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Etapa a 34-a a Diviziei A de fotbal

CAMPIONATUL SE ÎNCHEIE AST AZI
IN MINUTUL... 90

• Pe „Victoria", gazdele au prima șansă • Dinamo favorită in parti
da cu F. C. Olt • Craiova primește vizita echipei lui... Ștefănescu • La Suceava, 
un meci de maximă importanță 
luează o proaspătă echipa de 
weiller, un „dialog" de atracție 
bucureșteni • La Bacău se în- 
tîlnesc două vecine de clasa
ment, ambele (încă) în suferință 
de puncte • In orașul studenți
lor timișoreni, Steaua, hotărîtă 

să învingă

CLASAMENTUL

pentru Petrolul • Lingă Dealul Feleacului evo- 
„Cupa U.E.F.A." • La Tg. Mureș, Dinu — Nun- 
• In „Giulești", un meci decisiv pentru feroviarii

--------------  PROGRAMUL MECIURILOR---------------
București : VICTORIA - F.C. ARGEȘ
O. ștreng — I. Caraman (ambii Oradea) șl V. Curt (C-ța) 

(Stadionul Victoria din Complexul_ Dinamo)
București : 
D. Buciuman

DINAMO - F.C. OLT
— I. Ferenczi (ambii Timiș.) șl I. Coț (Pi.) 

(Stadionul Dinamo)
UNIVERSITATEA - F.C.M. BRAȘOV

Finalele pe fără ale „Cupei U.TjCL**
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PUTERNIC STIMULENT 

SPRE NOI REUȘITE
ÎN BASCHET, HANDBAL Șl ATLETISM

Sate Mare și Brăila, gazde excelente ale Întrecerilor
Bilanțului rodnic Ia învăță

tură al multor reprezentanți al 
tineretului studio* din patria 
noastră, acum, foarte aproape 
de finele anului școlar 1987/88, 
1 se adaugă un altul, la fel de 
convingător, tn planul acfivită 
ților educative și în sfera că
rora cuprindem, de regulă, șl 
sportul. în acest context, fina
lele pe țară ale „Cupei U.T.C." 
de la Satu Mare și Brăila — 
înscrise sub genericul Dadadel 
și încheiate recent 
în centrul 
de tineri 
goniști ai 
ținători ai 
lor.

Ea Satu _
preciate de inițiatori _  _
lente, au avut Ioc finalele 
baschet — băieți ț.1 I.... .......
— băieți și fete. Alegere inspi
rată a locului de desfășurare.

s-au aflat 
atenției a mii și mit 
și tinere, fie prota- 
întrecerilor, fie sus- 
colegilor și colegelor

Mare. în condiții a- 
ca exce

la 
și handbal

Slut fiind ci municipiul de pe 
omeș se bucură de o frumoa
să și îndelungată tradiție in 

jocurile sportive. De aici, un 
intere* aparte pentra aceste 
finale, public numeros șl en
tuziast, chiar dacă n-a fost Ia 
mljloe dectt o competiție pen
tru tineri fără veleități în per
formanță. Dar, cum au dovedit 
întrecerile, cu mulți sportivi în 
măsură să iasă din anonimat. 
Prezența unor reprezentanți a! 
federațiilor de resort, care 
caută cu insistență valori în 
plină formare 
și — nădăjduim 
așteptate.

Aflată la a 
„Cupa U.T.C." 
reconfirmat preocuparea

este 
— eu

salutară 
roadele

ediție,VIII a ... .
Ia baschet a

pen-

Tiber iu STAMA

(Continuare in pao 2-3)

Turneul final al juniorilor și școlarilor

la handbal masciHin

1. STEAUA 33 29 4 0 112—18 62
2. Dinamo 33 29 3 1 101—25 61
3. Victoria 33 18 3 12 56—39 39
4. Oțelul 33 18 3 12 48—44 39
5. Univ. Cv. 33 15 4 14 57—50 34
8. Flacăra 33 13 6 14 38—46 32
T. Corvin ul 33 13 4 14 53—61 30
8. F.C. Olt 33 13 4 M 41—56 30
9. F.C.M. Bv. 33 11 7 15 46—47 29

10. F.C. Argeș 33 11 4 1« 39—45 28
11. A.S.A. 33 13 2 18 47—64 28
12. S.C. Bacău 33 10 8 15 36—53 28
13. Sp. Stud. 33 10 7 18 42—19 27
14. „U“ Cj.-N 33 10 7 16 37—53 27
15. Rapid 33 9 9 15 34—57 27
16. „Poli“ Tim. 33 10 8 17 35—51 26
17. Petrolul 33 10 6 17 25—49 26
18 C.S.M. Sv. 33 8 5 20 32—72 21

Craiova :
M. Niculescu — I>. Ciueu (ambii Buc.) șl A. Axente (Arad) 
Suceava : C.S.M. — PETROLUL
G. Macavel — I. Kelemen (ambii Deva) și Gh. Constan

tin (Hm. vllcea) _ _____
Cluj-Napoca „U" "
4. Grama — M. Consțantinescu și D. Teodorescu _(țoti Buc.) 
Tg. Mureș :
Ad. Porumbofa

C.S.Ș. DINAMO BRAȘOV In prim-plan

Concluzii pc marginea

„FINIȘUL"
DEMN DE O

Campionatul de rugby a îm
brăcat, pentru ediția sa cu nu
mărul 71, haină nouă. Pentru 
ca acum, la finele întrecerii 
din această autentică superdi- 
vizie de 12 competitoare (tot 
în „A“ mai activează, se știe, 
16 echipe — în a doua grupă 
valorică), să se poată aprecia, 
socotim, că originala formulă 
a ținut seama mai mult de re
alitățile din sportul nostru cu 
balonul oval. Disputa a ținut

- OȚELUL
________ . -zdzzzzz. "t" r ) 

A.S.A._____________ - FLACĂRA
— C. Nistor (ambii Vaslui) șl V. Alexan

dru (București)
RAPID - CORVINUL

(Tlrgoviște) — S. Rotărescu șl V. Ma
xim (ambii din Iași)

(Stadionul Giulești)
SPORT CLUB - SPORTUL STUD.

Drficea (ambii din Craiova) șl V. Tito- 
rov (Drobeta Tr. Severin)
„POLI" - STEAUA

(Ploiești) — NT. Dlnescu (Rm. Vîlcea) șl 
L. Măerean (Brașov).

Toate partidele vor începe la ora 18.

București : 
S. Necșuleseu

Bacău : 
L Vele* D.

Timișoara : 
Ad. Morolanu

întrecerii pe primo scena a ruginiul

IREZISTIBIL AL STELEI
CAMPIOANA

neral, o echipă a izbutit, to
tuși, detașarea. Ea este fosta 
și noua campioană. într-adevăr, 
Steaua a avut un parcurs si
gur în cea mai mare parte. 
A început campionatul prin- 
tr-un recital, prin scorul edi
ției : 94—22 cu Universitatea 
Timișoara (I). a continuat cu 
procentajul maxim opt etape, 
păstrîndu-și mereu poziția de 
frunte în clasament, inclusiv 
după „ieșirile din ritm" din

urmare, convingător. Finalul 
de campionat este cea mai bu
nă dovadă, nu atît prin șirul 
celor trei victorii in compa
nia unor partenere redutabile, 
cît mai ales prin maniera ob
ținerii lor. O categorică revan
șă, 48—6 I, în fața grivițenilor, 
un joc realmente modern în a 
doua repriză a întîlnirii cu 
Dinamo (34—25, după 9—19 !), 
și în prima (îndeosebi) la jocul 
cu Farul (51—32, scor rar în- 
tîlnit, ce atestă disponibilitățile 
ofensive ale protagonistelor, ale 
amîndurora !). XV-le din Ghen- 
cea dispune de condiții ideale 
de pregătire și mai dispqna de 
un lot cu mulți, foarte mulți 
cunoscuți și apreciați interna
ționali : Murariu, Alexandru, 
Munteanu, Radulescu, Mot, Ig- 
nat, Vărzaru, Leonte, Dumitres
cu, Coman, David, Codoi, Bol-

Ajun» la ediția a XXVII-a 
(ca șl competiția feminină 
despre care am scris într-un 
număr trecut al ziarului), Tur
neul final masculin de handbal 
al juniorilor și școlarilor a 
adus în prim-plan reprezenta
tiva Clubului sportiv școlar 
Dinamo Brașov (antrenor, Mir
cea Bucă), cîștigătoarea titlu
lui național. Prin acest nou 
succes formația brașoveană re- 
înnoadă o mai veche șl fru
moasă tradiție, trofeul acordat 
de F.R. Handbal poposind în 
orașul de sub Timpa incă de 
două ori: în 1981 (antrenor al 
echipei campioane de atunci. 
Remus Drăgănescu) și în 1984 
(antrenor, Tiberiu Orban). în 
plus, trebuie să consemnăm că 
această unitate școlară (direc
tor, Francisc Lechner) este o 
veritabilă pepinieră de handba- 
liști, mulți dintre ei de recu
noscută valoare internațională: 
Nicolae Munteanu, Olimpiu 
Flangea, Cornel Durau, ore- 
cum și Titus Donosa, G ’orge

Jerebie, Alexandru Matei, O- 
vidiu Moldovan, Sorin Donca 
și alții. Iată, deci, cum înțe
lege C.S.Ș. Dinamo Brașov și . hantjțjai 

Mlrcea 
Marian 

Tartler) 
oel mal

colectivul catedrei de 
(Remus Drăgănescu, 
Bucă, Tiberiu Orban. 
Vasilache și Dieter 
să-și facă. în modul ___
concret, datoria față de hand
balul românesc. în această pri
vință ar fi, poate, util un 
schimb de experiență, de la 
brașoveni (la sfîrșitul săptămî- 
nil trecute și-au mai adjudecat 
două titluri naționale, la ju
niori II, băieți și fete) avînd 
ce învăța și alte unități școla
re de profil...

Revenind la competiția de la 
Tul cea, se cere precizat faptul 
că în turneul pentru locurile 
1—4 diferențierea s-a făcut la 
mane luptă, trei echipe emițînd

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pap. 2-3)

Joi șl vineri. In competiția masculină la volei

CĂDERE DE CORTINĂ PE PRIAAA SCENĂ

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag 2-3)

REGATA GRUNAU

Mîine și vineri echipele din 
plutonul fruntaș al voleiului 
nostru masculin (locurile 1—6) 
pun capăt unei ediții-maraton 
a campionatului 1987—1988.- Și, 
ca de obicei, finalul aduce din 
nou față-n față echipele noas
tre fanion, Steaua și Dinamo, 
iar scena ultimei lor duble con
fruntări va fi sala din Șoseaua 
Ștefan cel Mare. Deși frumoa
sa cursă spre titlu este deja 
câștigată de stei iști., care s-au 
distanțat treptat în partea a 
doua a întrecerii, mulți iubi
tori de sport, simpatizanți ai 
celor două echipe, vor lua loc 
în tribune pentru a asista Ia 
ultimele replici ale protago-

niștilor. Și pentru a le adresa, 
desigur, aplauzele cuvenite...

Vor fi, fără îndoială, două 
meciuri de orgoliu și mare am
biție, cum au fost mereu între 
aceste concurente permanente, 
în ultimii ani, la coroana 
lauri. Și, în absența marii 
ze, spectacolul de calitate 
cu atît mai posibil. Nu 
lipsi din cele două loturi 
noscu. Mina, Spînu, Peuteles- 
cu, Dascălu, Constantin, Șoica, 
Pădurețu, Czedula. Nica. Piți- 
goi, Racsov și Stavariu, la 
campioni, pregătiți de G. Bart-

de 
mi- 
este 
vor 
Io-

(Continuare in pag. 2-3)

VICTORII Șl... CONCLUZII PREȚIOASE
Dc vorbă cu secretarul T.P. de Canotaj-Yachting, DAN popped

Penultimul eseu al echipei campioane a fost semnat de Boldor. 
ita o pătrundere a lui T. Coman in butul constănfean, cu 
Murariu si Alexandru si... arbitrul FI, Dudu pe fază^ Plloțschi 
(nr. 14) nu mai poate interveni
treaz' interesul pînă la ora ul
timei etape, chiar dacă răspun
sul la principala întrebare — 
cine cîștigă titlul 7 — venise 
mai înainte vreme. Și e sigur 
că, de această dată, s-a relie
fat o anume echilibrare de for
țe, apariția cîtorva rezultate 
mai mari neputînd anula im
presia de ansamblu, din mo
ment ce calculul hîrtiei s-a 
văzut infirmat tn nenumărate 
rinduri, grație eliberării de 
complexe a unor formații pînă 
deunăzi învinse... dinainte.

într-ryi asemenea context ge-

Foto : Aurel D. NEAGU
Parcul Gopilulul, de la Sibiu 
sau Baia Mare. Că e adepta 
jocului deschis s-a vădit, și în 
diferența dintre punctele mar
cate și cele primite, 727—398, 
pasivul fiind depășit numai de 
patru formații. Dar cu un ast
fel de activ (263 puncte înscri
se mai mult decît Dinamo, a 
doua ca eficacitate) mai că 
îțt poți permite. Iar tot aici 
se cuvine amintit numărul 
substanțial al eseurilor reușite, 
cu doar cinci sub granița de 
o sută.

Succesul Stelei ne apare, prin

■ Ați însoțit delegația noas
tră Ia Regata Grunau. compe
tiție știută ca fiind de prim 
rang in calendarul internațio
nal. Dincolo de această aprecie
re de ordin general v-am ruga, 
tovarășe Dan Popper, să ne co
municați și citeva amănunte de 
ta ediția 1988 a Întrecerii.

— Au participat peste 700 de 
sportivi și sportive din 18 țări, 
între aceștia fiind prezenți nu
meroși campioni mondiali și 
olimpici, în ceea ce ne pri
vește, a fost extrem de intere
sant să testăm care este ra
portul actual de forțe între 
noi șl principala contracandi
dată pe plan mondial, echipa 
feminină a R.D. Germane. E- 
chipă care, evolua, așadar, pe 
„teren propriu", și care era fi
resc să etaleze un potențial *u-

perior. Condițiile de concurs 
au fost dificile : vreme nepri
elnică, cu vînt puternic din 
față, deci cu valuri mari. Iar 
circulația intensă de ambarca
țiuni, șlepuri, barje, vaporașe 
de agrement, amplifica mult 
aceste valuri.

■ Valurile și vîntul presupu
nem că au fost pentru toată 
lumea aceleași.,

— Evident, eu aminteam doar 
cadrul exact al desfășurării 
concursului. Și doream să punc
tez că, în aceste condiții sen
sibil îngreunate, cu atît mal 
mult ne bucură victoriile ob
ținute In unele probe olimpice.

■ In afară de ceea ce ne-au 
transmis agențiile de presă, ce 
ne puteți spune ?

— Am așteptat cu multă ne
răbdare proba feminin* de I

f.c. Echipajul Homeghi-Arba, 
arătînd același potențial supe
rior, a cîștigat ambele curse 
la care a participat, învingînd 
în prima zi cu un avans de 
peste 5 secunde, iar în cea 
de-a doua, fără să forțeze, cu 
peste 3 secunde. Ele formează, 
Indiscutabil, cel mai bun tan
dem din lume și în acest an 
și sperăm... să o țină așa pînă 
ia finele sezonului. De aseme
nea, echipajul de 4+1 (Trașcă- 
Necula-Anițaș-D. Bălan + Ioana 
Hie) a încheiat cursa cu a- 
proape 7 secunde tnaintea spor
tivelor din R.D. Germană, Iar

Sorin SATMARI

(Continuare In pay. • 4-A>
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Comuna Piscu dta mănoasa 
rfmpie a Covurluiulul arte o 
așezare frumoasă, cu oameni 
gospodari și ambițioși care, așa 
după cum ne spunea primarul 
Nastasia Mihai, ocupi an de 
an locuri fruntașe in marea bă
tălie pentru recolte dt mal 
bogate. Străvechea așezare mol
davă se remarci totodată prin 
moderna sa linie arhitectonici, 
printr-o continui dezvoltare a 
industriei meșteșugărești și prin 
notabila activitate cultural 
sportivă ce se desfășoară aici.

Fără discuție, rezultatele de 
excepție obținute de multiplul 
campion Nicu Vlad — fiu al 
satului — au produs o eviden
tă emulație în activitatea spor
tivă din cadrul celor două u- 
nități școlare. Cea mai recentă 
realizare o constituie amenaja
rea la Școala nr. 1 — care are 
o vechime de 128 de ani — a 
unui complex sportiv compus 
din terenuri de handbal, sec
toare pentru atletism, o pistă 
aplicativă, spaliere, bare fixe 
șl un teren de badminton. In 
sala de sport (de asemenea 
reamenajată), la loc de cinste 
se află un fotomontaj din care

ISETURI

4.

• S-A ÎNCHEIAT CAMPIONA
TUL NAȚIONAL UNIVERSITAR 
DE tenis, competiție tradițio
nală, la startul căreia au fost 
prezenți, și în acest an, concu
renți din toate centrele studen
țești. Iată rezultatele finalelor, 
simplu seniori: Tr. Badlu (IEFS)
— C Țigănuș („U“ Galați) 6—3, 
6—- In semifinale : Badlu — G. 
Oniceag (București) 6—4, 7—5 ; 
Țigănuș — Ov. Biciușcă (IEFS) 
2—6. 7—5. 6—2 ; simplu senioare : 
Gabriela Popa („U“ Galați) — 
Pușa Dobreantr (București) 6—3, 
6—0 In semifinale : Popa — Mo
nica Hîncu (Iași) 7—5, 6—1, Do- 
breanu — Rodica Micu (Galați)
6— 1 6—2. Dublu bărbați : Badiu,
Biciușcă — Țigănuș, V. Oancea 
(Galați) 6—4. 6—4 ; dublu fete : 
Gabriela Popa, Corlna Chirvasiu 
(Galati) — Monica Artenie, Ro
dica Micu 6—4, 6—1. • DUPĂ
CIRCUITUL DE TURNEE DO
TAT CU CUPELE „STEAUA”, 
„PROGRESUL”, „DINAMO” Șl 
„CCIAG”, a avut loc un „Mas
ters". cu participarea primilor 
patrv clasați în competițiile a- 
mintite. Rezultatele finalelor, 
simpli seniori : D. Pescariu 
(TCB) — A. Popovici (Steaua)
7— 5 6—3. în semifinale : Pesca
riu — O. Florea (Dinamo Bucu
rești) 6—4, 6—1, Popovici — S. 
Gorgan (Mecanică Bistrița) 6—4,
6— 4 Simplu juniori 
(Dinamo _ 
(Dinamo 
simplu 
(Dinamo
Martin
7— 5. 
Gabriela Precup
— Otlila Pop ;_____
6—0. In semifinale : Pop

: ■__ 1:_1 ; m. Dicu
București) — R. Fărcaș 
Brașov) 6—2, 1—6, 6—3; 

junioare : Irina Spîrlea 
București) — Isabela 

(Politehnica București) 
4—5 ab. ; simplu senioare :

~ (ICIM Brașov)
(Progresul) 6—1,

- Ma

FINALELE PE ȚARA ALF „CUPEI U.T.C."
(Urmare din pag. 1)

tru depistarea unor jucători cu 
talent (și implicit cu gabarit !) 
existentă in cadrul Liceului in
dustrial Letea din Bacău, ceea 
ce și explică, pe undeva, po
ziția I ocupată de reprezentan
ții acestei unități de învățămînt 
(Vasilache, Bucșe, Mocanii, Mi
ron, Juncu, Tăbăcaru, Mezarc, 
Popa, prof. Doru Arădăvoaicci), 
Meciuri de ținută în tot tur
neul și o victorie lejeră a ele
vilor băcăuani, în fața echipei 
Liceului de matematică-fizică 
„B. P. Hașdeu” din Buzău, cu 
53—31, ocupanta locului secund. 
Pe locul 3, formația Liceului 
ind. 7 din Baia Mare.

Competiția de handbal femi
nin, acum la a XH-a ediție, a 
revenit echipei Liceului „C. 
Dobrogeanu-Gherea” din Plo
iești (antrenor, prof. Em. Teo- 
dorescu), care a beneficiat de 
următorul lot : Simona Anghel, 
Sorina Prahoveana, Isabela Fa- 
raschiv. Victoria Popa, Aurelia 
Ștefan, Daniela Lupu, Geor
giana Cosma, Simona Mititelu 
ți Aurelia Pălălaie : 13—9 eu 
formația Liceului de matemati- 
că-flzică „Roman-Vodă" din 
Roman-Neamț, situată pe locul 
secund. Pe locul 3 — Școala 
nr, 30 Bacău. Coincidență fe
licită : la același liceu din Plo
dești, lingă această pepinieră 
de handbal, de mai bine de un 
deceniu, există și alta, la înot. 
Cu • exponentă strălucită in 
piantd marii performanțe, Ta
mara Costa che. Desigur, un 
motiv de mîndrie ți de nădejdi 
pentru sportul prahovean !

Șl tot la Satu Mare a fost 
Programată finala ediției inau

ACOLO UNDE SPORTUL IȘI ARE

PRIETENI STATORNICI...
ne xîmbesc fiii' latului — Nicu 
Vlad ți Stana Dănăilă, fostă 
campioană balcanică. Pe un 
alt panou sînt Înscrise cîteva 
versuri emoționante scrise de 
prof. Dumitrei Petrea. princi
palul animator al sportului din 
Piscu, cel care l-a îndrumat 
primii pași spre sport campio
nului mondial șl olimpic, care 
merită să fie consemnate: 
„Române ! Nimic nu-i mai pre
sus și mai înălțător / Ca veșni- 
cie-n lume și pentru al tău 
popor / Ca imnul țării tale și 
steagul tricolor / Șă sune în 
întreceri, deasupra tuturor / 
Dind veste lumii intregi / și 
Ia al tău popor / Că tu române 
azi ai fost învingător î".

Aflăm că aceste amenajări 
destinate celor 600 de elevi ai 
școlii, poartă girul sprijinului 
acordat de primarul comunei 
ți de directoarea Victoria Ene, 
fostă absolventă a liceului cu 
profil sportiv din Galați, pro
fesoară de matematică și care 
de 10 ani se află la conducerea 
școlii din comuna Piscu.

Profesorul Dumitrei Petrea 
ne vorbește despre activitatea 
sportivă a comunei cn un en-

I
ria Romanov (Politehnica Bucu
rești) 6—3, 6—4, Precup — Ru-
xandra Dragomir (CCIAG) 1—1 
ab : dublu seniori : Pescariu, 
Gorgan — M. Nistor (Urbis 
București), M. Drăghlci (Meca
nică Bistrița) 6—2, 6—4 : dublu 
senioare i Precup, Pop — Spîr
lea. Ruxandra Mățăoanu 6—4,
6— 4 « LA MAMAIA S-A ÎNCHE
IAT CEA DE A n-a EDIȚIE A 
„CUPEI IAMSAT”. Rezultatele 
finalelor, simplu senioare : Maria 
Romanov — Mirela Buciu 6—3,
7— 5 : simplu seniori : R. Con-
stantinescu (CCIAG București) — 
Fl Ioan (Progresul) 6—4, 2—6,
6—2 ; simplu junioare : Isabela 
Martin — Romelia Mitroi (Meta
lul Tîrgoviște) 6—4, 6—4 ; simplu 
juniori : D. Dragu (Petromar 
Constanța) — A. Pavel (Petro
mar) 6—4, 6—7, 7—6 (aceasta fi
ind cea mal disputată și cea mai 
frumoasă partidă a turneului) ; 
dublu senioare : Maria Romanov, 
Monica Radu (Hidrotehnica Foc
șani) — Mirela Buciu, Gabriela 
Precun 6—2, 6—7, 6—2 ; dublu
seniori : R. Constantinescu, B. 
Mozeș (Dinamo Brașov) — S. 
Popa, H. Nicolae (Progresul) 
6—0. 6—2 ; dublu mixt : Mirela 
Buciu B. Mozeș — Cosmina Po
pescu (Politehnica București), Fi. 
loan 6—3. 6—2. (Cornel POPA — 
coresp.). • PESTE 200 DE CON
CURENȚI AU FOST PREZENȚI 
LA „CUPA PROGRESUL”, un 
adevărat festival al tenisului ju
venil. Ctștlgători : Cătălina Ma
roși (Gheorgheni) șl B. Ivașcu 
(București) la eat. 8—10 ani : 
Brîndușa Dumitrescu (București) 
șl A Popovici (Oraș Dr. Petru 
Groza) cat. 11—12 ani : lohana 
Pană (București) și P. Ceucă

gurale a competiției masculine 
de handbal, cîștigată, spre sa
tisfacția localnicilor, de către 
formația Liceului industrial 
,.Unio“ (antrenor, prof. A. Pen- 
gacz), victorioasă in fața ele
vilor hăndbaliștl de la Liceul 
industrial 6 din Buzău cu 23— 
20, după un turneu în care, 
realmente, s-a arătat ai fl cea 
mai omogenă, în pregătire și- 
ambiție. Lotul folosit : Pereș, 
Tarța, Vancea, Gnadt, Patakî, 
Bcncze, Fechete, Cîmpean, Gos- 
te, Resz și Oszvart. Ca șl în 
cazul handbalistelor ți In rtn 
dul băieților multe elemente 
care ar Qutea fi în atenția fo
rului de specialitate, reprezen
tat, de altfel, la Satu Mare. 
Mai edificator ta cazul fetelor 
și mal puțin în cel al băieți
lor...

Brăila a fost desemnată drept 
gazda ediției jubiliare, a XX-a, 
a Pentatlonului atletic școlar, 
precum și a Concursului de șta
fete rezervat elevilor, acum la 
a XlI-a ediție. Șl ta acest 
caz — apreciază inițiatorii — 
gazdele au fost la Înălțime, un 
stadion special amenajat și do
tat pentru atletism fiind la dis 
poziția Analiștilor.

Cu 3 805 puncte, eleva Liliana 
Strîmbeanu, de la Liceul „Pa
na it Cema" din Brăila s-a si
tuat în fruntea concurentelor 
(12.7 pe 100, 8,04 m la greu
tate, 1,49 m la Înălțime, 5,55 
m la lungime șl 1:51,7 la 400 
m). Chiar dacă nu toate rezul
tatele „spun” ceva, totuși foarte 
tînăra atletă pregătită de prof. 
Serafim Boboc s-a arătat a fi 
o pasionată sportivă, un model 
pentru toate finalistele A fost 
secondată de Cornelia Marian 

tuziasm emoționant. Ne spune 
că în afară de frații Nicu, Ște
fan și Pavel Vlad, a mal lan
sat In circuitul performanței 
pe atleta Aneta Manole (în 
prezent la CSS 1 Galați), Auro
ra Zăușilă (campioană județea
nă la 100 m), pe Jane Constan- 
dache, copii cu calități deo
sebite, de la care se așteaptă 
confirmarea. Consideră totoda
tă că desființarea centrului de 
haltere din comună a fost o 
mare greșeală, pentru că a- 
ceastă așezare dispune de un 
material uman de excepție, care 
trebuie valorificat și Îndrumat 
cu competență".

Credem că nu ar fi rău dacă 
secțiile de performanță ale clu
burilor gălățene ar efectua in 
comuna Piscu (la doar 30 km 
de Galati) cit mai multe acțiuni 
de selecție, exprimînd, In în
cheiere. și o doleanță a să
tenilor : să se acorde mai mul
tă atenție sportului de masă
la nivelul comunei șl să se
reamenajeze ți terenul de 
fotbal.

T. SIRIOPOL. — coresp.

(Bistrița) cat. ÎS—14 ani. (D. DA
NIEL — coresp.) • LA ȘTRAN
DUL TINERETULUI DIN CAPI
TALA (telefon 17.39.25) se pri
mesc înscrieri pentru inițiere în 
tenis (instructor, Gabriela Cerbu). 
Lecțiile au loc zilnic Intre orele 
14 șl 15. Luni, miercuri vineri 
(de la 17 la 18) și marți, joi, sîm- 
bătă (18—19) se primesc Înscrieri 
și pentru gimnastică aerobică. 4» 
EDIȚIA A 48-a A „CUPEI TRAN
SILVANIEI” (copii și juniori) va 
avea loc în perioada 5—8 iulie, 
meciurile disputîndu-se pe tere
nurile din Parcul municipal de 
la Cluj-Napoca. Ședința tehnică 
la CJEFS Cluj In ziua de 4 Iu
lie ora 19.

In Maramureș, la sfirșiful săptăminii

DOUA CONCURSURI
La sfîrșitul acestei săptămînl 

— vineri și duminică — jude
țul Maramureș, gazdă primi
toare, de ani. a automobilis
mului, va găzdui două concur
suri, etape în campionatele re 
publicane : viteză în coastă la 
Gutîi și viteză pe circuit la 
Baia Marc.

Deci, vineri 24 iunie, la Gutîi 
între orele 9,30 și 14 întrecerea 
de viteză în coastă (antrena
mente și concurs). Lungimea 
traseului 7,200 km (cu 20 de 
viraje dreapta și 16 stînga ; 
lățime minimă 7 m) pe șo
seaua DN 18 C. Diferență de

— Liceul industrial „înfrățirea” 
Oradea cu 3 548 p, și de Mirela 
Neispravitu — Liceul ind 4 
din Reșița cu 3 334 p.

în cazul băieților, pe locul I 
s-a aflat tot un reprezentant 
al Brăilei și al... Liceului „Pa- 
nait Cerna" : Dan Buduleanu, 
cu 2 910 p, urinat de Adrian 
Dicu — Liceul „A.T. Laurlan" 
din Botoșani (2 669 p) și de 
Adrian Stoica — Liceul ,.C. Do
brogeanu-Gherea" — Ploiești, 
cu 2 638 p. Așadar, un dublu 
succes al pentatloniștilor elevi 
brăileni, care ocupă și locul I 
în clasamentul pe județe (2 — 
Caraș-Severin, 3 — Suceava).

în întrecerea ștafetelor, re
ușită a fetelor de la Liceul 
ind. 1 Galați — 2:17,8 în pro
ba de 400X300X200X100 (Hreț- 
cu, Cioromila, Bujoreanu, Stroe; 
prof. Mircea Buhlea), clasată 
înaintea sprinterelor din Bra
șov si Suceava. Timișul (prin 
intermediul băieților de la Li
ceul ind. Electromotor din Ti
mișoara) s-a înscris între cîș- 
tigătorii acestei frumoase în
treceri, in proba de 800X400X 
200X100 m cu timpul de 3:21,9. 
(Canalas, Căruntu, Bărbulescu, 
Robitu ; prof. Rozalia Coloș). 
Pe locurile următoare. elevii 
din județele Suceava șl Alba.

Reprezentantul secției de re
sort a C.C. al U.T.C., Stelian 
Caracas, ținea să remarce că 
și la Brăila finalele au consti
tuit o reușită nu numai ta plan 
organizatoric, ci ți de populari
zare a atletismului ; lucru esen
țial pentru un sport olimpic 
către care marea masă a ti
neretului studios trebuie atrasă 
tot mai mult, ta perspectiva 
mult dorită de a scoate la 
iveală noi și noi valori...

ÎNTRECERILE gimnastilor juniori
• Numeroși tineri talentați aspiră la consacrare • Noile tit
luri pe echipe au poposit la Deva, Ploiești, municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej (feminin), respectiv Reșița ți Baia Mare • An

trenori competent!, entuziaști, pasionați

MLIALUL
La Ploiești și Cluj-Napoca s-au 

desfășurat recent Campionatele 
Naționale de gimnastică ale ju
niorilor, întreceri în cadrul că
rora au fost desemnate echipele 
laureate la categoriile a IV-a, a 
Ill-a șl a n-a, precum și fina- 
llșiil competițiilor ce urmează 
să-i stabilească pe campionii in
dividuali ia categoriile respective 
de clasificare. Atît la Ploiești, 
cît și la Cluj-Napoca publicul 
spectator și specialiștii prezenți 
au urmărit dispute de bun nivel 
tehnic, numeroase exerciții valo
roase mulțl dintre concurenți 
dovedind reale calități în per
spectiva de a deveni gimnaști de 
frunte al țării. Iată cîteva apre
cieri șl rezultate tehnice :

PLOIEȘTI. La categoria a IV-a, 
victoria a revenit, pe echipe, ti
nerelor sportive de la C.s.ș. Ce
tate din Deva, cu două sportive 
în primele șase la individual 
compus, urmate de C.S.Ș. 7 Di
namo și C.S.Ș. Triumf, acesta 
din urmă de asemenea eu două 
sportive în primele șase. La in
dividual prima s-a clasat Gra- 
țlela Lazăr (C.S.Ș. Focșani), la 
egalitate de puncte cu Delia Chi- 
riac (C.S.Ș. Cetate), pe poziția a 
IlI-a situîndu-se o altă focșe- 
neancă, Gina Gogean. Rezultate: 
echipe C.S.S. Cetate 188,85, C.S.Ș. 
7 Dinamo 184,00, C.S.S. Triumf 
183,90 ; individual : Grațiela La
zăr 37,625, Delia Chirlac 37,625, 
Gina Gogean 37,575. La categoria 
a I’I-a gazdele au dominat au
toritar. formația Petrolul dis- 
tanțîndu-se la aproape trei punc
te de următoarea clasată. C.S.S. 
2 Steaua. La individual, disputa 
dintre Camelia Mîndricel (Pe
trolul) și Luminița Dumbravă 
(C.S.S. 2 Steaua) s-a încheiat, la 
diferență minimă, cu succesul 
primei sportive. Rezultate, echi
pe : Petrolul Ploiești 188,136 p, 
C.S.S. 2 Steaua 185,698 p, C.S.S. 
7 Dinamo 185,148 p ; Individual : 
Camelia Mîndricel 38,175 p, Lumi
nița Dumbravă 38,100 p, Oana 
Liviu (Petrolul) 37,812 p. La ca
tegoria a H-a un succes scontat 
și meritat al Măriei Neculiță

DE AUTOMOBILISM
nivel : 570 m. Startul se va da 
la km 19,200 (Poiana Șuior) iar 
sosirea va fi la km 26,400 (Ha
nul Pintea Viteazul).

Duminică, 26 iunie, întrece
rea pe circuitul de viteză din 
centrul municipiului Baia Ma
re. Antrenamente cronometrate 
între orele 9 și 11, concursul: 
11,30—14. Startul și sosirea vor 
fi în fața Centrului teritorial 
de calcul 
are 4.010 
străbătut 
de cîte 10
ta. 6 stînpa)

Maramureș. Traseul 
km.
de
ori

el urmînd a fi 
către concurenți 
(12 viraje drean

TURNEUL JUNIORILOR Șl
(Urmare din pag 1) 

justificate pretenții la primul 
loc: C.S.Ș. Dinamo Brașov, 
C.S.Ș. „Mihai Eminescu" Iași și 
C.S.Ș. „Dobrogeanu Gherea" 
Ploiești, toate cu cîte 7 puncte 
în clasamentul final, dar de
partajate la golaveraj I Cu un 
lot mai omogen (Romeo Stoica 
și Cristi Spătaru — portari, 
Valentin Grigoraș, Marius Ni- 
ca, Radu Boieriu, Vasile Saje- 
nev. Roland Schneider. Răzvan 
Bota, Sebastian Bota, Dorel 
Cotora, Octavian Palade’ și 
Mihai Comănelea), cu selecție 
si instruire superioare. cu o 
disciplină tactică constantă pe 
durata întregului turneu, C.S.Ș. 
Dinamo Brașov a avut cîștig 
de cauză. în cele din urmă, dar 
ieșenii (antrenor, Iulian Hatu- 
ră). ploieștenii (Ion Nicolae), 
precum și ocupanții locului 4, 
handbaliștii din Făgăraș (E- 
milian Puchiu și Vasile Iones- 
cu) merită, de asemenea, feli
citări.

Și cu prilejul turneului de la 
Tul cea s-a făcut remarcată im
plicarea forului nostru handba
listic, prezența secretarului res
ponsabil al federației, Mihai 
Marinescu, a antrenorilor fe
derali Nicolae Nedef și Bogdan 
Macovei, a unuia dintre antre
norii „naționalei" de juniori, 
Fl. Voiculescu, transformînd în 
oele din urmă competiția ln- 
tr-o autentică consfătuire de 
lucru. In prim-plan s-a situat 
alcătuirea lotului pentru „Tur
neul Prietenia" din aoest aa 
(R.P.D. Coreeană, 20—28 iulie), 
ca șl a celui de perspectivă — 
1989 : Răzvan ți Sebastian Bo
ta, Vasile Sajenev (Brașov) ț 
loan Prisecaru ți Ovidiu Iones- 
eu (Iași), Cătălin Popovici, Ro- 

(C.S.S Cetate) la Individual, in 
timp ce pe echipe a triumfat 
C.S.S. Onești. Rezultate : echipe 
C.S.S. Onești 148,486, C.S.S. 
Triumf 147,675, C.S.S. Cetate 
144161 ; individual : Maria Necu
liță 38,362, Florentina Cîmpurean 
(C.S.S. Onești) 37,612, Elena Nuță 
(C.S.S. Triumf) 37,450.

CLUJ-NAPOCA. La categoria a 
IV-a. o netă dominare pe toate 
planurile a tinerilor gimnaști re- 
șițenl. învingători autoritari atît 
pe echipe, cît șl la individual. 
Rezultate, echipe : C.S.Ș. Reșița 
285 95, C.S.Ș.-C.S.A.M. Viitorul
Gheorgheni 277,45, C.S.Ș. Sibiu 
275 80 ; individual : Florentin
Pescaru 58,50, Grigoraș Slămnoiu 
57 45, Alin Furculeșteanu 56,70 
(toti C.S.S. Reșița). La categoria 
a Ill-a, întrecerea a avut ace
eași notă caracteristică, adică 
superioritatea reșițenilor pe echi
pe La individual a cîștigat Teo
dor Tomoioagă, de la C.S.S. 
Baia Mare Rezultate, echipe : 
C.S.Ș. Reșița 275,10, C.S.Ș. Baia 
Mare 270,05, C.S.Ș. Viitorul 269,45; 
indivi ual : Teodor Tomoioagă 
56 05 Florin Hart (Viitorul) 55,55, 
Mircea Tonal (C.S.Ș. Reșița) 55,50. 
Cum era și de așteptat, la cate
goria a Il-a s-au impus băimă- 
renli. atît pe echipe, cît șl la 
individual. Rezultate, echipe : 
C.S.Ș. Bala Mare 217,30, C.S.Ș. 
Viitorul 211,20, C.S.Ș. Sibiu 206.85 
(precizăm că echipele au fost 
alcătuite din cîte 4 concurenți) : 
individual : Robert Ladani (C.S.S. 
Baia Mare) 56.40. Adrian Durlă 
(C S.S. Timișoara) 55,45, Adrian 
MuleȘ (C.S.S. Sibiu) 55,45.

La succesul formațiilor sau 
sportivilor individuali clasați pe 
primele locuri un aport deosebit 
și-au adus tehnicienii entuziaști 
și pasionați precum Marilena 
Neacșu, Mariana Bitang, Vasile 
Orban (C.S.Ș. Cetate), Rodica 
și Aurel Lazăr, Rodica Cheșa, 
Lucian Mazflu, Doina Olaru — 
coregrafă (Petrolul Ploiești), E- 
lena Dragomir, Dorina Săndu- 
lescu, Dănuț Nemeth (C.S.Ș. O- 
nești). respectiv Iulian Olariu, 
Gheorghe Predescu, Mircea Cio
cănel (C.S.Ș. Reșița), Liviu MU-

Mihalue, Laszlo Co- 
Bala Mare), Alexan- 

(Gheorgheni), Doru 
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dor. Ilodorcă, Fuicu — o e- 
chipă întreagă. Alături de aceș
tia, un flanker de ani buni 
mereu la porțile reprezentati
vei — C. Florea, un pilier cu 
îndelungată activitate și care 
a făcut unul din cele mai bu
ne sezoane — D. Căinaru, plus 
„valul" celor ce vin — Moțoc, 
Ciorăscu, Iosef, D. Popescu, 
Oroian, Șcrban, Avram, Mehe- 
dințeanu. Ei au trăit satisfac
ția cuceririi celui de-al 18-lea

titlu pontri 
reșt-ean. dir 
rii Thcodi
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ȘCOLARILOR LA HANDBAL
mulus Petrovai și Adrian Vi- 
man (Baia Mare, antrenor — 
Nicolae Voinea), Mircea Mu- 
reșan și Dorin Bota (Timișoa
ra, antrenor — Vasile Fărcaș), 
Alexandru Dedu (Ploiești), Ion 
Pătran și Victor Dăbuleanu 
(Moreni, antrenor — Doru Simi- 
on), Silviu Panait (Roman, an
trenori — P. Gherasim și D. 
Moisii).

La sfîrșitul competiției am 
solicitat secretarului federației 
o opinie de ansamblu. „în mod 
cert — ne-a spus Mihai Mari
nescu — valoarea turneului 
masculin a fost superioară ce
lei de anul trecut. O bună se
lecție am remarcat în special la 
echipele din Brașov, Baia Ma
re, Timișoara, Iași, Făgăraș și 
Moreni și unele carențe in a- 
ceastă privință la formațiile 
din Ploiești și Roman. Au ie
șit însă în evidență și unele 
lipsuri in pregătirea individua
lă a unor handbaliști, sub ni
velul cerințelor federației, ale 
competitivității pe plan mon
dial. De asemenea, pregătirea 
fizică nu a fost corespunzătoa
re la toate echipele, iar din 
punct de vedere tehnic au fost 
cel puțin supărătoare o serie 
de greșeli in pasarea mingii, 
în sfîrșit, nu trebuie neglijat 
faptul că a apărut și o tendin
ță de automulțumire, căreia i 
s-a adăugat nerespectarea dis
ciplinei tactice".

Clasament final: 1. C.S Ș.
DINAMO BRAȘOV — campi
oană națională, 2. C.S.Ș. „Mi
hai Eminescu" Iași, 3. C.S.Ș. 
„Dobrogeanu Gherea" Ploiești, 
4. C.S.Ș. Făgăraș, 5. C.S.Ș. Pe
trolul Moreni. 8. C.S.Ș. Poli
tehnica Timișoara, 7. C.S.Ș. 2 
Minaur Baia Mare, 8. C.S.Ș. 
Roman.
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ale progre- 
tinerii săi 

smescu este 
ază a lotu- 
nioare, ar- 
I mai multe 
cîștigate în 
ia junioară, 
în Concur- 
n doi ani, 

la vremea 
itoare reco- 
icialiștii fe- 
irocedat la 
5 cu aceas-
Progresele 

i anul ur- 
smoscu a 
balcanică în 

60 f.c. 
wl^F cu e- 

eare mai 
a Teodoru. 
pntina Gre- 
1 sînt trei 
e în echi- 
țărli, unde 

i tînăr an- 
lul. Marian 
succese pe 
sportive șl 
la Metalul

București le-au realizat recent: 
locul 1, la pușcă 60 f.c., cu 
echipa, la Cupa țărilor socialis
te de la Budapesta ; locul 3, 
ocupat de Ana Țeodoru, în a- 
ceeași probă, lă același con
curs ; un nou record național 
reușit de ultima trăgătoare, la 
pușcă 10 metri, cu 332+100,5 p. 
Și Cristian Cioc este un trăgă
tor junior foarte talentat, prin
tre reușitele sale numărîndu-se 
victoria din Cupa țărilor so
cialiste, în dificila probă de 
pușcă standard 3 poziții.

Buna organizare a activității 
de performanță In secția de 
tir a clubului Metalul consti
tuie prima premisă a acestor 
afirmări, antrenoarea coordo
natoare Sibil Anescu avînd un 
rol de frunte în această direc
ție, sprijinită fiind de pre
ședintele secției, inginerul șef 
Gh. Tărtăcuță, un om activ și 
inimos, si de conducerea clu
bului (președinte : G. Sa va, 
vicepreședinte : F. Filip). Cum 
de atîtea ori, comitetul sindi
catului și organizația de partid 
din Întreprinderea .23 August" 
și-au dat concursul pentru lua
rea celor mai potrivite măsuri 
privind și progresul tirului din 
cadrul clubului sportiv Metalul, 
e de așteptat ea și în conti
nuare acest sprijin să se ma
nifeste. Și cea mai urgentă 
dintre măsurile care ar trebui 
luate ar fi acțiunile ferme pen
tru rcamenajarea unui poligon 
nronriu. întrucît în momentul dp 
față trăgătorii de la Metalul 
își efectuează antrenamentele 
pe alte poligoane bucureștene, 
la Dinamo și la Tunari, în spe
cial. Odată îndeplinit acest de
ziderat major, aportul secției 
de tir de la Metalul, succesele 
obținute de sportivi în compe
tiții interne și internaționale 
ar fi. fără îndoială, sporite !

I

Radu TIMOFTE

A RUGBYULUI
club bucu- 
cu antreno- 
escu, care

funcționează, de asemenea, la 
cîrma naționalei, și Adrian Ma- 
teescu.

CABILE ASCENSIUNI Șl NECESARE 
RECONSTRUCȚII

ntre cele- 
performan- 
Baia Mare.

Florin 
M 

ii^^rogres, 
pe treapta 
rugbyului 

^prezintă o 
antru spor- 
are nu mai 
înot, glm- 

naur ci si 
na, vetera- 
:, Demian, 
icu Istrate, 
iții vice- 
uităm nici 
i juniorilor 
■neu final), 
iției abia 
idată, Con- 
ația pregă- 
Lrenorul e- 
lescu, apoi 
multă ex- 

anu, ajun- 
ropiere a 
salt spec- 
și poate, 
irea „Cupei 

realizare 
unoscuților 

Zafiescu, 
iui demi 
anul sezo- 
• celorlalți 
al cărui a- 

Ș. Ghica. 
ele lui a- 
at în lupta 
nouă run- 

ar din Șos.
•e au evo- 
în Parcul 

e cale de

remediere, din cîte am aflat) 
numai... trei victorii. Un pas 
înapoi, în cele din urmă, pe 
treptele clasamentului. Totul, 
și pe fondul unor schimbări din 
mers efectuate de Gheorghe 
Nica, ajutat de fostul căpitan 
al naționalei, Mircea Paraschiv, 
fiind titularizați un Franciuc, 
un Gurănescu, un Țuțuianu. 
Dar așteptările suporterilor di- 
namoviști, însuși potențialul 
XV-lui lui Caragea, Lungu, To
fan, Bucan et comp. sînt. ori
cum, de alt nivel.

Reconstrucția a mai caracte
rizat viața unor echipe. Spre 
pildă, pe a Farului. Or, im
presia lăsată pe linia de sosire 
a campionatului de elevii lui 
Mihail Naca ține de reale pro
misiuni. pe măsura reputației 
centrului constănțean. Grlvița 
Roșie (antrenor. Radu Demian) 
a alternat, pe același fond, e- 
voluțlile sigure cu altele mai 
puțip concludente. Universita
tea Timișoara, formație pregă
tită de Dumitru-Titi Ionescu, 
a înregistrat o sensibilă creș
tere ofensivă, după cum Poli
tehnica Iași, a arătat, sub con
ducerea lui Valeriu Irimescu, 
resurse pentru viitor. Știința 
Petroșani (antrenor. Ion Lorao- 
tă) a produs unele surprize, 
C.S.M. Sibiu (Dumitru Rășcanu) 
de asemenea fiind una din 
cele cîteva învingătoare ale 
campioanei. Părăsesc prima 
scenă C.S.M Suceava, care a 
avut, totuși, o seamă de pres
tații aplaudate, și Sportul Stu
dențesc T.M.U.C.B., intrată abia 
spre final în rindul celor ce 
știu să cîștige.

MASCULINĂ LA VOLEI
ig ii

, precum și 
i, Pop, Ro- 
ușin, Dala- 
Georgescu, 
și M. Pău-

I

formerei acestei ediții, Uni
versitatea C.FJK. Craiova, ca
re și-a asigurat locul al trei
lea. Și aici va fi multă lume 
joi și vineri, mai ales că idolul 
localnicilor, ex-lnternaționalul 
Mircea Tutovan, își va lua a- 
dio de la performanță...

campioană 
or, Elcond 
eplica per-

La rindul lor, băcăuanii vor 
(și pot) să-și apere, acasă, lo
cul 4 în fața brașovenilor (A.B.)

I
I 
I
I
I

Divizia A, eiapa a 34-a

ACORD FINAL LA EDIȚIA A 70-A
Da. ..acord final", cum spu

nea cineva. Azi, pe nouă sta
dioane din țară, va răsuna ul
timul fluier de arbitru și peste 
a 70-a ediție a campionatului 
Diviziei A va cădea coi tina.

Mai sînt 90 de minute de joc, 
cîteva semne de întrebare încă 
au rămas „pe tapet", în primul 
rînd, acolo, sus: Steaua sau 
Dinamo? Titlul se stabilește 
azi, în același „dialog la dis
tanță", duminică, pe ruta Bucu
rești — Galați, acum : Bucu
rești — Timișoara. Da, liderul 
joacă în orașul de pe Bega, 
unde, ca și la Cluj-Napoca, 
întîlnește o echipă gazdă în

I
I • Priviri spre eșalonul secund • Priviri spre eșalonul secund •

I OASPEȚII-UN NOU TREN PIERDUT
I
I
I
I
I
I

Prahova
O partidă cu implicații di

recte în „zona nisipurilor miș
cătoare". Poate mai puțin pen
tru „unsprezecele" ploieștean, 
care ar fi intrat In hora retro
gradării numai In condițiile In 
care... minunile s-ar fi ținut 
lanț, dar cu caracter decisiv 
pentru formația din Slobozia. 
car£, pentru a se menține în 
cel de-al doilea eșalon, era im
perios necesar să nu părăsească 
terenul învinsă. Obiectiv pe 
care nu avea să-l atingă, pen
tru că a întîlnit un adversar

I
I
I
I
I
I

I

„CU O
Mecanică

Aviditatea de puncte în acest 
final fierbinte de campionat 
este evidentă. In acest context 
o mostră ne-a oferit-o confrun
tarea dintre echipele Mecanică 
Fină București si Electroroureș 
Tg. Mureș, desfășurată dumini
că în Capitală si încheiată cu 
victoria la limită a bucures- 
tenilor (scor : 1—0). A rezultat 
o partidă aspră, de uzură, cu 
o mare încărcătură fizică si 
nervoasă, o „luptă oarbă", fără 
menaiamente. dusă din ,16“ în 
„16". Cele două combatante 
iucînd eu sabia hii Damocles

I
I

UN MECI CARE A DECIS PROMOVAREA
Strungul Arad — Gloria Bistrifa

I
I

I
I
I
I

în timp ce pentru Strungul 
Arad, o echipă cu —1 la „ade
văr" și care s-a dovedit a fi 
în actuala ediție a campiona
tului una din grupările fotba
listice bine cotate ale seriei, 
meciul de duminică, cu Gloria 
Bistrița, nu ridica decît pro
bleme de prestigiu. Pentru oas
peți partida prezenta o mare 
încărcătură psihică : ei aveau 
neapărat nevoie de victorie 
pentru a amina, pentru ultima 
etapă, decizia promovării. în 
pofida mizei, ambele echipe 
au oferit un bun spectacol fot

I
I
I
I

• CONDUCEREA CLUBULUI 
SPORTUL STUDENȚESC anunță 
înțîlnirea anuală a foștilor antre
nori, conducători și jucători, 
purtători ai culorilor „alb-negre“, 
împreună eu actualii tehnicieni, 
conducători șl jucători, pentru 
sîmbătă 25 Iunie (ora 16), la sta
dionul din „Regie". Programul 
va cuprinde un meci de old-boys, 
care va începe la ora 17, după 
care va avea loc o conferință de 
presă.

Clubul Dinamo anunță 
că la meciurile de volei 
Dinamo — Steaua, care 
vor avea loc în zilele de 
23 și 24 iunie, în sala 
din Șoseaua Ștefan ce] 
Mare, sînt valabile nu
mai legitimațiile de cu
loare roșie și cele pen
tru ziariști, eliberate do 
C.N.E.F.S 

situație deosebit de grea. Di
namo joacă acasă, cu F.C Olt, 
echipă scăpată de griji, cum 
am văzut-o duminică. în me
ciul cu Suceava.

Calculul hîrtiei mai oferă 
destule variante în zona fier
binte a retrogradării, dar...

Unii așteaptă cu interes me
ciul S.C. Bacău —■ Sportul Stu
dențesc, pentru că In orașul 
de pe Bistrița Sportul își cau
tă salvarea de la retrogradare. 
Alții se gîndesc la complicați
ile pe care le are înțîlnirea 
din Giulești, Rapid — Corvinul, 
dar hunedorenii au „terminat" 
campionatul mai înainte. au

C.S.U. — Unirea Slobozia
mobilizat, deloc doritor să-și 
lase soarta în mîinile hazardu
lui. Desprinderea ploieștenilor 
s-a produs rapid, în min. 5, 
atunci cînd lovitura liberă de 
pe flancul drept executată de 
Cismaru a fost reluată puter
nic, pe jos, în gol, de DUMA. 
Oaspeții acuză șocul și scapă 
cu fața curată în min. 14, cînd 
I. Nicolae execută slab o lovi
tură de la 11 m, acordată pen
tru henț, dîndu-i posibilitatea 
lui Istrate să pareze. Pînă la 
finele primelor 45 de minute.

SINGURĂ FLOARE..."
Fină — Electromureș
deasupra capului, au fost in
hibate de importanța punctelor 
puse în joc, Bucureștenii. csi 
un apăsător —4 la „adevăr" 
fiind aproape retrogradați în 
eșalonul trei, au dominat mai 
mult teritorial, dar au fost a- 
proape inexistenți la finalizare. 
Singura fază mai periculoasă 
la poarta mureșenilor a fost 
eea din min. 78, cînd. de altfel, 
s-a înscris și unicul gol al 
partidei de către CONSTA N- 
TINOVICI care a reluat fru-, 
moș cu capul, In plasa experi
mentatului Naște, o excelentă 

balistic. cu multe faze de 
poartă. desfășurat Intr-un 
ritm alert. In prima re
priză. gazdele au ata
cat „în valuri", obținlnd îmi 
mai puțin de 12 cornere și ra- 
tînd bune ocazii prin Petrescu 
(min. 3, M și 28), Sălăgean 
(min. 11 si 28) și Iancu (min. 
24). Bistrițenii au avut șl ei 
cîteva situații de a înscrie, prin 
Moga (min. 3 — șut în Clipa) 
și Soare (care, în min. 43, a 
reluat de la 5 metri, eu capul, 
pe lîngă poartă, o centrare 1- 
deală a lui Manea).

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• CÎȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 19 
IUNIE 1988. Categoria 1 (13
rezultate) : 1 variantă 25% auto
turism „DACIA 1300", (70.000 
lei). Categoria 2 (12 rezultate) : 
1 variantă 100% a 6.837 lei și 
193 variante 25% a 1.709 lei. 
Categoria 3 (11 rezultate) : 46 
variante 100% a 643 lei și 3.307 
variante 25% a 161 lei.

Report cat. I — 154.467 lei. 
Autoturismul „Dacia 1300“ a 

revenit participantului Toderas 
I’etru-Emil din Cluj-Napoca.

• După cum am mai anun
țat, săptămîna în curs promite 
noi și mari satisfacții iubito
rilor sistemului LOTO, avînd 
în vedere că duminică. 26 iu
nie a.c. se organizează încă o 
acțiune deosebit de interesan
tă, anume TRAGEREA LOTO 
2. de altfel ultima tragere de 
acest gen a trimestrului. Rea
mintim gama largă și variată 

pierdut cu „U" Cluj-Napoca 
acasă și nimeni nu vede cum 
ar putea emite pretenții pe 
stadionul de lîngă Podul Grant.

Mai este înțîlnirea de la Su
ceava. de care își leagă spe
ranțele Petrolul, dar se pare 
că totul va rămîne de domeniul 
calcului teoretic.

Privite prin aceeași prismă, 
n-ar fi lipsite de interes nici 
întîlnirile de la Cluj-Napoca 
și Tg. Mureș, pentru că for
mațiile vizitatoare, Oțelul și, 
respectiv. Flacăra, cînd au 
vrut șl au luptat cu ambiție 
au cîștigat de cîteva ori în de
plasări și mai grele.

2 0 (1-0)
apărarea Unirii avea de altfel 
să se mai clatine în două rîn- 
duri, în min. 18 (Duma — 
„cap" afară) și 35 (Gălățeanu — 
șut din unghi).

Nu trecuseră două minute de 
la reluarea jocului și ENA- 
CHE, cu un șut din apropiere, 
stabilește scorul final. Pînă în 
minutul 90 prahovenii s-au ju 
cat pur șl simplu cu ocaziile 
și cu... nervii lui Virgil Dridea. 
Unirea, apreciem, nu putea 
spera la mai mult atîta vre
me cît tocmai piesele sale

1-0 (0 0)
centrare a Iui Dragne. In rest, 
un joc confuz, cu faze înoîlcite, 
pase greșite la adversar de 
ambele părți, șuturi imprecise. 
De partea cealaltă, Eleetromu- 
reș (la timonă cu M. Pigulea), 
aflată și ea la —1 la „adevăr", 
s-a „blocat" bine în defensi
vă. vizînd „nulul". în repriza 
a doua, antrenorul Pigulea I 
(tatăl) și-a introdus în teren 
fiul (Pigulea II), pentru a „lim
pezi" jocul echipei. S-au în
cercat și cîteva raiduri destul 
de periculoase ale fostului di
vizionar A. Gîngu. Dar și aces

10 (0 0)
în repriza a doua, bistrițenii 

schimbă registrul tactic, for- 
țînd pătrunderile prin Manea, 
pe stînga, dar Murar îl anihi
lează. Mai mult, arădenii au 
un sfert de oră de joc foarte 
bun (minutele 60—75), cînd și 
înscriu golul victoriei: în min. 
68 Ziilner (intrat In teren in 
locul lui Sălăgean care, pînă 
atunci, dăduse „totul") centrea
ză în careul oaspeților, Titi 
Nicolae deviază la PETRESCU, 
care, eu capul, trimite, in col
țul lung al porții lui Nalați.

a cîștigurilor, precum și posi
bilitatea de a se cîștiga eu 
NUMAI 2 NUMERE. Reamin
tim că ultima zi pentru a vă 
juca numerele favorite este 
sîmbătă. 25 iunie 1988. Rămîne 
valabilă aserțiunea căreia mai 
multe bilete (sau variante) ju
cate oferă sanse sporite de 
cîștig !
• Tragerea săptămînală 

PRONOEXPRES de astăzi, 
miercuri. 22 iunie, va avea loc în 
București. în sala clubului din 
str. Doamnei nr. 2. începînd 
de la ora 15.50. Aspecte de la 
operațiunile de tragere vor fi 
radiodifuzate pe programul I. 
la ora 16.15. De asemenea, nu
merele extrase vor fi transmi
se și în reluare, pe același pro
gram. la ora 23.05 și miine. joi. 
23 iunie, la ora 8,55.

• Agențiile Loto-Pronosuort 
și vînzătorii volanți din întrea

In sfîrjit, două jocuri ce ies 
din calcule, la Craiova și Bucu
rești. Universitatea are locul 
5 asigurat. F.C.M. nu retrogra
dează. un meci tn care, cre
dem. se va pune doar proble
ma scorului, în favoarea gaz
delor. Iar la București. Victoria, 
locul 3, va întîlni o parteneră 
pentru care totul a însemnat 
meciul de duminică, cu „Poli" 
Timișoara.

Așadar, azi, ultima etapă, 
după un campionat atît de... 
discutat, cu ..Cine ia titlul?", 
„Cine retrogradează ?“. dar a 
cărui valoare trebuie să lase 
loc în perioada următoare unor 
alte discuții, competente, la o- 

biect. cu soluții pentru „ee 
trebuie făcut". (AL. C.)

„grele", Gache șl Prepeliță, 
spre exemplu, au decepționat.

A arbitrat bine L. V3r6s 
(Reșița).

PRAHOVA C.S.U. : Catană — 
Roșu, V. CONSTANTIN, Ml- 
hăilă, Niță — FI. Nicolae (min. 
42 Vlad), CISMARU, Gălățea
nu, I. Nicolae — DUMA, ENA- 
CHE (min. 52 MIHALACHE).

UNIREA : Istrate — Drăguț, 
ȚANICOIU, Cîrîc, Mihale — 
Ioniță (min. 16 Costin), Gache 
(min. 52 Răduțoiu), Mustacă, 
Prepeliță — Vintilă. N. Con
stantin.

Mihai CIUCA

ta, fiind singur, izolat, nesus
ținut suficient de coechipieri, 
nu a putut face mal mult. 
Aidoma proverbului : „eu • 
floare...".

Arbitrul AI. Mustățea (Pi
tești) a condus foarte bine 
formațiile :

MECANICA FINA : Vochin
— Stănescu, Bivolaru, Ghlță, 
Zamfirescu — Cojocaru, Ma
nea (min. 53 CONSTANTINO- 
VICI), DRAGNE — Lică, Du
mitra. Pîslaru (min. 53 Petre).

ELECTROMUREȘ : NASTB
— Marton, Koncz, Ursu, Gal — 
Szakacs, GÎNGU, Stoica (min. 
46 Pigulea II) — Varga, Rîtea, 
Sălăgean (min. 66 Basno).

Aurel PĂPĂDIE

După gol nu se mai tntîmpH 
nimic deosebit, oaspeții căzînd 
psihic și fizic.

A arbitrat bine Constantin 
Gheorghe (Suceava).

STRUNGUL : Clipa — MU
RAR. Pîrvu, Stredie. Bogdan — 
Bodi. Titi Nicolae, SALAGEAN 
(min. 62 Zolner) — Ghițas. PE
TRESCU. Iancu.

GLORIA : NALAȚI — I. Ni
colae. Cervonschi. Tâtăran. Ba- 
giu — Gh. Radu (min. 20 Cos
tin). Trîmbițaș (min. 76 Sig- 
mirean), Florea, Moga — Soa
re. MANEA.

Miron MOGA

ga țară, precum ' și unitățile 
mandatare (unități poștale și 
comerciale, organizații de tu
rism etc.) continuă să atribuie^ 
în modul cel mai operativ, im
portante sume de bani, o dată 
cu desfacerea lozurilor ia r-lie 
de diverse valori. încercați-vă 
șansele în orice împrejurare I

1020
ÎN PLIC/*?*'
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Reamintim că se pot câștiga si 
numeroase autoturisme . Dacia 
1300"!



Astăzi șl mîinc, in 5aln Sporturilor din Arad

SELECȚIONATELE DIVIZIONARE

SPORTIVI ROMÂNI
ÎN ÎNTRECERI

ALE ROMÂNIEI Șl IUGOSLAVIEI, 
ÎN PARTIDE AMICALE DE HANDBAL (m)

Petre, printre posibilii titulari-Sala Sporturilor din Arad va 
găzdui, astăzi și mîine, dubla 
partidă amicală dintre selec
ționatele divizionare ale Româ
niei și Iugoslaviei la handbal 
masculin. Pentru ambele selec
ționate jocurile au un pronun
țat caracter de verificare in 
perspectiva noului sezon com- 
petițional international. Antre
norii Cornel Oțele» și Ghiță 
Lieu au selecționat un lot lăr
git, eu multe elemente tinere 
care bat tot mai insistent la 
poarta consacrării. Așadar, ală
turi de mai experimentați! 
Stingă, Volnea, Buligan, Dumi
tru, Berbece, Ghlmeș. Mocanu,

za ti se numără Ștefan, Robert 
Ucu, Cristian Zaharia, Popes
cu. Jerebie, Cocuz, Săftescu, 
Neaga, Ovidiu Chirilă (de la 
C.S.U. Constructorul Oradea;, 
Remus Chirilă, Donosa $1 Sim- 
boan. Ambele partide, care vor 
începe la ora 18, vor fi con
duse de arbitrii internaționali 
Gheorghe Șandor și Nlcolae 
lancu.

Selecționata Iugoslaviei a- 
nunță un lot puternic, cu ju
cători susceptibili de a fi pre- 
zenți la Jocurile Olimpice 
(M. VJ
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ECHIPA FEMININĂ DE BASCHET PARTICIPA
LA UN TURNEU IN R. P. CHINEZĂ

Voința Brașov a cîștigat competiția Internațională
a cooperativelor meșteșugărești

Reprezentativa feminină de 
baschet a țării noastre va par
ticipa, între 23 și 30 iunie, la 
un important turneu interna
țional găzduit de orașul Wu 
Han, din R.P. Chineză. La în
treceri mai iau parte selecțio
natele : Australiei, Bulgariei,

ACTUALITATEA ATLETICA
• La Tampa (Florida), în ca

drul Campionatelor de atletism 
ale S.U.A., săritorul în lungime 
Larry Myrieks a luat startul în 
cursa de 200 m, pe care a cîștl- 
gat-o cu timpul de 20,50. Alte re
zultate : masculin : 400 m gar
duri î Kevin Henderson 48,68 ; 
5000 m Doug Padilla 13:42,69 ; 
săritură în înălțime : Doug Nord- 
qulst 2,34 m ; feminin : 400 m 1 
Lille Leatherwood 50,70 ; 200 m s 
Gwen Torrence 22,71 ; aruncarea 
greutății î Connie Price 19,15 m.
• La Houston, sprinterul ame

rican Carl Lewis a cîștlgat pro
ba de 200 m cu timpul de 19.99.
• In concursul de la Praga : 

feminin : lungime : Galina Cls- 
Uakova (U.R.S.S.) 7,18 m ; greu
tate : Li Meisu (R.P. Chineză) 
20,32 m, disc : Zdenka Silhava 
(Cehoslovacia) 66,64 m ; mascu
lin : 100 m : Robson Silva (Cuba) 
10,31 ; suliță : Jan Zelezny (Ce
hoslovacia) 83,13 m ; greutate : 
Remlgius Machura (Cehoslovacia) 
20.53 m ; 110 m garduri : Anthony 
Jarrett (Anglia) 13,52 ; 400 m : 
Gerson Sousa (Brazilia) 46,21.
• Cu prilejul meciului triun

ghiular Anglia — Franța — 
U.R.S.S. de la Portsmouth (An
glia) , sportiva sovietică Ludmila 
Nikolaeva a stabilit un nou re
cord european în proba de 5 km 
marș, cu timpul de 21:08,65. Alte 
rezultate masculin: 100 m : Lin
ford Christie (Anglia) 10,21 ; 400 
m garduri : Aleksandr Bazărov 
(U.R.S.S.) 50,19 ; lungime : Nor
bert Brige (Franța) 8,12 m ; fe
minin : greutate : Natalia Lisov- 
skaia (U.R.S.S.) 21,73 m : 800 m: 
Tatiana Samolenko (U.R.S.S.) 
1:58,86 ; suliță : Tessa Sandersson 
(Anglia) 68,10 m.

REGATA
fC/rmare din nao. 1)

la 8+1. cele cinci amintite, 
completate cu alte patru com
ponente ale lotului, s-au Im
pus cu 4 secunde in fața echl- 
pajului-gazdă. Au dat satisfac
ție și băieții, în jșpecial_în pro
bele de * ‘ 
și 2+1 
+ Gh. 
cîștigat. 
locurile 
vîsle feminin. 2 visle feminin 
(Lipă-Genes pct încă să „urce" 
mult, in condițiile unei pre
gătiri intensificate), 4+1 mas
culin. Spun aceasta, tntructt 
în respectivele echipaje mal 
sînt posibile unele modificări în 
componență, modificări de na
tură să sporească potențialul, 
deci si șansele de victorie in 
viitoarele mar! regate.

■ Ce s-a întimplat cu Ma
rioara Popescu, la simplu? A- 
eum țrei săptămîni, la Essen, 
o întrecea cu cîteva secunde 
bune pe americanca Anne Mar- 
den, iar de data acesta a pier
dut două curse consecutive, in 
fața aceleiași adversare, la 11. 
respectiv 15 secunde ?!

— Extrem de greu de spus. 
Și pentru noi a fost, în primă 
instanță, inexplicabil. Pregăti-

2 t.c. (Dobre-Popescu) 
rame (Tomoiagă-Neagu 
Marin) pe care le-au
Șînț de menționat și 
secunde obținute Ia 4

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
AUTOMOBILISM a „Marele 

Premiu" de la Detroit, a șasea 
probă a Campionatului Mondial, 
rezervat piloților de formula 1, 
• fost cîștigat de brazilianul Ayr
ton Senna („McLaren 
da“). cu o medie 
km L-au urmat 
Prost („McLaren 
belgianul Thierry 
netton — Ford"). __ 
general se menține lider 
Prost .45 p, urmat de 
Senn/» 33 d.

BASCHET 9 Selecționata mas
culină din S.U.A., care întreprin
de un turneu în Iugoslavia, a 
susținut un nou meci amical în 
eompania reprezentativei țării- 
gazdă. Baschetbaliștii iugoslavi 
au obținut din nou victoria, de 
data aceasta eu scorul de 114—78 
(68—41).

FOTBAL • „Cupa Cehoslova
ciei a fost cîștigată de echipa 
Sparta Praga, învingătoare cu 
scorul de 2—0 (1—0) în finala dis
putată în compania formației In
ter Bratislava. • „Cupa Portu
galiei" a fost cucerită de F.C. 
Porto care a învins, în finală, 
cu scorul de 1—0 (0—0) formația 
Vitoria Guimaraes., Porto reali
zează eventul campionat — 
cucă !

HANDBAL a Competiția mas
culină de la Gdansk a fost cîș
tigată de selecționata Poloniei 
9 p urmată de formațiile Iugo
slavie! 7 p șl Franței 6 p. Rezul
tate înregistrate în ultima zi a 
turneului : Franța — Olanda 20— 
19 (11—10) ; Elveția — Bulgaria 
18—18 (9—9) ; Polonia — Iugosla
via 23—21 £13—101

MOTO • Campionatul Mondial 
la clasa 250 cmc a programat în 
localitatea vest-germană Schef- 
flenz un concurs în care victo
ria a revenit sportivului finlan
de" Pekka Vehkonen ‘ ~*
giva"). In clasamentul 
continuă să conducă 
Var den Berk 207 p. 
de americanul Rodney 
164 o

ȘAH • In Turneul 
«Cupa Mondială", de la __
fort, după cinci runde se men
ține lider Kasparov (U.R.S.S.) cu 
4 p urmat de compatriotul său 
Elvest 3,5 p. Rezultate tehnice : 
Timman — Kasparov 0—1 : No
gueiras — Karpov 0—1 : Ribli — 
lusupov remiză ; Hjartarson — 
Beliavski 0—1 ; Spasski — Elvest 
remiză : Ljubojevlci — Anders
son remiză.

TENIS • In primul tur al 
turneului de la Wimbledon: 
Lendl — Felgate 6—4. 6—1, 6—3: 
Becker — Frewley 6—3, 6—1,6—2; 
Edberg — Forget 6—4, 3—6, 6—3,

Hon- 
orară de 143,960 
francezul Alain 
— Honda “) și 
Boutsen („Be- 
In clasamentul

Alain 
Ayrton

GoCa- 
general 

olandezul 
secundat 

Smith
pentru 

Bel-

GRUNAU
rea a fost aceeași, seriozitatea 
ei la antrenamente și competi
ții este bineștiută. Credem — 
vom ved ea 
tele fizice 
fost vorba 
tenuare.

■ Concluzionînd ?
— Vom spune că a fost un 

test extrem de util, cel mai 
greu din cele de pînă acum, 
si la capătul căruia putem a- 
corda următoarele calificative : 
bun pentru probele fominine de 
rame șl 2+1 masculin, satisfă
cător — 4 și 2 visie fete, 2 f.c. 
și 4+1 băieți. Iar Marioara 
Popescu, el bine Marioara e o 
categorie aparte : valoarea el 
este recunoscută pe plan inter
național, să nu i-o rezumăm la 
calificativul de acum.

■ Succese atlt de notabile, 
intr-o regată ații de dificilă, 
și.» ni ci un foarte bine?!

— Acesta e un calificativ care 
se poate da numai după Olim
piadă...

ce vor arăta și tes- 
ulterioare — că a 
de o oarecare ex-

Canadei, Franței, Italiei, Iugo
slaviei, Poloniei, Spaniei, S.U.A., 
U.R.S.S. și. bineînțeles, a R.P. 
Chineze.

Lotul român este alcătuit.din: 
Magdalena Jerebie, Marilena 
Marinache, Elena Caloianu, Au
rora Dragoș, Margareta Vere», 
Melania Marina, Gabriela Ba
logh, Gabriela Petre, Romela 
Cristea, Mariana Bădiniei, 
Paula Misăilă și Cornelia Stoi- 
cbiță ; antrenori : N. Martin 
și C. Paraschivescu.

★
Tradiționalul turneu interna

țional al cooperativelor 
șugărești, desfășurat în 
Sporturilor din Brașov, 
cîștigat de echipa locală 
(antrenor : C. Moraru), 
ține zile după ce a cucerit lo
cal I in „Cupa Federației". 
Formația brașoveană s-a dove
dit bine pregătită, a practicat 
un ioc spectaculos și eficient, 
obținînd victoria in toate par
tidele susținute : 91—71 (I) cu 
Voința București, 66—59 ca 
Durostal Silistra, 85—70 ca 
Spartacus Budapesta. Clasament 
final: L Voința Brașov (fără 
Magdalena Jerebie !) 8 p, 2. 
Spartacus 5 p, J. Voința Buci*, 
rgști (fără Elena Caloianu) 4 
p, 4. Durostal 3 p. Coșgetera 
competiției : Camelia Hînda i 
98 p. Din lotul învingătoarelor 
s-au mal evidențiat : Nicoleta 
Menihart, Mariana Turtoi, Lu
da Green ți Mona Cicio. (Ca
ro! GRUIA — coresp 1

„TUȘIERUL"

mește- 
Sala 

a fost 
Voința 
la pu-

INTERNAȚIONALE
SOFIA, ZI (Agerpres). — Proba 

de dublu bărbați din cadrul Tur
neului internațional de tenis pen
tru „Cupa Balkanturlst", de la 
Sofia, a fost ctștlgată de pere
chea română Florin Segărceanu, 
Adrian Marcu, care a Întrecut in 
finală cu 2—8, 6—t, T—6, cuplul 
Vogel Suk (Cehoslovacia). In 
finala probei de simplu, Strelba 
(Cehoslovacia) l-a Învins cu 6—1» 
7—5 pe Visând (U.R.S.S.).

VARȘOVIA, 21 (Agerpres). — 
Partidele din runda a W-a a 
Turneului feminin de șah de la 
Piotrkow Tribunalski (Polonia), 
s-au Încheiat cu următoarele re
zultate 1 Brustman — Stanciu 
0—1 ; Savova — polihroniade 
0—1 ; Lechner — Kaczmarek re
miză ; Cellușkina — Zaițeva 0—1; 
Kaczorowska — Wiese remiză. In 
clasament conduce poloneza Bo- 
jena Kaczorowska — 7 p.

LENINGRAD, 21 (Agerpres). — 
După patru runde, in Turneul 
de șah de la Leningrad, conduce 
Nina Sitnikova (U.R.S.S.) cu 
2,5 p. Ligia Jicman (România) 
ocupă locul I cu 2,5 p (1).

GOTZIS. In concursul de probe 
combinate, desfășurat In locali
tate heptatlonul a fost ciștlgat 
de Anke Behmer (R.D.G.) cu 
6805 p. Liliana Năstase s-a clasat 
a șasea cu 6352 p (100 mg — 13,09, 
înălțime — 1,72 m, greutate — 
12,44 m, 200 m — 23,51, lungime — 
6,65 m, suliță — 40,48 m, 800 m 
— 2:14,12).

TURNEUL PREOLIliPIC

FEMININ DE DASCLIET
KUALA LUMPUR, 21 (Ager

pres). — Au luat sfîrșit întrece
rile Turneului preolimplc femi
nin de baschet de la Kuala Lum
pur. Clasate în ordine pe primele 
șase locuri, echipele U.R.S.S.» 
Iugoslaviei, R.P. Chineze, Ceho
slovaciei, Bulgariei ți Australie) 
au obținut calificarea pentru tur
neul final al Olimpiadei de varii. 
In ultima zi s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : U.R.S.S. — 
Cehoslovacia S3—49 (S3—23) : Iu
goslavia — Australia 68—58 (36— 
28) : R.P. Chineză — Polonia 
96—74 (44—-3») ; Italia — Bulgaria 
79—77 (37—33).

R.P.

6—4 : Srejber — Odizor 6—3, 7—6,
4—6, 6—3; Cash — Woodbridge 6—1, 
6—1, 6—2: Frana — Scanlon 4—6, 
3—6, 6—3, 6—3, 6—2 ; Olhovski — 
Smid 6—4. 8—4, 6—4; Leconte — 
Svanetsson 6—4, 6—2, 8—2.

TENIS DE MASA • Concursul 
pentru „Cupa Mondială" desfășu
rat la Wuhan, a fost cîștigat de 
sportivul polonez Andrzej Grubba, 
care l-a întrecut în finală cu 
3—0 (14, 11, 16) pe Chen Longcan 
(R.P. Chineză). In semifinale 
Grubba îl eliminase cu 3—0 (17. 
18. 13) pe Xu Zengcai.

TIR CU ARCUL • Sportivul 
J1 Gang (R.P. Chineză) a stabilit 
un nou record mondial (proce
deul Jabali) cu rezultatul de C94 
p. Vechiul record era de 691 p 
si aparținea sovieticului Luzov.

VOLEI 9 Intr-un meci amical 
feminin, disputat la Nagoya, se
lecționata U.R.S.S. a întrecut cu 
scorul de 3—2 (15—10, 13—15. 13— 
15 15—11. 15—5) echipa Japoniei.

Subiect cronic, de cînd e 
fotbalul fotbal, cu regulile 
sale centenare, dar respectate 
cu strășnicie, problema ofsai
dului devine ciclic acută, mo
mentele de recrudescență fi
ind, de regulă, cele ale ma
rilor competiții. Fenomen ab
solut firesc, pe aceste între
ceri fiind ațintiți toți ochii. 
Iar orice greșeală a arbitrilor 
fiind amplificată exponențial. 
Cum au stat, bunăoară, lucru
rile acum cîteva zile, cînd în 
turneul final a! Iul „Euro ’88“ 
înfringerea Danemarcei în 
fața Spaniei a fost decisă, în 
bună măsură, de golul „nele
gitim" al Iul Butragueno ; 
„ofsaid mare", evident pentru 
toată lumea, nu însă șl pen
tru arbitru...

Vor putea fl evitate, vreoda
tă, asemenea situații ? Se va 
putea găsi modalitatea de 
„diagnosticare" precisă a ori
cărei poziții de „afară, din 
joc" 7 Organizatorii turneului 
final al C.M. — 90 mai con
cret federația Italiană, ne asi
gură că da : mulțumită sis
temului computerizat Oliside,
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A fost, nu încape nici o îndoială, unul 
dintre boxerii de primă mind, cu un 
loc garantat in istoria mai nouă a „no
bilei arte”. In plină afirmare, la 23 de 

” ani, americanul Leon Spinks — căci 
despre el e vorba — a cîștigat medalia 

de aur (categoria semigrea) a Jocurilor Olimpice de la Mont
real, pentru a deveni apoi, în 1978, campion mondial al „gre
ilor'’, cel de al 3-lea meci al său ca profesionist aducindu-i o 
victorie, absolut meritată, in fața legendarului Cassius Clay.

Timpul insă a trecut, implacabil, numai că Spinks (nici bo
gat, nici sărac) n-a renunțat la box, conținuînd să lupte și să 
piardă, parcă indiferent la gloria de altădată, tot mai „șifonată” 
cu vremea. „Umbra umbrei sale”, cum ii descria, nu fără tris
tețe, un număr recent din 1‘Equipe, fosta „centură cu dia
mante” n-a mai ieșit învingător din decembrie 1985, pierzînd de 
atunci 7 întîlniri. dintre care 5 prin k.o. I Altul, cu un ultim 
dram de luciditate sau, dacă vreți, de orgoliu, ar fi agățat mă
nușile (n cui, acceptînd că. la 35 de ani, a sosit momentul re
tragerii. Altul, nu însă Leon Spinks I Zilele trecute, el a urcat 
din nou treptele ringului, avîndu-l ca adversar, la Trumbull, 
in Connecticut, pe canadianul Tony Morrison, un pugilist fără 
palmares ți fără veleități. Ei bine, campionul campionilor de 
odinioară a fost spulberat („umilit”, nota sursa citată) in nu
mai 33 de secunde, un upercut al lui Morrison trlmițtndu-l în 
„lumea viselor” !

Confruntat în perioada din urmă cu o Imensă mizerie mo
rali ți fizică, implicat (se zice) in traficul de droguri, Leon 
Spinks a refuzat să-i primească, după acest nou eșec ustură
tor, pe ziariști, tncuindu-se in vestiar I Omenește vorbind, ce-ar 
fi putut el să adauge celor petrecute intre corzi ? Nimic. Nu ne 
rămîne, acestea fiind spuse, decît să-l deplîngem pe fostul cam
pion, incapabil, tată, să priceapă că un final deplorabil, cum 
nu puține slnt în boxul profesionist, poate compromite o în
treagă carieră, cîndva strălucitoare Poate șl, aveți dovada, 
chiar o compromite.

te
ihi

Ovidiu lOANlJOAJA

OLISIDE

OLANDA, PRIMA FINALISTA A C.E

Campionatului European, progra-

prin intermediul citorva ca
mere de luat vederi amplasate 
de-a lungul tușelor, nu nu
mai că va putea fi depistată 
sl semnalizată instantaneu 
orice poziție de ofsaid, dar va 
fl comunicată și distanța e- 
xactă eare-1 separa de ulti
mul apărător pe atacantul 
incriminat. Același sistem va 
putea furniza șl o serie de 
alte informații, de pildă viteza 
mingii la un șut, înălțimea 
maximă a traiectoriei, distan
ța la care a trecut balonul 
de bară, ș.a.m.d. Oliside a 
fost experimentat în 30 de 
partide disputate în campio
natul Italian, iar verdictele 
sale au fost fără greș, mulțu
mită camerelor mobile, în 
permanență pe linia fazei, și 
imaginii redate la relanti.

Așadar, tehnic vorbind, lu
crurile slnt coapte. Rămîne 
de discutat, ca să spunem 
ișa, aspectul „juridic" al 
problemei : ce greutate va fi 

. acordată, regulamentar, deci
ziilor computerului ? Se va 
găsi vreun for fotbalistic, in
tern sau internațional, dispus

confere statutul de ar
bitru în toată regula. cu 
drept de intervenție Imediată 
într-o fază controversată 1 
Teoretic, ideea nl se pare 
destul de greu realizabilă, 
gîndindu-ne atlt la conserva
torismul știut al Federației 
Internaționale, dt și la ante
cedentul tenisului de clmp, 
care a avut și el „arbitrii săi 
electronici", dar la care a 
renunțat rapid. Practic însă, 
nu este exclus ca repetarea 
supărătoare a unor faze „gen 
Butragueno" să conducă, în 
fotbal, spre un alt deznodă- 
mînt. „Tușierul Oliside" nu 
este un personaj imposibil 
de întîlnit în viitor ; măcar 
amintindu-ne de spusele lui 
Epictet, chiar dacă anticul 
filozof, evident, nu se referea 
la fotbal : „Este mai bine ca, 
întemeiat pe adevăr, să în
vingi o idee, decît ca, neba
zat pe nici o idee, să te în
vingă adevărul !...“.

Sorin SATMARI

Aseară, la Hamburg, în prima semifinală a Campionatului Eu
ropean de fotbal, s-au îintîlnit echipele R.F. Germania și Olandei. 
Victoria a revenit fotbaliștilor olandezi, cu scorul de 2—1 (0—0), 
prin golurile marcate de R. KOEMAN (min. 74. din 11 m) și 
M. VAN BASTEN (min. 89). Pentru R.F. Germania a înscris 
MATTHAUS, în min. 54, din lovitură de la 11 m. Echipa Olandei 
se califică astfel pentru finala 
mată sîmbătă. la Munchen.
9 Potrivit corespondentului a- 

genției vest-germane D.P.A. Ham
burg, echipa ideală a primei faze 
a Campionatului European ar fi 
următoarea : Dasaev (U.R.S.S.), 
Baresl (Italia), Bergoml (Italia), 
Rijkaard (Olanda). Kdhler (R.F. 
Germania) Donadonl (Italia), 
Matthăus (R.F. Germania), Rai 
(U.R.S.S.). Gullit (Olanda), Van 
Basten (Olanda), Vialli (Italia),
• Căpitanul echipei Danemar

cei, Morten Olsen (în vîrstă de 
39 de ani), a evoluat, în meciul 
Danemarca — Italia, pentru a 
99-a oară în reprezentativa țării 
sale. Conducătorii federației da
neze au anunțat ci la 28 septem
brie se va disputa, la Copenha
ga, un meci jubiliar, în care se
lecționata Danemarcei, eu Mor
ten Olsen în formație, va întîlni 
formația Portugaliei sau a Gre
ciei

9 Referindu-se la internaționa
lul olandez Gullit, antrenorul 
selecționatei vest-germane, Franz 
Beckenbauer, a declarat : „Este 
un atlet și un fotbalist perfect, 
pe care orice antrenor și l-ar 
dori in echipa sa“.

O Fostul internațional Luls 
Suarez va prelua probabil con
ducerea tehnică a selecționatei 
Spaniei înlocuindu-1 în funcție 
pe Miguel Munoz. Acesta din 
urmă a devenit antrenor al re
prezentativei iberice în urmă cu 
șase ani. perioadă în care forma
ția Spaniei a cîștigat 31 de me
ciuri. a pierdut 11 șl a terminat 
la egalitate 13 jocuri.
• Finala Campionatului Euro

pean ce se va disputa sîmbăta, 
25 iunie, pe stadionul olimpic 
din Milnchen, va fi condusă de 
arbitrul francez Michel Vautrot.
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