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COMPETIȚII Di MASA
Pt ARENELE TELEORMANENE

Proletari din toate țările, uniți-vă !

„Festivaiul sportului muncitoresc**

A intrat în tradiția activi
tății sportive de masă din Te
leorman ca, la fiecare început 
de vară, să fie organizat „Fes
tivalul 
Prima 
și de 
mărul 
cut de . .
te 23 000 oameni ai muncii în 

, etapa de masă a competiției, 
care au susținut și trecut pro
bele Complexului polisportiv 
„Sport și Sănătate". Această 
manifestare sportivă, care an
grenează pe iubitorii exercițiu
lui fizic și sportului din între
prinderile și instituțiile jude
țului, este organizată de Con
siliul județean al sindicatelor, 
C.J.E.F.S., Comitetul județean 
al U.T.C. și redacția ziarului 
„Teleormanul".

întrecerile se desfășoară la 
fotbal, popice (f+b), șah (f+b), 
tenis de masă (f+b) șl volei 
(b), începînd cu etape pe sec
ții și ateliere, pe asociație 
sportivă, pe localitate și sfîr- 
șind cu etapa județeană.

La ediția 1988, pentru modul 
în care au desfășurat etapa 
de masă, merită evidențiate 
I.P.T.E. Alexandria, Fabrica de 
țevi sudate Zimnicea, I.M.M.R. 
Roșiori, Combinatul chimic Tr. 
Măgurele. La etapa pe locali
tate, numai în Alexandria au 
fost antrenate 16 unități. La 
etapa pe județ, desfășurată la 
Alexandria, au participat re
prezentative din toate localită
țile urbane ale Teleormanului,

sportului muncitoresc", 
ediție a avut loc în 1978 
atunci, an de an, nu- 
participanților a cres- 

la aproape 12 000 la pes-

pe primele locuri clasîndu-se 
în ordine : Schela Videle, ( 
I.P.T.E. Alexandria, I.A.A. A- « 
lexandria la volei ; Schela Vi
dele, I.P.T.E. Alexandria, 
I.E.L.I.F. Nanov. I.M.E. Tr. Mă
gurele. I.A.A. Alexandria. Țevi 
sudate Zimnicea la fotbal ; în
treprinderea de rulmenți A- 
lexandria, I.A.A. Alexandria, 
Schela Poeni la șah ; I.A.A. 
Alexandria, I.P.T.E. Alexan
dria, C.I.C. Tr. Măgurele la 
popice. în clasamentul general, 
primul loc și trofeul au reve
nit celor dc la I.A.A. Alexan
dria, urmați de I.P.T.E. și 
Schela Videle;

De-a lungul competiției s-au 
evidențiat, prin spirit organiza
toric, care a contribuit și la 
rezultatele bune ale unităților 
respective, mai mulți activiști 
sportivi, dintre care amintim 
pe Romică Safta (Schela Vi
dele), Constantin Prunaru 
(I.P.T.E. Alexandria), Ștefan 
Bălteanu (C.I.C. Tr. Măgure
le), Nieolae Stănescu (I.E.L.I.F. 
Nanov), Bebe Stănculeț (Țevi 
sudate Zimnicea), Gheorghe 
Rușorean (I.A.A. Alexandria), 
Nieolae Macavei (I.P.T.E.), Mi
hai Marin (O.G.A. Alexandria) 
și multi alții.
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Duminica trecută, în județul 
Teleorman, mal precis la Tr 
Măgurele, a avut loc prima 
ediție a crosului popular „Pe

Florin DUMITRU. coresp.

(Continuare în pag 2-3)
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în ziua a doua a „Internaționalelor" de atletism

1,97 m LA ÎNĂLȚIME,
RECORD MONDIAL DE JUNIOARE EGALAT!

ALINA ASTAFEI

• 9 noi recorduri naționale, 
în ziua a doua a Campiona

telor Internaționale de atle
tism ale României am avut 
bucuria să înregistrăm noi 
performanțe de mare valoare, 
unele care se înscriu chiar în 
fruntea „topurilor" mondiale' 
ale sezonului (în special la ju
niori).

Astfel, vicecampioana mon
dială (Atena, 1986) și europea
nă (Birmingham, 1987) de ju
nioare la săritura în înălțime, 
Alina Astafei, a scris încă o 
pagină frumoasă în istoria atît 
de minunată a acestei probe 
în atletismul nostru. Aliată in 
întrecere directă cu proaspăta 
deținătoare a recordului lumii 
de junioare, sovietica Elena 
Elesina, talentata noastră re
prezentantă nu numai că și-a 
dominat net partenerele de 
concurs, ci a șl reușit o per
formanță excepțională, trecînd 
— din prima încercare — peste 
ștacheta înălțată ia 1,97 m. rezul-

dintre care 7 de juniori mari
tat care se traduce prin record 
mondial egalat. Avînd în ve
dere că la încercările avute la 
înălțimea de 2,00 m — „grani
ța de vis" a oricărei săritoare 
— Alina a fost — în special la 
a doua tentativă — foarte a- 
proape de reușită, sîntem con
vinși că „zborul" ei nu se va 
opri aici. Iar cel mai nimerit 
prilej pentru o performanță și 
mai bună este, fără îndoială, 
apropiatul „examen" al Cam
pionatelor Mondiale de la Sud-

pentru întrecerile mondiale ale 
juniorilor, de la sfîrșitul lunii 
viitoare, se înscriu și „cifrele" 
de excelentă valoare obținute 
de semifondistele Cătălina 
Gheorghiu — 2:90,65 la 800 m, 
Doina Homneac
1 500 m) și Ana 
(sîmbătă, la 1500 m)

Pentru că sintem la capito
lul „atletism juvenil", se cuvi
ne să menționăm că la actuala 
ediție a „Internaționalelor" 
s-au corectat 7 recorduri de 
juniori mari: Oaidă — de două 
ori la 110 mg (sîmbătă). Mu-

(3000 m și
Pădurean

in prima fțrupfi valorică la volei (iii)

ECHIPELE FAVORITE, ÎNVINGĂTOARE

Atacă puternicul trăgător 
iovean Schoberl, dar și bloca
jul campionilor (in imagine 
Pițigoi si Pentelescu) este la 

post...
Foto : Aurel D. NEAGU

Timp de trei zile, ia Arad

„CUPA VOINȚA" 
LA CICLISM

O nouă verificare a poten
țialului cicliștilor noștri frun
tași în vederea Campionatelor 
Balcanice de luna viitoare va 
avea loc pe șosele din împre
jurimile municipiului Arad. 
Prilejul îl oferă cea de-a doua 
ediție a „Cupei Voința" la ci
clism. Și-au anunțat participa
rea rutieri din secțiile Dina
mo, Steaua și I.M.G. din Bucu
rești, Metalul Plopeni, Electro- 
mureș Tg. Mureș, Torpedo 
Zărnești, CIBO Brașov, precum 
și echipele Voința din Bucu
rești, Arad și Cluj-Napoca. 
Participă, de asemenea, compo- 
nenții loturilor naționale de 
seniori și juniori. Iată pro
gramul :

• joi, 23 iunie, etapa 1, fond 
160 km, start ora 9,30. Arad — 
Sebiș și retur ;

O vineri, 24 iunie, etapa a 
doua, semifond 60 km, start 
ora 18, pe un circuit din cen
trul Aradului ;

• sîmbătă, 25 iunie, etapa a 
treia, contratimp Individual, 
20 km, start ora 9.30. pe șo
seaua Arad — Va~iaș.

Ședința tehnică va avea loc 
miercuri, 22 iunie, ora 18, la 
campingul Subcetate.

Ieri. în Capitală 
Si la Brașov, s-au 
desfășurat partide
le rundei a doua a 
penultimei etape 
din cadrul cam
pionatului mascu
lin al primei di
vizii de volei (gru
pa I valorică). 
Favoritele au rea
lizat din nou vic
torii clare...

STEAUA BUCU
REȘTI — UNIVER
SITATEA C.F.R, 
CRAIOVA 3—0 (8. 
11. 11). Raportul 
de forte dintre 
lideră si ocupan-

3 s-a menținutlocului _____
același și în partida a doua, 
craiovenii realizînd tot o me-

die de 10 punote pe set. Jocul 
a început într-o notă de echi
libru (la oaspeți Horfaș avînd 
cîteva notabile reușite), dar în 
continuare steliștii, cu fantezie 
dirijați în atac de Petre Io- 
nescu, au semănat derută în 
ambele linii ale apărării ad
verse, punctînd din combinații 
variate, alternate cu atacuri în 
forță, din pase înalte. Și în 
setul secund cnaiovenii au în
ceput bine (conduc-înd chiar cu 
5—1 și 7—5), ca urmare a creș
terii vizibile a randamentului 
lui Schoberl, în ambele faze, 
dar mai cu seamă în atac, com
partiment în care avea să se 
dovedească, pînă la sfîrșit, cel 
mai puternic și eficient. Ste
liștii s-au reconectat, însă,

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2—3)

Alina Aslafci deasupra ștachetei recordului lumii la junioare 
Foto : Aurel D. NEAGU

bury, din Canada, unde eleva 
apreciatului antrenor Constan
tin Dumitrescu vizează, cu în
dreptățite șanse, medalia din 
metalul cel mai strălucitor! I-o 
dorim din toată inima !

Pe aceeași linie, a rezultate
lor ce ne dau raari speranțe

gur
rii)
mg,
caru — 21,39 Ia 200 m și Mioa-

Mateescu — 51.32 (în se- 
și 51,22 (în finală) la 400 
Alina Astafei, Daniel Cojo-

Andi VILARA
(Continuare in pag. a 4-a)

REZULTATE SCONTATE
LA LUPTE GRECO-ROMANE

Ronmi PI LOCURI fRUNTAȘf LA AIBINA
S-a încheiat puternicul tur

neu internațional de box de la 
Albena (au participat pugiliști 
din 12 țări), la care țara noas
tră a fost reprezentată de 6 
sportivi, conduși de antrenorul 
Relu Auraș. Rudei Obreja a 
cîștigat la cat. mijlocie-mică, 
întrecîndu-1 în finală (ab. I) 
pe Olesch (R.D. Germană). Ju
niorul Mihai Nițulescu s-a cla
sat pe locul secund la cat. 
semimijlocie (p.p. Mehnert — 
R.D. Germană). La aceeași ca-

gorie, Francisc Vaștag a fost 
frustrat de victorie' în semifi
nala cu Sobra! (Canada), fiind 
sancționat gratuit cu două a- 
vertismente de către arbitrul 
de ring Wolf (R.D. Germană). 
Daniel Dumitrescu s-a clasat 
pe locul secund Ia cat. semi- 
ușoară (p.p. Ciuprenski — Bul
garia), iar Giani Gogol pe lo
cul 3 la ușoară. Rudei Obreja 
a primit trofeul atribuit celui 
mai tehnic boxer al turneului.

BUCUREȘTI. Meciuri frumoa
se, de bun nivel tehnic, aplauda
te cu însuflețire de puținii 
spectatori prezenți în Sala Di
namo. Cam așa s-ar putea 
aprecia, în ansamblu, reuniunea 
celor patru formații 
și Turbomecanica ~ 
lectrometalurgistul 
Prahova Ploiești 
disputat întîietatea 
ceste! etape. Multipla campioa
nă a țării, Dinamo (antrenori : 
Ion Cernea și Nieolae Martines- 
cu), era, firește, favorită, cu toa
te că mulți dintre titularii săi 
au fost înlocuiți cu luptători 
tineri. în meciul inaugural, s-au 
întîlnit Electrometalurgistul și 
Prahova. La primele două cate
gorii, formația din Băilești a 
luat avantaj de 2—0, după ce 
Ion Păușescti l-a învins la punc
te (19—14) pe Alexandru Pândele, 
în limitele categoriei 48 kg. iar 
Nieolae Purcheci a dispus, tot la 
puncte (8—3), de Stelian Drăcea. 
în continuare, ploieștenii au re
dus din handicap, Tudorel Cris- 
tea, la cât. 57 kg, invingîndu-1 
prin tuș pe Mircea Știrbu. După

Dinamo
București, E-

B aii ești și 
— care și-au 
în cadrul a-

meciul de la cat. 62 kg (Florin 
Diaconescu b. abandon Ion Ne- 
goiță), Electrometalurgistul s-a 
detașat la 3—1. Dar. în replică, 
la următoarele două categorii au 
Ieșit învingători ploieștenii, care 
au restabilit egalitatea. La ulti
mele patru categorii, punctele 
au foșt împărțite șl astfel intîl- 
nirea s-a încheiat la egalitate: 
5—5. Punctajul tehnic a fost fa
vorabil însă echipei din ploiești, 
cu 23—17.

în meciul următor s-au aflat 
față în fată Dinamo și Electro
metalurgistul. Spre meritul lor, 
băileștenil nu au ținut seamă 
de faima adversarilor, încercîn- 
du-și șansele cu mult curaj. Nu
mai că el nu puteau, realmente, 
să treacă de Nieolae Oniga, Iu
lian Mavlea sau de Aurel Glonț 
și, în final, au pierdut cu 2—7 
(partida de ta cat. 74 kg a fost 
amînată).

Costin CHIRIAC

(Continuare în pag 2-3)

•••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••a

Orașe mici, ambiții mari

Cimpulung-Muscel:
Ulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Să tot fie două-trei decenii de tind că
lătorul sosit la Cîmpulung Muscel era 
întâmpinat în fața gării de trăsuri cu bă- 
trîni birjari gata să străbată, de la un 
capăt la altul, drumurile pietruite ale a- 
cestei localități de munte, vînturată, în
coace și în colo, de tot felul de vînzători 
ambulanți. Acum, însă... Străzile au fost 
asfaltate și ele te poartă prin noile car
tiere de locuințe, deosebit de pitorești 
prin stilul lor arhitectonic, sau spre im
punătoarele unități industriale și diverse
le edificii culturale. Cine oare și-ar fi 
putut imagina, în trecutul nu prea înde
părtat, că în acest mic oraș se vor pro
duce automobilele ARO, mult apreciate 
peste hotare, o bogată gamă de fibre sin

••••••

BAZE SPORTIVE PENTRU PREZENT Șl VIITOR
tetice și diferite materiale de construc
ții ? Și, să nu uităm, la toate acestea se 
adaugă Combinatul minier, întreprinderea 
de prestări servicii, diverse cooperative 
meșteșugărești, o stațiune pomicolă, un 
I.A.S. si un C.A.P.. toate avînd o in
fluență pozitivă asupra nivelului de trai 
al harnicilor oameni de aici. Un exem
plu edificator in acest sens îl reprezintă 
construcțiile de locuințe, care au cunos
cut, cu precădere în ultimul timp, o vigu
roasă dezvoltare, dindu-se în folosință 
peste 10 000 de apartamente in blocuri și 
ridieîndu-se alte aproape 15 000 de case 
noi.

Peisajul tonic al vieții orașului este în
tregit si da construcțiile sportive, pe care

pulsează o intensă activitate competițio- 
nală de masă și de performanță. în urmă 
cu 20 de ani, își aduce aminte primarul 
urbei. Ion Ghizdavăt, om de prin partea 
locului, erau doar două asociații sportive, 
fiecare avînd cite un teren de fotbal. în 
prezent. în structura organizatorică a 
sportului din acest oraș figurează un club 
teritorial cu secții afiliate la federațiile 
de atletism, box și judo, un club sportiv 
școlar, unde cei mai talentați elevi se 
pregătesc să devină performeri de nădej-

Traian IOANIȚESCU

(Continuare tn pag 2—3)



In „Cupa României44 la tir VOINȚA GALAȚI (f) Șl ELECTROAAUREȘ (m).*
RULMENTUL BIRLAD Șl T.C.

0 PERFORMANȚA REMARCABILA LA TALERE
Intrecerile din cadrul „Cupei 

României" la tir, constituind o 
ultimă mare repetiție în vede
rea apropiatelor confruntări 
internaționale organizate în 
țară („Cupa Țărilor Latine și 
Greciei". „Marele Premiu Car- 
pați" la talere șl Campiona
tele internaționale ale Româ
niei), s-aii încheiat sîmbătă, la 
Dinamo, cu probele de pistol 
a.c.

Dincolo de bunele rezultate 
obținute de junioarele Simona 
Ball (Dinamo), Gabriela Dobri- 
că (C.C.S. 1 Buc.), Cristina AI- 
dea (C.S.U. Brașov) și de ju
niorii Marius Berechet (Dina
mo), Teodor Constantin (Olim
pia), Toma Sarkozi (Steaua), 
care au reușit să se califice 
în ...finalele seniorilor, trebuie 
relevat noul record național — 
140 t — realizat de Doina 
(Olimpia) Ia trap-talere 
chiul record 119 t. îi 
ținea).

REZULTATE TEHNICE.
60 f„ seniori i 1 
(Steaua) 674,2 p (573+101,2), 2. 
Marius Berechet (Dinamo) 664,2 p 
(567+97,2), 3. Octavian Vișan
(Dinamo) 660,6 p (561 + 99,6), 4.
Ștefan Biolan (C.S. Teleorman)
656.9 p, 5. Teodor Constantin 
655,1 p, 6. Gheorghe Constantin 
655,1 p (ambii, Olimpia). 7. Cătă
lin Juncu 650 p, 8. T. Sarkozi
648.9 (ambii Steaua) ; senioare i
1. Mari» Macovei (Di namo) 469,5 p 
(376+93.5), 2. Elena Taciuc (Stea
ua) 468,2 p (371+97,2), 3. Elena

Păun 
(ve- 

apar-

pistol
. Leonard lonașcu 

p (573+101,2), ‘

Ene (Dinamo) 465,6 p (368+97,6),
4. Simona Ball (Dinamo) 461,9 p,
5. Cristina Aldea (C.S.U. Brașov) 
460,1 p, 6. Gabriela Dobrică 
(C.S.S. I Buc.) 459,2 p, 7. Ma
riana Elefteride 459,2 p, 8. Simo
na ștefan 458 p (ambele steaua); 
pușcă 3X20 t I 1. Ana Leț 656 p,
2. Camelia Dlaconu 654 p (ambe
le A.S.A. Metalurgica Oradea),
3. Nlcoleta Dragomir 554 p ; ta
lere, trap, seniori I 1. Florin 
Baban 216 (191+24), 2. Titu Vlă- 
dolarau 205 (181+24) (ambii Olim
pia), 3. V. Antonescu (Steaua) 
199 (175+24) ; juniori l 1. Cris
tian Stoian (Steaua) 140, 2. V. 
Gudaș (C.S. Bala Mare) 107, 3. A. 
Groșan (C.S.B.M.) 102 ; senioare :
1. Doina Păun 120, 2. ’* '
tolu 110, 3. D. Apetroa!
te trei, " .’F 
Elena Ujeniuc 118,
sescu
(toate 
niorl : 
Mare) __ , ____
man (Vinătorui Timișoara) 220 
(195+25), 3. Marin Matei (Steaua); 
juniori : 1. Ovidiu Sipoș (Steaua) 
143, 2. F. Iepan (Vinătorui Tim.) 
136,3, 4. Sorin Corbus, M. Gheor
ghe (ambiii Steaua) 125 ; senioa
re : 1. L. Moldovan (C.S. Arad) 
127, 2. M. Andrei (Constructorul 
Alba Iulia) 124, 3. L. Mihaiu
(C.S. B. Mare) 110 ; clasamente 
pe secții, pistol : 1. Steaua
2. Dinamo 58 p, 3. Olimpia 
pușcă ! 1. Dinamo 80 p, 2.
ua 76 p, 3. Olimipia 26 p ; noy. 
1. Olimpia 49 p, 2. Steaua 13 p,
3. C.S.M. Baia Mare 10 p ; skeet: 
1. Steaua 21 p, 2. C.S.M. Baia 
Mare 14 p ; 3. VînătoTUl Timi
șoara 10 p.

M. Tomi- 
> 106 (toa-

Olimpia) ; junioare t 1. 
; ' ---,2. L. Tănă-

98, 3. M. Tănăsescu 91 
trei, Olimpia) ; slceet, se- 
1. Atila Ciorba (C.S. Baia 
221 (196+25), 2. Ion To-

61 P, 
37 p; 
Stea- 
trap:

CAMPIOANE DE JUNIORI LA POPICE
• sc cunosc echipele
Duminică s-au desfășurat me

ciurile decisive din returul fina
lelor Campionatelor Republicane 
de juniori, la capătul cărora au 
fost desemnate laureatele anului 
1988.

LOCURILE 1—2
FEMININ : VOINȚA

C.S.M. REȘIȚA
GALAȚI

_____ _______ 2464—2297 
(3—1). Echipa Voința a refăcut 
handicapul de 81 p.d. din tur, 
cîștigînd pe merit titlul de cam
pioană. In această confruntare 
s-au impus atenției Camelia Lun- 
gu — 442, Daniela Istrate — 415, 
ștefania Anghelache — 413, Lira 
Ștefan — 402, Elena Pușcașu — 
397 șl Dorina Miorcăreanu — 395 
de la gazde respectiv Glcuța 
Pantea 409. (GH. ABSBNIE — CO- 
respj

MASCULIN : GLORIA BUCU
REȘTI — ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ 5102—5059 (5—1). Pierzînd 
primul meci la o diferență de 
191 p juniorii bucureșteni l-au 
cîștigat pe cel de-al doilea, dar 
nu șl titlul pus in joc. Astfel, 
mureșenii intră în posesia tri- 
couriloi de campioni, avînd un 
lot ma omogen. S-au remarcat 
I. Bor — 918, V. Roman — 846 și 
T. Suciu — 836 de la învingători, 

■N, Lupv — 933, Gh. Liviu 
șl Gh Marinescu — 879 < 
bucureșteni. (I. P.).

LOCURILE 3—4

de
904 
la

BUCU-
OLIMPIA ’BUCUREȘTI 
(3—3). Chiar dacă au

promovate in Divizia A
806 iar de partea cealaltă doar
C. Cristea — 807 și D. Iancu — 
806.
• S-aa încheiat și meciurile 

din calificări, devenind cunoscute 
formațiile ce vor evolua, din se
zonul viitor, in Divizia A :

FEMININ
NEFERAL FRIGUL BUCU

REȘTI — DACIA PLOIEȘTI 
2075—2218 (2—4). Ploieștencele, cu 
un plus de mobilizare, și-au tre
cut în cont victoria care le con
feră dreptul să se numere prin
tre divizionarele A ale seriei Sud. 
Cea mai precisă a fost Maria 
Coteanu — 383 (Dacia), iar de 
la Neferal Caliopi Gheorghe — 
385.

CONSTRUCTORUL GHERLA — 
JIUL PETRILA 2203—2048 (5—1). 
Prin acest succes, fetele din 
Ghe la se numără și ele printre 
divizionarele A din seria Nord. 
Remarcate : Iudith Mihaly — 400 
și Rodica Luca — 377, iar de la 
Jiul, doar imona Terlcțchi — 389 

ridicat la nivelul adversare- 
(C. gruia — coresp.).

s-a 
lor.

MASCULIN

iN PRIMA GRUPA
S-a încheiat și întrecerea din 

a doua grupă valorică în Divi
zia A la rugby. Echi
pele Rulmentul Birlad și T.C. 
Ind. Constanța s-au impus în 
turneul de promovare, cu cîte 
16 p, urntînd să evolueze din 
toamnă în primul eșalon. Ra
pid București a acumulat 9 P, 
iar Energia București 7 p. tn 
turneul 5—8, „U“ 16 Februarie 
Cluj-Napoca a totalizat 18 p, 
Constructorul Constanța 12, 
UAMT Oradea 10, Mașihi Gre
le Buc. 8, iar în întrecerea 
pentru locurile 9—12: Olimpia 
P.T.T. Arad 16 p, Metalurgis
tul Cugir 14, Hidrotehnica Foc
șani 10, U.R.A. Tecuci 8.

VALORIC
in uit 

— Encrs 
stânjenii 
față de 
Rulmenți 
27—16 (6 
rcarize 
brawâe 
structoru 
(3—0), dt 
Olimpia 
Tecuci 2 
controlin 
înscriind 
Grele 
(16—9). C 
FI. Șchi 
Mornăilă.

Secția de tir a clubului din 
Șoseaua Ștefan cel Mare orga
nizează, în perioada 22—26 iu
nie, Concursul internațional 
„Cupa Dinamo", la care și-au 
anunțat prezența șl trăgători 
din cluburile Levski Spartak 
Sofia. Dynamo Berlin și Dina-

mo Moscova. Competiția 
desfășoară la prolaele olimpice 
de pușcă (liberă 60 f.c., 3X40 f, 
standard 3X20 f. și aer com
primat) și pistol (liber, sport, 
viteză și aer comprimat), la 
poligoanele Tunari (numai pis
tol 25 m) și Dinamo.

se

COMPETIȚII DE
(Urmare din pag. I)

MASA PE ARENELE

isto- 
la 9 
mar-

care

drumuri de istorie", manifes
tare sportivă dedicată sărbăto
ririi a 140 de ani de la 
ricul eveniment petrecut 
iunie 1848 pe cîmpia din 
ginea comunei Islaz.

Această competiție, la
au participat peste 1 100 de iu
bitori ai atletismului, a con
stituit, în fapt, și un răspuns 
la inițiativa C.N.E.F.S. numită 
„Aleargă centru sănătate". Ast
fel. Federația Română de Atle
tism, în colaborare cu C.J.E.F.S 
Teleorman. cu organul muni
cipal de specialitate din Tr. 
Măgurele și cu toți factorii cu 
atribuții în domeniul educației 
fizice și sportului, avînd spri
jinul organului județean de 
partid, au creat condiții opti
me de desfășurare a întrece
rilor. Organizate pe 14 cate
gorii distincte, acestea au nu
mărat între participant elevi, 
tineri și maturi, printre ultimii 
șl veterani al alergării (cel mai 
vîrstnic a fost bucureșteanul 
Sigismund Botoș — 76 ani).
Alături de sportivii teleormă
neni, au fost înscriși pe listele 
de concurs reprezentanți ai al
tor 8 județe.

Dar iată probele și cîștigă- 
torii : 600 m fete — Tudorița 
Cristea (Vîrtoapele). 800 m bă
ieți — Octavian Pavel (Șc. nr. 
3 Alexandria).* 500 m fete —

Mariana Rădoi (Vîrtoapele) și 
Veronica Chelu (Troianu), 1 000 
m băieți — Adrian Trandafir 
(Șc. nr. 4 Roșiori), 1 200 m fete 
— Emilia Păunică (Lie. ind 
nr. 1 Tr. Măgurele), 2 000 m 
băieți — George Vîrdol (Lie 
ihd. nr. 2 Tr. Măgurele), 1500 
m fete — Angela Ignătescu (Lie.

Măgurele). 
— Fi cu 

1 Tr. Mâ
ni fem. —

ind. nr. 1. Tr.
3 000 m băieți 
Ochea (Lie. ind. nr. 
gurele), tineret 3 000 
lulica Tudor (Slatina). 5 000 m 
mase. — Florian 
(URBIS București),
4 000 m — Veronica Popescu 
(URBIS București), seniori 13 
km — Marian Mocanu (Chimia 
Tr. Măgurele). Cele mai aștep
tate starturi au fost cele ale 
veteranilor, a căror întrecere

Văduva 
senioare

ORAȘE
(Urmare din pag. 1)

de la atletism, gimnastică, 
fotbal și volei, precum și 22 
de asociații, in cadrul cărora 
mii de tineri și vîrstnici prac
tică sporturile preferate, fiind 
angajați in entuziaste con
cursuri sau campionate de casă 
desfășurate sub genericul Da- 
ciadei. Pentru acești amatori 
de mișcare, de sport, la Cimpu- 
lung Muscel s-a construit mult 
și temeinic. în cartierul pic-

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
C1ȘTIGURILE TRAGERII PRO-
NOEXPRES DIN 15 IUNIE 1988
Categoria 2 : 2 variante 100% 

a 14.162 țel și 5 variante 25% a 
3.541 lei ; cat. 3 : 20,75 a 2.218 lei; 
cat. 4 : 68,00 a 677 lei ; cat. 5 : 
146,50 a 314 lei ; cat. X : 165,25 
a 27*' lei • cat. Z : 2.950,00 a 
lei r ’ORT LA CATEGORIA 
46 027 lei

multor cîștiguri aflate în miza 
de joc a sistemului. Dintre aces
tea, menționăm, cu precădere, 
autoturismele „Dacia 1300“, dar 
și importantele șl variatele sume 
de bani. ~ "
nile de 
minlcă,

Reamintim că opcrațiu- 
tragere vor avea loc du- 
26 iunie.

100
1 :

de• Noi și importante șanse_
cîștig vor putea fi valorificate 
și în această săptămînă de către 
marea masă a participanților, a- 
vînd în vedere numărul și varie
tatea acțiunilor organizate. între 
altele, menționăm că de un mare 
răsunet se anunță a fi TRAGE
REA LOTO 2, ultima de acest 
gen di? actualul trimestru. După 
cum se cunoaște, la astfel de 
trageri se poate cîștiga și cu NU
MA’ 2 NUMERE, ceea ce mărește 
în meu substanțial posibilitățile 
de adjudecare a unuia sau mai

• La . ____
ple încheierea sezonului 
1988, ULTIMUL CONCURS 
programat duminică, 26 1
Aceasta nu înseamnă, însă, 
partidele sînt mal puțin intere
sante. lată care este alcătuirea 
concursului respectiv : 1. Unirea 
Slobozia — C.F.R. Pașcani ; 2.
șiretul — Gloria Buzău ; 3. Me
talul Plopeni — Progresul Brăi
la ; 4. Delta — Steaua Mirii : 5. 
Metalul București — Jiul; 6. E- 
--------- "tcrc — Chimia ; 7. Sp. M.

— C.S. Tîrgovlște ; 8.
11 — Inter Sibiu ; 9. oiim- 
F.C. Maramureș ; " 

F.C. Bihor ;
— C.S.M. Reșița

PRONOSPORT, se apro- 
' ' 1987—

fiind 
iunie. 
, că

lectroputere 
Caracal — 
Pandurii — 
pia 1... 
Paroșeni — 
ria Bistrița _ ......
Dacia Orăștie — Armătura ; 
Sticla Turda — Strungul.

10.
11.

A.S. 
Glo- 
; 12.

13.

FEMININ : VOINȚA
REȘTI - ------------
2344—2283 . ... ____ ... ...
cîștlgat partida, junioarele de la 
Voința se clasează pe locul IV. 
Olimpia, prin avansul mare luat 
in prima partidă, cucerește me
daliile de bronz. Cele mai bune 
au fost Liliana Băjenaiu — 440, 
respectiv Nina Crăciun — 396.
(M. DUMITRESCU — coresp.).

MASCULIN : OLIMPIA BUCU
REȘTI — UNIO SATU MARE 
4672—4823 (2—4). cîștigînd ambele 
partide, elevii antrenorului A. 
Pop n-au lăsat nici o șansă 
bucureștenilor. Oaspeții s-au cla
sat în final pe locul 3. Cei mal 
buni de Ia sătmăreni au fost V. 
Breban — 846, E. Csorsz — 823, 
Gh. Buda — 812 și G. Szabo —

TELEORMANENE
s-a desfășurat pe distanța de 
13 km, adică distanța din co
muna Islaz, „prag de istorie 
românească", cum simbolic a 
numit-o Alexandru Vlahuță, 
pînă în centrul municipiului 
de la Dunăre. Primele locuri 
în cursa feminină au revenit 
Luciei Radu (URBIS), urmată 
de Ioana Stan (Chimia Găești) 
și Maria Orosz (URBIS), în 
timp ce la veterani primele 
trei locuri au fost ocupate în 
ordine de Petru Grozăvescu 
(C.F.R. Caransebeș), 
Stanciu (C.I.L. Pipera) 
cclae Năstase (I.M.P.

Tuturor celor clasați 
mele trei locuri organizatorii 
le-au înmînat frumoasi trofee, 
diplome. iar participantilor 
simboluri ale evenimentului.

EXPLORĂRI cîmpulung
MOLDOVENESC — MINERUL 
VULCAN 4898—4859 (3—3). După 
primul schimb, Minerul ia un 
avans de 178 p.d., cu care se ve
dea deja cu un... picior în Divi
zia A. Intr-o atmosferă încor
dată, provocată de miza jocului 
și mal ales de manifestările celor 
ce încurajau pe popicarii de la 
Vulcan (care au depășit de multe 
ori limitele admise), intră în joc 
ultimele perechi. De o parte V. 
Donos șl G. Covăsală, de cealal
tă I. Scorțea șl I. Bișoc. Jucînd 
la valoarea care l-a consacrat, 
Donos lansează cu precizie bilă 
după bilă, Covăsală completîn- 
du-1 de minune. In final, gale
ria Minerului amuțește, iar cei 
de la Explorări trăiesc bucuria 
victoriei. Șl iată că echipa din 
Cîmpulung reușește să-și împli
nească visul, cei mal buni au 
fost V. Donos (antrenor-jucătOr) 
— 909 (nou record al arenei), G. 
Covăsală — 896 de la învingători, 
H. Ardac — 833 de Ia învinși. 
Arbitrul P. Dima a condus foarte 
bine întrecerea. (Ion PANA).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — PRO
GRESUL ORADEA 4847—4787 
(3—3) S-au remarcat D. Bese — 

425 și Gh. Vlada — 413 într-un 
schimb. S. Deae — 838 de la clu
jeni, respectiv I. Filip — 856 și 
L. Gyodor — 840. (C. G.).

In momentele în care, pe 
stadionul bucureștean Steaua,' 
Boldor primea o pasă de eseu 
chiar... in but (după ce fu
sese, ce-i drept, prezent pe 
multe faze), iar Alexandru tri
mitea balon după balon între 
cele două bare, în tribune se 
făceau tot felul de socoteli pe 
seama ierarhiei finale a efica
cității. A trebuit să mai aștep
tăm însă puțin, pînă la primi
rea corespondențelor de la Si
biu și Timișoara, 
afla, 
case două eseuri, ceea ce în- 

Sportul" 
campio- 

Ei sini 
de la 

BECHEȘ,

Pentru a
mai întîi, că Becheș mar-

seamnă că „Trofeul 
are doi cîștigători în 
natul abia încheiat ! 
DANIEL BOLDOR.
Steaua, și OLIMPIU 
de la C.S.M. Sibiu, fiecare cu 
cite 17 reușite la activ. Feli- 
citîndu-i pe cei doi internațio
nali, din generații diferite, să 
precizăm că în urma lor s-au 
sițuat Păraschiv (Dinamo) 12 
eseuri, Fiat (Universitatea Ti
mișoara) 11, Ad. Mitocaru 
(„U") 10, Ignat (Steaua), Kă- 
cean (,.U“) 9, Murariu, Rădu- 
lescu (Steaua), C. Popescu, To
fan (Dinamo), Necula (Farul), 
Istrate (Știința CEMIN) 8, C. 
Florea, Comsui, Dumitra? 
(Contactoare), Amarie (CSM 
Sibiu), Șugar (Știința CEMIN) 
7 etc.

Rarisimă — nu numai la noi, 
dar pe oricare altă „scenă" 
națională — e situația în cla
samentul transformerilor. Pen-

tru că 
xandru) i 
gratie ce 
cate dun 
aduceau
Știți Insă 

. la Tlmișt 
țcan Rad 
jucători 
de etape, 
diferă, to 
plare der 
durilor. 
alexan: 
scris din 
să, 15 di 
TUDOR 1 
prin 53 1. 
formări, t 
Pe lista 
continuări 
mocoș 18:

(ase (Spo: 
sibiamil / 

în stil r 
nă, STEA 
csi-uri (pr 
22 de juci 
namo 70, 
Știința CI 
Farul 41), 
litj'lmica 
Buzău 32, 
C.S.W.SU 
sie ^si 
l'.M.U.C.B. 

are și ac 
van ța lui.

LA VOLEI, ECHIPELE FAVORITE - ÎNVINGĂTOARE
(Urmare din pag. 1)

Marin 
și Ni- 

Găești). 
pe pri-

treptat Ia joc și s-au distanțat 
la rîndul lor prin 7 puncte 
consecutive, suficiente pentru 
a cîștiga „la pas" și cel de al 
doilea set. Mai ales că adver
sarii se jucau cu... serviciul, 
greșindu-1 în serie. Nici riposta 
craioveană din debutul părții 
a treia (6—2, 8—5) nu se va 
menține, din același motiv, 
deși Șteflea intra cii bune re-

MICI AMBIȚII MARI
tor Nicolae Grigorescu se află 
la dispoziția iubitorilor de 
sport Complexul „23 August", 
cu două stadioane de fotbal 
(avînd o Capacitate de 7000 și, 
respectiv, 3000 de locuri), fie
care cu pistă de atletism, una 
de zgură fi cealaltă in ” ~ 
amenajare cu suprafață 
coritan. Tot aici există 
săli de pregătire pentru 
lupte și judo. Membrii 
ciației sportive Muscelul, 
finind de întreprinderea 
automobile ARO, beneficiază 
de două terenuri de fotbal tu
nul gazonat), o platformă bi- 
tuminizată destinată jocurilor 
de handbal, baschet și tenis, o 
bază moto cu minitraseu de 
motocros și un atelier pentru 
ciclism, ultimele două secții 
fiind conduse de cunoscuta an
trenori Valeriu Milea și. res
pectiv. Gabriel Moiceanu. 
Viitorii performeri de la C.S.Ș. 
se antrenează pe stadionul de 
atletism (cu pistă de 300 m) si in 
cele două săli (una de atletism 
și alta de jocuri), iar sportivii 
asociației Minerul și-au ame
najat un teren de fotbal, mult 
solicitat in orele de răgaz. A- 
cestor baze și terenuri sporti
ve li se mai adaugă 4 săli 
pentru antrenamentele și ore
le de educație fizică ale licee
nilor, iar fiecare școală dispu
ne de cite un teren simplu cu 
sectoare de atletism. Sus, la o 
altitudine de aproape 1000 de 
metri, a fost dată in folosin
ță, lingă cabana Voina, o ba
ză de pregătire montană (pis-

plină 
de 

<fouă 
box, 
aso- 

apar- 
de

tă de atletism de 300 m, un te
ren de fotbal și două săli de 
forță). Din vorbele-i domoale 
ale primului gospodar al ora
șului, tovarășul Ion Ghizdavăț, 
un prieten statornic al tuturor 
sportivilor, am aflat că 
ceea ce se credea că nu 
poate face aici pe linie 
sport s-a realizat prin i 
tificarea 
surselor 
ticipare 
sprijinul 
U.G.S.R.

...Am 
sportiv 
din zilele trecute, invadat 
soare, de verdeață și de tine
rii celor 10 echipe de oină fi
naliste ale Campionatului Na
țional de juniori. Cu acest pri
lej, am discutat îndelung cu 
prof. Ion Dumitrașcu, prim- 
vicepreședinte al C.O.E.F.S,, 
unul dintre acei oameni im
plicați direct, cu multă com
petență, în acest proces no
vator, aflînd că in centrul ci
vic al orașului este proiectată 
o sală polivalentă, că s-au e- 
fectuat probele tehnologice la 
patinoarul artificial ampla
sat în Parcul Olga Bancic, că 
anul acesta vor începe lucră
rile la complexul sportiv din 
cartierul Grui și că pîrlia d( 
la cabana Voina va fi dotată 
cu un teleschi. Așadar, aria 
peisajului sportiv cîmpu- 
lungean se va mări, ceea ce 
s-a realizat pînă-n prezent o- 
ferind garanții pentru mult 
dorite împliniri viitoare.

tot 
t se 

de 
iden- 

și valorificarea re- 
proprii, cu larga par- 
a cetățenilor și cu 

C.N.E.F.S. și al

regăsit Complexul 
„23 August", intr-una 

de

zultate în teren, sprîjinindu-1 
pe Sehoberl. Un nou sprint fi
nal âl gazdelor (de la 11—11) 
și victoria în trei seturi. Ar
bitrii M. Cornel și I. Costiniu 
au condus foarte bine echipe
le : Steaua — Ioneseu (Pădu- 
rețu), Constantin, Pentelescu, 
Pițigoi, Dascălu (Czedula), Șoi- 
ca ; Universitatea C.F.R. — Mă- 
tușoiu (Popescu), Horfaș, Iu- 
hasz, Sehoberl. Pascu, Văsuică 
(Șteflea).

DINAMO BUCUREȘTI — 
VIITORUL DINAMO BAC AU 
3—1 (12, —8, 18, 8). Ca și în
tîlnirea de duminică, cea de 
ieri nu s-a ridicat la un nivel 
tehnic deosebit. Din nou lipsă 
de concentrare, greșeli de exe
cuție la serviciu și în atac. 
Jocul a devenit interesant în 
setul 3, în care băcăuanii au 
condus cu 7—0, 12—6 și 14—11, 
avînd de două Ori minge de 
set, dar experiența dinamoviș- 
ților și-a spus cuvmtul. Victo
rie meritată a bucureștenilor,

REZULTATE SCONTATE
(Urmare din pag 1)

In continuare, Turbomecanica 
(pregătită de tînărul antrenor 
Gheorghe Minea, înscris, de alt
fel, șl pe foaia de concurs, la 
cat. 90 kg), a întîlnit formația 
ploleșteană, pe care a întrecut-o 
la un scor categoric: 8—2.

Deosebit de disputat a fost me
ciul dintre Electromelaiurgistul 
și Turbomecanica. Bucureștenii 
s-au văzut conduși cu 3—1 după 
partidele la primele patru cate
gorii șl se părea că nu vor reu
și să iasă cu fața curată. Dar, 

----------------- . clști- 
limită, 
favoa- 
„grea- 
(Beg

la următoarele patru au 
gat, și încă înainte de 
răsturnînd rezultatul în 
rea lor : 5—3. Cum și la 
au mai obținut un punct „ 
dan Mănăilă b. tu? Gabriel Bo- 
jan), întîlnirea a luat sfîrșlt cu 
scorul de 6—4 ’ ‘
bomecanicil.

Șl ploieștenii au dat o replică 
apreciabilă dinamoviștHor, chiar 
dacă în cele din urmă au pier- 
duc cu 1—8. Tot Ia scor au fost 
nevoiți să cedeze și cel de la Tur
bomecanica în fața dinamoviști- 
lor: 2—7.

Arbitrii Marin Bolocan (Pi
tești), Laurcntîu Resniceanu 
(Turnu Severin) și Ilie Șuleapă 
(București) au condus toate me
ciurile cu calificativul maxim.

în favoarea Tur-

care au îi 
zistență m 
ceasta. Re 
și Rotar, 
i’ralea. 
Tom a — 
TEESCU).

EL J 
0—3 (—12, 
victorie a 
tărîți în a 
zați în ap 
1’. Tănase 
neri. Cei i 
tori : Cion 
învinși Pu; 
culescu și 
IA, coresp.) 

c
1. STEAUA 
2 Dinamo
3. Univ. Ct
4. Viitorul
5. Elcond
6. Tractorul
7. Explorări
8. “ ’ 
9.

10. 
11.
12.

Relonul 
C.S.M.U. 
Electrcm 
C.S.U O 
„Poli" T

IN ETAP
In Sala St 

nizată de C 
patrulaterul 
Feroviarul IJt 
CESAROM 1 
treceri înțes 
unele au 
brului. Cum 
să, Steaua n 
ranță adver 
torii catej 
CESAROM, 
Buzău și 8- 
lelalte întîln 
chilibrate — 
nu a putut 
larii, unii d 
ponibili, a i 
6—3 atît cu 
Feroviarul.

Feroviarul 
oferit, indisc 
gă întrecere, 
avantaj de 
meciurile < 
bucureștenil 
după duelul 
unul dintre 
—, dar în c 
s-au detașat 
înaintea par 
le trei categ< 
bii concuren 
câți pentru 
„semigrea" < 
nii au cîștig 
a revenit,

C.S.W.SU


ISTANTA I
RUGBY

pă : T.C. Ind 
6 (10— S), con- 
i nouă eseuri, 
le oaspeților ; 
I — Rapid Buc 
meci cu două 

; 16 Fc-
>ipo — Con- 
istanța 10—8
joc echilibrat; 
îrad - • ' ■
!-«), 
rltar 
leuri ;
l.M.T.
lenți : 
>. Lazăr,

- U.K.A. 
gazdele 
disputa,
Mașini 
39—15

C. Popa, 
Gh.

1DURILOII!
“ Stelei (Ale
se fi desprins, 
» puncte măr
arului, care îi 
gimi“ avans, 
incte a izbutit 
jlocasul grivi- 
ct ...17 ! Doi 
tate, după 22 
procedee care 
iată o întîm- 
cartea recor- 

: DUMITRU
5te.aua) a in
tri de pedeap- 
transformări, 

Srivița Roșie) 
rop, 13 trans- 
fiecare 263 p! 

ații apar, în 
toreanul Do- 
tanul Livada-

Bczărău

IoW27, Năs- 
dențesc) 114, 
108 ș.a.m.d. 
bilă campioa- 
ealizat 95 de 
nai puțin 
rmată de 
Timișoara 
aia Mare 
Sibiu 45,

Conta ctoare
Petroșani 30, 

, jăfaivița Ro- 
tStudențesc 

recunoaștem, 
sment rele-

de 
Di-
54,
51, 

Po

:o RAEȚCHI

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

•iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiuib

★ _______________
< SPORTUL STUDENȚESC, o echipă 

care lăsase, la un moment dat. impresia 
că șl-a epuizat resursele psihice, a mani
festat în meciul cu A.S.A. o vigoare deo
sebită, în care... bătrînil au marcat 
puncte mai multe decît tinerii. Cu totul 
remarcabilă capacitatea de efort a lui 
Pană. Nleloda ă nu am înțeles cum, de-a 
lungul anilor. Fană a putut fi considerat 
și... rezervă. • Diferență foarte mare 
între prestațiile trecute ale mureșenilor 
In Capitală și jocul slab din „Regie". De 
altfel, antrenorul echipei, C. Dinu, spu
nea eu o anume amărăciune după par

tidă : „Din păcate, in sinul echipei noas
tre vacanța a început mal devreme". • 
Stănici a marcat un gol spectaculos, de 
la mare distanță și a făcut destule lu
cruri bune. Din păcate, el nu joacă tot 
timpul, fapt care scade din randamentul 
său. • înainte de joc,. Cornel Cacovean, 
președintele de la A.S.A., era, totuși, în
grijorat, prezentînd o variantă în care 
echipa sa ar fi putut să „cadă" cu nu
mai 0—1 la Sportul și 0—1 cu ’Flacăra, în 
ultima etapă Scepticismul teoretic al mu- 
reșanului a fost infirmat de ...restul eta
pei. (I. CH.).

• TREI INDISPONIBILITĂȚI a avut 
Steaua în partida cu Rapid : Bumbescu 
— motivat de o recidivă la un mai vechi 
traumatism la genunchi, Bălan — întin
dere musculară și Majaru — entorsă la 
gleznă (imobilizată printr-o fașă ghip- 
sată). La feroviari, o absență, Matei, pen
tru cumularea a două cartonașe galbene. 
• Valoarea lui Hagi este de necontestat. 
Golul marcat de el (al cincilea, în min 
83, din fază fixă) a fost urmarea unei 
execuții de maestru. Un gol demn de 
campionatul mondial.. Și a mal făcut în 
teren unele lucruri -e finețe, dar, din 
păcate, șl altele care ne-au surprins în 
mod neplăcut. E vorba de acele faulturi 
repetate șl intrări „tari" nesancționate 
de arbitrul Cristian Teodorescu așa cum 

scrie în regulament. De ce oare un ju
cător de talie internațională, cum este 
Hagi, șl pe care presa l-a apreciat, pe 
bună dreptate, în repetate rînduri, a 
coborît la nivelul antifotbalului ; ca să 
nu spunem altfel ? (S. TR.).

• DACA era un meci DECISIV ? 
Iată întrebarea pe care și-au pus-o la

sfîrșitul partidei de ia Slatina unii din
tre putinii spectatori prezenți la meciul 
cu C.S.M. Suceava. F.C. Olt a cîștigat 
pînă la urmă meritat, dar victoria i-a 
fost periclitată în finalul meciului. S-a 
ratat ch pen Tu un campionat întreg, 
cum ne spunea și I. Oblemenco, iar a- 
părarea Oltului, în frunte cu „centralii** 
Minea și Mihalț, s-a întrecut în gafe. • 
Frumoasă rephea echipei sucevene, care 
a jucat deschi. curat. Păiuș și Sfrljan 
au zburdat pe spatiile mari, libere, iar 
ultimul a fos; foarte aproape de al trei
lea gol al său. în min. 80, cînd Ciurea a 
avut intervenții excelente. „N-am mal 
jucat de la meciul cu Suceava, din tur, 
șl aveam senzația că sînt la debut**, ne 
spunea el. • Meciul de speranțe a fost 
cu destule faulturi, eu cartonașe galbene 
și unu’ roșu în acest joc l-am revăzut 
și pe Buțercb’ care se anunța o spe
ranță atun?.’ cînd a fost adus la Steaua. 
Acum e o decepție. (AL. c.).

★ ________________
• MULTA ȘI JUSTIFICATA ÎNGRIJO

RARE în ambele tabere înaintea meciu
lui de la Pitești. Cei de la F.C. Argeș își 
aminteau că. în urmă cu două ediții, fu
seseră conduși, in tur, pe teren propriu, 
la un scor in.'-edibil (3—0) de către timi
șoreni, reușind totuși, întoarcerea rezul
tatului. Cei de la ,Poli“ nu puteau uita 
că, în returul aceleiași ediții, pierduseră 
„acasă" partida cu piteștenii (atunci în 
afara oricărei griji) în finalul de cam
pionat. luînd astfel, pentru un an, .dru
mul „B“-ului. Acum a cîștigat, din nou, 
F.C. Argeș' și, iată, „alb-vloleții" de pe 
Bega se văd iarăși sub amenințarea de 
a părăsi prima scenă. • In min. 23, la 
0—0, cînd Ignat juca ...intr-uri picior, o 
pasă inspirată l-a găsit în careu pe piteș- 
tean, care a șl trimis mingea în plasă. 
Numai că arbitrul Gh. Constantin a sesi-, 
zat cum, în mod discret, atacantul de Ia 
F.C. Argeș și-o potrivise cu mîna, înainte 
de a șuta spre poartă, anuiînd golul. 
Curios e că, după meci, după ce și Ignat 
recunoscuse infracțiunea, unii dintre ju
cătorii argeșeni considerau golul invali
dat ca... valabil. (G. ROT.).

★ ______________
• NEÎNDOIOS, jucătorii hunedoreni 

și-au dezamăgit suporterii — cei mai fi
deli, pentru că au fost doar vreo 2 000, 
duminică — la ultima lor apariție din 
acest campionat, pe teren propriu, infir- 
mînd anticipările că ei ar fi pus punct 
oscilantei lor evoluții din finalul de se
zon. Altfel spus, tot „una caldă, una 
rece" în traseul Corvinului. • Decanul 
de vîrstă al divizionarilor A, portarul 
clujean Caval, și-a făcut din nou datoria, 
paradele sale contribuind din plin la me
rituoasa victorie a „șepcilor roșii". • Nici 
o fisură în prestația tinerei brigăzi de 
arbitri care a oficiat la meciul Corvlnul
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PIȚUIICA - PE PODIUMUL 
I • GOLGETERILOR EUROPENI 
I
5 Deși mal este c etapă de jucat, putem spune cu 
§ certitudine că noul laureat al golgeterllor primei 
§ noastre divizii este 3tellstul Pițurcă, din cele 112 în- 
Ș scrise la activul echipei din Ghencea 34 fiind „sem- 
j: nate" de acest abil vîr* do atac. Mal mult decît atît. 
Sî cu cele 34 de goluri marcate pînă acum (locurile 2—3 
|| fiind ocupate de Hagi și Valșcovlcl. cu cite 23 de 
§ goluri). Victor Pițurcă a trecut pe locul 3 în clasa- 

mentu! golgeterllor europeni, după jucătorul Tanju 
§ Colak (Galatasaray Istanbul), eu 38 de goluri, și după 
SJ John Eriksson (Servette Geneva), cu 36 de goluri. 
Ș avînd deci asigurată o „gheată" (...de bronz).
yiiiiiiiHiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUHiHiiiiiiiiuiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^.

— „U" : l. Gherghcll — V. Titorov — I. 
Toma, • Conducerea clubului hunedo- 
rean le-a făcu, o plăcută surpriză echi
pelor de speranțe, oferindu-le posibilita
tea să evolueze pe terenul mare, în des
chidere. A.- fi de dorit ea în viitorul se
zon surpriza să nu mal fie surpriză (de 
fapt, excepție) și „uvertura" cuplajului 
să fie permanentă. Nu numai la Hune
doara 1 (A. V.).

• F.C.M. BRAȘOV a jucat duminică 
cea de-a 700-a partidă a sa în Divizia A, 
începînd din 1957, cînd a debutat în pri
mul eșalon valoric al fotbalului nostru. 
• O curiozitate : în prima repriză a par
tidei de pe „Municipalul" brașovean, ra
portul de cornere a fost de 6—0 pentru 
oaspeți, în timp ce — în aceleași prime 
45 de minute — gazdele conduceau la șu
turile la poartă cu 11—5 1 • Juniorul Se- 
limcsi a fost unul dintre cel mal buni 
jucători ai F.C.M.-ului, remareîndu-se 
atît printr-o bună tehnică individuală, 
cit și prin marele său travaliu. (R. U.I.

• MECIUL DE LA MORENI, dintre 
Flacăra si Victoria, a fost foarte echili
brat. Inițiativa aparținînd în mod egal 
celor două echipe. Elocvent, în acest 
sens, este si raportul șuturilor pe spațiul 
porților : 7—7 • Dacă echipa de seniori

a Victoriei a obținut dreptul de a par
ticipa din nou în Cupa U.E.F.A., nici 
„speranțele" nu s-au lăsat mai prejos. 
După meciul cîștigat cu 2—1, la Moreni, 
elevii pregătiți de Gheorghe Timar sînt 
virtuali campioni al întrecerii acestui eșa
lon. • o pătrundere a iul C. Pană, sto
pată prin alunecare de fundașul Comă- 
nescu în ultimele minute ale partidei, 
s-a soldat eu accidentarea nedorită a ce
lor doi jucători. care s-au îndreptat 
șchiopătînd spre vestiare. • Fundașul 
central al Flacărei Moreni, Butufei, în 
ciuda celor 33 de ani, rămîne un exem
plu de dăruire pentru culorile echipei.

Șl în meciul de duminică, el a oprit 
numeroase atacuri ’nlțlate de jucătorii 
bucureștenl. • Vlscreanu, în care se pu
neau mari speranțe, nu-si regăsește deloc 
cadența. (OH. NER.)

★ —1——
• CU UN MINUT înainte de finalul 

partidei de la Ploiești, ca la un semn, 
toți cei zece jucători de cîmp ai forma
ției gazdă s-au oprit, fără, însă, să se 
fi auzit fluierul arbitrului de centru, 
cum ați ti tentați să credeți. Motivul T 
Stația de amplificare făcea cunoscute ce
lelalte rezultate ale etapei de duminică. 
Amărăciunea ploieștenilor era cit se 
poate d? firească, pentru că scorurile de 
pe alte stadioane diminuau șansele lor 
de a rămîne în primul eșalon. • Admi
rabil efortul craioveanului Adrian Popes
cu, care duminică, nu trebuie omis, a 
intrat pc teren alături de colegii săi deși 
el se află confruntat cu serioase proble
me de familie © Și o altă remarcare, cea 
a lui Caciureac, tot mal util „unspreze- 
celui** ploieștean. Ceea ce, cum remar
cau și cei din anturajul Petrolului, nu 
se poate spun; despre ceilalți jucători 
sosiți în iarnă. (M. C.).

• DEȘI TRIBUNELE stadionului „Du
nărea** sînt ceva mai depărtate de cîmpul 
de joc. cîteva mingi — atît în timpul în
călzirii echipelor înainte de meciul Oțe
lul — Dinamo, cit și pe parcursul dispu
tei — au ajuns în brațele unor spectatori. 
Ce credeți că au făcut ei ? Le-au ascuns 
și n-au vrut — cu nici un chip — să le 
retrimită în teren. Două dintre aceste 
mingi aparțineau dinamoviștilor și una 
gălățenilor. Dincolo de faptul că aceste 
mingi — aduse din import — costă des
tul bani, ascunderea (mal bine zis însu
șirea) lor a dus la perturbarea bunel 
desfășurări a meciului și a aruncat o 
umbră asupra atmosferei de sportivitate 
în caro s-a diputat acest joc. Dar dacă 
acei cîțiva inși din tribunele stadionului 
gălățean și-au permis acest gest greu de 
calificat — fără precedent pe arenele 
noastre — cum de cel din jurul lor, ma
rea masă a spectatorilor gălățenl, nu a 
intervenit ? Iată o întrebare la care tre
buie reflectat (C. F.)
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S-A ÎNCHEIAT CAMPIONATUL DIVIZIEI C
SERIA I

I.T.A.  Celuloza P. Neamț — 
A.S.A. Explorări Cîmpulung Mol
dovenesc 6—0 (3—0), Carpați Gă- 
lănești — Relonul Săvinești 1—1 
(1—1) Aurora Tg. Frumos — E- 
lectro Botoșani 6—0 (1—0), Con
structorul Iași — Cetatea Tg. 
Neamț 3t-0 (2—0), Steaua Minerul 
Vatra Dornei — Zimbrul Șiret 
0—1 (0—1), Chimia Fălticeni —
TEPRO Iași 5—0 (2—0), Metalul 
Botoșani — Minerul Gura Humo
rului 3—1 (1—0), Avîntul Frasin
— Metalul Rădăuți 2—1 (0—1).

Pe primele locuri în clasament, 
după încheierea campionatului 
(•tapa a 30-a) : 1. EXPLORĂRI 
CÎMPULUNG 67 p (68—23), 2.
Minerul Vatra Dornei 51 p (38— 
38) 3 Metalul Rădăuți 46 p (36—
37)... pe ultimele locuri : 14. Ce
luloza Piatra Neamț 39 p (51—51)
15. TEPRO Tași 39 p (38—45), 16. 
Electro Botoșani 30 p (29—58).

SERIA A II-a
Textila Buhuși — Aripile Vic

toria Bacău 1—1 (1—0), Partiza
nul Bacău — Mecanica Vaslui
2—0 (0—0) Foresta Gugești — 
Luceafărul Adjud 2—0 (2—0). La
minorul Roman — C.S.M. Bor- 
zești 4—0 (1—0), Proletarul Bacău 

IV-a LA LUPTE GRECO-ROMANE
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în Sala Giulești, întrecerile au 
început mult mai lîrziu, deoare
ce nici unul dintre arbitrii de
legați de federație nu a fost pre
zent! Antrenorii l-au adus pe 
Ion Cernea, arbitru internațio
nal, dar aflat în Sala Dinamo 
pentru a-și conduce echipa, și 
acesta, împreună cu un alt an
trenor dinamovist, Alexandru 
Ruszi, au dat startul. Trei din
tre cele șase partide au fost deo
sebit de echilibrate. Ne referim 
la Aluminiu Slatina — Metalul 
București 5—5 (20—20), Electro-
putere Craiova — Metalul 4—6 și 
Aluminiu — Electroputere 6—4. 
tn rest, victorii nete: Metalul — 
Minerul Motru 0—1, Electropute
re — Minerul 7—3 șl Aluminiu — 
Minerul 0—1. (N. COSTACHE - 
coresp.).

BISTRIȚA. Dificilă misiune 
pentru arbitrul principal. Vasile 
Toth (București), într-o reuniu
ne slabă din punct de vedere 
tehnic șl lipsit de ceilalți doi ar
bitri delegați: A. Molnar (Tg. 
Mureș) și I. Szoiosî (Oradea). 
Iată rezultatele: A.S.A. CIuj-Na- 
poca cu Simared Baia Mare 5—5 
(21—18), cu Someșana Safcu Ma
re 4—6 șl cu Steagul Roșu Bra
șov tot 4—6: Steagul Roșu cu 
Siinared 8—2 și cu Scuieșana 5—5

Au promovat în Divizia B : A.S.A. Explorări Cîmpulung 
Moldovenesc, Aripile Victoria Bacău, Metalul Mangalia, 
Dunărea Călărași, Metalul Mija, Dacia Pitești, Minerul 
Motru, C.F.R. Timișoara, Minerul Cavnic, Unirea Alba 
lulia, Avîntul Reghin și Poiana Cimpina

— Constructorul Hidrotehnica 
Focșani 4—3 (2—1), MECON Mun. 
Gh. Gheorghiu-Dej — Petrolul 
Moinești 3—1 (2—0), Unirea Ne
grești — Steaua Mecanica Huși
1—0 (1—0), Moldosin Vaslui — 
Minerul Comănești 0—3 (Moldo
sin s-a retras din campionat).

Pe primele locuri : 1. ARIPILE 
BACAU 68 p (77—24), 2. Mecani
ca Vaslui 60 p (59—33), 3. Steaua 
Mecanica Huși 56 p (55—35)... pe 
ultimele locuri : 15. Constructorul 
Focșani 23 p (27—63), 16. Moldo
sin Vaslui 9 p (18—90).

SERIA A III-a

Meta.ul Mangalia — Laminorul 
Viziru 2—0 (1—0), C.S. Progresul 
Brăila — Cimentul Medgidia 3—1 
(1—0). Portul Constanta — Chi
mia Brăila 3—0 (Chimia fiind 
suspendată), Gloria Galați — Ar- 
rubium Măcin 3—0 (1—0), D.V.A. 
Portul Galați — Minerul Mahmu-

(21—19); Simared — Someșana
4— 4 (17,5—16,5). (I. TOMA —
coresp.).

ORADEA. Eleciromureș Tg. 
Mureș și Dacia Pitești au domi
nat competiția desfășurată în 
Sala A.S.A. din localitate. Rezul
tatele: Electromurcș cu Dacia
5— 5 (18—12), cu Crlșul Oradea 
9—1 șl cu C.S. Arad 7—3; Dacia 
cu Crlșul 7—3 și cil C.S. Arad 
7—2; C.S. Arad — Crișul 7—3. (I. 
GHIȘA — coresp.).

SINAIA. Formația locală Car
pați, a cîștigat două meciuri, 7—3 
cu Delta Tulcea șl 6—4 cu Pro
gresul București, dar a pierdut 
întîlnirea cu T.U.G. Craiova : 
4—5. In celelalte partide: Progre
sul cu Delta 7—2 și cu T.U.G.
6— 4; Delta — T.U.G. 5—4. (V.
FELDMAN — coresp.).

ȘIRET. Cea mai bună echipă 
a fost Metalul Rădăuți: 9—1 cu 
Mecanica Botoșani, 7—3 cu Hi
drotehnica Șiret și 9—1 cu A.S.A. 
Buzău. Celelalte rezultate: Me
canica cu A.S.A. 5—3 și cu Hi
drotehnica 2—8; Hidrotehnica — 
A.S.A. 8—2. (FI. CREȚU — co
resp.).

BOTOȘANI. Favorită din capul 
locului, C.S. Botoșani a confir
mat: 6—2 cu Rulmentul Suceava,
7— 3 cu Progresul Brăila și 9—1
cu Dunărea Galați; C.S.M. 5—4 
cu Dunărea și 5—3 cu Progresul; 
Dunărea — Progresul C—2. (T.
UNGUREANU — coresp.).

Reuniunea de la Cîmpulung 
Muscel a fost amimită. 

dia 7—0 (3—0), Progresul Isaccea 
— Victoria IRA Tecuci 1—0 (0—0), 
ș.N.-C.S.S. Tulcea — Dunărea 
C.S.U. Galați 2—0 (1—0), I.M.U.- 
C.S.S. Medgidia — CONPREF 
Constanța 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL MANGALIA 66 p (58—21),
2. Gloria Galați 56 p (48—31), 3. 
Dunărea C.S.U. Galați 52 p (78— 
28) — penalizată cu 2 p, ...pe ul
timele locuri : 15. Chimia Brăila 
29 p (28—57), 18. Minerul Mah- 
mudii 4 p (14—114).

SERIA A IV-a
Dunărea 

Roata < 
Buzău 
(4—0) 
Berea 
Giurgiu 
(2—1), Victoria

Călărași — Petrolul 
de Jos 7—2 (1—2), A.S.A. 
— Viitorul Chlrnogl 6—0 

Petrolul 
Grele 

4—3 
Buzău 
(1-0), 
Urzi-

Ș.N. Oltenița
2—0 (1—0), Utilaje

— Chimia Buzău 
Munteni 

— Metalul Buzău 1—0 
Carpați Nehoiu — Unirea 
ceni 2—0 (0—0), Victoria Țăndă- 
rei — F.C.M. Dunăreană Giurgiu 
4—0 (1—0) Olimpia Slobozia —
ISCIP Ulmenl 2—0 (1—0).~ - - - • . 1. DUNA-

p (94—25), 2. 
p (59—39), 3.

(61—36)... pe 
Carpați Ne-

16. Metalul

Pe primele locuri 
REA CALARAȘI 68 
Unirea Urzicenl 54 
A.S.A. Buzău 48 p 
ultimele locuri : 15. 
hoiu 36 p (31—66), 
Buzău 33 p (38—44).

SERIA A V-a
Metalul Mija — Automatica 

București 5—1 (2—0), IUPS Chi-
tila București — C.F.R.-B.T.A.
București 2—1 (1—1), Cimentul
Fleni — Chimia Găești 2—0 (2—0). 
Electrica Titu — Avicola Creve- 
dia 2—0 12—0), Minerul Șotînga 
— Tehnometal București 1—1 
(0—0), Vlscofil București — ME
CON București 1—0 (1—0). I.M.G. 
București — Danubiana Bucu
rești 3—4 (1—1), Abatorul Bucu
rești — Petrolul Tîrgoviste 2—0 
(2—0)

Pe primele locuri : 1. META
LUL MIJA 62 p (53—20), 2. Au
tomatica București 53 p (63—36).
3. Viseofil București 46 p (40—34),
4. IUPS Chitila 46 p (48—43),.. pe
ultimele locuri : 15. Chimia Gă
ești 38 p (37—34), 16. Petrolul
Tîrgoviște 35 p (32—48).

SERIA A VI-a

Pitești — 
4—0 (4—0). 

Chimia Tr. Măgu-

Muscelul Cîmpulung — Dacia 
Pitești 2—1 (1—0), Viitorul Dră-
gășanl — Automatica Alexandria 
2—0 (2—0), Unirea
Progresul Băilești 
I.O.B. Balș — C:.'—

rele 1—0 (0—0), Recolta Stoică- 
nești — ROVA Roșiori 3—1 (1—1), 
C.F.R. Craiova — Electronistul 
Curtea de Argeș 3—0 (1—0), Pro
gresul Corabia — Constructorul 
T.C.L Craiova 2—1 (0—0), Tex
tila Roșiori — Dacia Metalul Km. 
Vîlcea 5—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. DACIA 
PITEȘTI 61 p (58—29), 2. Auto
matica Alexandria 54 p (54—26), 
3. Constructorul Craiova 53 p 
(55—34). 4 Muscelul Cîmpulung 

53 p (48—30)... pe ultimele locuri:
15. Textila Roșiori 35 p (29—41).
16. C.F.R. Craiova 35 p (26—48).

SERIA A VH-a
Termoconstructorul Drobeta Tr. 

Severin — Minerul Motru 4—2 
(1—1) Minerul Mătăsari — Mine
rul Rovinari 2—0 (1—0). Meta
lurgistul Sadu — C.S.M. Caran
sebeș 5—0 (3—0), C.F.R. Caran
sebeș — Dierna Orșova 3—0 
(2—0) Mecanizatorul Șlmian — 
Automecanica Reșița 0—1 (0—1), 
Minerul Oravița — Metalul Oțelu 
Roșu 5—0 (2—0), Minerul Anina
— Petrolul Țiclenl 5—3 (2—1),
Minerul Moldova Nouă — C.S.M. 
Lugoj 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL MOTRU 60 p (70—32), 2.
C.S.M. Caransebeș 53 p (58—34), 
3. Minerul Moldova Nouă 51 p 
(56—42)... p ultimele locuri : 15. 
Minerul Rovinari 35 p (34—55), 
16. Metalul Oțelu Roșu 29 p 
(31—51).

SERIA A VIII-a
Unirea Valea lui Mlhai — 

C.F.R. Timișoara 1—5 (0—2), Re
colta Salonta — Minerul Șun- 
cuiuș 2—2 (2—1), U.M. Timișoara
— Șoimii Lipova 4—1 (2—0), Oțe
lul Or. dr. Petru Groza — Strun
gul Chișineu Criș 3—0 (1—0),
A.S. Sînmartinul sîrbesc — Va
gonul Arad 3—0 (1—0), Unirea 
Tomnatic — înfrățirea Oradea 
4—3 (2—0). Auto Vulcan Timi
șoara — Unirea Stnnicolau Mare
2— 0 (2—0), Motorul I.M.A. Arad
— Gloria Beiuș 3—1 (1—0).

Pe primele locuri : I. C.F.R. 
TIMIȘOARA 65 p (87—24). 2. Va
gonul Arad 56 p (55—31), 3. Uni
rea Tomnatic 53 p (58—58)... pe 
ultimele locuri : 15. Recolta Sa
lonta 35 p (37—47), 16. Unirea
valea lui Mlhai 20 p (21—82).

SERIA A IX-a
Minerul Turț — Minerul Cavnic

3— 2 (0—1), Minerul Băiuț — Mi
nerul Băița 2—1 (1—0), Minerul 
Sărmășag — Olimpia Gherla 5—1 
(2—0), Industria Sîrmel Cîmpia 
Turzii — Minerul Borșa 1—2
(1—1). Laminorul Victoria Zalău
— CUPROM Baia Mare 3—2
(2—1), Motorul i.R.A. Cluj-Na- 
poca — Chimia Tășnad 4—2
(3—0) Someșul Satu Mare — 
IZOMAT Șlmleul Silvanlei 2—1
(0—0) Oașul Negrești — Steaua 
C.F.R. Clui-Napoca 5—3 (3—1).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL CAVNIC 68 p (82—31) —
penalizată cu 2 p, 2. Steaua 

C.F.R. cil j-Napoca 62 p (73—29) 
— penalizată cu 1 p, 3. Industria 
Sîrmei C. Turzii 51 □ (61—38)... 
pe ultimele locuri : 14. CUPROM 
Baia Mare 38 p (53—58), 15. Mi
nerul Băiuț 38 p (32—49), 16. Mo
torul I.R.A. Cluj-Napoca 23 p

SERIA A X-a
Minerul Știința Vulcan — U- 

nirea Alba lulia 1—0 (0—0),
I.P.A Sibiu — Tîrnavele Blaj’
4—0 (2—0). Metalul Alud — Au- 
tomec ni .a Mediaș 4—1 (2—0),
Textila Cisnădie — Mecanica 
C.S.U. Sibiu 2—1 (1—0), Mureșul 
Deva — C.F.R. Slmeria 1—2 
(1—1) Metalurgistul Cugir — Car
pați Mîrșa 6—0 (3—0), Mecanica 
Alba lulia — Nitramonia Făgă
raș 7—0 (6—0), Minerul Lupenl
— Aurul Brad 0—4 (0—1).

Pe primele locuri: 1. UNIREA 
ALBA 1ULIA 74 p (83—31), 2.
Mureșul Deva 67 p (64—23), 3.
Aurul Brad 52 p (62—32)... pe 
ultimele locuri : 15. Tîrnavele
Blai 35 p (32—62), 16. Mecanica
Albr lulia 29 p (39—62).

SERIA A xi-a
Avîntul Reghin — Unirea Crls- 

turu Secuiesc 5—0 (1—0), Hebe
Sîngeorz Băi — Oțelul Reghin
3— 0 (1—0). Progresul Odorhei — 
Metalul Reghin 4—0 (2—0), Mine
rul Rodna — Laminorul Beclean 
1—1 (0—0) — s-a jucat la Prundu 
Bîrgăulul, Mecanica Bistrița —
— Minerul Bălan 4—0 (1—0). Me- 
taiotehnlca Tg. Mureș — Viitorul 
Gheorgheni 3—0 (1—0), Metalul 
Sighișoara — Mureșul Luduș 3—1 
(0—1), Lacul Ursu Sovata — 
Chimforest Năsăud 2—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. AVÎNTUL 
REGHIN 66 p (77—22), 2. Progre
sul Odorhei 58 p (60—19), 3. Me
canica Bistrița 54 p (75—38)... pe 
ultimele locuri : 15. Minerul
Rodna 35 p (36—62), 16. Hebe
Sîngeorz Băi 33 p (32—82).

SERIA A XlI-a
Electro Sf. Gheorghe — Poia

na Cimpina 1—1 (0—1), Montana 
Sinaia — Mobila Măgura Codlea 
7—0 (5—0) Carpați Covasna — 
Carpaț: Sinaia 1—0 (0—0). Mine
rul FiilDeștil de Pădure — Vic
toria Florești 1—0 (1—0), Mine
rul Baraolt — Cimentul Hoghiz
4— 1 (1—1), Unirea Cimpina —
IMASA Sf. Gheorghe 4—2 (2—0), 
Petrolul Băicoi — Metalul Tg. 
Secuie 3—0 (1—0), Precizia Să- 
cele — A.S.A. Chimia Ploiești 
3—0 (1—0),

Pe primele locuri : 1. POIANA 
CIMPINA 62 p (53—18) — pena
lizată cu 3 p, 2. Electro Sf. 
Gheorghe 58 p (62—24), 3. IMASA 
Sf Gheorghe 55 p (63—33) — pe
nalizată cu 1 p... pe ultimele 
locuri : 15 Mobila Măgura Cod
lea 34 p (32—65), 16, Carpați Si
naia 32 p (35—55).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.
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Suctcsc care eoni inii <i clasa micromoddișt ilor noștri „U1PĂ MONDIALA" 
LA TENIS DE MASĂ

LA CONCURSUL TARILOR SOCIALISTE
Recent, Sala sporturilor din 

Wroclaw a găzduit una dintre 
cele mai puternice întreceri 
din acest an ale micromode- 
liștilor — Concursul internațio
nal al țărilor socialiste. La a- 
ceastă prestigioasă reuniune au 
fost prezente, alături de două 
reprezentative ale țării gazdă. 
Polonia, redutabilele echipe ale 
Cehoslovaciei, U.R.S.S. și Româ
niei. Formația noastră — avînd 
în componență pe Aurel Popa, 
de la Voința Tg. Mureș, pe 
Nicu Bezman și Corneliu Man- 
galea, de la C.S.U. Galați — 
a reușit să cîștige competiția 
atît în proba pe echipe, cît si 
la individual, prin Aurel Popa, 
demonstrînd și cu acest prilej 
excelentele caracteristici și 
Înaltele calități tehnice ale 
modelelor prezentate de ei, 
dar și multă dăruire.

Pentru nespecialiști, să preci
zăm, înainte de a trece la în
trecerea propriu-zîsă, că micro- 
modelele din clasa F 1 D (âe- 
romodele de interior) sînt cele 
mai ușoare aparate de zbor la 
care Federația Aeronautică In
ternațională a prevăzut con
cursuri. Aceste aparate au toa
te elementele unui aeromodel, 
respectiv ale unei aeronave 
(fuselaj, aripi, ampenaj, direc
ție, elice ș.a.). Dar, atenție: 
sînt în greutate de numai UN 
GRAM, anvergura aripilor este 
de 65 cm, motorul (de cauciuc) 
cîntărește... 2—3 grame și este 
torsionat de aproximativ 2000 
ori pentru a pune în mișcare 
elicea și a asigura zborul neîn
cetat al aeromodelului timp de 
citeva zeci de minute. Cite ? 
După puterile cu care l-a în
zestrat constructorul și după 
știința pilotului; în cazul nos
tru, una și aceeași persoană — 
micromodelistul.

în Sala sporturilor din Wro
claw, înaltă de 48 m, multi
plul nostru campion național

Aurel Popa a obținut cu cele 
mai bune două (din. șase) lan
sări — una de 36:34 (record al 
reuniunii) și cealaltă de 34:11 
— un timp excelent (70:45) și 
totodată primul loc. în urma 
lui s-au clasat Sylwester Ku
jawa (Polonia), cu 66:29, și, în 
imediata lui apropiere, Nicu 
Bezman, cu 66:26. Echipa noas
tră, totalizînd 191:57, a de
vansat formațiile Poloniei și 
U.R.S.S., care au adiționat 
173:32 și, respectiv, 156:53.

Rezultatele nu sînt întîmplă- 
toare, dacă amintim numai cî- 
teva din reușitele anterioare, 
la echipe : în 1982, reprezenta
tiva țării noastre, compusă din 
Aurel Morar, Aurel Popa șl 
Niou Bezman, a devenit cam
pioană mondială, iar în 1985 și 
1986, la concursurile internațio
nale ale țărilor socialiste, s-a 
clasat prima și, 
treia.

„Succesul din 
angajează și mai 
pregătire continuă, 
cele mai avansate 
în vederea reprezentării 
cinste a culorilor României la 
Campionatul European și „Cu
pa Europei", ce vor avea Joc, 
în organizarea F.B. Modelism, 
în primăvara anului viitor, în 
țara noastră. Pînă atunci, spe
răm să realizăm performanțe 
si mai bune Ia „Cupa Româ
niei" (16—17 iulie, sala EREN) 
și la Campionatele Internațio
nale ale României (23—27 sep
tembrie, salina Slănlc Prahova)".

Declarația de mai sus apar
ține fostului campion mondial 
(Ia echipe, în 1982), actualul 
antrenor al lotului nostru, 
Aurel Morar (de la Voința Tg. 
Mureș), prezent la Wroclaw, și 
ea constituie, într-un fel, un 
angajament...

BEIJING, 20 (Agerpres). în 
sferturile de finală ale „Cupei 
Mondiale" la tenis de masă 
masculin, competiție ce se des
fășoară la Wuhan (R.P. Chine
ză), jucătorul chinez Chen 
Longcan l-a învins cu 3—2 
(21—19, 17—21, 21—15, 12—21,
21—16) pe suedezul Jan-Ove 
Waldner, campionul polonez 
Andrzej Grubba a dispus cu 
3—0 (21—14, 21—13, 21—16) de 
Liu Fu Min (Hong Kong), iar 
Xu Zengcai (R.P. Chineză) a 
cîștigat cu 3—1 (21—8, 27—25, 
14—21, 21—17) la Jorgen Pers
son (Suedia).

BERLIN, 20 (Agerpres). în 
ziua a doua a „Regatei Grii- 
nau“, la canotaj, proba de schif 
8+1 a fost cîștigată detașat de 
echipajul României, cronome
trat cu timpul de 6:47,54. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
R.D. Germană cu 6:51,35 si R.F. 
Germania 6:56,74, la schif 2 ra
me fără cîrmaci, sportivele ro
mâne Rodica Arba și Olga Ho- 
meghi au terminat din nou vic
torioase, in 8:37,47, urmate de 
echipajul R.D. Germane 8:48,48.

în concursul masculin, pro
ba de schif 2 rame fără cîr
maci a fost adjudecată de e- 
chipajul României (Dobre, Po
pescu) în 7:42,54. Pe locul se
cund a sosit echipajul R.D. 
Germane, cu timpull de 7:44.06.

VARȘOVIA, 20 (Agerpres). în 
runda a 9-a a Turneului in
ternațional feminin de șah de 
la Piotrkow Tribunalski

fost consemnate următoarele 
rezultate ■ Polihroniade — Sos- 
nowskz 1—0 ; Lechner — Ce- 
liușkina remiză ; Wiese — Stan- 
ciu 1—0 ; 
remiză ;
Kaznarek 1—0 ; Szmiacinska. — 
Savova 1—0 j Zaițeva — Lel- 
ciuk 1—0. în Clasament conduc 
Celiușklna (U.R.S.S.) șl Kaczo
rowska (Polonia) cu cite 6,5 p.

SOFIA (Agerpres). Partidele 
din sferturile de finală ale tur
neului Internațional de tenis 
de la Sofia s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Strelba 
(Cehoslovacia) — Florin Segăr- 
ceanu (România) 6—2, ~ ", 
6—2 ; Fillipeschi (Italia) — Răz- 
van Itu (România) 1—6, 
6—3 ; Visând (U.R.S.S.) — Ru- 
bicek (Cehoslovacia) 7—6, 7—5 ; 
Bulant (Cehoslovacia) — Car
nevale (Italia) 4—6, 6—3. 6—2.

Heinze — Brustman 
Kaczorowska — Eva

3—6,

6—3,

respectiv, a

Polonia ne 
mult la o 

bazată pe 
tehnologii, 

cu

loan NOVAC

ZIUA A DOUA A
(Urmurt lin pao I)

ra Papuc (cu o performantă - 
ce reprezintă și re- 
senioare ți

46:05,0 — 
corduri de 
II).

Dispute 
oferit însă 
atloții seniori. în acest 
se înscrie, desigur, 
minină de 800 m, în care Tu- 
dorița Chidu, cu un finiș mai 
bun, a întrecut-o pe dubla 
campioană mondială univers!- . 
tară de Ia Zagreb. Paula Ivan, 
ambele oprind cronometrajul 
electronic la valori sub două 
minute. Și cealaltă cursă femi
nină de semifond a zilei, „trei 
mii-ul“. s-a soldat cu rezulta- 
e excelente : Iulia Beșliu, du

pă o cursă tactică inteligentă, 
și-a realizat recordul carierei, 
8:41,54, întreeînd-o — după un 
ultim tur pasionant — pe du
bla laureată a Concursului de 
primăvară de săptămîna trecu
tă. Viorica Ghican. De remar
cat că alte șapte alergătoare 
(dintre care șase românce) au 
coborît sub 9 mJnvte!

Rapidista Vali Ionescu și-a 
demonstrat încă o dată con
stanța rezultatelor superioare, 
obținînd — după 7.07 m săptă
mîna trecută, 7,98 m.

Ar mai fi de subliniat și re
cordul personal al „cangurului" 
Lucian Sfiea — 16.94 m, aflat 
în notabil progres, victoria — 
în premieră — Cameliei Jianu 
asupra mai experimentatei Ni- 
coleta Căruțașu la 400 mg, as
censiunea piteșteanului Valen
tin Coroja — 13:47,90 la 5000 
m. reintrarea aruncătorului de 
ciocan Nicolae Bîndar — 74,82 
m. deși incomplet restabilit, 
ca și cursa solitară a Anuței 
Cătună la 10 000 m.

în încheiere să remarcăm că 
întîlnirea bilaterală dintre re
prezentativele feminine 
României și R.S.F.S. 
încheiat cu succesul 
al culorilor noastre: 100 d — 
67 p.

Rezultate tehnice : FEMEI : 200 
m : Carina Roșioru (CSU Galați)

interesante 
și (unii

junioare

ne-au 
dintre) 

context, 
proba fe-

ale 
Ruse s-a 
categoric

ÎNSEMNĂRI după jocurile preliminarii
GELSENKIRCHEN, 20 (prin 

telefon, de la trimisul nostru). 
S-au încheiat partidele din 
cadrul preliminariilor, spulbe- 
rînd speranțe sau, dimpotrivă, 
producînd reale satisfacții pen
tru cele patru formații semi- 
finaliste și întreg anturajul lor
• LA CELE 12 partide au a- 
sistat 729 998 de spectatori, cu 
o medie de meci de 60 833. Este 
un record pentru competiție, 
avînd în vedere că la C.E._’84 
din Franța, în aceeași fază a 
întrecerii, asistaseră 600 000 
spectatori, iar în Italia, în 
1980, fuseseră doar 300 000.
• ÎN ACESTE PARTIDE au 
fost înscrise 27 goluri (medie 
de joc de 2,25) de către 22 de 
jucători. „Recordmanul" edi
ției este olandezul Van Basten, 
CU 3 goluri. • AU FOST A- 
CORDATE 20 de cartonașe gal
bene, jumătate dintre ele fiind 
primite de jucători care evo
luează în semifinale : Rolff, 
Thon, Herget (R.F.G.), Wouters 
(Olanda), Ferri, Maldini, Ance-

„INTERNAJIONALELOR" DE ATLETISM
Cistiakova (URSS) 24,07, 

24,22 ; MECI : Si- 
Ruzina 23,08, (am- 

lolanda Oantă

23,66, 
O rit (Israel) 
ciugova 23,02, 
bele RSFSR),
23,09, Daniela Pleșcan 23,40 ; «oo 
m : Chidu 1:59,62, Ivan (Olim
pia) 1:59,91, Gheorghiu (CSM U- 
niv. Craiova) 2:00,65, Ella Kovacs 
2:00.75, ...6. Nurutdinova 2:01,61, 
7. Belentina (ambele RSFSR) 
2:02,10; 3 000 m: Beșliu 8:41,54, 
Ghican 8:43,70, Mariana Stănescu 
(Poli. Timișoara) 8:46,28, Plujni- 
lcova (RSFSR) 8:49,98 ; 10000 m : 
Cătună (CSM Bistrița) 33:11,58, 
Lenuța Hopulele (C.S. Arad) 
34:55,62 Aura Buia (CFR Craio
va) 34:59,46 ; 4 X 400 m : Româ
nia (Oanță, Jianu, Căruțașu, 
Pleșcan) 3:29,66, RSFSR (Mosk
vina, Nurutdinova, Ruzina, SÎ- 
ciugova) 3:32,70 ; 400 mg : Alina 
Buhuși (CSM Univ. Craiova) 
57,43, Platek (Polonia) 57,43, Aura— —* - ■ ‘
MECI : ' Jianu 56,46, 
57 34, Haustova 59,80, 
(ambele RSFSR) 61,57 ; 10 
marș : Kaburkina 43:26,0, 
lenko (ambele RSFSR) 
Papuc 46:05,0, Victoria 
47:10 4 ; înălțime : Alina 
1,97 m — rec. mondial 
nioare egalat, Elesina 1,88 
Iova (ambele RSFSR) 1,84 .... __
Oana Mușunoiu 1,80 m ; lungi
me Vali lonescu 7,08 m, Marieta 
lieu 6,87 m, Olencenco (RSFSR) 
6,67 m. Octavia Nif (Rapid) 6,59 
m Pavlova (RSFSR) 6,54 tri ; 
greutate : Livla Meheș 19,08 m, 
Jana Ciobanu 18,75 m, 
(Cuba) 18,64 m, Kujel 18,62 m, 
...6 Kriveliova (ambele RSFSR)

(CSS 2 Constanța) 58,64, 
Jianu 56,46, Căruțașu 

Haustova 59,88, Tocilova 
km 

Kova- 
44:10,0, 
Oprea 

Astafei 
de ju- 
m, Be
rn, ...5.

Belsis

17.2? m ; suliță : Aurica Bujnițâ 
59,88 m.Verouli (Grecia) 58,38 m, 
Cristina Dobrinoii (Muscelul 
C-lung Muscel) 55,62 m, Ovsianl- 
kova 54,58 m, Terencenco (ambele 
RSFSRl 50,04 m ; heptatlon : Pe
tra Văidean (Minerul C-lung Mus

cel) 6271 p, Corina Țifrea (St. Roșu 
Bv 6149 p, Ionica Domnițeanu 
(Dacia Pitești) 6007 p; BĂRBAȚI: 
200 m : A. Goremikin (URSS) 
21,12 Val. Chiriae (Dinamo) 21,26, 
D Cojocaru (Dinamo) 21,39 ; 
SOO m : M. Rădos (Dinamo) 
1:47,56. P. Drăgoescu (Jiul Petro
șani) 1:48,20, Costel Ene (Poli. 
Timișoara) 1 :48,24 ; 5000 m : Val. 
Coroja (CSM Pitești) 13:47,90, I. 
Elena (Steaua) 14:00,46, I. Costea 
(CSM Pitești) 14:03,80 ; — — ' 
R. Zajkowski (Polonia) 
Mateescu (Dinamo) 51,22, 
licki (Polonia) 51,34 ; 
marș : C. Șofran (PTT) 
J. Zahoncik (Cehoslovacia)
l. 25:47,0, I. Păun (Metalul Plo-
peni' 1.26:24,8 ; lungime (sîmbă- 
tăl : D. Ubaldo (Cuba) 7,84 m, 
L. Bugno (Cuba) 7,62 m, D. Si- 
mion (Victoria) 7,49 m ; triplu- 
salt : L. Sfiea (Voința) 16,94 m, 
M Bran (Știința ----- ---------
16,69 m ~ ____ _____
16,08 m ; disc : M. Târle (Steaua) 
59,48 m. C. Grasu (Dinamo) 57,22
m. I. Nesterieț (URSS) 55,68 m ;
ciocan : 
74,82 m. 
67,36 m 
Craiova) oo,<v m ow<, >x> 
cole : T. Ciobanu (St. Roșu Bv.) 
8:38,71, M. Martinaș (Dinamc)
8:39.01, S. Zevedel (Progresul
Brăila) 8:40,12.

lotti (Italia), Litovcenko, Hi- 
diatulin si Protasov (U.R.S.S.).
• ÎNTÎLNIREA SEMIFINALA 
de la Hamburg, R.F. Germania 
— Olanda, va fi condusă de o 
brigadă de arbitri români: 
loan Igna la centru. Dan Pe
trescu și Ion Crăciunescu la 
tușe. • PENTRU PARTIDA 
R.F. Germania — Olanda exis
tă aici un interes extraordinar. 
Nu se uită, de pildă, că cele 
două formații au fost finaliste 
ale C.M. din 1974, pe Olympia- 
stadlon din Miinchen, gazdele 
cîstigînd atunci cu 2—1.
• DE-A LUNGUL ANILOR, 
cele două reprezentative s-au 
întîlnit de 26 de ori (11 vic
torii ale fotbaliștilor vest-ger- 
mani, 6 ale celor olandezi și 
9 meciuri egale). Ultimul joc 
a avut loc în 1986, la Dort
mund : R.F.G. — Olanda 3—1 ; 
goluri marcate de Voller — 2, 
Herget, respectiv Van Tigge- 
len, jucători care evoluează și 
acum. • FRANZ BECKEN
BAUER, antrenorul vest-ger
man, declară : „Echipa joacă 
tot mai bine de Ia meci Ia 
meci. In ultima partidă, Matt- 
hăus a fost formidabil, reușind 
cel mai bun joc din carieră. 
Pe Voller, atît de criticat de 
presă, l-am menținut totuși în 
echipă și am bucuria de a fi 
înscris două goluri de aur I" 
• RINUS MICHELS, conducă-

torul tehnic al formației olan
deze : „Am avut mari emoții 
pentru calificare, în partida cu 
Irlanda (cinste ei !), golul vic
toriei fiind înscris abia în mi
nutul 82". • ZIARUL „SUD- 
DEUTSCHE ZEITUNG" notea
ză : „Cînd Kieft a marcat go
lul victorios, Van Basten se 
afla într-un ofsaid cît se poate 
de clar!" • „MECIUL ITALIA 
— U.R.S.S., de miercuri, va fi 
un joc de mare tensiune , scrie 
ziarul „BILD". Sovieticii au 
un joc foarte atletic, bine or
ganizat, o apărare fermă, o e- 
chipă stăpînă pe arma contra
atacului (Mihailicenko, Prota
sov, Aleinikov)". • ANTRENO
RUL VALERI LOBANOVSKI 
are probleme cu utilizarea lui 
Belanov, accidentat la gleznă, 
și a lui Hidiatulin, care are 
arcada spartă. • FOSTUL IN
TERNAȚIONAL vest-german 
Gunther Netzer comentează 
astfel jocul echipei Italiei : 
..Squadra azzurra joacă altfel 
decît pe vremea lui Bearzot. 
A renunțat la «cattenacio*. dar 
are totuși o apărare prudenta, 
elastică, decisă, și a crescut 
foarte mult în jocul ofensiv". 
• CEA MAI TÎNARA echipă 
a lui „Euro ’88“ este formația 
Iul Vicini (24 de ani).
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400 mg : 
51,22, M. 
D. Wed-
20 km
1.25:36,0,

„____ CFR Bacău)
Cs. Foldesl (Ungaria) 

M. Târle (Steaua)

N. Bîndar (Metalul)
E. Hernandez (Cuba) 

A. Meheș (CSM Univ. 
66,70 m ; 3000 m obsta-
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PE SCURT • PE SCURT • PE
BASCHET • Meciurile disputate in penul

tima zi a Turneului preolimplc feminin de 
la Kuala Lumpur s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : U.R.S.S. — Australia 83—68 
(35—34) : Cehoslovacia — Polonia 92—63 
(41—34) : Cehoslovacia — Italia 82—79 (după 
prelungiri) : R.P. Chineză — Bulgaria 83—73 
150—34). Lideră a clasamentului se menține 
echipa U.R.S.S., cu 12 puncte, urmată de for
mațiile Iugoslaviei, 11 puncte și R.P. Chineze 
10 puncte. • In nartida inaugurală a Tur
neului masculin de la Perugia, reprezenta
tiva Italiei a învins cu scorul de ~~ "" 
(55—22) formația Franței.

CICLISM ta Dună patru etape. în __
Suediei conduce rutierul francez Bruno Cor- 
nilîet. urmat în clasamentul general de da- 

ezul Jesoer Worre la 17 a șl olandezul 
Frans Maasen la 26 s Etapa a 4-a. disputată

83—73

Turul

In urma desfășurării partidelor 
clasamentele definitive arată ‘ ’

Grupa A
1. R.F. Germania
2. Italia
3. Spania
4. Danemarca

din cele două grupe preliminarii, 
astfel :

Grupa B
3
3
3
3

3
3
1
0

1 
l
0 
o

t 
o
2
3

5-1
4-1
3-5
2-7

S 
s
2
ft

1. U.R.S.S.
2. Olanda
3. Irlanda
4. Anglia

3
3
3
3

2
2
1
0

1 
0
1
0

0
1
1
3

5-2
4-2
2-2
2-7

3
4
3
I

PROGRAMUL SEMIFINALELOR
• marți, 21 iunie, la Hamburg: 

R.F Germania — Olanda.
• miercuri, 22 iunie, la Stut

tgart : Italia — U.R.S.S.
Ambele partide încep la 21,15 

(ora României).

In continuare, __
petiției este următorul : 
vineri, zile de odihnă 
25 iunie, la Mtlnchen : 
(la 16,30, ora României).

programul corn- 
joi șl 
sîmbătă, 
FINALA

I

ȘTIRI
• Supercupa Americil de Sud 

a fost ciștigată de echipa Racing 
din Buenos Aires, care în meciul 
retur al finalei a făcut scor egal, 
1—1 (1—0), cu formația braziliană 
Cruzeiros din Belo Horizonte. Au 
marcat Catalan, respectiv Rob
son. Au asistat 67 000 de specta
tori.

In primul joc, desfășurat în 
capitala Argentinei, cîștlgase Ra
cine cu 2—1.

• Echipa Lokomotiv î'zz 
aflată în turneu în Bolivia, 
jucat pe stadionul din 
Cruze cu formația locală 
pe care a întrecut-o cu 
de 2—0.
• La sfîrșitul acestei luni se 

va desfășura în Australia un 
turneu internațional la care vor 
participa selecționatele Arabiel 
Saudite, Argentinei, Braziliei și 
țării gazdă.

Moscova, 
’■ a

Santa 
Real, 

scorul

SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
pe traseul Oerebro — Skara (199 km), a re
venit danezului Soren Lilholt cu timpul de 
4.53:00.

HANDBAL • în penultima zi a competi
ției masculine de la Gdansk s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Franța — Bulgaria 
31—21 (13—12) ; Polonia — Olanda 31—17
(15—7) ; Iugoslavia — Elveția 18—18 (7—8).
în clasament conduc echipele Iugoslaviei și 
Poloniei, cu cite 7 puncte.

ÎNOT • în ultima zi a concursului de Ia 
Mission Viejo (California), înotătoarea ame
ricană Janet Evans a terminat învingătoare 
în două probe : 200 m spate — 2:17,21 șl 400 m 
liber — 4:09 46 Proba masculină de 50 m 
liber a revenit recordmanului american 
Matt Biondi cu timpul de 23,55, iar în cea 
similară feminină pe primul loc a-a situat 
Cindy Nielsen (S.U.A.) — 26.58

HOCHEI PE IARBĂ • In cadrul Turneu
lui feminin ce se desfășoară In orașul vest- 
german Essen selecționata Angliei a întrecut 
cu scorul de 2—0 (0—0) formația R. F. Ger
mania, iar reprezentativa Australiei a dis
pus cu 2—1 (1—0) de echipa Canadei.

RUGBY • Echipa Noii Zeelande, " " * 
turneu în Australia, a evoluat la 
compania unei selecționate locale, 
neozeelandezi au obținut victoria 
goricul scor de 60—3 (18—0), după o partidă 
în care au înscris zece eseuri.

ȘAH • După patru runde. în 
pentru Cupa Mondială de la Belfort, 
fruntea clasamentului se află marii maeștri 
sovietici Kasparov și Elvest cu eîte 
urmați de Spasski 2,5 puncte. In 
4-a. Elvest a cîștigat la Speelman, 
parov a remizat Cu HUbner.

aflată in 
Perth în 
Rugbyștii 
cu cate-

Turneul
în

3 puncte, 
runda a 
iar Kas-


