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S-a îneheiat Divizia A de fotbal

STEAUA-PENTRU A13 a OARĂ CAMPIOANĂ
Q Dinamo și Victoria ocupă celelalte poziții pe podium • Politehnica 
Timișoara, Petrolul Ploiești și C.S.M. Suceava, pe ultimele trei 
locuri ale clasamentului • Pi furcă, golgeterul ediției a 70-a

Lotul echipei campioane, Steaua Foto: Emil TĂNASE
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CtaBnl sporii» muncitoresc „NctaliiF Hunedoara

O PASIUNE AIDOMA 
NESTINSELOR FLĂCĂRI
Reținem dintr-un dialog cu 

Ion lanîchenție, președintele 
Clubului sportiv muncito
resc „Metalul" Hunedoara, 
că nu numai numele »- 
nor fotbaliști, precum Klein, 
Gabor, Petcu, Văetuș, sau 
Nicșa, sînt mai mereu pre
zente pe buzele iubitorilor 
sportului din orașul focului si 
ai otelului, ei si ai altor spor
tivi — Marieta Ilcu, de exem
plu. campioană mondială uni
versitară si maestră interna
țională a sportului la sări
tura in lungime sau Traian 
Tălnar, vicecampion mondial 
la popice, sînt rostite cu 
aceeași dragoste si același res
pect pentru performanțele lor, 
pentru gloria sportivă pe care 
au conferit-o sportului hune- 
doredn si, in ultimă instanță, 
sportului românesc. Vom com
pleta această poate prea lungă 
frază cu numele altor sportivi, 
cunoscufi specialiștilor care 
văd in mișcarea sportivă a 
Hunedoarei un nesecat izvor 
de talente : Sorin Săucă si 
Antal Kereji (atletism), Măn- 
cel Manea (popice), Ștefan 
Bîrleanu (box), Vasile Orelt, 
Ovidiu Slavu. Sorin Costea. 
Marin Lasconi si Marcel Bu
toi (volei).

Am trecut in revistă, cu 
alte cuvinte, fără să mai adu
cem vorba despre echipele de 
handbal, tenis de masă. sah 
Si fotbal — și ele aflate in 
atenția iubitorilor sportului din.

Azi $1 inline; in Divizia A dc volei masculin

PARTIDELE ULTIMEI ETAPE
Joi și vineri, în trei orașe 

din țară se desfășoară partide 
din cadrul etapei a X-a (ulti
ma) a Diviziei A (prima grupă 
valorică) de volei masculin.

După cum se prezintă clasa
mentul primelor șase echipe 
din țară, meciurile de azi și 
mîine nu mai pot produce 
schimbări deosebite. Poate doar 
o rocadă între formațiile care 
se află acum pe locurile 4 și 
5, Viitorul Dinamo Bacău și, 
respectiv, Elcond Dinamo Za
lău („bronzul0 de anul trecut). 
Cea mai importantă partidă, de 
orgoliu, am spune, este cea 
care se desfășoară in Sala Di
namo din Capitală, față în față 
aflîndu-se ocupantele locurilor 

Hunedoara — disciplinele spor
tive de performantă ale Clu
bului sportiv „Metalul*-, dar 
vrem să vă reținem, in con
tinuare. atenția cu ceea ce la 
Hunedoara este cu adevărat un 
fenomen, sportul de masă si, 
in mod special, campionatele 
de casă. De aproape 25 de uni 
se desfășoară eu regularitate 
campionatul de fotbal la care 
participă 32 de echipe îm
părțite in două serii. în fi
nala din acest an, formalii 
Laminorul de semifabricate a 
învins cu 4—2 echipa Lamina
rului de sîrmă. Alte protago
niste ale „campionatului*; 
Reparații siderurgice nr. 1. 
Otelăria electrică nr. 1 si Me
canică nr. 1. Un alt campionat, 
la fel de îndrăgit, este cel de 
popice, care a dat clștig de 
cauză Laminorului 800, așa 
cum campionatul de volei avea 
si se încheie ca victoria coc- 
sărilor care eu învins, la ma
re luptă, echipa celor de la 
Transporturi uzinale.

„Intre animatorii acestor 
campionate, ne declară Ion 
Ionichentie — cărora li se 
adaugă sporturile de iarnă, 
practicate în Retezat, crosurile 
organizate de Ziua Metalurgis
tului si de Ziua Tineretului, 
inclusiv excursiile de sfîrșlt de

Victor NIȚA

(Continuare în pag. 2—3)

1 (Steaua — virtuală campioa
nă) și 2 (Dinamo). O întâlnire 
pe care, ca de fiecare dată în 
ultimii ani, iubitorii voleiului 
o așteaptă cu mult interes.

Programul etapei ■ Elcond 
Dinamo Zalău — Universitatea 
C.F.R. Craiova ; Viitorul Di
namo Bacău — Tractorul 
Brașov ; Dinamo București — 
Steaua (sala Dinamo, în ambe
le zile, de la ora 17). Mențio
năm că vineri, la sfîrșitul par
tidei, va avea loc o festivitate 
de premiere, tn cadrul căreia 
jucătorii de la Steaua vor pri
mi tricourile și medaliile de 
campioni, iar cei de la Dina
mo diplomele și medaliile pen
tru locul secund.

REZULTATE TEHNICE

„Poli" Timișoara - Steaua 0-2 (0-1)
Dinamo - F.C. Olt 6-0 (3-0)
Victoria - F.C. Argeș 2-2 (1-1)
Univ. Craiova — F.C.M. Brașov 4-1 (2-0)
C.S.M. Suceava — Petrolul 3-0 (1-0)
„U" Cluj-Napoca - Oțelul 2-1 (2-0)
A.S.A. Tg. Mureș - Flacăra 2-2 (1-1)
Rapid - Corvinul 2-1 (1-0)
S.C. Bacău - Sportul Studențesc 1-1 (1-0)

CLASAMENTUL FINAL

Handbalul feminin Ia ora bilanțului

DUBLUL SUCCES AL MUREȘENCELOR

1. STEAUA
2. Dinamo
3. Victoria
4. Oțelul Galați
5. Univ. Craiova
6. Flacăra Moreni
7. Corvinul Hunedoara
8. F.C. Olt
9. F.C.M. Brașov

10. F.C. Argeș
11. „U" Cluj-Napoca
12. A.S.A. Tg. Mureș
13. S.C. Bacău
14. Rapid
15. Sportul Studențesc
16. „Poli" Timișoara
17. Petrolul Ploiești
18. C.S.M. Suceava
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GOLGETERII
goluri : PIȚURCĂ (3 din 11 m) 

goluri : Vaișcovici (7 din 11 m) 

goluri : 

goluri : 

goluri :

Hagi (5 din 11 m)

Mateuț (1 din 11 m), Cămătaru (2 din 11 m)

I. Cojocaru - Steaua, Craiu (2 din 11 m), 
Cașuba (4 din 11 m), Gh. Ciurea - Univ. 
Craiova (8 din 11 m).

Cititi in paginile 2-3 cronicile celor 9 meciuri ale ultimei etape

34 30 4 0 114-18 64
34 30 3 1 107-25 63
34 18 4 12 58-41 40
34 18 3 13 49-46 39
34 16 4 14 61-51 36
34 13 7 14 40-48 33
34 13 4 17 54-63 30
34 13 4 17 41-62 30
34 11 7 16 47-51 29
34 11 7 16 41-47 29
34 11 7 16 39-54 29
34 13 3 18 49-66 29
34 10 9 15 37-54 29
34 10 9 15 36-58 29
34 10 8 16 43-50 28
34 10 6 18 35-53 26
34 10 6 18 25-52 26
34 9 5 20 35-72 23
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Sezonul competițional 1987/88 
al handbalistelor »-a încheiat 
cu succesul detașat al forma
ției Mureșul Electromureș Tg. 
Mureș, care a realizat eventul 
Campionat — Cupă. Succesul 
elevelor antrenorului Gheorghe 
Ionescu, în primul an la con
ducerea tehnică a formației, a- 
jutat de Valentin Pop, a stîr- 
nit numeroase discuții, cele 
mai multe dintre acestea cu un 
pronunțat caracter pozitiv. Este 
vorba în primul rînd de pre
miera realizată la Tg. Mureș 
prin cîștigarea acestui titlu 
național și reeditarea perfor
manței de anul trecut, cind 
aceeași echipă cucerea „Cupa 
României", eveniment care an
ticipa, într-un fel, sezonul de 
excepție al handbalistelor mu
reșene. In al doilea rînd, per
formanța cuceririi celor mai 
importante competiții naționale 
s-a realizat în condițiile unei 

TROFEUL .SOMEȘ
• LA SATU MARE este în 

curs de desfășurare cea de-a 
xiv-a ediție a tradiționalului 
turneu internațional dotat cu 
trofeul „Someș ’88°. tn întrecere 
sînt 14 jucători, reprezentînd cinci 
țări; R.F. Germania, Iugoslavia, 
Polonia, U.R.S.S. și România. 
După șase runde, pe primele 
locuri figurează I. Mărășescu 
4,5 p, Ph. Schlosser (R.F.G.) șl 
S. Vratonjicl (Iugoslavia) 4 p, D. 
Dragoș 3,5 p, W. Janocha (Po
lonia), A. Crișan și O. Berechet 
3 P (I).
• S-AU ÎNCHEIAT întrecerile 

din cadrul ultimei grupe a tur
neelor „B“ de calificare pentru 
Campionatul Național individual 
masculin, desfășurate la Bucu
rești. Au obținut dreptul de

întreceri acerbe, în care erau 
angajate Știința Bacău, multi
plă campioană și cîștigătoare 
de Cupă, și Chimistul Km. Vîl- 
cea, cu multe jucătoare de 
certă valoare tn formație. Din 
păcate, în sezonul competițio
nal la care ne referim, Rul
mentul Brașov a fost o umbră 
destul de palidă a echipei care 
în alte sezoane candida cu 
mari șanse pentru ambele tro
fee aflate tn joc. Și pentru a 
întregi frumosul tablou al suc
ceselor handbalistelor pregătite 
de antrenorul Gheorghe Ioncs- 
cu, să mai amintim că Esztera 
Matefi, componentă de bază a 
formației Mureșul Electromureș 
și a echipei naționale, s-a do
vedit jucătoarea cea mai dor
nică de goluri a campionatului, 
cucerind „Trofeul Sportul pen
tru eficacitate". Dar, mai pre
sus de orice, este necesar să 
facem o paralelă, poate cea mai

'33" LA ȘAH
participare la finală Bela Takacs 
(Metalul), cu 10 p (din 11) și 
Traian Stanciu (Politehnica) 9,5 
p, clasați pe primele două locuri. 
El au fost urmați în clasament 
de Dan Văsleșlu (Universitatea), 
Șerban Teodorescu (Mecanică 
Fină) și Cezar Magdan (Sănăta
tea). cu cite 8,5 p fiecare.
• A LUAT sfîrșit șl turneul 

organizat în Capitală de C.S. Me
talul. în turneul principal au fo3t 
trei cîștigători, cu cite 8,5 p (din 
11) : Gheorghe Popescu (Calcu
latorul Sibiu), Daniel Olaru (Au
tomatica) și Petru Dumitru (Să
nătatea). Diploma pentru cea 
mai frumoasă partidă jucată în 
concurs a fost atribuită lui 
Teodor Banu d.A.U.C.l. 

edificatoare, la ora actuală, în
tre comportarea echipelor Mu
reșul Electromureș și Știința 
Bacău, ocupantele primelor 
două locuri în campionatul cu 
numărul 30, finalistele ediției 
a Xl-a a „Cupei României".

Vom apela la aceleași date 
și calcule, de care am mai uzi
tat, pentru evidențierea randa-

Mihail VESA

(Continuare în pag 2-3)

SUCCESE ALE lUPTĂTORILOB
ROMÂNI

LA „lNTERNAJIONALLLf“ 
IUGOSLAVIEI

La Campionatele Internațio
nale de lupte libere ale Iugo
slaviei, desfășurate la Skoplje, 
au participat concurenți din 11 
țări, printre care Bulgaria, 
Cehoslovacia, Polonia. România, 
S.U.A., U.R.S.S. si Iugoslavia 
(cu mai multi sportivi la fie
care categorie de greutate). în 
finalul acestei competiții — 
apreciată de specialiști drept o 
verificare importantă înaintea 
Jocurilor Olimpice — toți cei 
5 sportivi români au urcat pe 
podium, trei dintre ei obținînd 
frumoase victorii. Romică Ra- 
șovan (cat. 48 kg). Ciauditi Tă- 
ntăduianu (74 kg) și VaSilc 
Pușcașn (100 kg; s-au clasa’ 
pe primul loc. iar Aron Cînde; 
(68 kg) si Gheorghe Mî(u (8 
kg) s-au situat pe locul 3.



LA „
In timp ce soarele stătea 

să mijească prin perdeaua de 
nori, sub aerul tare al mun
ților Făgăraș, aflati in _ apro
piere (unde se schiază încă /). 
pe terenul de zgură se juca 
meciul dintre echipele mascu
line ale școlilor generale din 
Șercaia si Copăcel. îndoiala 
privind condițiile meteo de 
desfășurare a „Festivalului 
voleiului copăcean". ajuns la 
ediția a XVIII-a — vîrsta... 
majoratului — se topise ca 
prin farmec încă de la fru
moasa festivitate de deschide
re, care a precedat acest med 
st în cadrul căreia am admi
rat vocile deosebite ale pio
nierei Doina Jugan. un au
tentic talent, si a micuței, 
de numai 6 ani. Mihaela Fătu, 
care au interpretat frumoase 
eintece din zonă.

Mai cu o „dublă" nesanctio- 
nată, mai cu un „pas" sub fileu, 
toate sub privirea plină de fi
rească înțelegere a arbitrului 
internațional Cornel Manitiu, 
disputat tntr-o ambiantă pito
rească, la umbra brazilor, me
ciul băieților se încheie cu 
victoria în două seturi a ce

i

Da Arad s-au desfășurat în
trecerile unei noi ediții a con
cursului „Top 12“ pentru copii, 
Ia tenis de masă, competiție 
care a avut un foarte bun ca
dru de desfășurare, ceea ce 
a permis aspiranților la marea, 
performanță să-și etaleze cu
noștințele. La feminin, Antoa- 
neta Mănac (C.S.S. 2 Știința 
IJPIPS Constanța) a reușit să 
termine neînvinsă, în timp ce 
la băieți lupta pentru întîieta- 
te a fost cu mult mai strînsă, 
cîștigătorul — Marius Panteli- 
mon (Unirea Tricolor Bucu
rești) — fiind decis prin vic
toria directă asupra ocupantu
lui locului secund, situație 
oare s-a repetat șl tn ceea ce 
privește locurile 3—4. De alt
fel, majoritatea participanților 
sînt cei care bat deja la por
țile loturilor de cădeți și ra
dele și în fața cărora stau, tn 
fiecare an, importantele obiec
tive ale „europenelor"'.

CLASAMENTE : feminin — 1. 
Antoaneta Mănac (C.S.S. 2 Știin
ța IJPIPS Constanța). 2. Oana 
Stănoiu (C.S.S. Universitatea Cra
iova), 3. Iullana Zincă (C.S.S 2 
Știința IJPIPS), 4. Imelda Arde
lean (C.S. Arad). 5. Aurica Ghe’’- 
ghel (C.S. Arad), 6. Geanlna Că
lăraș (C.S. Arad), 7. ștefania Hur- 
lol (Metalurgistul Cugir), 8. Mi
haela Corolu (C.S.M. cluj-Na- 
poca), 9. Gabriela Brîncovan 
(C.S. Arad), 10. Oana Radu (Ju
ventus București), 11. Gabriela 
TOrOk (C.S.M. CluJ-Napoca). 12. 
Izabela Farkaș (C.S. Arad) ; 
masculin — 1. Marius Panteli- 
mon (Unirea Tricolor București),

DUBLUL SUCCES AL MUREȘENCELOR
(Urmare din pag 1)

mentului — global și parțial

MUREȘUL ELECTROMUREȘ ȘTIINȚA BACAU
TG. MUREȘ Anțrenor : Alexandru Eftene.

Final : 22 18 1 3 592-424 59 Final : 22 15 4 3 625-493 56
Tur : 11 9 0 2 287-205 29 Tur : 11 8 3 0 315-241 30
Retur : 11 9 1 1 305-219 30 Retur : 11 7 1 3 310-252 26
Acasă : 11 10 0 1 327-212 31 Acasă : 10 10 1 0 344-232 32
Deplasare ; 11 8 1 2 265-212 28 Deplasare : 11 5 3 3 281-261 24
Repriza I : 22 19 1 2 309-241 61 Repriza I : 22 17 1 4 306-244 57
Repriza a Ii-a: 22 16 0 6 283-217 54 Repriza a II-a :: 22 15 3 4 319-249 55

R. At. Ap. R. At. Ap.
Final : 168 26,90 19,27 Final : 132 28,40 22,40
Tur : 82 26,09 18,63 Tur ; 74 28,63 21,90
Retur ; 86 27,72 19,90 Retur : 58 28,18 22,90
Acasă : 115 29.72 19.27 Acasă • 112 31,27 21,09
Deplasare : 53 24,09 19,27 Deplasare : 20 25-54 23,72
Repriza I :: 68 14.04 10,95 Repriza I : 62 13,90 11,09
Repriza a II-a: 66 12,86 9,86 Repriza a II-a : 70 • 14,50 11,31

• R = randament ; At. «=» atac; Ap. = apărare

* * ★
Cum este știut, finala „Cupei 

României", disputată în două 
manșe, a dat cîștig de cauză, 
la golaveraj (+1), campioanelor: 
Mureșul 2 10 1 51—50 4
Știința 2 10 1 50—51 4

Interpretarea datelor prezen
tate evidențiază în primul rînd 
randamentul superior al mure- 
șencelor, în toate momentele 
înregistrate, mai puțin cel din 
repriza a Il-a, cu 4 goluri, în 
medie, mai puțin decît stu
dentele. Atacul, sub aspect sta

Festivalul voleiului

VlRSTA MAJORATULUI",
lor din Sercaia. Pe terenul 
bituminat, în meciul de debut 
al fetelor, mult mai stăpîns 
pe tehnica voleiului. asistăm 
la un frumos spectacol spor
tiv. in care voleibalistele de 
la Nivea reușesc un 2—0 sec 
în fata celor de la Celochim 
Suita meciurilor continuă non
stop pînă spre înserare, după ca
re acordurile discotecii in aer li
ber atrag ca un magnet pz 
toti tinerii partlcipanti. Cei 
mai în virstă vor renunța însă 
la muzica ușoară, strîngîndu-se 
in jurul focului de tabără, 
unde sofii Delia si Gheorghe 
Maga. Nicolae Savonea, Maria 
Grecu, soții Angela si Virgil 
Funaru. interpretând melodii 
populare, au reușit să-și facă 
propriul lor auditoriu. care-i 
aplauda călduros după fiecare 
cintec. Peste tabără se va 
așterne apoi liniștea, întreruv- 
tă numai de foșnetul pădurii 
si de murmurul părîului cris
talin care curge printre cor
turi..,

...A doua zi. mult așteptatele 
finale. La fete, Nivea — C.S.Ș. 
Brașovia 3—0 (7. 6. 13), iar 'a 
băieți Tractorul I — Tracto-

2. Iulian Marcu (Geamul Scăeni),
3. Andrei Filimon (C.S.S. 2 Ști
ința IJPIPS), 4. Leitei Demeter 
(Constructorul înfrățirea C.S.S. 
Tg. Mureș).. 5. Florin Bărboi (Pi
onierul Craiova), 6. Laurențiu 
Robu (C.S.Ș. 2 Știința IJPIPS), 
7. Laurențiu Dîrment (Pionierul 
Craiova), 8. Alin Petrean (C.S.M. 
CluJ-Napoca), 9. Daniel Bortea- 
nu (Spartac Stirom C.S.S. 1 
București), 10. Ștefan Dumitru 
(C.S. Arad). 11. Walter Berg (C.S. 
Arad), 12. Gavril Berecz (C.S. 
Arad).

0 PASIUNE AIDOMA
(Urmare din pag. 1)

săptămînă — i-aș aminti pe 
Andrei Spunei, Vasile Pr ’da 
Ion Șchiau. Nicolae Timar. Do- 
rel Tălăban. Vaier Iaeob, Fran- 
cisc Kdnig. Leonard Alic, Ion 
Pascu, loan Munteanu. Ale
xandru Sipoș, Lazăr Constan- 
tinescu. Iosif Vass. Sinuon 
Chitideanu, Ioan Looonț. Va
sile Andrian. Simion Patău 
Caius Apostu. Vasile Fanes. 
Vasile Mariș, Tiber u Bordan. 
Stefan Bădărău, Petru An- 
draș, Coloman Eperjesi. Gheor- 
ghe Hașegan, Paul Patedl ; 
sînt muncitori, tehnicieni, maiș
tri. ingineri, economiști, căite 
de conducere ale secțiilor 
uzinelor și serviciilor din ma
rele Combinat S lerurgic din 
Hunedoara. Nu exagerez cu 
nimic cînd spun că sportul d<.

sau pe fazele jocului — pen
tru că oferă criterii obiective 
de comparație.

tistic, este favorabil (previzibil) 
băcăuancelor. De altfel, acesta 
este punctul forte al echipei 
Știința Bacău, cu Mariana Tîr- 
că în rolul principal. Cel mai 
categoric succes al handbalis
telor mureșene este dat insă 
de procentajele excelente reali
zate la capitolul apărare, care 
exprimă cel mai fidel nivelul 
pregătirii, tn ansamblul ei : 
constant sub 20 de goluri pri
mite (în medie) pe meci, pe 
parcursul întregului campionat,

copăcean

0 EDIȚIE REUȘITĂ
rul II 2—0 (5, 8). Clasamente 
finale, fete, sport de masă : 
1. Școală generală Copăcel 
(antr. V. Manta), 2. Celuloza 
II Zărnești, 3. Școala generală 
Sercaia, 4. C.S.S, Brașovia II5 
performanță : 1. Nivea Bra
șov (antr. V. Papuc), 2. C.S.Ș. 
Brașovia I, 3. Celuloza Zăr
nești ; băieți, sport de masă : 
I. Lie. „Radu Negru" Făgăraș 
(antr. N. Țiței), Z^C.S.Ș., Trac
torul III, 3. Școala generală 
Șercaia. 4. Școala generală Co
păcel ; performanță : 1. Trac
torul I Brașov (antr. I. Rosen
berger), 2. Lie. oraș Victoria, 

3. Tractorul II Bv. „Cloul" 
acestei zile l-a constituit însă 
meciul de închidere, disputat 
între o selecționată a an
trenorilor si arbitrilor si una 
a celor mai buni elevi ai lor. 
Rutina si buna știință a jo
cului se vor impune pînă la 
urmă în fata elanului tine 
resc...

...Se pliază corturile. se 
string rucsacurile, se urmăreș
te cu multă atenție festivltatei 
de închidere, în care Relu 
Pătrașcii, metodist la C.J.E.F S, 
Brașov, a oferit frumoase pre
mii și diplome echipelor par
ticipante. Regretul tuturor a 
fost că aceste două zile de.. 
volei în aer liber au trecut 
totuși prea repede. Colectivul 
de conducere al școlii, orga
nele locale din Copăcel, cei 
care s-au ocupat de buna des
fășurare a acestui festival au 
fixat o nouă întilnire pentru 
anul viitor, cînd, sperăm, va 
fi prezent și cineva din par‘ea 
federației de volei. Ar avea 
ce vedea la acest festival, 
desfășurat sub generoasele 'n- 
semne ale Daciadei. si la re
centa ediție aproape toate 
echipele prezentînd elemente 
cu talie de excepție, atit de 
necesare voleiului de perfor
mantă !

Horațiu SIMA

NESTINSELOR FLĂCĂRI
masă. întrecerile din cadru! 
Daciadei si. în general. dra
gostea pentru sport a oame
nilor muncii din lombinai 
acestea ard aidoma flăcărilor 
nestinse ale acestui oraș. Da
toria noastră. a specialist lor 
și antrenorilor, este aceea de 
a depista, îndruma si sprijini 
zecile de talente ce se ivesc 
în tumultul campionatelor de 
casă. Iar dacă dumneavoastră 
veți transcrie, alături de nu
mele lui Klein, Gabor. Ma’ie- 
ta Ilcu și Traian Tălnar. nu
mele acestor împătimiți in
tr-ale sportului, nu veți face 
altceva decît să-i stimulați și 
mai mult“.

tn fond asta am si făcut, 
recunoscindu-le frumusețea pa
siunii lor pentru sport. O pa
siune care înseamnă tinerețe, 
prietenie, sănătate.

scoțînd în relief continuitatea 
și calitatea pregătirii.

Dar succesul în campionat al 
echipei Mureșul Electromureș 
se datorează și echilibrului în
tre realizările pe teren propriu, 
unde campioanele au pierdut 
un singur meci (cu Știința) și 
cele din deplasare, raport de 
asemenea net în favoarea lor.

Așadar, eventul campionat — 
Cupă nu s-a datorat întîmplă- 
rii, ci pregătirii superioare și 
continue, la care au contribuit, 
firește, toți factorii implicați, 
cu accente sporite pentru iubi
torii și sprijinitorii handbalului 
de la Electromureș.

Sigur, nu poate fi trecută cu 
vederea evoluția Științei Ba
cău, formație solidă, cu valori 
autentice, componente de bază 
ale echipei naționale. Dar nu 
putem să nu subliniem, încă o 
dată, faptul că declinul ei este 
la fel de evident, cauzele tre
buind căutate în primul rînd 
în propria curte și ne gîndim, 
în principal, la intensitatea pre
gătirii și la asigurarea „schim
bului de mîine", capitol la care, 
iată, tot Mureșul a cîștigat o 
nouă bătălie. Și ar mai trebui 
spus ceva : Mureșul Electro
mureș a avut, ca de altfel și 
echipa națională, o excelentă 
conducătoare și coordonatoare 
de joc în persoana jucătoarei 
Eva Mozsi.

STELIȘTII S-AU IMPUS DIN STA

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I „POLI" TIMIȘOARA 0
I STEAUA 2 (1) I

Stadion „1 Mai“ ; teren foarte 
bun ; timp călduros ; spectatori 
— circa 30.000. Șuturi : 14—13 (pe 
poartă : 8—6). Cornere : 6—5. Au 
marcat : LĂCĂTUȘ (mln. 9) și 
UNGUREANU (min. 60).

„POLI" TIMIȘOARA : Almă-
șan 5 — C. Varga 6, Crăciun 7, 
Oancea 7, Stolcov 6 — Vlaicu 6 
(min. 58 lonuț 7), Manea 6, Olo- 
șutean 6 — Bozeșan II 7, Bobaru 
5 (min. 65 China 5), Banu 6.

STEAUA : Liliac 7 — lovan
7 Bumbescu 7 (min. 46 Cireașă 
7), Belodedici 7, Ungureanu 8 — 
Stoica 7, Gh. Popescu 7, Rotgriu
8 — Lăcătuș 8, Pițurcă 8, Hagi 7 
(min. 77 Balint).

A arbitrat foarte bine Ad. Mo- 
roianu (Ploiești) ; la linie : N. 
Dinescu (Rm. Vllcea) si L. Măe- 
rean (Brașov).

La speranțe : 0—2 (0—1).
*..................................

TIMIȘOARA, 22 (prin tele
fon). Pentru a-și menține titlul, 
Steaua putea obține, tn acest 
ultim meci, și un rezultat egal 
*n fața unei echipe ale cărei 
șanse de a rămîne pe prima

I OASPEȚII AU CONDUS DE
I I VICTORIA 2 (1)

I F.C. ARGEȘ 2 (1)

I Stadion Victoria ; teren bun : 
■ timp închis ; spectatori — circa 

2.500. Șuturi : 15—6 (pe poartă :

18—3). Cornere : 9—4. Au mar
cat : DAMASCHIN I (min. 14). 
LAIȘ (min. 84), respectiv D. IO
NESCU (min. 6), PANA (min.

170).
VICTORIA : Nițu 6 — Comă- 

nescu 7 Micea 7, Zare 7. Balaur 
I 7.5 — V. Cojocaru 6,5, Augus- 

Itin 6 (min. 62 Laiș 7), C. Solo
mon 7 — Uleșan 6, Damaschin I 
6,5 Dican 5 (min. 46 Stere 6).

IF. c. ARGEȘ : Speriatu 7
(min. 74 Hristea 7) — Vilău 6, 
Stancu 7 Pîrvu 6. Eduard 6,5 — 
D. Ionescu 7, Badea 7, Pană 7. 
M. Mihai 6 — D. Zamfir 6,

I Gheoacă 6 (min. 46 Gheorghl- I tă 6).
A arbitrat foarte bine O. 

Iștreng ; ta linie : I. Caraman 
(ambii din Oradea) și V. Curt 
(Constanța).

La speranțe : 1—2 (0—2).

Partidă dominată de... liniș- 
Itea și lipsa de griji a celor 

două echipe în legătură cu 
campionatul ce se încheia. De

I DOAR FINALUL A FOST MAI
i UNIV. CRAIOVA 4 (2)
j F.C.M. BRAȘOV 1 (0)

Stadion ..Central" ; teren foar
te bun : timp călduros ; spec
tatori — circa 5 000. Șuturi : 
21—9 (pe poartă : 15—4). Cornere: 
5—4. Au marcat : IRIMESCU 
(min. 4), BTȚA (min. 39). BTCU 
(min. 83), GEOLGĂU (mln. 85), 
respectiv CIGAN (min. 75).

UNIVERSITATEA : Lung 7 — 
Negrllă 7. E. Săndoi 7, Irimescu 
7. Mănăilă 6 — Șt. Stoica 4 (min. 
73 Bica 5), Ciurea 5, Geolgău 6. 
Ad. Popescu (min. 6 P. Badea 
5) — Bîcu 7. Biță 7.

F.C.M. : Polgar 4 — V. Ștefan 
5 Naghi 6 (min. 46 E. Moldovan 
5) C. Ștefănescu 7 (min. 26 Ci- 
gan 7). L. Petre 5 — Drăgan 5. 
Pătru 5, Bucur 5. Selimeși 5 — 
Andrașl 7, Barbu 5.

IA arbitrat bine M. Niculescu : 
la linie : L. Ciucu (ambii din 
București) și M. Axente (Arad). 
Cartonașe galbene : PATRU. 
La speranțe: 5—1 (4—1).

• i ............... 1 IL

I CRAIOVA. 22 (prin telefon).
Trebuie să spunem de la în
ceput că putinii spectatori pre- 

I zenți pe frumosul stadion cra- 

| ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INF

Ie DUMINICA, 26 iunie 1988, va 
avea loc ultima tragere LOTO 2 
a trimestrului • Astăzi este și ul-

Itlma zi pentru a vă procura 
biletele cu numerele favorite la 
TRAGEREA OBIȘNUITA LOTO a 
acestei săptămîni.

IC1ȘTIGURILE TRAGERII . EX
CEPȚIONALE LOTO DIN 12 IU
NIE 1988. FAZA I — Categoria 1: 
variante 1 X 25% Dacia 1300, ca-

Itegoria 2 : 3 variante 100% a 
25.186 Iei, în cadrul cărora o ex
cursie de două locuri In R. D. 
Germană și diferența în nume-

Irar și 5 variante 25% a 6.297 
lei : categoria 3: 6 variante 100% 
a 5.71) lei, în cadrul cărora o 
excursie de un loc în R.D. Ger-

■ mană și diferența în numerar și 
■ 38 variante 25% a 1.428 lei; ca

scenă erau foarte, foarte mici. 
Dar, se pare, în calculele 
campioanei nici n-a intrat 
remiza, pentru că ea a forțat 
de la început deschiderea 
scorului, pe care a șl reușit-o 
destul de repede, în min. 9, 
însă ca urmare a unei grave 
greșeli a portarului Almășan : 
acesta a ieșit neinspirat în a- 
fara careului, la o minge tri
misă în adîncime de Roțariu, 
spre LĂCĂTUȘ, n-a ajuns Ia 
ea, a ajuns însă rapida extre
mă bucureșteană care a tri
mis-o în poarta goală de la 
circa 25 m ! După gol, „Poli" 
și-a strîns rîndurile, jucînd 
din ce în ce mai bine și, în 
consecință, ocaziile s-au ivit 
nu numai la poarta neinspira
tului Almășan, ci și a oaspe
ților. Cele mal mari dintre 
ele — în care portarii nu mai 
puteau Interveni — au fost 
însă irosite de Banu (min. 27), 
Hagi (min. 30), Bozeșan (min. 
34) și Pițurcă (min. 38). Așa
dar, Poli ar fi putut egala, dar 
și Steaua s-ar fi putut des
prinde.

După pauză, pe fondul unei

evoluții destul 
mișorenjiju — 
locul ocupat q 
ment — SteauJ 
spectaculos șut] 
(min. 56), după 
60, la o rapidă 
ga, a lui UNCl 
nouă neatenția 
Almășan, scoru 
fundașul stingă 
pioane reușinl 
mingea în plasa 
ficil. Din acest 
a oprit motoare 
gat după golul 
care n-a reuși 
țină și...

...Steaua a te 
>ă al doilea cJ 
cutlv, intrînd J 
sesia titlului, al 

...„Poli" părăa 
mei noastre dl] 
proape 30 000 
tribune, și nu 
teaptă din nou 
lului nostru, clJ 
avînd forța n< 
monteze.

Laurențiu

DOUA
aici, o întrecere frumoasă, în 
spiritul atit de dorit de fair- 
play. Nici nu începuse bine 
jocul, cînd, surprinzător, oas
peții, deloc complexați, au și 
deschis scorul, D. IONESCU, 
în min. 6, a șutat de la mar
ginea careului, puternic, și 
Nițu, surprins, a scos balonul 
din plasă : 0—1. „Dușul ‘ îi
trezește pe cei de la Victoria, 
care încep să „țeasă" meticu
los în teren, construind faze 
frumoase. Și, la numai 8 mi
nute, ei egalează. C. Solomon 
inițiază un atac, se naște a- 
glomerare în careul piteșteni- 
lor, urmează cîteva pase scurte 
si DAMASCHIN I trimite în... 
bară, do unde mingea întră în 
plasă : 1—1. Din prima repri
ză, ar mai fi de amintit unele 
ocazii ratate. Una de piteșțeni 
(Pană trimite în bară — min. 
30) și altele de bucureșteni : 
Damaschin I, singur, trage în 
■Speriatu care era căzut ios (!) 
și nu în poarta goală (min. 
30) sau Augustin (min. 36 și 39).

După pauză, mal ambițioasă 
pare Victoria, care trece la ti- 

monă, cu pînzq 
te Dam^^hin 

în atac SBJăne 
potriva cursul 
min. 70, la un 
executat (ce bi 
nii această lecț 
întoarcere, îl 
spectator pe N 
dent, gazdele 
dar în față le I 
tar piteșțean 1 
opune cu succe 
C. Solomon (m 
Damaschin I (J 
ria doreși^să-i 
pe „ podidii l“l 
si luptă cu ard 
galare... cel pu 
în min. 84. Vi 
în viteză, vigurJ 
tează sec și I 
este depășit : a 
ierea partidei, J 
riei erau parca 
de rezultat, obțl 
t.-ebuie uitat -1 
specialiste în j 
plasare.

^fcdes1

INTCTtE
iovean au plecat cu o oarecare 
nemulțumire de la ultimul meci 
din acest campionat. Supărarea 
lor este justificată, pentru că 
mai bine de 75 de minute par
tida s-a desfășurat într-o notă 
de plictiseală în teren, cu gre
șeli elementare, prestîndu-se. 
în general, un joc confuz. Echi
pa locală, superioară pe toate 
planurile a dominat copios, fapt 
exprimat și de raportul șutu
rilor și, mai ales, de cel al o- 
caziilor. dar Biță Ciurea. Ba
dea. Geolgău s-au întrecut în 
a rata ocazii dintre cele mai 
mari. De partea cealaltă, a- 
tacuri firave si doar cîteva ac
țiuni mai penetrante în min. 
59, cînd Lung a blocat la picioa
rele lui Cigan. si în min. 72. 
cînd Andrasi singur cu Lung, 
a tras slab și portar 11 cra- 
iovean a deviat în cor
ner. Gazdele au deschis 
scorul repede, în min. 4, cînd, 
la o lovitură indirectă, executată 
scurt de Bîcu. IRIMESCU a 
înscris cu un șut puternic de 
la 25 m. Tn min. 24. la șutul lui 
Badea, mingea a ricoșat din 
Polgar în ..transversală". iar 
în min 39. dună o suită de

ocazii, BIȚA a 
prindere de Ia 
înscris pe lin 
spectator.

După pauză. J 
limpezime. între 
pe care le-am 
în min. 75 avea 
oaspeților, dator 
concentrare a ap 
Drăgan a intrat 
Ionului, a pasat 
înscris cu capul, 
să asistăm la 
proape de oerin 
admonestați de 
scorul la 4—1: îi 
un „un-doi“ cu 
înscrie, după ce 
Polgar; în min. 
Bîcu. portarul b 
copilărește balon 
GEOLGĂU reia

Să mal aminti 
fost meciul de i 
Ștefănescu. tocrr 

“unde a jucat 12 
tate apărînd. as 
Ion ioc în Divi; 
de fapt, cel ms 
ment al... partide

Con

tegoria 4 : 59,50 variante a 1.488 
lei; categoria 5: 122,75 variante a 
721 lei, categoria 6: 240,03 varian
te a 300 lei; categoria 7: 379.50 
variante a 200 lei ; categoria 8 : 
2.384,50 variante a 100 lei. FAZA 
a II-a — Categoria A: 1 varian
tă 25% a 48.818 lei, categoria B : 
5 variante 100% a 8.136 lei, în 
cadrul cărora o excursie de do
uă locuri In R.D. Germană și 
diferența în numerar șl 4 varian
te 25% a 2.034 lei: categoria C : 
11,00 variante a 4.438 lei; cate
goria D: 45,00 variante a 1.085 
lei; categoria E : 613,50 variante 
a 100 lei.

FAZA I
Categoria I 25%: MIHAI MARIA 

din loc. COMANI, JUD. OLT

ciștigă un. autoti 
1300 (70.000 lei).

FAZA II
Categoria A 25°Z 

CIUC CASIAN 
MOLDO VIȚA, Jt 
cîștlgă în nume 
48.818 lei.

NUMERELE E! 
TRAGEREA PIU 

DIN 22 IUI
EXTRAGEREA 

14 3 32
EXTRAGEREA

40 26 11 9
FOND TOTA 

GURI : 526.188 1



I DINAMO*
| F.C. OLT

6 (3)
0

SCORUL ETAPEI ȘEPCILE ROȘII- CONTINUA..

ne a ți
uit Jgfrte 
in "t?asa- 
ivut un 
lui Hagi 

în min. 
pe stîn- 

tfU, și o 
lortarului 
■enit 0—2, 
ipei cam- 
strccoare 
inghi di- 
it, Steaua 
li" a aler- 
lOare, pe 
să-l ob-

Stadion Dinamo; teren bun.;
timp bun ; spectatori — circa
3 000. Șuturi : 22—4 (pe poartă i 
12—2). Cornere : 6—3. Au mar
cat : MATEUȚ (min. 6 și 90), 
REDNIC (min. .36), VAIȘCOVICI’ 
(Imiin. 45 — din penalty și 78) 
și ORAC (min. 89).

DINAMO : Moraru 7—1. Var
ga 7, Rednlc 8, Andone 7, Mi
hăescu 8 — Lupu 6 (min. 62 
Movilă 6), Lupescu 6, Mateuț 7 
— Vaișcovici 8, Cămătaru 7 (min. 
26 Răducioiu 7), Orac 7.

F.C. OLT : Ciurea 6 — 1. 
mi tir eseu 7, Minea 6, Mihali 
Huiban 6 — ” 
Ene 6 (min. 
Leța 6 {min. 
7 — Pena 7,

A arbitrat . ___ _
la linie: I. Ferenczi (ambii din 
Timișoara) și I. Coț (Ploiești).

Lg speranțe : 2—0 (0—0).

• ——————

M. Popescu 7,
81 C. Gheorghe),

81 Moraru), Eltimie 
Turcu 6,5.

bine D. Buciuman ;

neînvin- 
it conse- 
i in po-

ena pri- 
ir cel a- 
ri din 
ei, o aș- 
a fotba- 
nișorean 

să re-

RESCU

I

Ploaia a ocolit, o dată 
apropierea meciului, stadionul 
Dinamo, așa Incit gazonul, ea 
suprafața unei mese de biliard, 
îmbia la joc. Nu si tribunele, 
parcă mai goale ca oricînd...

Dinamo a Început partida în 
maniera sa combinatlvă obișnui

tă, preferind însă șuturile de 
la distanță, prin aportul tuturor 
liniilor. F. C. Olt răspunde cu 
contraatacuri. înoercînd să pro
fite de pozițiile avansate ale 
apărătorilor dinamoviști. Astfel 
încît oaspeții au prima ocazie 
de gol, Turcu șutînd de puțin pe 
lingă poartă, la capătul unei a- 
semenea acțiuni (min. 5). In

Se zba-

ITapid
| CORVINUL

tac bine 
pitește- 

NA, din 
in nou 
-2. Evi- 

insistă, 
irul por- 
care se 
urile lui 
șl 84) și 
I. Victo- 
izc^flcul 
m’TOiilui 
entru e- 
reușește, 
IȘ intră 
iron, șu- 

Hristca 
i înche- 
i Victo- 
necăjiți 

— nu 
unei

>ă 
ița
din de-

minutul următor, insă, gazdele 
nu „iartă" și MATEUȚ deschi
de scorul : I—0. Elevii Iui 
Mircea Lucescu se instalează 
cu autoritate în terenul ad
vers, acțiunile lor ofensive se 
succed, dar golurile nu „cad"

Pena, rezolvate cu succes de 
portarul Moraru), dinamoviștii 
reiau suita atacurilor și, după 
ce Mihăescu a trimis balonul 
pe lingă poartă, de la mai 
puțin de 6 m, VAIȘCOVICI 
șutează din alergare, de la a-

Mateuț (dreapta) deschide seria 
namo — F.C. Olt
pentru că se opun Mihali, Mi- 
nea și 
barele, 
inscrie 
in ultimul minut al primei re
prize, VAIȘCOVICI, faultat In 
careu, nu ratează penaltyul : 
3—0.

Aceeași manieră de abordare 
a jocului și în repriza secundă, 
scorul păstrînd simetria. După 
două contraatacuri oltene (min. 
49 și 50, prin M. Popescu și

Dumitrescu. 
.Libero"-ul 

cu capul în min. 36 și,
dar și... 
REDNIC

GIULEȘTENII
2 (1)
1 (0)

Stadion Giulești ; teren bun ; 
timp închis, ploios ; spectatori
— circa 15.000. Șuturi : 15—17 (pe
poartă : 9—11). Cornere : 8—8
Au marcat : ȚtRA (min. 7 — 
din 11 m), SUCIU (min. 82 — au
togol), respectiv SUCIU (min. 
89).

RAPID : Toader 6 — Marines
cu 6. Matei 6, Rada 7. Bacoș 6,5
— Drăghici 6, Cîrstea 6,5, 
Stoica 5 (min. 39 Șt. Popa ; 
46 Damaschin II 7), L. Ilie 
Tiră 7, Goanță 7.

CORVINUL : lonlță 7 — 
dac 6, Mărginean 6,5, Suciu 6,5, 
Tîrnoveanu 6 (min. 84 Ilaș) — 
Pctcu 5, Burlan 7, Hanganu 6, 
Klein 6 — Gabor 7, Văetuș 6
(min. 64 Nicșa 6).

A arbitrat satisfăcător ș. Nec
șulescu (Tîrgovlște) : la linie : 
St. Rotărescu șl V. Maxim (am
bii din Iași).

Cartonașe galbene : BACOȘ.
La speranțe : 2—1 (1—0).

M. 
min. 
6 —

Bar

celor șase goluri din
Foto: Aurel

partida Di- 
D. NEAGU
surprinzi»-proximativ 30 m, 

du-1 pe Ciurea (min. 78). Tot 
el driblează tot ce-1 iese in 
eale și, generos, ii oferă ba
lonul lui ORAC care îl trimite 
în poartă: 5—0 (min. 89). Parti
da se încheie, ca și prima re
priză, eu un nou gol dinamo- 
vist, autor 
care a 
incursiune 
(min. 90).

fiind 
finalizat 

a lui
MATEUȚ, 
o lungă 

Movilă
Paul SLAVESCU

AU RĂSUFLAT UȘURAȚI...

»»
CLUJ-NAPQCA, 22 (prin te

lefon). Joc plăcut, specific fi
nalului de stagiune, „U“ Cluj- 
Napoca, echipa cu adevărat 
motivată în acest final, a ju
cat cu mult elan, a înscris 
destul de repede cele două gc- 
luri și a insistat pînă Ja sfîr- 
șitul meciului, avînd mereu 
în față perspectiva rămînerii 
în prima divizie. Primul gol a 
fost marcat de MUJNAI (min. 
25), unu) dintre cel mai buni 
jucători de pe teren, <are a 
sialomat prin apărarea gălă- 
țeană, înscriind printr-un șut 
puternic. AI doilea gol (min. 
33) avea să fie rodul unei fru
moase acțiuni colective, înche
iate cu un voleu spectaculos 
de MUNTEAN. Pînă la pUfcă, 
să reținem o bară a lui Septi- 
miu Cîmpeanu, în min. 40.

După pauză, același Cîm
peanu are o acțiune spectacu
loasă, dar nu reușește să în
scrie golul dorit, așa cum nu 
va reuși nici în min. 52, la o 
acțiune încheiată cu „cap", 
foarte aproape de gol. In con
tinuare, gălățenii combină fru
mos, animați de Burcea, aplau
dat de tribune pentru rafina
mentul cu care își pune co
echipierii în situații de joc 
deosebit de favorabile. Gălă
țenii vor reduce din handicap 
în min. 60, cînd BORALT, in
filtrat pe centru, va primi o 
pasă de pe partea dreaptă șl 
va face inutilă intervenția cu
rajosului Cavai. In ultimele 30 
de minute, oaspeții vor fi ce, 
care vor insista mai mult, ma-

„U“ CIUT NAPOCA 2 (2) I
OȚELUL 1 (0) I

Stadion „Municipal"; teren bun; 
timp frumos ; spectatori — 
circa 9.000. Șuturi : 12—8 (pe
poartă : 9—4). Cornere : 4—1. Au 
marcat : MUJNAI (min. 25) și 
MUNTEAN (min. 33), respectiv 
BORALI (min. 60).

„U“ : Cavai 6 — Dobrotă 6. 
Neamțu 6, Doboș 7. Pojar 6 (min. 
20 L. Moldovan 7) — Meszaroș 6. 
Mujnai 7,5. I. Moldovan 7. Mun
tean 6 — Cîmpeanu II 7. Biro 6 
(min. 75 Cadar).

OȚELUL : Popa 6 - 
Angbelinei 6,5, Agiu 6,5, 
— M Stan 6 Măstăcan 
46 Comșa 6), Burcea 7. 
(min. 65 Nicoară 6) — 
Drăgoi 6.

A arbitrat bine J. Grama ; 
linie : M. Constantlnescu și 
Teodorescu (toți din București).

La speranțe : 3—0 (1—0).

Borali 7.Oprea 6
6 (min.
Chivu 6 

Ral ea 6.

M.
la 
D.

nifestînd o oarecare superiori
tate teritorială J clujenii, strînși 
In apărare, vor miza pe coh- 
traatac și mai ales pe „plecă
rile" lui Mujnai, neobosit în 
acest meci, adueîndu-ne amin
te de ziua cînd bătea Ia por
țile echipei naționale. Așa s-a 
încheiat un meci în care „U" 
ne-a confirmat ideea că este 
o echipă mai bună decît —5 
la „adevăr", ea irosind destule 
puncte pe parcursul campiona
tului, mai ales pe teren pro
priu. Dar va veni un nou cam
pionat ...

loan CHIRILA

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

portar

A.S.A. TG. MUREȘ 
FLACĂRA

în pofida norilor negri, a- 
menințători, care înainte de 
meci au și declanșat o ploaie 
în rafale, suporterii Rapidului

au ținut să fie prezenți la a- 
cest joc decisiv pentru forma
ția favorită. Sub puternicul 
impuls venit din tribune, fe
roviarii bucureșteni au avansat 
repede în jumătatea adversă, 
au obținut în secunda 50 pri
ma lovitură de colț, iar in min. 
7 golul, oarecum eliberator de 
emoții : Goanță a pătruns prin 
fente în careu, a pierdut con
trolul balonului, a intrat în 
mijlocașul de acoperire Burlan, 
care intervenise „pe fază", și 
Ș. Necșulescu a dictat (greșit, 
după opinia noastră) lovitura 
de la 11 m, transformată 
ȚÎRĂ. Rapid a păstrat 
timp inițiativa de partea 
după care Corvinul, manevrînd 
abil, prin Gabor, Klein și Han- 
ganu, pe ambele flancuri, a 
încercat în cîteva rînduri (prin 
șuturi, cu precădere, de la dis
tanță : Suciu — min. 10 ; Tîr- 
noveanu — min. 27), vigilența 
lui Toader. Dar faza realmen
te periculoasă s-a petrecut la 
poarta cealaltă, în min. 37, 
cînd, la o centrare perfectă a 
lui Marinescu, de pe partea 
dreaptă, Cîrstea, urcat în a-

de 
un 
sa,

tac, a plasat mingea, cu capul, 
de la 10 m, frontal, în „trans
versală" !

Introducerea în teren, după 
pauză, a lui Damaschin II va 
impulsiona ofensiva^ Rapidului, 
dar cursele impetuoase ale a- 
cestuia pe ambele flancuri 
nu-și vor afla continuarea cea 
mai bună, prilejuindu-le (în 
minutele 55, 62 și 68) lui Io- 
niță și apărătorilor lui inter
venții de ultim moment. Ți
nută sub o presiune crescîndă, 
defensiva hunedoreană va cedă 
spre final de partidă, mai pre
cis în min. 82, cînd, la șutul- 
centrare semnat de impetuosul 
Bacoș, SUCIU a intervenit de
fectuos, plasînd balonul în col
țul drept al porții. La 0—2, 
Corvinul a „ieșit" pentru golul 
de onoare, reușit in min. 89, 
de același SUCIU. Fluierul fi
nal al arbitrului consfințește 
victoria și... rămînerea Rapi
dului în Divizia A, suporterii 
feroviarilor bucureșteni nemal- 
văzînd, în clipa aceea, nici un 
nor... amenințător.

Gheorghe NICOLAESCU

JOC FRUMOS, SPORTIV
S.C. BACAU 1 (1) I
SPORTUL STUDENȚESC 1 (0) |

Stadion „23 August" ; teren 
foarte bun ; timp frumos în pri
ma repriză, ploaie "
pauză ; spectatori 
Șuturi : 17—6 (pe 
Cornere : 7—1. Au 
SAVA (min. 34), 
RADUCANU (min.

S.C. BACAU : Arvinte 
46 Cîmpeanu 6) — Penoff 
75 Andrieș), Vasilache 6,
6, Ciudin 6 — Burleanu 
nov 7,5, Tismănaru 7 —
7, Cr, Sava 7, Fulga 6.

SP. STUD. : Cristian 7 — M. 
Marian 6, Iorgulescu 6, Pană 7, 
Chică 6,5 — Pologea 7, Crlstea 
6 (min. 71 Achim 6), Munteanul! 
« (min. 85 Răduță) — S. Rădu- 
canu 6, Coraș 6. Stăndcl 7.

A arbitrat foarte bine I. velea ; 
la linie : D. Drăcea (ambii din 
Craiova) și V. Titorov (Drobeta 
Tr. Severin).

La speranțe : 4—1 (3—1).

ușoară
— circa 8 000. 
poartă : 9—1). 
marcat : CR. 

respectiv
52).

după

s.
6 (min.
7 (min.
Borcea 
7, Iva- 
Șoiman

Băcăuanii au preluat încă de 
Ia început inițiativa și în min. 
5 și-au creat prima mare o- 
cazie de gol, Tismănaru re- 
luînd peste poartă, din poziție 
foarte bună, la centrarea lui 
Ivanov. Replica bucureștenilor 
nu se lasă mult așteptată și 
în min. 9 Coraș pătrunde a- 
bil, pe partea stîngă, îi pa
sează apoi lui Cristea, acesta 

imprecis.

2 (1)
2 (1)

O REMIZĂ ECHITABILĂ

I 
I
I
I
I

ioc fără 
ocaziile 
Si care 

:ă golul 
sei de 
aiovene. 
îsia ba- 
!AN a 
începem 
mai a- 
calnicii, 

urcă
13. după 
I. BÎCU 
Si de 
uiul lui 
1 scapă 
mină și 
irtă.
cesta a 
> al lui 
Iraiova. 

jumă- 
490- 
fost, 
mo-

al 
A 
5S

Stadion „Municipal"; teren foar
te bun ; timp cu mici reprize de 
ploaie ; spectatori — circa 4 000. 
șuturi : 13—8 (pe poartă i 5—3). 
Cornere : 9—1. Au marcat : ALBU 
(min. 40) șl L. MOLDOVAN 
(min. 62), respectiv CHIRIȚA 
(min. 6) șl G. RADU (min. 75).

A.S.A. : vodă 6 - - - -
nei 6, Botezan 7, 
Er6s 6,5, C. Ilie 
Moldovan 7 (min. 
— Albu 7, Craiu 5 
ceri 6,5).

FLACARA : Dohot 6 — G. Ra
du 7, Butufel 7, I. Ene 8, Nistor 
6 — Dragnea 7, Beldie 6, Vis- 
creanu 6 (min. 88 Piștalu) — Văi
dean 6,5 (min. 68 M. Pană 6), 
Chiriță 7, Marcu 7.

A arbitrat foarte 
rumboiu ; la linie 
(ambii din Vaslui) 
dru (București).

Cartonașe galbene : 
BOTEZAN. BELDIE, 
ALBU. C. ILIE.

La speranțe : 1—0 (1—0).

— Szabo 6. Je- 
Fodor 6 —

7, Ivan 7, L.
81 A. Stoica) 
(imln. 40 Cior-

blne Ad. Po-

Și
c. 

v. .

G.

XLEXE

\ZĂ
DACIA

.ABAS- 
In loc. 
CEA VA 
na de

: la
PREȘ

5 36 4

: 13 24

CÎȘTI-

Nlstor 
Alexan-

RADU
EROS,

TG. MUREȘ. 22 (prin tele
fon). Jocul a debutat cu cî
teva faze bune ale localnici
lor, dar prea lent concepute, 
deși ne așteptam ca ei să în
ceapă partida în „forcing". Și 
Flacăra, așezată bine în te
ren. a speculat prompt 
ceastă liniște aparentă,
min. 6, cînd la un contraatac.

a- 
in

purtat pe dreapta de Văidean, 
Botezan il acroșează pe ata
cantul Flacărei. Lovitura li
beră de Ia 20 m este execu
tată de Văidean, la CHIRIȚA 
și acesta trimite cu capul 
pe lingă Vodă : 0—1 ! Vor
urma alte două minute gre
le la poarta A.S.A.-ej (min. 8 
și 9), cînd Chiriță și. res
pectiv, Dragnea au foet foar
te aproape de majorarea 
scorului. în tabăra gazde
lor, debusolare generală. Ni
mic nu 6e încheagă în față și 
dominarea este astfel ste
rilă. Abia în min. 18, Do
hot a scos în corner o min
ge foarte grea, șutată de Ia 
distanță de Eros. In min. 29, 
tribunele 6înt din nou cu 
respirația tăiată : la centrarea 
lui 
cu 
Cu 
lui 
galitatea : 
traseul 
ALBU 
ultimul

La 
mai coerentă în 
le de poartă au 
periculozitate 
„Roș-albaștrii“ 
prinderea în 
L. Moldovan, dar nu și în min.

62. cînd la centrarea lui Fodor 
de pe stingă, același L. MOL
DOVAN profită de neaten
ția lui Dohot și înscrie : 2—1. 
Flacăra nu renunță și, in min. 
75, la ‘
Beldie, 
trimite 
2—2.
făcute 
tabela 
di fi că, 
un rezultat de egalitate e- 
chitabil.

Stelian TRANDAFIRESCU

cornerul executat de 
fundașul G. RADU 
cu capul în plasă : 

în ciuda eforturilor 
de ambele formații, 

de scor nu se mai mo- 
consfințind în final

SUCEVENII

Marcu, Văidean a trimis 
capul în... brațele lui Vodă.

5 minute înainte de fina- 
reprizei se restabilește e- 

fază rapidă pe 
Eros - 

și Dohot 
: 1—1.
reluare,

rapidă
C. Ilie 

este învins de

A.S.A. este 
joc, iar faze- 
un grad de 
mai mare, 
ratează des

min. 49 prin
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țs Duminică 26 iunie 1988 va avea loc, pe stadionul „23 
§ August" din Capitală, finala „Cupei României" (compe- § 
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Steaua și Dinamo. în deschidere se va desfășura fi- §
Dinamo — Viitorul

otudua și uiiiamu. xu
§ nala Campionatului de

Tg. Mureș.
Da acest cuplaj vor

§ legitimații-abonament
§ anul 1988.
§ Biletele de intrare (seria A 13)

juniori :

fi valabile 
emise de

toate categoriile 
C.N.E.F.S., vizate

se pun în vînzare

de | 
pe §

de §
§ astăzi la casele de la stadioanele „23 August", Steaua, § 
§ Dinamo, Rapid și Agenția de bilete diD Gara de Nord. 5; 
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SUCEAVA, 22 (prin telefon). 
Sub spectrul Diviziei B, cele 
două combatante s-au angajat 
la joc fără prea mult nerv. 
Formația locală, fără 6 titu
lari (unii dintre ei, suspendați 
în ședința biroului secției de 
fotbal de acum două zile) și-a 
jucat „ultima carte" cu dorința 
să lase o bună impresie iu
bitorilor fotbalului din localita
te. Jocul a început echi
librat, cu foarte puține faze 
la cele două porți. Prima 
ocazie am notat-o în min. 13, 
cînd Caciureac a profitat de o 
greșeală a apărătorilor suce
veni. a preluat balonul, dar 
Bucu II a reținut. în replică, 
sucevenii, în min. 19, la primul 
corner al meciului, sînt la un 
pas de a înscrie, cînd Dîrjan 
scapă mingea. Gălușcă șutează 
spre poarta goală, dar în... co

echipierul său. Butnaru. în 
min. 22. Caciureac, infiltrat pe 
partea stîngă, centrează și Cr. 
Ene, din 6 m, reia peste poartă, 
irosind o imensă ocazie. în 
min. 35, un șut sănătos al lui 
Gălușcă este respins cu dificul
tate de Dîrjan. Pe fondul unui 
joc anost, în min. 39, Șumu- 
lanschi îl deschide eu o nașă

BACAU, 22 (prin telefon). 
Ca și alte meciuri ale acestei 
ultime etape, cel disputat aici, 
în orașul de pe Bistrița, avea 
implicații directe în lupta pen
tru evitarea retrogradării. 
Dacă echipa băcăuană, după 
prețiosul egal de la Brașov, 
era scăpată în cea mai mare 
măsură de emoții, periclitată 
rămînea încă situația formației 
studențești, care avea nevoie 
de cel puțin un punct pentru 
a se pune la adăpost de orice 
grijă, 
lină, 
pătul 
părat 
doare 
rezistență 
continue a partenerei sale.

Și ea a reușit să-l ob- 
în mod meritat, la tă
unul joc în care și-a a- 
cu multă ambiție și ar- 
șansa, opunînd o dîrză 

ofensivei aproape

O IRUMOASĂ
„printre" pe fundașul CIO
BANU și acesta șutează cu 
„pămintul". mingea sărind
peste Dirjan, in vinciul porții 
ploieștene : 1 * “
un minut, 
unui 2—0. 
capul, din 
versală".

La reluare, formația locală 
s-a impus cu autoritate, dorind 
să obțină o victorie cit mai 
substanțială. Și, pînă la urmă, 
ea a obținut-o. la capătul unor 
faze foarte frumoase. în min. 
74, tabela arată 2—0 : Sumu- 
ianschi l-a deschis cu o pasă 
ideală, pe stingă, pe SFR1JAN 
și acesta, cu o subtilă execuție 
tehnică, a șutat din voleu, săl- 
tînd mingea peste adversar, 
lăsîndu-1 fără replică pe Dîr
jan. La poarta cealaltă, Ursea 
(min. 75) și O. Grigore (min. 
76 — voleu din 6 m, „cap" 
Breniuc din fața porții goale) 
ratează bune ocazii. Peste două 
minute, ȘUMULANSCITL cu 
un șut înșelător cu boltă, il va 
învinge pentru a treia Oară 
pe Dîrjan, mingea oprîndu -se 
în vinciul porții petroliste. Cu 
acest ultim meci în Divizia A.

1—0. Peste numai 
gazdele sînt in fața 
dar Butnaru reia cu 
6 metri, peste „trans-

din urmă șutează
După o perioadă cu mai pu
ține faze de poartă, în min. 
30 gazdele vor Ci __
foarte aproape de gol, dar Iva
nov, pătruns singur în careu, 
nu l-a putut învinge pe Cris
tian. Scorul va “ 
min. 34 de CR.
— perfect lansat _____
îl va dribla pe Cristian, în
scriind în poarta goală. Pînă 
la pauză mat notăm o superbă 
intervenție a lui Cristian la 
șutul Iul Fulga (min. 38).

La reluare, contraatacurile 
bucureștenildr sînt ceva mal 
viguroase și In min. 52 se pro
duce 
la un 
Ionul, 
careu 
costa 
capul, 
la o centrare a lui Cr. Sava. 
Tismăr.aru trimite mingea în 
bară. Este apoi rîndul lui 
Pană, în min. 58, după o sultă 
de driblinguri, să rateze o ex
celentă ocazie, el fiind blocat 
la picioare de Cîmpeanu. Pînă 
în final nu se maî înregis
trează nimic deosebit, astfel că 
partida se încheie cu o re
miză echitabilă, după un joc 
frumos, sportiv.

Constantin FIRĂNESCU

din noii

fi deschis în 
SAVA, care 

de Ivanov -

egalarea : Coras Insistă 
duel cu Ciudin, preia ba- 
centrează cu precizie în 
la S. RADUCANU șl a- 
marchează plasat cu 

Trei minute mai tlrziu,

IMPRESIE
C.S.M. SUCEAVA 
PETROLUL

cu

3 (1)
0

teren foarteStadion Areni ; ____ ___
bun ; timp frumos ; spectatori 
circa 3.000 Șuturi 13—10 
poartă : 7—6). Cornere : 7—3. 
marcat : ‘
SFRIJAN 
LANSCHI (min. 78).

C.S.M. ; Bucu n 7 — Butnaru 
7 Cristescu 7, Breniuc 7. Cioba- 
nu 7 — Păiuș 7, Gălușcă 6 (min. 
84 O. Nae). Gafencu 7. Șumu- 
lanschi 7,5 — Goian 6 (min. 
C. Bălan 6). Sfrițan 7.

PETROLUL : Dîrjan 6 —
Popa 5 (min. 33 O. Grigore 
Panait 6, C. Ștefan 6, Ruse 6 
Mocanu 6 Pitulice 6, "
Caciureac 6 — Cr. ~ 
5 (min. 46 Catinca

A arbitrat 
cavei ; la 
(ambii din 
stantin (Rm.

Cartonase
O. GRIGORE. ȘUMULANSCHI.

Cartonașe roșii : CR. 
(min. 88).

La speranțe : 3—4 (2—1).• ... —-
C.S.M. Suceava părăsește pri
mul eșalon cu o victorie și 
totodată, cu speranța revenirii

Gheorghe NERTEA

(pe 
J. Au 

CIOBANU (min. 39).
(min. 74) șl ȘUMU-

56

D.
6).

6.Ursea
Ene 3, Manea 
5).
bine Gr. Ma- 

L. Kelemen 
Gh. Con-

foarte
linie :
Deva) . __
Vîlcea).
galbene : PANAIT.

ENE
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TRĂGĂTORUL SORIN BABII,

ÎNVINGĂTOR LA SOFIA
SOFIA, 22 (Agerpres). — Pro

ba de pistol cu aer comprimat 
din cadrul concursului -Interna
țional de tir de la Sofia a 
fost cîștigată de sportivul ro
mân Sorin Babii, cu 684. punc
te, urmat de bulgarul 
679 p și italianul 
677 p.

în proba feminină 
liberă calibru redus, 
pe locul întîl s-a clasat Vesela 
Letceva (Bulgaria) cu 678 p, 
iar în proba masculină de ar
mă liberă calibru redus, po
ziția culcat, a terminat învin
gător iugoslavul Goran Maxi- 
movici, cu 699 p.

Kiriakov 
Spilotro

de armă
3 poziții,

WIMBLEDON ’88
în ziua a doua a turneului in

ternațional de la Wimbledon au 
fost consemnate următoarele 
rezultate : feminin : Louise 
Field (Australia) — Eva Pfaff 
(R.F.G.) 
(S.U.A.) 
tralia) 
Tan vier
drado (Brazilia). 6—3, 6—1.

7—5, 6—3 ; Lori McNeil 
— Nicole Provis (Aus- 
6—3, 7—5 ; Catherine 

(Franța) — Pat Me-

in îneci amical de luindbiii masculin

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ A ROMÂNIEI
A DISPUS DE CEA A IUGOSLAVIE! CU 32-29

CONCURSURI INTERNAȚIONALE DE ȘAH
VARȘOVIA, 22 (Agerpres). - 

în runda a 11-a a turneului 
internațional feminin de șah de 
Ia Piotrkow Tribunalskl jucă
toarele române au obținut vic
torii : Gabriela Olărașu-Stan- 
ciu a tnvlns-o pe fosta lideră, 
poloneza Kaczorowska, iar Eli- 
sabeta Polihroniade a cîștigat 
la Heintze (R.D.G.). Alte rezul
tate :..Zaițcva (U.R.S.S.) — Kaz- 
marâk* (Polonia) 1—0 ; Lelciuk 
(U.R.S.S.) — Savova (Bulgaria) 
remiză; Wiese (Polonia) — 
Lechner (Polonia) remiză. în 
clasament conduce Zaițeva, cu 
7,5 puncte, urmată de Kaczo
rowska 7 puncte.

. 7

• După 6 runde și disputa
rea partidelor întrerupte în 
turneul pentru Cupa Mondială 
la șah ce se dispută la Bel
fort (Franța), în fruntea cla
samentului se află marii maeș
tri sovietici Kasparov si Elvest 
cu cîte 4,5 puncte, urmați de 
Karpov, Sokolov și Spas
ski cu cîte 3,5 puncte, Liubo- 
jevici, Andersson, Short. Hub- 
ner, Beliavski cu cîte 3 punc
te etc. în partidele întrerupte 
au fost consemnate următoare
le rezultate : Sokolov — Tim- 
man 1—0 ; Karpov — Andersson 
remiză ; Beliavski — Liuboje- 
vici remiză.

GRUPELE TURNEULUI
Au fost stabilite cele două 

grupe ale turneului masculin 
de volei din cadrul Jocurilor 
Olimpice din vară. în GRUPA 
A vor evolua : Brazilia,
U.R.S.S., Italia, Bulgaria, O- 
landa și Coreea de Sud, iar în 
GRUPA B vor juca : Argenti
na, Japonia, S.U.A., Franța. 
Tunisia și Suedia. • în tur
neul masculin ce se desfășoară 
în diferite orașe din Argenti
na, reprezentativa Olandei a 
dispus cu 3—2 (15—9, 15—2,

Hiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

OLIMPIC DE voiri
13—15, 15—17, 15—7) de forma
ția Braziliei,
Argentinei a întrecut cu 3—0 
(15—5, 15—11, 15—9) echipa 
Bulgariei.

iar selecționata

ARAD, 22 (prin telefon). în 
organizarea F. R. Handbal, 
C.J.E.F.S. și a Asociației sporti
ve „Strungul" Arad, miercuri 
după-amiază. în Sala Sporturi
lor din localitate a avut loc 
întîlnirea amicală dintre Selec
ționatele divizionare de hand
bal masculin ale României și 
Iugoslaviei. La capătul unui 
meci cu multe faze spectacu
loase, sportivii noștri au cîști
gat cu 32—29 (14—11). în pri
ma parte a jocului, mai ales, 
antrenorii Cornel Oțelea și 
Ghiță Licu au încercat diverse 
formule de echipă, în compo
nența acesteia introducînd și 
mulți tineri. Pînă in min. 7 
evoluția scorului a fost echi
librată (3—3), după care 
handbaliștii români se instalea
ză la conducere : 7—4 în min. 
14 șl 11—6 în min. 22, aceasta 
din urmă fiind cea mai mare 
diferență de scor din întregul 
meci. Handbaliștii iugoslavi nu 
cedează însă și, deși au pre
zentat o echipă cu mulți tineri, 
au echilibrat jocul, la pauză 
selecționata noastră rămînind 
cu 3 goluri avans.

La reluare tot iugoslavii 
apasă primii pe accelerator,

dar diferența se menține per
manent de 2 goluri în fa
voarea românilor. Din formația 
iugoslavă, 
făcut din 
telor sale 
vădită 
noastră, 
meciului

Zoran Tomici a 
nou dovada excelen- 
calități, punînd în 

dificultate apărarea 
Apropierea finalului 

cristalizează formula 
de echipă a jucătorilor experi
mentați din lotul nostru, dar 
două eliminări succesive- (Ghi- 
meș și Stingă, ultimul pentru 
vociferări) permit oaspeților să 
egaleze : 26—26 în min. 54. în 
final, însă, amintindu-și de 
realele calități de care dispun, 
handbaliștii români înscriu 
goluri spectaculoase prin Ber
bece, Stingă și Dumitru și 
încheie victorioși Ia numai trei 
goluri, poate împotriva cursu
lui jocului. Au marcat : Ber
bece 9, Dumitru 8, Stîngă 6, 
Mocanu 4, Voinea 2, Neagu 1, 
Zaharia 1, Ghimeș 1, respectiv 
Tomici 11, Miloșeviei 5, Jokici 
5, Nacinovici 3, Maglajlia 3, 
Skrbici 2. Au arbitrat bine 
Gh. Șandor și N. Iancu. Urmă
torul meci mîine (n.r. azi), 
de la ora 18.

Mihail VESA

ACTUALITATEA ATLETICA • PE SCURT •
• Disputat la Dusseldorf, 

meciul dintre echipele R.F. 
Germania șl R.D. Germane s-a 
încheiat cu scorul de 250,5— 
151,5 puncte în favoarea spor
tivilor din R.D. Germană. Per- 

fost 
care

BASCHET • In ultima zi a 
turneului masculin de la Peru
gia, reprezentativa Italiei a între
cut cu scorul de 94—54 (47—29) 
formația R.F. Germania, iar se
lecționata Franței a dispus cu 
96—84 (54—46) de echipa Israelu
lui. Competiția a fost cîștigată 
de selecționata Italiei. • Intr-un 
meci amical masculin disputat la 
Atena, selecționata Greciei a în
vins cu scorul de 96—73 (37—39) 
echipa Suediei.

CICLISM • Zilele următoare 
se va da startul în prima ediție 
a Turului feminin al Italiei. La 
cursă și-au anunțat participa
rea peste 140 de sportive din 16 
țări. • Turul Elveției a continuat 
cu etapa a 7-a, desfășurată pe 
traseul Leukerbad — Locarno 
(207 km) și cîștigată de rutierul 
italian Francesco Cesarini, în 
4.55:14. In clasamentul general 
conduce Helmut Wechseloerger 
(Austria), urmat de Steve Bauer 
(Canada) la 1:58 și Acacio da 

Silvia (Portugalia) la 2:05.

sosire în proba de 100 m în 
10,19, iar cubanezul Roberto 
Hernandez a terminat învingă
tor la 400- m cu timpul de 
44,88.
• Cu prilejul unui concurs 

desfășurat la Borlange (Suedia) 
atletul cubanez 
mayor . ' 
ritură în înălțime, cu perfor
manța de 2,38 m, iar sprinte
rul american Dennis Mitchel a 
terminat învingător în cursa de 
100 m cu 10,04.

Alte rezultate : masculin : 
200 m: Calvin Smith (S.U.A.) 
20,34 ; 800 m ■ Abdi Bille (So
malia) 1:44,42; aruncarea su
liței : Jan Zelezny (Cehoslova
cia) 85,76 m ; săritura cu pră
jina : Serghei Bubka (U.R.S.S.) 
5,90 m ; feminin : 100 m: Ane- 
lia Nuneva (Bulgaria) 10,96; 
3000 m: Ingrid Kristiansen 
(Norvegia) 8:45,09.

formera concursului a 
Heike Drechsler (R.D.G.) 
a stabilit cea mai bună perfor
manță mondială a sezonului în 
proba feminină de 200 m, cu 
timpul de 21,94. Alte rezultate: 
feminin : 1500 m : Andrea Hah- 
mann (R.D.G.) 4:03,87 ; 100 m
garduri: Cornelia Oschkenat 
(R.D.G.) 12,58 ; masculin : 200
m : Braun (R.F. Germania) 
1:45,77 ; aruncarea greutății: 
Timmermann (R.D.G.) 21,78 m.

• în cadrul concursului de 
la Formia (Italia), Stefka Kos- 
tadinova (Bulgaria) a cîștigat 
proba de săritură în înălțime, 
cu performanța de 2,04 _m, 
sprinterul american Desai Wil
liams a trecut primul linia de

DE MOMENT

$

atlet 
record, 
zicem,

I
aîn- 
pre-

RECORDUL,

cazul 
alti recordmani, căci 
fiecare zi un 
realiza un 
dacă. să

unul întîmplător!

Javier Soto- 
a cîștigat proba de să- 

înălțime, cu per"
însemnări

R.F. GFRMAN/A 2-7 (O-O)OLANDA

ULTIMELE ZILE ALE

s-o

s-a

semifinală

ITALIA 2-0 (O-O)U. R. S. S

Ovidiu IOANITOAIA

stadionul va 
in imediata 

urmînd să 
un altul, care

fi 
lui 
fie 
să

re- 
So- 
s-a

încheiat cu victoria fotbaliști
lor sovietici cu scorul de 2—0 
(0—0). golurile fiind reali
zate de Litovcenko (min. 60) 
și Protasov (min. 62).

prima semifinala

jn a doua

secretarul federației. Alain 
Courtois. Trebuie să șter
gem trecutul cu buretele, să 
dărîmăm stadionul si 
luăm de la zero".

„HEYSELULUr

PERFORMANȚA
„Dezvoltarea fără între

rupere, în ultimii ani, a 
recordurilor mondiale de
monstrează, încă o dată, 
nivelul enorm de dezvolta
re pe care l-a atins atle
tismul si care continuă cu 
mare succes". Aceste 
duri aparțin fostului 
ședințe al Federației Inter
nationale de Atletism.

De cînd există atletismul 
modern si întrecerile sale 
au început să fie măsura
te. in timp si în spațiu, 
au apărut recordurile, iar 
acestea au dus la tot fe
lul de comparații, la dife
rite ierarhizări. Dar. în 
fond, ce este acela un re
cord 7 Indiscutabil, o per
formantă deosebită pentru 
care un atlet se pregătește 
timp îndelungat, cu con
știinciozitate. perseverentă, 
abnegație. In atletism pot 
fi realizate recorduri întîm- 

^plătoare, dar niciodată în 
§ mod întîmplător! Niciodată...... ........ .------ -§ un sportiv oarecare.
Ș de posibilități, cu o 
§ pregătire, nu poate 
§ un record, aceasta 
sg intr-un fel. doar 
=5 oamenilor

lipsit 
slabă 

obține 
fiind, 

• apanajul 
----------- puternici. din 

§ toate punctele de vedere 
' > este

deschisă calea spre astfel 
de performante.

Recent, la Leningrad. Ga
lina Cistiakova a realizat 
un nou record al lumii, 
sărind 7,52 m la lungime, 
rezultat de o deosebită va
loare. Ca si încă multe 
altele asemenea performan
te. opinăm că acest record 
a fost ________________.
In ziua aceea. Cistiakova a 
întrunit 
tru a-l _____ __ ..
Beamon, cu al său 8,90 
in 1968, ca atîtia alții, 
diferite probe, mai ales 
sărituri si la aruncări, 
este asa. următorul c<. 
curs, al Galinel Cistiakova 
după numai cîteva zile, la 
Praga. nu i-a adus decît un 
rezultat de 7,18 m, atleta
revenind astfel la plafonul 
ei valoric obișnuit. Poate 
va mal veni o zi în care 
să sară din nou peste 7,50 
m ; poate nu. ca în 
atitor 
nu în 
poate 
chiar 
l-a pregătit temeinic ! Este 
totuși, o chestiune de mo
ment..

toate condițiile pen- 
obține, ca si

_____ ____ __ _________ §
§ si numai acestora le este Romeo V1LARA § 
$ 5 
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Din seara zilei de 29 mai 
1985. cind a găzduit tragica 
finală a C.C.E. dintre Ju
ventus si Liverpool, stadio
nul „Heysel" din Bruxelles 
a încetat să mai fie unul 
ca toate celelalte. El 
devenit tristul simbol 
violentei, meciul acela 
re a făcut, reamintim, 
de victime) rămînind
scris si proscris ca „drama 
de pe Heysel". Recent,_ du
pă ultimul 
Belgiei, 
motive 
vindut 
locurile 
pacitate 60 000)

act al Cupei 
prilej cu care, din 

de securitate. s-au 
numai jumătate din 

„Heyselului" (ca- 
\ o parte 

din bilete fiind mov. iar 
restul roșii (după „culoarea" 
suporterilor finalistelor!), 
federația belgiană a anuntat 
oficial că 
demolat, 
apropiere 
construit 
poarte alt nume ! „Nu mai 
putem să trăim în acest 
coșmar a motivat decizia

Primăria Bruxellesului 
declarat de acord să spri
jine material demersul Uniu
nii belgiene de fotbal (fe
derația) si. chiar dacă mai 
există unele nepotriviri de 
păreri cu privire la viito
rul edificiu (unii n-ar dori 
ca el să aibă pistă de a- 
tletlsm. alții insistă pentru 
această amenajare cu gîn- 
dul la tradiția Memorialului 
„Van Damme"). „Heyselul" 
aparține de-acum. e hotărît. 
trecutului. Cu istoria lui cu 
tot (stadionul a fost inau
gurat în 1928). atît de bo
gată totuși în evenimente 
de anvergură, de vreme ce 
nici s-au desfășurat. între

FINALA

EURO ’88
Ultimul act al competiției 

loc simbâtâ, la Miinchen

altele, un C.M. de ciclism, 
un faimos meci de box 
Cerdan — Delannoit pentru 
titlul suprem, o altă finală 
a C.C.E.. Anderlecht 
Real Madrid în 1962 
64 694 de plătitori !) 
etc.

Demolarea „Heyselului" 
va începe, s-a precizat. în 
toamnă. Va fi. nu încape 
nici o îndoială. sfirsitul 
unui stadion pe care multi 
il asociază cu tragedia din 
29 mai 1985. dar va fi si, 
cu adevărat, sfirsitul 
mărului la care 
Courtois ? Poate, 
trîngem discuția 
aur stadion, cel 
Dincolo de el 
lenta e departe

ultimele in- 
„Euro ’8S", 

o problemă 
fotbalul pro

va confrunta

stăpînită. vezi 
cldente de la 
ea rămînind 
acută, cu care 
fesionist se 
ve mai departe.

co$- 
se referea 
dacă res- 
la un sin- 
incriminat. 

însă. vio- 
de a fi

Marți seara, stadionul din Ham
burg a găzduit prima semifinală 
a Campionatului European, R.F. 
Germania — Olanda, așteptată cu 
un interes deosebit. Atît pentru 
miza ei, cît șl pentru faptul că 
însemna reeditarea finalei C.M. 
din 1974, cînd echipa R.F. Ger
maniei (tot pe teren propriu) 
întrecuse Olanda (antrenată de 
același Rlnus Michels) cu 2—1, 
după ce „portocala mecanică” 
deschisese scorul.

De data asta, la Hamburg, lu
crurile s-au petrecut exact in
vers ! După ce repriza întîl a 
fost. în general, echilibrată, lip
sită de ocazii de gol (doar Koh
ler a ratat în min. 38. din apro
piere), Imediat după pauză au 
marcat fotbaliștii vest-germani, 
MATTHÂUS transformînd lovi
tura de la 11 m acordată în ur
ma unui fault comis de Rijkaard 
asupra lui Klinsmann (min. 53). 
Treptat însă, olandezii au trecut 
la cîrma jocului, „armonica” lor 
(un original șl eficient 1—3—5—2) 
punînd stăpinire” pe centrul te
renului și lansînd atacuri peri
culoase către poarta lui Immel. 
In absența lui Herget (acciden
tat șl înlocuit în min. 43), apă
rarea formației lui Beckenbauer 
a început să se clatine tot mal

vizibil și, după ratările lui Van 
Basten (min. 66) șl R. Koeman 
(min. 68), s-a produs egalarea, 
în min, 74, același R. koeman 
(jucătorul nr. 1 al meciului) în
scriind tot din 11 m (fault asu
pra lui Van Basten) s 1—1. Din 
acel moment, tot mal confuză și 
incapabilă să păstreze mingea în 
atao, echipa vest-germană s-a 
retras, gîndind probabil că va 
tranșa, soarta partidei în pre
lungiri. Numai că, in mtn. 8'1, 
Wouters l-a ..găsit” în adîncime 
pe VAN BASTEN și acesta, deși 
„păzit”, a trimis balonul pe lin
gă Immel : 2—1 pentru Olanda 1 
O victorie pe care, judecind după 
„economia” întîlniril. am soco- 
tl-o meritată.

Arbitrul loan Igna (ajutat la 
Hnie de Ion Crăciunescu șl Dan 
Petrescu) a condus formațiile :

OLANDA • Van Breukelen — 
Rljkaard, R. Koeman, Van Tlg- 
gelen — Van Aerle, Vane.iburg, 
Wouters, Miihren (min. 58 Kleft), 
E. Koeman (min. 90 Suvrijn) — 
Van Basten, Gullit.

R.r; GERMANIA : Immel — 
Brehme, Kohler. Herget (min. 
43 Pfliigler), Borowka — Mat- 
thiius, Thon, Rolff, Mill (min. 
83 Littbarskl) — Voller, Klins
mann.

Aseară, pe Nekarstadion 
din Stuttgart, s-a disputat a 
doua semifinală a Campio
natului European între 
prezentalivele Uniunii 
vietice și Italiei. Meciul
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