fără doar șl poate, unul dintre 
cele mai productive din cite e- 
xistă in fotbalul românesc. Iar 
numele lui Hagi, Șt. Petcu, D. 
Zamfir, Ignat (pentru a nu a- 
minti decit citeva), stau măr
turie in acest sens. Vorbind de 
marile talente ale Constanței, 
nu-i putem uita pe cei care 
veghează la împlinirea lor ca 
fotbaliști. Unul dintre aceștia 
se numește Iosif Biikossy, cel 
căruia îi revine meritul de a-l 
fi lansat (printre mulți alții) 
pe Gică Hagi. De fapt, dialo
gul nostru a pornit de la în
trebarea : „Pe cînd un nou 
Hagi Iar Biikossy a înce
put prin următoarea 
siune : „Vorbind despre 
ventual nou 
vorbim, mai 
re a fost un 
re, ambiție 
Nefiind înzestrat cu calități fi
zice deosebite, avînd, însă, un 
talent ieșit din comun, Gioă a 
muncit pe rupte și, ceea ce 
merită evidențiat, a rămas la

confe- 
un e- 

Hagi. trebuie să 
întîi. de Hagi, ca- 
model de pregăti
și sîrguinciozitate.

fel 
rea 
obținute".

— Și juniorii de astăzi 
tinuă tradiția ?

— Tocmai aceasta este 
blema. Sînt, mulți dintre 
dotați cu un talent excepțio
nal, as putea spune. Ceea ce le 
lipsește. însă, este dorința de 
a juca. Nu vreau să spun că 
nu le place fotbalul. Dimpo
trivă. II iubesc. Insă le place 
doar partea frumoasă a aces
tuia. în sensul că, pe teren, se 
mulțumesc cu execuții tehnice 
de mare spectaculozitate. Ast
fel, ei lasă de-o parte angaja
mentul fizic. Din 
capitolul dăruire 
destul de prost

— Ne-ați putea 
exemple de tineri 
perspectivă ?

— După părerea mea, sînt 
trei : Marian Puia, Mangrl 
Dumitru, Marius Duda. Pri
mul a fost convocat la lotul 
UEFA ’89. jucînd împotriva 
Portugaliei, la Plopeni. El a 
trecut însă printr-o perioadă 
nefastă, ceea ce a avut drept

de modest o dată 
timpului și cu

cu trece- 
succesele

con-

pro- 
ei,

păcate, la 
în joc stăm
oferi cîteva 
fotbaliști de

I Campionatul speranțelor: O SINGURĂ NECUNOSCUTĂ: LOCUL 3
I
I
I
I
I
I
I

Cum în acest campionat in
teresează doar ce se întîmplă 
în partea lui superioară, o sin
gură necunoscută mai există : 
cine va urca pe a treia treap
tă a podiumului ? Pentru me
daliile de bronz ale întrecerii 
își dispută cu ardoare șansele 
Universitatea Craiova (antre
nor Petre Petculescu) și F. C. 
Argeș (antrenor Mihai Ianov- 
schi), reprezentantele a două 
cluburi care au dat mereu fot
balului de performanță veri
tabile talente. în

Victoria a mers
în victorie și este virtual cîș-

CLASAMENTUL

un finiș

altă succintă con- 
posibil să retro- 
Divizia A echipe

rest
din victorie

tigătoare, iar Dinamo — pier- 
zînd partida cu Steaua — tre
buie să se mulțumească doar 
cu locul secund. Dar, apropo 
de Steaua. Ea are
deosebit, reușind în două me
ciuri să înscrie nu mai puțin 
de 12 goluri !

în sfîrșit, o 
siderație : e 
gradeze din
cu bune clasări la... speranțe. 
Este un argument pentru înti
nerirea loturilor respective în 
perspectiva revenirii cît mai 
repede cu putință pe prima 
scenă.

1. VICTORIA
2. Dinamo
3. Univ. Cv.
4. FC Argeș
5. Steaua
6. Flacăra
7. F.C. Olt
8. Petrolul
S. „Poli" Tim.

10. Oțelul
11. FCM Brașov
12. Corvinul
13. CSM Suceava 32
14. Rapid
15. Sportul Stud. 32
16. SC Bacău
17. A.S.A.
18. „U“

4 73-27 84
3 86-35 77

10 71-35 58
9 58-35 57
9 74-44 51

I. D. M. S. ANUNȚA
tn ziua de 24 iunie 1988. ora 10. vinde prin licitație pu

blică autoturisme diferite mărci, disponibilizate prin 
crețul nr. 277/1979.

Licitația se ține in sala I.D.M.S. din București, Bd. 
gheru nr. 6—8. etaj V. camera 17. sector 1.

La licitații poate participa orice persoană care 
semnează la CEC o garanție de 10% din prețul de 
pere a licitației autoturismului.

Autoturismele se vînd cu plata integrală.
Dosarele de stare tehnică a autoturismelor pot fi 

sultate la întreprinderea deținătoare.
Listele cu caracteristicile, prețurile de începere a 

tației, precum și adresele unde pot fi văzute autoturis
mele sînt afișate Ia următoarele magazine auto-moto-velo- 
sport ale *I.D.M.S. din :

Șos.
Șos.
Șos.

Mihai Bravu 47-49. Bl. P. 16, sector 2 ;
Pantellmon nr. 312, sector 2 ;
Colentina, Bl. 64, sector 2 ;

Bd. Magheru nr. 22, sector 1 ;
Mag. Sport-turism, str. Șocului nr. 53. sector 2;
Bd. Nicolae Bălcescu nr. 36, sector 1 ;

• Mag. auto din str. Valea Cascadelor nr. 24, sector 6. 
Informații suplimentare la telefon 11.39.50 — int. 199.

urmare o vizibilă scădere a 
randamentului. Din fericire, 
toate lucrurile au revenit la 
normal. Toți trei sînt talente 
autentice. Trebuie, însă, să 
muncească pentru a-și valori
fica frumoasele calități. Se im
pune, totodată, o 
sporită din partea

încredere
___  ____ . conducerii 

tehnice a echipei de seniori, 
astfel incit aceste talente (și 
nu numai ele) să nu se piardă.

Nu ne rămîne decit să le 
urăm mult succes.

Paul ZAHARIA

• ȘTIRI • ȘTIRI •
• AZI, PE STADIONUL AU

TOBUZUL, cu începere de la 
ora 17, este programată întîl- 
nirea de baraj pentru promo
varea în Divizia C dintre for
mațiile URBIS și Acumulato
rul (Sectorul agricol Ilfov).
• UNIVERSITATEA CRAIO

VA, 0—3 LA SIBIU! La mij
locul acestei săptămîni, divi
zionara A Universitatea Cra
iova a susținut un joc amical, 
la Sibiu, cu lidera seriei a 
IlI-a a diviziei secunde, F. C. 
Inter, care se poate considera 
de pe acum, în rîndul forma
țiilor din primul eșalon al ță
rii. Gazdele au cîștigat cu sco
rul de 3—0 (1—0), prin golu
rile marcate de Stănescu (min. 
4), C. Zamfir (min. 64) și Bîr- 
san (min. 88). (I. IONESCU,
coresp.).

32 13
32
32
32

12
11
10
11

11 39-35
12 47-45
13 41-45
15 61-50
15 48-62
15 40-51
17 45-73

49
48
45
41
38
37
37

SELECȚIE

LA VIITORUL

BISTRIȚA

32
32

CJ.-Nap. 32

32 28 0
32 24 5
32 18 4
32 17 6
32 14 9
32 15 5 12 60-57 50
32 14 7
32 14 6

6
5
5
7
4

32 12 0 20 48-72 36
8 9 15 41-59 33
9 4 19 29-62 31
9 3 20 32-61 30
6 6 20 27-72 24
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Tragere multiplă
PRONOEXPRES
OLIMPIC 10 IUNIE 1988

M jtrUHiW

BANI.AUTOTURISME,EXCURSII
PESTE HOTARE

O NOUA
OCAZIE!

• AUTOTURISME 
..DACIA 1300“

• EXCURSII ÎN 
R.D. GERMANĂ

• CÎȘTIGURI ÎN 
NUMERAR

efectuează 8 
extrageri. în două 
faze, cu 48 de nu
mere extrase.

Extrageri ..lega- ■ 
te" cite două, cu 
cîștiguri pentru 4 
și 5 numere din 12 
extrase.

STMbAtA.
IUNIE este 
tima zi

PARTICIPARE

18 
UL- 
DE

I

I
£I

CENTRUL 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 se
lecție pentru jucătorii, 
legitimați și nelegitimați, 
născuți în anii 1971 (du
pă 1 august) si 1972, iar 
în zilele de 21, 22 și 23 
iunie, de la aceeași oră, 
pentru jucătorii născuți 
în anii 1973, 1974 șl 1975, 
cu și fără acord de 
transfer.

Elevii admiși la selec
ție vor beneficia de con
diții de școlarizare în 
municipiul Bistrița, caza
re și masă gratuite.

Informații suplimenta
re la telefon 990/12998.

ANUNf
Centrul de Cercetări pen

tru Educație Fizică și Sport, 
cu sediul în București, Bd. 
Muncii nr. 37—39. sector 2, 
scoate la concurs un post 
de analist-programator în 
conformitate cu prevederile 
Legii 2/1971. Relații supli
mentare la telefon 21.55.13.



UN TRUMOS SUCCES AL DINAMOVIȘ1II..OR BUCUHEȘTENI 
LA TURNEUL INTERNATIONAL DE JUDO DIN POLONIA

TURUL CICLIST 
AL ELVEȚIEI

ZURICH, 16 (Agerpres), — 
Etapa a doua a Turului ciclist 
al Elveției, desfășurată pj tra
seul Dubendorf — Zoflngen, a 
fost cîștigată de rutierul elve
țian Werner Stutz, care a par
curs 185 km în 4,49:44. Pe pri
mul loc în clasamentul general 
se află elvețianul Leo Scho- 
nenberger, urmat la 50 s de 
australianul Michael Wilson.

COMPETIȚIE PREOLIMPICĂ DE BASCHET
KUALA LUMPUR, 16 (Ager

pres). — In cadrul Turneului 
preolimpic feminin de baschet 
ce se desfășoară la Kuala 
Lumpur, selecționata U.R.S.S. 
a întrecut cu scorul de 70—66 
(32—35) formația Iugoslaviei. 
Alte rezultate : R. P. Chineză— 
Cehoslovacia 69—65 (41—27) ; 
Bulgaria — Australia 70—59 
(33—37) ț Polonia — Italia 
83—76 (42—29).

După trei zile de întreceri, 
în clasament conduce echipa

CĂLĂREȚI, a ' 

U.R.S.S. 6 p, urmată de for
mațiile Iugoslaviei. Bulgariei 
și Australiei, cu cîte 4 p.

TURNEU DE TENIS
LONDRA, 1® (Agerpres). — Re

zultate înregistrate în turul II al 
Turneului feminin de tenis de la 
Eastbourne (Anglia): Pascale Pa
radis — Helena Sukova 6—1, 6—3; 
Martina Navratilova — Monique 
Javer 6—2, 6—1; Natalia Zvereva
— Claudia Porwik 6—3, 6—0 ;
Claudia Kohde — Elisabeth Siny- 
lie 6—3, 6—0 ; Zina Garrison
— Jo Durie 8—4, 7—6; Pam Shri
ver — Robin White 6—4, 2—6,
6-3.

Echipa de judo a clubului 
Dinamo București, la o săptă- 
mînă după ce sportivii săi do
minaseră ’ autoritar finalele 
Campionatelor Republicane in
dividuale, în cadrul cărora au 
cucerit, reamintim, 6 din cele 
8 titluri, a participat la un 
turneu international de am
ploare desfășurat în localitatea 
poloneză Wroclaw. La această 
competiție și-au disputat întîie- 
tatea nu mai puțin de 19 for
mații din Cehoslovacia, R. D. 
Germană, România și Polonia. 
La înapoiere, antrenorul lacob 
Codrea, care a însoțit echipa 
dinamovistă, ne-a oferit cîteva 
amănunte. Am reținut, mai în- 
tîi faptul că dinamoviștii bucu- 
reșteni au făcut o impresie 
deosebită, cucerind primul loc 
la trei categorii de greutate : 
Stanică Olteanu (ușoară), Ni- 
colae Iosif (mijlocie) și Gheor- 
ghe Diaconu (semigrea) dar 
și alți judoka de la Di

namo București au urcat 
pe podium : Valentin Ga
zon Și Adrian Clinei (ambii 
la categoria grea) s-au situat 
pe locul 3, iar Silviu Lazăr, 
(superușoară), Nicolae Mihu 
(ușoară), Liviu Cîmpeanu (semi- 
mijlocie). Teodor Pop (mijlo
cie) și Traian Codrea (grea) au 
ocupat locul 5.

în clasamentul pe echipe, 
după adiționarea punctelor ob
ținute de fiecare concurent, 
multipla noastră campioană s-a 
situat pe locul I, fiind urmată 
de Lotul olimpic al țării gazdă 
șl de Dynamo Berlin.

Trofeul oferit de organizatori 
celui mai tehnie judoka a re
venit lui Gheorghe Diaconu, 
care și-a învins toți adversarii 
întîlniți prin ippon I Să mai 
notăm că la întreceri a. par
ticipat și Constructorul Miercu
rea Ciuc, semigreul acesteia, 
Iosif Pali, clasîndu-se pe lo
cul 3.

COMPETIȚII, PRONOSTICURI
Cind Jocurile Olimpice bat 

la ușă, în programul compe- 
tițional al călăreților intervine 
„liniștea dinaintea furtunii", o 
liniște tulburată, totuși, de cî
teva competiții de virf, menite 
a oferi repere in discuții și... 
candidați pentru podiumul J.O. 
Astfel de întreceri au fost și 
„Cupele Mondiale" la obstaco
le și dresaj, prima la a X-a 
ediție, cealaltă doar la a IlI-a. 
dar ambele suscitind un inte
res deosebit în lumea echita- 
ției. Interes pornit, pe de o 
parte, de la nevoia firească de 
a vedea ce se mai întîmplă 
nou, care sînt tendințele în 
ceea ce privește pregătirea și 
disponibilitățile de moment, iar 
pe de alta de la întrebarea 
(să-i zicem de simplă curiozi
tate) referitoare la viitorul me
daliat cu aur al Olimpiadei, 
și aceasta cu atit mai mult cu 
cit, pînă în prezent, de la în
ființarea celor două competiții, 
nici unul dintre ciștigătorii lor 
nu au urcat pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului ! In ace
lași timp, în disputa pentru 
cucerirea trofeului „Cupei 
Mondiale" observatorii mai 
sesizează că, la obstacole, spor
tivii din „noul continent" de
țin o supremație evidentă cu 
9 victorii (dintre care 3 apar
țin amazoanelor) din 10, în 
timp ce la dresaj daneza Anne 
Jensen și elvețiană Christine 
Stiickelberger au făcut ea ba
lanța să încline decisiv în fa
voarea călăreților europeni.

Anul acesta, așadar, a fost 
rlndul canadianului Ian Mi- 
lar șl, din nou, a Christinei 
Stiickelberger de a învinge. 
Nici unul, nici celălalt la pri
ma tinerețe, da<- Jemonstrînd 
încă o dată că în călărie per

• PE SCURT •
ATLETISM • La Lucerna, 

campionul mondial Werner 
Giinthoer (Elveția) a cîștigat pro
ba de aruncarea greutății, cu 
performanța de 21,63 m. • Dis
putat la Halle, meciul dintre se
lecționatele de juniori ale R. D. 
Germane și U.R.S.S. s-a încheiat 
cu scorul general de 207—203 p în 
favoarea sportivilor sovietici.

Cele mai bune rezultate din 
concurs au fost obținute de Ka
ren Forkel (R.D. Germană) 63.90 
m la aruncarea discului și Elena 
Elesina (U.R.S.S.) 1,97 m la înăl
țime.

BASCHET • Competiția mas
culină desfășurată în orașul po
lonez Koszalyn s-a încheiat cu 
victoria selecționatei Poloniei 6 
p, urmată de formațiile Ungari
ei 5 p, R.P. Chineze 4 p și R.F. 
Germania 3 p. în ultima zi a 
turneului s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Polonia — R.P. 
Chineză 98—87 (51—45)• Ungaria
— R.F. Germania 81—66 (43—35)
• La Caracas, echipa braziliană 
Monte Libano a întrecut cu sco
rul de 108—75 (41—32) formația
argentiniană Cordoba.

CICLISM • Prima etapă a 
cursei ce se desfășoară în Fran
ța a revenit la sprint rutierului 
vest-german Andreas Kanes, în
registrat pe distanța de 99,700 km 
în 2h 32:58. Pe locurile următoa
re. în același timo cu învingăto
rul, au sosit olandezul Arjan 
Jagt și italianul Ettore Pastorelli.

hochei PE iarba • în pri
ma zi a competiției masculine 
de la Nairobi, selecționata Pakis
tanului • a întrecut cu 4—1 (2—0) 
formația U.R.S.S., iar reprezen
tativa Indiei a învins ctl i—o 
(1—0) echipa Kenyei.

VOLEI • Turneul internațio
nal masculin de la Fujisawa a 
fost cîștigat de Japonia, care a 
întrecut.. în meciul decisiv. cu 
3—1 (8—15. 15—12, 15—6, 15—11)
echipa Cubei. 

formanțele mari vin mal tîr- 
ziu, că pentru pregătirea unui 
cal de valoare trebuie ani în
delungați de muncă.

in așteptarea, deci, a con
fruntărilor sub semnul „celor 
cinci cercuri", specialiștii echi- 
tației fac fel și fel de presu
puneri în ceea ce privește vii-

Christine Stiickelberger — 
marea campioană a dresajului. 
torit medaliați — părerea că 
franțuzoaica Margit Otto Cre- 
Pin poate fi, la dresaj, viitoa
rea campioană, deși n-a fost 
prezentă printre finalișții „Cu
pei Mondiale", își face loc cu 
insistență —, dar cîte din pro
nosticuri se vor adeveri ? Greu 
de spus, atîta timp cit mai toa
te edițiile, fără excepție — nu 
trebuie omisă nici „Cupa Mon
dială" — au adus în fruntea 
ierarhiei sportivi care s-au. a- 
flat, pînă atunci, în umbra fa- 
voriților: Oricum, disputele că
lăreților vor reconfirma, așa 
cum au făcut-o de fiecare da
tă, spusele prozatorului Geo 
Bogza : „Caii, cei dintîi, au 
dat omului aripi, dezlănțuin- 
du-i fantezia, sădind în inima 
lui dorința nebună de a zbura 
pînă la stele".

Emanuel FÂNTÂNEANU

RECORDURILE" LUI ZOFF
Echipa de fotbal Juventus din Torino, 

una dintre eels mai bune formații ita
liene, n-a mai reușit de cîțiva ani să 
cucerească titlul de campioană, deși, în
tre altele, a făcut însemnate eforturi 
pentru a legitima jucători de prima 
mină. Și, ca de obicei în astfel de ca
zuri, a urmat divorțul de antrenor. Ni
mic mai firesc. A fost nevoie deci de 
un altul ! A circulat cu insistență zvo
nul că acesta ar fi Gigi Maifredi, de la 
Bologna, dar n-a fost așa. Cel ales a- 
vea să fie., fostul portar al Juventus-u- 
lui. Dino Zoff ! Acesta (n. la 28. II. 
1942) a început să practice fotbalul în 
1961 la Udinese. După doi ani a trecut, 
pentru patru sezoane, la Mantova, apoi 
pentru cinci ani la Napoll și din 1972 
a devenit portarul torinezilor. La Juven
tus, Zoff a jucat consecutiv în 330 de 
meciuri, cîștigînd de șase ori campio
natul Italiei, o dată cupa națională și o 
dată Cupa UEFA. Fapt interesant că 
în cele 11 ediții de campionat, cît, a fost 
portarul luî „Juve“, n-a fost niciodată 
înlocuit ! în primul sipi an la această e- 
chipă a realizat un record de 903 minu-

te... fără să fi primit gol ! In națională, 
Zoff a evoluat de 112 ori, avind și aici 
un record de 1143 de minute fără gol ! 
A făcut parte din echipa campioană 
mondială în 1982. A abandonat fotbalul 
în iunie 1983. la această decizie contri
buind, poate, și golul primit, de la Bo- 
loni, pe stadionul bucureștean „23 Au
gust" (România — Italia 1—0). A deve
nit, pentru un timp, antrenor al porta
rilor la echipa națională, iar din 1986 
a răspuns de pregătirea echipei olim
pice a Italiei (5 victorii și 3 egaluri) ca
lificată pentru turneul final al J.O.

Acum, Zoff revine în mijlocul foș
tilor săi colegi de la „Juve" cu care a 
cunoscut atîtea bucurii, hotărît să ob
țină și alte satisfacții, dar de această 
dată ca antrenor al „alb-negrilor". Suc
ces, Dino !

DRUMUL LUI SCHUMACHER
Un alt portar, vest-germanul Harald 

Schumacher care a făcut să- curgă cer
neală tipografică în jurul numelui său 
(vă mai amintit! poate de accidentarea 
înaintașului francez Batiston, la C.M. 
din Spania) după ce a plecat de la F.C.
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CAMPIONATUL EUROPEAN-ÎNTRE VICTORII Șl ÎNFRÎNGERI
FRANKFURT PE MAIN, 16 

(prin telefon, de la trimisul nos
tru special). Pe marile scene ale 
Iul „Euro ’88", joi a fost zi de 
odihnă, dar comentariile conti
nuă. Iată diverse opinii culese 
de pe „banca ziariștilor". • BE
CKENBAUER, antrenorul „ll“-lui 
vest-german: „Echipa noastră a

IRLANDA - U.R.S.S. 
1-1 (1-0)

Miercuri seara, la Hanovra, 
în partida Irlanda — U.R.S.S., în 
care echipa lui Lobanovschi 
pornea ca mare favorită, după 
victoria asupra Olandei, s-a pro
dus o mare surpriză. Nu atit 
prin faptul că irlandezii au ob
ținut un rezultat de egalitate, cit 
prin calitatea jocului pe care 
l-au prestat, un joc de zile mari, 
în care fotbaliștii sovietici au 
fost dominați. Rezultatul nedrep
tățește echipa lui Jackie Charl
ton, care, după ce a ratat o 
imensă ocazie, la 1—3 (min. 78, 
Aldridge, voleu de la cîțiva me
tri), s-a văzut egalată.

Partida a început cu atacurile 
irlandezilor. R. Houghton s-a și 
aflat singur în fața lui Dasaev, 
care a avut un mare merit în... 
amînarea deschiderii scorului. 
Golul a căzut în min. 38. Arun
care lungă de la margine și șut 
din voleu, cu stîngul, impara- 
bil, executat de mijlocașul WHE
LAN. Irlandezii au mal avut șl 
alte ocazii (șut bombă același 
Whelan). A urmat o impetuoasă 
pătrundere Mihailicenko (min. 
50), dar cei care scapă eu fața 
curată sînt tot coechipierii lui 
Dasaev, în urma plonjonului „la 
sacrificiu" al portarului în pi
cioarele lui Galvin (min. 58). 
Fotbaliștii sovietici au egalat în 
min. 74, prin PROTASOV, în ur
ma unui rapid schimb de mingi 
cu Belanov.

Arbitrul spaniol Aladren a con
dus formațiile:

U.R.S.S. î Dasaev (min. 70 Cea- 
nov) — Sulakvelidze (min. 46 
Goțmanov), Hidiatulin, Kuznețov, 
Demianenko — Aleinnikov, Mi
hailicenko, Zavarov, Raț — Be
lanov, Protasov.

IRLANDA; Bonner — Morris, 
McCarthy, Moran, C. Houghton 
— R. Houghton. Whelan, Sheedy, 
Galvin — Stapleton (min. 82 
Cascarino), Aldridge. 

jucat mai bine decit în meciul 
cu Italia, dar acum ne așteaptă 
o partidă foarte grea, cu Spania. 
Apropo de aceasta, nu pot uita 
că acum patru ani, la C.E. din 
Franța, Spania a învins R.F.G. 
cu 1—0. • Antrenorul „Squadrei 
azzurra", VICINI : „Sincer să fiu 
mi-a fost frică de jocul cu spa
niolii, care evoluaseră la un ni
vel ridicat cu danezii. Cred că 
jucătorii mei au arătat, din nou, 
o bună valoare și că am obținut 
o victorie meritată a MUNOZ, 
antrenorul reprezentativei Spa
niei: „Ah, dacă Butragueno n-ar 
fi ratat, la 0—0, două ocazii uri
așe, n-am fi avut probleme și 
am fi cîștigat. Oricum, meciul 
nostru, de marți, a fost indiscu
tabil cel mai bun din grupa A". 
• PIONTEK, conducătorul teh
nic al echipei daneze: „Pentru 
noi calificarea a fost ratată. Am 
fost învinși fără drept de apel, 
dar după două grave greșeli de 
apărare. Cu Italia ne vom apăra 
sportiv șansele. Pentru viitor va 
trebui să renunț la unii dintre 
jucătorii mai virstnlci*  • An
trenorul ,, portocaliilor", MICHELS,

SITUAȚIA
Cu meciurile de miercuri, din 

grupa B, s-au încheiat, în fapt, 
primele două etape ale turneu
lui final al lui „Euro ’88“. După 
ziua de pauză de ieri, urmează 
acuim două zile cu jocuri decisi
ve pentru ultimul act al compe
tiției, partidele din grupe desiă- 
șurîndu-se, din motive lesne de 
înțeles, exact la aceeași oră.

Vineri, în grupa A, la Miin- 
chen se întîlnesc R.F. Germania
— Spania, iar la Kdln are loc 
partida Italia — Danemarca. Teo
retic, primele formații sînt fa
vorite In meciuirile de azi (ora 
21,15 — București), ele străduin- 
du-se nu doar să obțină victoria, 
ci și scoruri cît mai mari, clasa
mentul urmînd a fi decis de go
laveraj, implicit și poziția pentru 
întilnirile semifinale.

înaintea partidelor de astăzi 
clasamentul grupei A arată ast
fel : .
1. R.F. Germania 2 110 3—1 3
2. Italia 2 110 2—1 3
3. Spania 2 10 1 3—3 2
4. Danemarca 2 0 0 2 2—S «

Jocurile din grupa B vor avea 
loc sâmbătă (de la ora 16,30 — 
București), ia Frankfurt : Anglia
— U.R.S.S., la Gelsenkirchen: Ir- 

nu-și poate stăpînl bucuria: „Nu 
credeam să-i învingem pe englezi 
la două goluri diferență, dar 
cred că am meritat victoria. Nu?"
• ROBSON, antrenorul englez, 
este vădit afectat: „Ne-a lipsit 
din nou șansa. Acum sîntem eli
minați, ceea ce pune în discu
ție și rămînerea mea la condu
cerea tehnică a echipei engleze".
• CHARLTON: „Cred că echipa 
Irlandei se va califica pentru se
mifinale. Oricum, este cel mai 
mare succes din istoria fotbalu
lui irlandez". O LOBANOVSKI, 
antrenorul echipei sovietice: 
„Sînt mulțumit de rezultat. Cred 
că jocul cu Anglia va fi greu, 
deoarece sînt convins că insularii 
nu vor să părăsească turneul fi
nal fără vreun punct. Fiind ac
cidentat, probabil că nu-1 voi 
putea folosi pe portarul Dasaev. 
Este bine că pînă la joc mai sînt 
totuși două zile". Așadar, după 
două etape cu victorii și înfrîn- 
geri, cu bucurii și amărăciuni, 
Campionatul European va conti
nua cu același mare interes.

Ion OCHSENFELD

DIN SERII
landa — Olanda. Evident și aces
te partide au o miză deosebită, 
deoarece și aici, exceptând An
glia, în imposibilitate de a se 
mai putea califica pentru semifi
nale, ca și Danemarca, în grupa 
A, celelalte speră și, în con- 
secință, luptă !

Clasamentul 
doua :

după etapa a

1. Irlanda 2 1 1 ft 2—1 3
U.R.S.S, 2 110 2—1 3

3. Olanda 2 10 1 3—2 2
4. Anglia 2 0 0 2 1—4 0

Reamintim că., în cazul a două
sau trei echipe aflate la egalita
te de puncte, clasamentul se al
cătuiește în funcție de: diferen
ța de golaveraj, numărul mai 
mare de goluri înscrise, victoria 
directă și... prin tragere la sorți.

în semifinale, marți, Ia Ham
burg, și miercuri la Stuttgart, se 
vor întâlni : 1 A — 2 B, respectiv 
2 A — 1 B. învingătoarele din se
mifinale vor juca finala, la 23 
iunie, Ia Milnchen. Ce-ați zice 
dacă în ultimul act al competi
ției se vor întîlni din nou for
mațiile care au inaugurat la 10 
iunie turneul final, adică R. F< 
Germania și Italia?

Illltlllllllllllllllllllll/'ji

IKiiln, se pare că nu chiar în bună regu
lă, la Schalke 04, acum a decis să nici 
nu mai joace în Bundesliga. Aceasta nu 
înseamnă însă că Schumacher a 6pus 
adio activității fotbalistice competițio- 
nale. Nu! Dimpotrivă, el dorește să mai 
joace încă cel puțin doi ani, adică atît 
cît prevede contractul său cu clubul în 
care urmează să activeze... Fenerbahce 
din Istanbul I

GRUPELE OLIMPICE, PE CRITERIUL 
GEOGRAFIC

F.I.F.A. a anunțat zilele trecute că 
pentru alcătuirea celor patru grupe ale 
turneului olimpic de la Seul, nu va pro
ceda la criteriul capilor de serie. Cele 
16 naționale olimpice vor fi repartizate, 
prin tragere la sorți. în cadrul a patru 
grupe, însă, după un anume criteriu 
geografic care va avea în vedere ca în- 
tr-o grupă să nu se afle cite două echi
pe din același continent. Soluția aleasă 
e bună. Nu știm însă cum se va proce
da în cazul celor... cinci formații euro
pene (R.F. Germania, Italia, Suedia, 
U.R.S.S. șl Iugoslavia) ? Celelalte echi
pe sînt : Argentina, Brazilia. Mexic. 
S.U.A., Nigeria, Zambia, Tunisia. Aus
tralia, Irak, R.P. Chineză și Coreea de 
Sud.

Rubrică realizată de Romeo VILARA
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