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• Șase sportivi pe locul întîi, cu punctaj maxim, după 
întrecerile de călărie • In programul de azi : scrimă, 
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START LANSAT ÎN... VACANTA DE VARĂ
• Milioane de elevi au intrat în recreația mare a anu

lui școlar • O agendă competițională deosebit de 
bogată, sub genericul Daciadei

Sfîrșit de an școlar, care 
a coincis cu Ziua Pionie
rului. A venit vacanța ! Cu 
satisfacții multiple, după un 
an rodnic de învățătură, 
cu bucuria copiilor de a-și 
fi însușit noi și noi cu
noștințe, cu emoțiile care în
soțesc de fiecare dată vacanța 
mare, pe care milioane de e~ 
levi din ciclurile primar și gim
nazial și-o doresc cît mai bo
gată în activități recreative, de 
destindere, de odihnă activă.
, începe o. perioadă a voioșiei 

și bunei dispoziții, care își are 
ca suport mișcarea în aer li
ber, drumețiile si excursiile, 
sportul preferat și îndrăgit, 
suita de întreceri din cadrul 
competiției naționale Daciada. 
Există toate condițiile ca și 
vacanța de vară a acestui an 
să poarte o asemenea ampren
tă tradițională. Prin grija pă
rintească a partidului și «ta
lului, copiii patriei — preșco
lari șt școlari — vor fi bene
ficiarii unui minunat program 
de activități specifice vacan
ței mari, menit să le refacă 
și să le reîmprospăteze ca
pacitatea de învățătură, să le 
consolideze sănătatea, să le 
sporească vigoarea.

Așadar, în prim-plan spor
tul I In toate cazurile, în ma
rea arenă a Daciadei. Pentru 
cei mai mici dintre elevii pur
tători ai cravatei roșii cu tri- 
co,k?r — una din marile com
petiții ale actualei vacanțe 

este cea de minibaschet de la 
Tirgoviște. prezentată mai 
sus. Și tot pentru ccpiii 
afiați La virst* pantaloni
lor scurți, o altă compe
tiție de amploare — Cupa Pio
nierul, la nu mal puțin de 4 
discipline : badminton, handbal,

prilejul Festivalului sportiv de la 
Foto; Nicolae PROFIR

b*,onT rodnice acttvităft desfășurată de gimnasteleocom nr. 1 dtn Km. Vilcea, cu —-------
Horezu.

tenis și fotbal. Loc de desfă
șurare: Tg. Mureș, între 18—20 
iulie. Orașul trandafirilor va 
deveni, în perioada amintită, și 
un oraș al sportului pentru 
copii. Mureșenii sînt de pe 
acum gata să-i primească !

O suită de alte concursuri si 
competiții vor avea drept pro
tagoniști cu predilecție, Pe e- 
levii cu anumite afinități ta 

performanță, care activează în 
cluburile sportive școlare. La 
Iași, de pildă, se vor întrece 
canotorii (5—7 VII) ; la Buzău, 
atleții participant la concursul 
republican de tetratlon (9—11 
VII) j la Alexandria, specialiș
tii — în devenire — în sportul 
minții (11—17 VII) ; la Pitești — 
Bascov, caiaciștii și canoiștii 
(15—17 VII) ; tot acolo si at- 
lețil, juniori H (16—17 VII) ; la 
Tg. Secuiesc, fotbaliștii (20 VIII

— 2 IX); într-o localitate ne
desemnată din județul Bistrița- 
Năsăud, echipele de oină, fi-

___________ Tiberiu STAMA

(Continuare in pap. 2-3)

S-au încheiat întrecerile Diviziei A de popice

Numeroși au fost iubitorii 
sportului care au ținut să fie 
pnezenți, sîmbătă și duminică, 
în tribunele primitorului sta
dion Olimpia din Capitală, 
pentru a asista la întrecerile 
din cadrul probei 
de debut a celei 
de-a 30-a ediții a 
Campionatelor In
ternaționale ale 
României Ia pen
tatlon modern, 
competiție la car^ 
participă sportivi 
din opt țări, une
le cu reprezenta
tive complete, al
toie doar la Indi
vidual. Vom men 
ționa, înainte de a 
ne referi Ia dis -• 
putere propriu 
zise, că „interna 
tionalele" consti
tuie ultimul ma
re concurs înain
tea confruntărilor 
olimpice (ceea ce 
vorbește de la si
ne despre impor
tanța acordată 
concursului), pre
cum și faptul că 
echipa noastră de 
seniori — D. Pă
trui, L. Țintea, 
M. Gheorghe — 
a avut o compor
tare foarte bună, 
reușind să se im
pună detașat in 
cadrul probei de călărie.

In ansamblu, concurenții au 
dovedit o bună pregătire, ceea 
ce explică și faptul că, la sfîr- 
șitul evoluției ultimului pen- 
tatlonist, 8 dintre participant! 
au terminat eu punctaj maxim 
(1100 p), anunțîndu-se, astfel, 
o dispută strinsă în următoa
rele zile. între protagoniștii 
întrecerii s-au aflat și repre
zentanții noștri, cu deosebire 

Dragoș Pătrui, Lucian Țintea, 
Marian Stoide și Cornelia Isac, 
care și-au condus cu pricepere 
caii peste cele 15 obstacole (18 
sărituri) ale parcursului, ma
joritatea solicițînd cunoștințe

Reprezentantul nostru Lucian Țintea s-a 
numărat printre cei sase concurenfi care 

au terminat cu punctaj maxim
Foto : Nicolae IROFIR

i 
tehnice și pricepere din partea 
sportivilor. Lider pînă ia evo
luția penultimului concurent, 
Dragoș. Pătrui a-a văzut de
pășit in final, doar cu o ae-
cundă de sportivul bulgar Ni
kolai Arghlrov, dar punctajul

Emanuel FANTANEANU

(Continuare In pag. 2—3)

De azi, in muni ci piui Tirgoviște

CRITERIUL NATIONAL DE MINIBASCHET 
DOTAI cu „cub* PIONIERUL"

EtECTROMUREȘ IC. MUflIȘ (f) Șl AURUI BAIA MARI (b) - CAMPIOANE

Tradiționalul Criteriu Natio
nal de minibaschet, dotat cu 
„Cupa Pionierul", aflat la edi
ția a XXII-a, se va desfășura, 
de luni pînă la 8 iulie, pe te
renurile amenajate în incinta 
liceelor nr. 1 și nr. 10 din Tîr- 
goviște. Organizatorii (F.R. Bas
chet, C.J.E.F.S., C.J.O.P. și In
spectoratul școlar județean) au 
luat toate măsurile pentru a 
asigura condiții de întrecere 
cît mal bune celor circa 2000 
de participanți, așa cum s-a 
petrecut, de altfel, la toate e- 
dițiile precedente ale competi
ției, inclusiv la cea din 1980, 
găzduită tot de municipiul Tîr- 
goviște.

Criteriul Național de mini

Bilanțul sportivilor noștri la Campionatele internaționale de tir ale Bulgariei

5 LOCURI ÎNTÎI, 2 RECORDURI NAȚIONALE, REZULTATE DE
Prezenți în cinci probe, cinci 

locuri întîi, iată, expus lapi
dar. excelentul bilanț al lotu
lui de sportivi români care a 
participat recent ia Campiona
tele internaționale de tir ale 
Bulgariei unde, alături de tră
gătorii tării organizatoare, au 
fost prezenți si reprezentanții 
Albaniei. Cehoslovaciei, R.D. 
Germane, R.F. Germania, In
doneziei, Italiei și Iugoslaviei, 
în foile de concurs au fost 
înscrise nume cunoscute, ca de 
exemplu — referindu-ne la 
probele la cane au participat 
reprezentanții noștri An’ e
Volker (R.D. Germană), cîști- 
gătoarea titlului mondial m 
pistol a.c. în 1966, Diana Mata 
(Albania), campioană europea 
nă la pistol sport în 1987. 
Kristo Robo (Albania), care a 
obținut, la pistol v’teză, un 
loc-cotă pentru tara sa .a 
Olimpiada din acest an

Așadar, în acest context, 
Daniela Dumitrașcu, Sorin 

baschet se va disputa m muu» 
serii: seria I (băieți cat. I și 
fete cat. a Il-a) Intre 27 iunie 
— 2 iulie, seria a Il-a (fete 
cat. I și băieți cat. a II-a) între 
3—8 iulie. Vor fi alcătuite cla
samente la încheierea turneelor 
și vor fi decernate premii pri
milor clasați în întrecerea 
pentru Coșul de aur, poezii, 
cor, precum și pentru talie. De 
asemenea, va fi decernat „Tro
feul ziarului Sportul" coșgete- 
rului „Criteriului", printre cîș- 
tigătoril edițiilor anterioare a- 
flîndu-se Aurora Dragoș, Edit 
Mate, Andrei Popovici, Mihai 
Sinevici, Florin Hnat, Alexan
dru Takacs, toți internaționali.

Babii. Anisoara Matei si Ga
briel Cristache au reușit sa 
uroe pe cea mai înaltă trean 
tă a podiumului de premiere 
și. poate mai Important decit 
acest lucru, cu rezultate valo
roase, unele dintre e-e la nivel 
european si mondial. De pil
dă. Daniela Dumitrașcu, la 
pistol sport, cu cele 692 p a 
realizat, un nou record națio
nal de senioare (cu patru 
puncte peste vechiul record 
al Anișoanei Matei), total cu 
care ea deține azi a treia per
formantă mondială a anului, 
fiind la numai trei puncte de 
recordul mondial al orobei de
ținut de sovietica Nino Saluk- 
vadze. Sau, Sorin Babii, cis- 
tigătorul întrecerilor la pistol 
a.c. șl pistol liber, care, la 

această din urmă Probă, a 
reușit, cu 666 p. să-și îmbu
nătățească propriul record na 
țional (664 o), performantă
care depășește cu nouă puncte 
totalul cu care sovieticul Ser-

Turneul final pentru desem
narea echipelor clasate pa 
locurile 1—6 în Divizia A de 
popice s-a încheiat. Titlurile 
de campioane au fost recuce
rite tie Electromures Tg. Mu- Baia Mar» . Atiml
Iată amănunte de a iv—“ 
întîlnirilor :

Pentru locurile 1—2> la fe 
minin : ELECTROMURES TG. 
MUREȘ — VOINȚA PLOIEȘTI 
2 593—2 373 (5—1). Așa cum se 
anticipa, fragilul handicap de 
73 p.d. care il aveau în urma 
înfrîngerii suferite în prima 
parte la Ploiești, a fost re
cuperat de gazde încă după 
primele două schimburi : Ro- 
dioa Baeiu —- 458 (fără nici o 
bilă goală) si junioara Lenuta 
Togănel — 424. reușind să-și 
depășească categoric adversa
rele directe, Maria Roșea — 
373 și Minela Mihăilă — 367.

ghei Pizianov a obținut la 
Suhl, în 1986. titlul mondial 
Aproape de aceste trepte valo- 
rioe se situează si rezu'tatele 
obținute de ceilalți trăgători 
români : Gabriel Cristache. a 
pistol viteză, cu 694 p. a ega
lat recordul national al lui 
Corneliu Ion, conlîrmind în
crederea acordată s* speranțele 
tehnicienilor noștri : Anișoara 
Matei, la pistol a.c, într-o dis
pută pasionantă cu campioana 
mondială a probei, Anke Vot 
ker, a reușit s-o întreacă, ade 
vărat, cu un singur punct, dair 
suficient pentru a se clasa 
prima; Ilie Petru, cu toate că, 
la pistol liber s-a clasat oe 
treapta a treia a oodoiumului. 
a demonstrat (cu punctajul 
din concursul clasic — 563
p —. care l-a plasa- al doilea) 
că poate fi prezent între pri 
mii opt trăgători ie orice 
concurs.

Rezultatele tehnice mențio
nate în continuare ilustrează

în continuare, mureșencele, cu 
o singură exceipție, nu numai 
că și-au dominat partenerele 
de joc, ci au obținut și re
zultate de valoare, totalul asi 
gurîndu-le în final o victorie 
netă : 2 593 (II) — 2 373 (15) — 
ordlftcanteze. bilele ratate. Iată 
piste : Rodica oluat, în
Maria Roșea (V) 458—373, *— 
nuța Togănel — M’nela Mi 
hăilă 424—367, Mariane Hala 
iai — Constanta Nula 420—371. 
Aurelia Șerdean — Mihac*a 
Nuță 412—415, Melinda Deme
ter — Stela Godeanu 428—117. 
Doina Țăgcan — Constanta 
Constantin 451—430. Cu acest 
succes, apreciat de publicul 
spectator. Electromures (antre
nori I. Radovici si S- Sere»» 
a dobîndit pentru a patra oa
ră consecutiv titlul de cam
pioană a țării.

ÎNALTĂ
și ele tăria competiției, astfel 
că nu ne rămîne decît să con
semnăm opinia secretarului 
F. R. Tir, Vasile Vintilă : 
„Performanțele obținute Ia So
fia arată că sîntem pe un 
drum bun, ascendent, că mem
brii loturilor noastre se pre
gătesc conștiincios și asiduu 
în perspectiva apropiatei O- 
linipiade".

REZULTATE TEHNICE pis
tol sport (23 concurente) : 1. 
Daniela DUMITRAȘCU 692 p 
(594+98), 2. Anișoara Matei
581 p (583+99), 3. Diana Mata 
(Albania) 680 p... 15. Maria
Ciobanu 571 p ; pistol liber (30 
concurenți) : 1. Sorin BABII
666 p (569+97), 2. Tanju Kijan- 
kov (Bulgaria) 657 p (561 + 96), 
3. Ilie Petru 655 p (568 + 87)...

loan NOVAC

(Continuare in pag. 2-3)

La masculin, GLORIA BU
CUREȘTI — AURUL BAIA 
MARE 5 483—5 484 (3—3). Ia
partida de sîmbătă. chiar dacă 
conturile erau practic încheia
te încă din primul tur, unde 
Gloria a suferit o „corecție" 
usturătoare de minus 559 p.d., 
component» celor două echipa 
au ținut să încheie campiona-

■ ' a-a—Qg măsura talen-
(Continuare tn pdBf". -i-a

C.N. de automobilism

viteza pe circuit

UN CONCURS
SPECTACULOS

BAIA MAKE, 26 (prin telefon). 
O vreme excelentă, un traseu de 
foarte bună calitate, o orga
nizare ireproșabilă, un public 
bun cunoscător al automobi
lismului, ca și o caravană de 
competitori cu mașini bine 
„reglate" — iată datele care au 
concurat Ia reușita acestei e- 
tape de Campionat Național de 
automobilism viteză pe circuit.

La grupa A, cea mal echili
brată șl, consecutiv, cea mai 
spectaculoasă, Ovidiu Mazilu 
a luat conducerea chiar din 
start, instalîndu-se în frun
tea unui grup de patru alergă
tori — Gheorghe Preoteasa, Sil
viu Dinu, Ștefan Iancovicl și 
Horia Andronic — toți cinci du- 
cînd o trenă rapidă, în care 
era greu de întrevăzut cine va 
Izbuti să învingă la capătul ce
lor 20 de tururi.

La mașini aproximativ egale 
ca putere, la măiestria pilota
jului de asemeni în parametri 
apropîați, rezistența materia
lului de concurs avea să de
cidă. Pe rtnd, Horia Andronic 
(i-a cedat ambrelajul) si Silviu 
Dinu (întîi puntea din față 
slăbită, apoi o pană de cau
ciuc), tncep să piardă teren.

Sorin SATMARI

(Continuare tn pag. 2-3)



MECIURI DE MARE ATRACȚIE, 

APLAUDATE DE ASISTENȚĂ

NUMAI VICTORII ALE GAZDELOR
• Final in grupa secundă masculină

Dl HANDBAL IA JUNIORIII (mascu

Reușită pe deplin această a 
VDl-a ediție a turneului de box 
„Ring Voința >88". Cînd afir
măm acest lucru avem in vede
re aspectele îmbucurătoare pri
lejuite de cele 5 zile ale compe
tiției : participare- numeroasă,
prezența în ring a unor cunos
cut! pugiliști, meciuri frumoase, 
echilibrate, unele de bună va- 
loiii'e etc.

Finalele au pus față în față 
boxeri cunoscuți. cu frumoa
se „cărți de vizită", din 12 
partide ieșind in evidență cele 
pe care le vom comenta în con
tinuare. La „semimuscă", FIo- 
Tln Hircea (C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin) și Valentin Barbu (Me
talul Buc.) s-au luptat fără me
najamente timp de nouă mi- 

fiecare sportiv căutind 
„aplice" punctul de ve- 
Mai experimentat, mai 

_____ olteanul s-a Impus 
pînă la urmă, datorită unor se- ■ ------ . eXpe_

finală 
Interes 
Costin 

Adrian

nute, 
să-și 
dere.
puternic,
rii mai clare de lovituri 
diate în ultimul rund. O 
așteptată cu deosebit 
a fost cea a ,,penelor"
Stancu (Voința Buc.) și 
Anton (C.S.M. Drobeta Tr. Seve
rin). Bucureșteanul, fost cam
pion al categoriei, pornea favo
rit. Severineanul, o speranță 
a boxului nostru, component al 
lotului republican, nu s-a lă
sat însă impresionat de perfor
manțele adversarului și chiar 
din startul partidei s-a remarcat 
prin cîteva croșee de stingă 
acuzate vădit de Stancu. Tn 
continuare sportivul de la Voin
ța a încercat să riposteze 
măsura calităților tehnice 
care dispune, dar pregătirea 
fizică insuficientă nu i-a per
mis o replică pe- măsură și seve
rineanul, lovind mai mult și 
mai precis, a obținut o victorie 
clară la puncte.

O finală cu ,,scîntei“ a avut 
loc la ,.grea“ între campionul 
categoriei. Bornescu

pe 
de 
sa

(Mecanică Fină Buc.), șl Dumi
tru Besliu (C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin'). De reținut prezența 
sportivilor severineni în trei 
finale și supărarea antrenorului 
lor, ion Sănătescu, pentru pier
derea acesteia din urmă. Parti
da a început cu cîteva țatonări, 
normale am zice pentru bo
xeri de 91 kg, și la impulsul 
arbitrului de ring, Radu lorgu- 
lescu, care a dat avertisment 
ambilor pugiliști pentru „lip
să de combativitate" (?) Beșliu a 
plasat o lovitură la stomac 
și campionul a fost trimis la 
podea. După numărătoare, 
lupta s-a reluat și cei doi com
batanți și-au expediat reciproc 
numeroase lovituri. In rundul 
2 Beșliu a fost numărat, dar 
a continuat să-i facă multe cli
pe grele adversarului. In ulti
mele trei minute severineanul a 
mai avut o cădere la podea (e- 
puizat de efortul depus) șl aibi- 
trii l-au preferat cîștigător pe 
bucureștean. Dar, mulți din
tre cel care au urmărit meciul, 
spuneau că la turneul final 
al Campionatelor Naționale nu 
se știe cine va fi cîștigătorul. 
CELELALTE REZULTATE mus
că : FI. Manea (Autobuzul Buc.) 
b.ab. 2 I. Stanciu (Voința Buc.) ; 
cocoș : _7.------
I. Stan (Gr. Roșie Buc.) ; semi- 
ușoară : ' * —
Buc.) b.p.
Buc.) :
b.p. C. Dumitru (Steaua) ; se- 
mimijlocie : N. Vînătoru (T. 
Noi Buc.) b.ab. 1 V. Buzatu 
(IMUC Buc) ; mijlocie mică : R. 
Savu (AEM) b.p. N. Ciobanu 
(Metalul Buc.) ; mijlocie : Gh. 
Porfir (UM Tim.) b.ab. 3 G. 
Candoi (Utilajul Alba Iulia) ; se
migrea : M. Bereșoalc (Rapid) 
b.p. V. Neagu (C. S. Brăila) ; 
supergrea : P. Golumbeanu (T. 
Noi Buc.) b.p. Șt. Bîrleanu (Met. 
Hunedoara).

I. Tănase (AEM) b.p.
Al. Pavel (Mec. Fină

A. Manole (Mec. Fină 
ușoară : V. Grad (AEM) 
Dumitru (Steaua) ;

Vînătoru
1 V.

pau! IOVAN

Adrian Anton , 
ascunde in mănuși

(stingă) a mai plasat un upercut șt Costln Stancu se 
Foto : Nicolae PROFIR

„INTERNAȚIONALELE"
(Urmare din oaa. 1)

acestuia nu contează tn proba 
pe echipe, el figurînd doar in 
concursul individual. De altfel, 
avînd în vedere comportarea 
foarte bună a lui Dragoș Pă- 
irui și a lui Lucian Țintea in 
special, (Marian Gheorghe a 
avut mai puțină șansă la tra
gerea la sorți a calului, dac -=• 
comis și cîte'’“ cu
i--- -. - S-a detașat în fața

celorlalte competitoare, ea a- 
cumulînd. spre exemplu. cu 
173 p mai mult decît a doua 
clasată, formația Italiei. Să 
niai adăugăm că o frumoasă 
impresie în probă au lăsat-o ți 
pentatloniștii egipteni. situați 
Pe poziția a treia în acest în
ceput de competiție.

în ceea ce-i privește pe cei
lalți reprezentanți ai noștri 
vom menționa comportarea 
general bună a lui Lucian 
Mirică. Ladislau Horga și An
drei Mihăescu, care le permi
te să continue cu încredere

UN CONCURS
(Urmare din pag i,

slmpiificînd problema învin
gătorului. Va ciștiga in final 
Ovidiu Mazilu. a cărui mașină 
ni s-a părut, totuși, cel mal bine 
pusa Ia punct.
, . Gr.''Peie c 1 și C 2 au avut În
vingători detașați în Nicu Gri- 
goraș, respectiv Victor Nicoară. 
La grupa c 1, curse frumoase, 
E . ?,e de numerosul public, au 
făcut și Aurel Tuțuianu, Dan 
Ncciila și Nicolae Zabcrca, după Clim rrnnîral lut. .;; î:   *cum Daniel Mojilian 
țut clasa mai bine, 
fecțiune care l-a 
intre pentru două 
parcul tehnic.

La grupa C 2, tn ___  „
dentă a ultimelor evoluții, tradițional —*. -« _
3—4, ‘
al doilea.
•“i Constantin Clucă, ” ieri 
obligat la dese opriri din cauza 
unor defecțiuni tehnice. Minai 
Pîrvulescu s-a prezentat cu o 

? . excelentă șl evoluțiile
iul se anunță foarte interesante 
In concursurile care au mal 
rămas de disputat.

?ne’, ,a srupa E 8 învins 
campionul tradițional, Eugen

s-ar ti 
fără o 
obligat 
minute

pu- 
de- 
să 
in

nota asccn- 
,+, un 

,,, ■ ocupant al locurilor
Mihal Pîrvulescu, a sosit 

i, luînd locul obișnuit al 
Constantin Clucă, Ieri

Sîmbătă și duminică s-au desfășurat partidele penultimei etape 
a campionatului feminin al Diviziei A de volei (ambele grupe 
valorice) și ultima etapă in plutonul secund masculin (locurile 
7—12). Iată amănunte tie la dublele întîlniri ale etapei:

canu, Mirela Nistor, Car
men Nicolae și Anca Nistor, 
respectiv Dumitra Dima și 
Cristina Anton. (I. IONES- 
CU, coresp.).

CHIMIA RM. VILCEA — 
ȘTIINȚA BACĂU 3—0 
12, 9) și 3—0 (2, 11, 9). 
torii meritate, 
în ambele meciuri, 
ritatea vîlcencelor

FEMININ 
Grupa I valorică 

UNIVERSITATEA C. F. R. 
CRAIOVA — DACIA PITEȘTI 
3—0 (1, 5, 12) și 3—1 (4, 11, 
—12, 6). Prestații bune a’e
gazdelor, în timp ce oaspetele 
au evoluat slab (așa se expli
că și faptul că meciurile au 
durat doar 50 și, respectiv. 55 

de minute). Piteștencele au 
'chilibrat jocul 
cui meciului al 
dus cu 11—7 
și-au adjudecat 
al treilea). în 
netă a campioanei, din rindu- 
rile 
Ioana 
man, 
Dacia, 
Cristina Buznosu 
Tătucu. 
lescu -
GUI, coresp.).

FARUL CONSTANȚA - 
RAPID GALATI 3—2 

și 3-0 
spec’.acu- 

revenind am-
Firește, piu

ai gazdelor s-a 
două victorii 

mai bune la 
Natalia Gri
de excepție).

e- 
doar la rn.jlo- 

doilea (au con- 
în setul 2 fi 

in final p t 
rest, dominare

căreia s-au evidențiat 
Cotoranu. Monica Șuș- 
Liliana Popescu. De Ia 
mai bine au evoluat 

și Claudia 
Arbitri : Gh. Simu- 
G. Indrei (Șt. GUK-

c.s.u. 
(—15, 13, 16, —7, 6) 
(10, 11, 9). Partide 
loase, meritul 
belor formații, 
sul de ambiție 
concretizat în 
meritate. Cele 
învingătoare : 
goraș (în zile
Maria Enache și Ileana Geam- 
bașu. 
Berdilă
Arbitri : I. Costiniu — 
paiț (C. POPA, coresp.).

Meciurile Dinamo Bucu
rești — Flacăra Roșie Bucu
rești (3—1, 3—1) s-au disputat 
anterior

Grupa a II-a valorică 
C S.M. LIBERTATEA 

BIU — RAPID BUCUREȘTI 
3_0 (7, 4, 6) și 3-0 (12, 12, _ .. ale 

de
Dar, 

_______  sibiencele s-au 
impus în numai 46 de minute, 
duminică bucureștencele au 
dat o replică mult mai pu’.er-

■ ' asiguri.idu-și 
finalurile de 

Anca Mo-

La învinse : 
și Daniela

Ileana 
Dinică. 
G. O-

Si

13). Prețioase victorii 
gazdelor în încercarea 
evitare a retrogradării.^ 
dacă sîmbătă

(10. 
Vic- 

fără emoții 
Superio- 
a fost 

bine pusă în evidență de jo
cul bun al Marilenei Dubin- 
ciuc, Volodei Cebuc si Do
rinei Pavel. De la oaspete, 
mai bune s-au dovedit Eu
genia Ichim și Marcela Oltea- 
nu. (D. ROȘIANU. coresp.

PENICILINA IAȘI — OLT- 
cit craiova 3-1 (-11, 8, 
11, 3) și 3—0 (8, 4, 10). 
remarcat : Tatiana
Gabriela Copeea, 
I.ucreția Mirea (M. 
VEI, coresp.).

MASCULIN 
Grupa a II-a valorică

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — AS. A. ELECTROMU
REȘ TG. MUREȘ 0—3 (—8,
—2, —8) și 2—3 (-6, 9, 15, —3, 
—10). Oaspeții au jucat mai 
bine și au cîștigat pe merit. 
Evidențiați : Sînpetrean, Să
niuță, Buculea de la mure
șeni (C. Crețu, coresp.).

EXPLORĂRI MOTORUL — 
C.S.Ș. 2 BAIA MARE — 
C.S.U. SĂNĂTATEA ORADEA 
3—2 (4, —7, 6, —12, 6) și 3—0 
(8, 2, 3). Siguri de locul 7, 
băimărenii au jucat fără 
nerv în prima partidă, iar în 
al doilea la nivelul obișnuit. 
Cei mai buni : Marc, Dumi
tru, Moroianu și Tudoran, res
pectiv Dragoțj Alexandrcscu 
și Strauff (N. DĂNUȚ, 
resp.).

S-au
Popa, 

respectiv 
maco-

co-

relonul săvinești
C.S.M.U. SUCEAVA 3—1

Clasament final

și 3—0

nică,, gazdele 
succesul în 
set. Remarcate

DE PENTATLON MODERN
cu 

n-au 
dar, 
doar

concursul. în competiție 
seniorii, juniorii noștri 
corespuns decît parțial, 
să nu uităm, a avut loc 
prima probă. Dintre ei s-a de
tașat Cornel Isac, autor al u- 
nui parcurs cu 1100 p. Bogdan 
Vladu a tras la sorți unul din
tre caii care au pus. 
tuturor.-.•c'-țftț.îi care au fost... 
eliminați și cotați cu zero 
puncte. Fără îndoială, ne aș
teptam mai mult de la Lau- 
rențiu Mosor, dar plecînd pe 
parcurs fără impulsie suficien
tă, el și-a pus calul în situa
ția de a nu putea executa să
riturile. derobînd de -două ori 
iar juriul de a-1... depuncta. 
Că se putea și altfel, a dove
dit-o, totuși, pe celelalte ob
stacole... Este, deci, de dorit 
ca. în continuare, tinerii noș- 
trii pentatloniști să urmeze o 

ei dispun 
în acest

linie ascendentă — 
de posibilități reale 
sens — nu numai pentru a ur
ca treptele clasamentului, ci 
5i pentru a confirma frumoa-

SPECTACULOS
Peteanu, după ce avusese, Ia 
primele trei concursuri ale anu
lui, tot atîtea neplăceri de ordin 
tehnic. Tn schimb, cîștigătoiul 
prunelor trei întreceri, Wer
ner Hirșchvogel, nu și-a putut 

măcar locul secund 
a pe acum 
ruperea u- 

fortîndu-1 
păstrează 

șansă,

ăele reușite din Polonia 
Bulgaria.

Așadar, competiția a debu
tat .sub semnul echilibrului — 
faptul că 18 sportivi au peste 
1000 p este un argument —, 
dar este știut faptul că greul 
abia începe, cea dini îi '■'»■£ 
CQ„i..-.- -.«srainata azi, in 
care fiecare victorie obținută 
înseamnă... mai puține puncte 
la adversari. Oricum, este de 
notat spectacolul sportiv mai- 
muit decît promițător din 
punct de vedere ăl calității, 
precum și nivelul valoric ri
dicat, ceea ce înseamnă că 
vom asista și în continuare la 
dispute dîrze pentru întîietate, 

CLASAMENTUL PROBEI : e- 
rhipc — 1. România — sen. 
3232 p, 2. Italia 3059 p, 3. Egipt 
2990 p, 4. Polonia 2972 p, 5. 
România III 2946 p, 6. Bulgaria 
2930 p, 7. România j. 2396 p, 8. 
U.R.S.S. 1962 p : individual — 
1. Nikolai Arghirov (Bulgaria 
ind.) 1100 p (1:27,4), 2. Dragoș 
Pătrul (România — sen.) 1100 p. 
(1:28,4), 3. Dariusz Kondrat (Po
lonia) 1100 p (1:29,1), 4. Lucian 
Țintea (România — sen.) 1100 p 
(1:30,9), 5. Marian Stoide (Româ
nia ind.) 1100 p (1:31,6), 6. Cor- 
neliu Isac (România j.) 1100 p
(1:36,7)... 8. Lucian Mirică (Rc- 
mâi-.ia Ind.) _ 1670 p... 14. La- 

” ... ,-------‘...ta III) 1)40 p
Mihăescu 
(1:35,2)...

(România 
Laurențiu

Și

34 24 C 78:32 54
30 19 11 68:43 49
30 18 12 63:49 48
30 17 13 56:56 47
30 9 21 46:67 39
30 3 27 20:84 33

7. Explorări
8. Relonul

9. Electromureș
10. C.S.M.U.
11. CSU Sănătatea
12. Politehnica ______ _______

Ultimele două echipe au retro
gradat.

asigura nici
(care i-ar fi adus de 
titlul de campion !), 
nui culbutor 
abandoneze, 
continuare 
oricum.

să 
in 

dar. 
luptei

El
prima , , __ _

,,temperatura" ' luptei 
crește prin această victorie a lui 
Peteanu.

REZULTATE TEHNICE, gru- 
Pa A : 1. Ovidiu Mazilu (Alfa— 
ICSITA), 2. Gheorghe Preotea
sa (IAP Dacia), 3. ștefan lan- 
covici (IAP Dacia) ; grupa c 1 : 
1. Nicu Grigoraș (IAP Dacia), 2. 
Dan Necula (Alfa — ICSITA) 3 
Aurel Tuțuianu (CJAK Ca.:aș- 
Severin) ; grupa c 2 : ). Victor 
Nicoară (IAP Dacia), 2. Mihai Pîr
vulescu (ITA Argeș), 3. Con
stantin Miu (ITA Argeș) ; grupa 
E : 1. Eugen Peteanu (CJAK 
Caraș-Severin), 2. Tiberiu Ciur- 
«ÎH (CJAK Caraș-Severin), 3. 
Wilhelm Kulplnski (A. S. Motor 
Oradea) ; echipe : 1. IAP Dacia, 
2. Alfa — ICSITA, 3. CJAK Ca
raș-Severin.

mânia ind.) 127? ~. 
dislau Horga (România 
(1:27,3)... 16. Andrei
(România ind.) 1040 p 
18. Marian Gheorghe 
— son.) 1032 p... 25. ______
Mosor (România j.) 978 p... 30. 
Eugen Vlrag (România III) 836 p... 
32. Bogdan Vladu (România j.) 
818 p.

Astăzi, de la ora 5, 
Floreasca, au loc ‘ 
cadrul celei de a 
scrima.

* ASTĂZI, de 
Stadionul Olimpia 
șura prima etapă _ ___ ,
tului Municipal’ de călărie.

, la Sala 
întrecerile din 
doua probe —

Ia ora 16, la 
se va desfă- 
a Campiona-

2®

ADMINISTRAȚIA DE
numerele extrase 

TRAGEREA 
26 IUNIE : 
I 66 37
a II-a: 58 6 70 31
gerea a III-a : 7 55 75 46.

Fond total de Clștiguri : 513.759 
lei, din care 6.261 lei report Ia 
categoria 1.

LA
DIN

I :
„LOTO 2“
Extragerea

43 ; Extragerea 
‘ ; Extra-

Handbalul și-a încheiat activi
tatea competițlonală a acestui 
sezon cu Turneul final al ju
niorilor II, la Buzău dispucin- 
du-se meciurile fetelor, Iar la 
Reșița cele ale băieților. Atit 1» 
juniori, cit și Ia junioare titlu
rile de campioane naționale au 
revenit Clubului Sportiv Școlar 
Dinamo Brașov, astfel că aceas
tă unitate de performanță și-a 
adjudecat trei din totalul de 
patru titluri puse în joc (la Tul- 
cea, cu două săptămini în ur
mă, brașovenii au intrat și în 
posesia trofeului la juniori I).

Echipa feminină de junioare II 
a C.S.S. Dinamo Brașov (antre- 
noare, Elena Drăgănescu) nu a 
cunoscut înfrîngerea in compe
tiția de la Buzău : 12—10 cu
C.S.Ș. 1 Constanța, 15—11 cu 
C.S.Ș. Sighișoara, 17—8 cu C.S.Ș.
1 Galați, 10—8 cu C.S.Ș. „Univer
sitatea" Craiova, 14—6 cu C.S.Ș.
2 Constructorul Baia Mare, 14—9 
eu C.S.Ș. Știința Bacău și 19—12 
cu C.S.S. Bistrița, situație fără 
precedent în turneele finale. lata 
componența echipei cîștigăto.are : 
Cristina Racoviță, Doina Cliveți, 
Juliana Sărățanu, Alina Turcaș, 
Camelia Scrdan, Mihaela IHc. 
Aura Piros, Cristina Moraru, Ma
ria Crăciun, Sanda Gaiță, Simona 
Stanciu, Pctronela Melintc, Oti- 
lia Moise, Ionela Bărcănescu, 
Margot Zoor și Laura Balea. Bra- 
șovencele au mai fost campioane 
in 1982 și 1983. Alături de lotul 
brașovean, merită felicitări și ca
drele didactice de la catedra de 
handbal feminin : Maria Lechner, 
Elena Drăgănescu și Adrian Min
tiei. Iată și premiile speciale a- 
cordate : cea mai tehnică jucă
toare — Mihaela Ilie (Brașov), 
colgctcră — Victoria Stocnescu 
(Craiova) 37 de goluri : cel mai 
bun portar — Delia Șopîrlă

TIR
(Urmare din pag. 1)

17. Liviu Stan 547 p; pistol 
a.c. bărbați (27 concurenți) : 1. 
Sorin BABII 684 p (587 1-97), 2. 
Tanju Kijankov 679 p (582+97), 
3 Vicenzo Spilotro (Italia) 
677 p (580+97)... 7. Ilie Petru 
674 p (580+94)... 13—16. Liviu 
Stan 570 p ; pistol a.c. femei :
1. Anisoara MATEI 475 p
(384+91), 2. Anke Volker (R.D 
Germană) 474 p (382+92) 3.
Daniela Dmnitrașcu 472 p 
(378 + 94)... 15. Maria Ciobanu
367 p ; pistol viteză : 1. Gabriel 
CKISTACHF. 694 p (594 + 100),
2. Roland Muller (R.D. Ger
mană) 692 p (593+99), 3. Kristo 
Robo (Albania) 692 p (595 + 97)...
9. Constantin Țîrioiu 592 p.

INTRLCIRIIf DIVIZIONARI DE POPICE
(Urmare din pao. u -----

—„icierat. cr pleiadă de foști 
sau actuali componenti ai Io
tului național a intrat pe Pis
tele de concurs, 8 din cei 12 
popicari depășind granița ce
lor 900 p.d. Astfel L. Popp
— 963 (cel mai mare rezultai
al zilei) N. Lupu — 930, T.
Vasilc — 914 și Al. Cătineanu
— 902 de la gazde, E. Gergeiy

* antrenorul-iucător
— 944, A. Szekely
Al. Naszody — 915 de 

la oaspeți, au ridicat pur si 
simplu tribunele în picioare 
prin prestațiile lor, t,rin ten- 
nica de lansare dusă piuă 
aproape de perfecțiune. Echipa 
din Baia Mare a ieșit învin
gătoare (chiar dacă la o dife
rență minimă) și de această 
dată înscriindu-si în palma
res cel de-al nouălea titlu de 
campioană a tării. Gloria are 
meritul de a fi trecut șocu, 
înfrîngerii din orima partidă,

— 954,
Boariu
943 si

s.

--“ ni—414, Viorica Boteza 
iu — Maria Burcea 429—116 
Rosemarie Peter — Maria Ma 
rinescu 411—403.

ELECTROMUREȘ TG. MU
REȘ — OLIMPIA BUCUREȘTI 
(in) a 303 o 166 (3—3) Pornind 
cu un avans de 161 D.d.. luat 
la București echipa antrenata 
de L. Martina a ciștigat dlr 
nou la o diferență de 134 p.d. 
gratie evoluției de excepție «. 
lui I. Hosu — 947. De la oas 
Peti s-au remarcat M. Grigoi. 
— 926 și S. Belivacă — 878.

Pentru locurile 5—6 : VOIN 
TA TG. MUREȘ — LAROME1 
BUCUREȘTI (f) 2 576—2 5)3

—> nivel
rincipalele 
: Elisabe- 

Elisabcia 
Todea — 
Lucan — 

■ 423 Sii

mfrîngerii din orima partidă, 
adunîndu-și forțele Si dînd a 
replică dîrză oelor ce. pe 
merit. au îmbrăcat tricourile 
de campioni. Insă numai atit

Pentru locurile 3—4 : HIDRO 
MECANICA BRAȘOV — VO
INȚA BUCUREȘTI (f) 2 549— 
2 554 (4—2). Finala mică a 
competiției feminine a dat loc 
unei dispute reușite, încheiată 
cu _ victoria echipei din Capi
tală. Iată realizatoarele. in 
ordinea intrării Pe oiște : Ma 
liana Constant'n (H) — Lilia
na Băjenaru (V) 443—441, Ale
xandra Hîrdoiu — Elena An 
dreescu 410—431, Florica Bon- 
can — Maria Popescu 434 - 
419, Maricica Radu — Elena

BUCUREȘTI (1) ZZ 
(4—2). Partidă de bun 
tehnic în care cri. 
realizatoare au fost : 
la Albert — 470, 
Bonta — 449. Maria 
441. respectiv Fiorica 
430. Laura Andrei — 
via Boboc — 423.

CARPAȚI SINAIA 
TG. MUREȘ (m) 4 933

D- Cei mai bum
C. Neguțescu 842 la gazde, res
pectiv T. Fodor — 856.

în urma ultimelor confrun 
țări, iată și clasamentele fi 
nale :

C.F.R.
- 4 827 

mai bum au foot

FEMININ : 1 ELECTROMU
REȘ TG. MUREȘ. - 
Ploiești, 3. Voința 
4. Hidromecanica 
Laromet București 
Tg. Mureș.

MASCULIN : I. AURUL BA
IA MARE, 2. Gloria Buca 
rești. 3. Electromure Tg. Mu
reș, 4. Olimpia București, 5. 
Carpați Sinaia 6. C.F.R. Ta, 
Mureș.

2. Voința 
București. 

Brasov, 5.
S Voința

r

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 26 IUNIE: 
1. Un. Slobozia — C.F.R. Pașcani 
X: 2. Șiretul — Gloria Buzău 1; 
3. Metalul Plopeni — Prog. Brăi
la 1; 4 Delta Tulcea — Steaua 
Mizil 1; B. Metalul București — 
Jiul 2; 6. Electroputere — Chimia 
Rm. V. 1; 7. Sp. M. Caracal — 
CS. Ttrgoviște 1; 8. Pandurii Tg. 
Jiu — Inter Sibiu 1; ». Olimpia

S.M. — F.C. Maramureș 1; io 
A.S. Paroșenl — F.C. Bihor 1: 
11. Gloria Bistrița — C.S.M. Re
șița 1; 12. Dacia Orăștle — Ar
mătura 1; 13. Sticla Turda — 
Strungul Arad 1.

Fond total de clștiguri"! 836.398 
lei, din care 154.467 lei, report la 
categoria 1.

(Constanța) ; 
C.S.Ș. Sighiș

In Sala S] 
la turneul 
reprezentativ 
șovean (ani 
>ache șl Mi 
pus superio 
nică compai 
C.S.Ș. Mina 
ales). Lotul 
R. Palade, /
B. Oană, IV
raș, Mo
R.
Ov. Petre, •
C. S.S. Dinan 
tigat de 4 o; 
in 1979, 1982,

Antrenorul 
niori și jun 
vei, ne-a spi 
lor turne fi 
tere față d( 
Rcferindu-mi 
culină, este 
de data ace 
cu talie au 
ție. Mă refe 
si Eugen Bo 
respectiv, Bl 
cei ’ ’ 
rne 
lor 
tor 
tie 
primul rînd, 
Mare, antren 
și loan Beli 
formație pre 
leș. Pentru 
am reținut ' 
tian Bota, I 
Zadea de Ia 
rău de la 1 
talentat port 
lui. Cristian

doi (n.n. 
fiecare) 
lor, fiin< 
goluri. < 
au prezt

Clasamente 
C.S.Ș. DINA! 
pioană națio 
ța Bacău. 3. 
4 C.S.Ș. 1 
Sighișoara, i 
C.S.Ș. 2 Con 
8. C.S.Ș. * 
C.S.Ș. 
campioai 
Vaslui. 
Mare, 4. 
Tg. Jiu, 
C.S.Ș. Tg. M 
București.

1

6.

STAR
(Urmări

naliste jile „ 
25 VI». iar 
cătorii ae t( 
IX). Sigur, 
tițional al ’ 
cuprinde și ; 
treceri, asuj 
opri Ia vrei

La fel de 
zător este și 
berc școlare 
rului Educa 
tuiui cuprirj 
(luni, cu m 
elevi șl 
refacere^ 
zervate 
care proces 
continua, înt 
liniștită. Al 
face popas < 
— Mangalia 
bana I.E.F.S 
hor și Tini 
și gimnasteh 
2 Mai șl tr 
date diferite 
Odorheiul Si 
tăi, Ia Alba 
la Iași ; caia* 
Pitești-Basco 
Paring și la

Sa

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

SERIA
METAL UI 

PROGRESU 
Argăscală ( 
34) și Tom; 
Văsîi (min.

F.C.M. DI 
CEA — S'l 
(1—0) : lord 
todi (min.

UNIREA ! 
PAȘCANI 1 
(min. 35), . 
(min. 52 —J

PETROLUI 
’74 BÎRLAD 
ianu (min.
49), respecți
90) și Dumi 
11 m).

OLIMPIA I 
HOVA C.S.l 
(9— 2) ; Dum 
maru (min. I

ȘIRETUL I 
BUZĂU 3— 
(min. 29), Pr 
dică (min. 
Viorel (min.

INTER V



BAJIONALĂ 
și feminin) 
ipa fair-play —

PETROCHIMISTUL PITEȘTI, C.F.R. CONSTANTA
9 ' 9

rilor din Reșița. 
1 al juniorilor, 
sluiași club bra- 
i, Marian Vasi- 
Bucă) și-a lm- 
a într-o puter- 
C.S.ș. Vaslui și 
Jaia Mare, mai 
pei campioane : 
botaru, S. Bota, 
mea, G. Grigo- 
H. s^Boș-Balog, 

Șt. ^omescu, 
oises 'Și L. Pal. 
așov a mai cîș- 
urile naționale 
și 1986.

îral pentru Ju- 
Bogdan Maco- 

,Valoarea ambe- 
a fost In creș- 
țiile precedente, 
competiția mas- 
reciat faptul că 
cîțiva jucători 

leplină satisfac- 
Sebastian Bota 

e la Brașov șl» 
are. La 16 ani, 
•ape 2 m înălți- 
is greul echipe- 
Iizatori ai mul- 
îai bună lelec- 
brașovcnii, in 

C.S.Ș. Baia 
e loan Negovan 

C.S.Ș. Vaslui, 
de Liviu Gug- 
de perspectivă 
nume : Sebas- 
Bota, Gabriel 

anța. Dorin Ta* 
i și un foarte 
Ia C.S.Ș. Vas- 

eanu“.

SI C.F.R. BRASOV AU PROMOVAT
J 9

IN EȘALONUL SUPERIOR LA RUGBY
Pentru al 4-lea loc, un meci de baraj C.F.R. Pașcani 

- Hidrotehnica Iași
Activitatea rugbystică inter

nă a luat sfîrșit și sportivii 
au luat o binemeritată vacan
ță (noua ediție a campionatu
lui Diviziei A urmînd să în
ceapă la 31 august). Dacă în
trecerile din prima divizie au 
făcut obiectul unor comenta
rii, am rămas datori cititori
lor noștri cu prezentarea cla
samentelor finale în cele 4 se
rii ale Diviziei B.

Seria I: 1. PETROCHIMIS
TUL PITEȘTI (18 18 0 0 1181— 
73) 54 p. 2. I.O.R. Buc. 42 p, 
3. Dunărea Giurgiu 39 p, 4. 
Rulmentul Alexandria 35 p, 5. 
Textila Pucioasa 34 p, 6. Ș.N. 
Oltenița 33 p, 7. Aeronautica 
Buc. 30 p, 8. Chimia Tr. Mă
gurele 30 p, 9. Tablierul Pitești 
29 p, 10. Știința Buc. 26 p.

un meci suplimentar de baraj 
mîine, 29 iunie, pe terenul 
Parcul Copilului din Capitală, 
la ora 18. Pe locul 3, în aceas
tă serie, s-a clasat Electrocon
tact Botoșani cu 28 p.

Seria a IV-a : 1. C.F.R. BRA
ȘOV (16 14 0 2 651—127) 44 p, 
2. Transloc Alba Iulia (561—143) 
44 p, 3. Petrolul Arad (519— 
126) 44 p, 4. Utilajul Petroșani 
35 p, 5. Minerul Lupeni 30 p,
6. Transportul Tg. Mureș 26 p,
7. Rapid M. Ciuc 25 p, 8' Eilec- 
troputere Craiova 22 p, 9. Uni
rea Săcele 16 p. Așadar, ic a- 
ceastă serie, un fapt rar : 
echipe fruntașe despărțite 
eșaveraj!

Au promovat In Divizia

trei 
prin

I

I

I

I

I

I

I

I

I

e, feminin : 1. 
tAȘOV — cam- 
2. C.S.Ș. Știin- 
I. „U“ Craiova, 
anța, 5. C.S.Ș. 
.Ș. Bistrița, 7. 
>rul Baia Mare, 
; masculin : 1.

Scria a II-a: 1. C.F.R. CON
STANȚA (17 17 0 0 1026—42) 
51 p, 2. Rapid C.F.R. Galați 
47 p. 3. Chimia Năvodari 36 p, 
4. I.T. Constanța 36 p, 5. Au
tomobilul Galați 35 p, 6. I.M.M. 
Medgidia 34 p, 7. Pescărușul 
Tulcea 28 p, 8. Callatis Man
galia 23 p, 9. Automobilul Ma
cin 1# p, 10. Portul Constanța 
(această echipă a fost elimi
nată din campionat, iar parti
dele jucate cu ea, anulate).

> BRAȘOV —
2. C.S.Ș. 

Bnaur Baia 
Anii, 5. C.S.Ș. 

Constanța, 7. 
I. C.S.Ș. Steaua

1AVRILESCU

Seria a III-a: Clasamentul 
nu a fost definitivat, deoarece 
cele două
Pașcani și 
au terminat 
puncte (34 p) și de eșaveraj. 
în consecință, ele vor disputa

fruntașe. C.F.R. 
Hidrotehnica Iași, 

Ia egalitate de

_ _ _ A
(seria a Il-a valorică) : Petro
chimistul Pitești, C.F.R. Con
stanța, C.F.R. Brașov și învin- 
gătoarea dintre C.F.R. Pașcani 

“și Hidrotehnica Iași. Locul a- 
cestor echipe va fi luat de for
mațiile care au retrogradat din 
seria a II-a a primei divizii, 
și anume : Gloria București, 
Chimia Brăila, I.O.B. Balș și 
Carpați Mîrșa.

în viitorul sezon oompetițio- 
nal 1988/89, la nivelul acestui 
eșalon se anulează clauza (exa
gerată!) de regulament care 
limitează vîrsta jucătorilor la 25 
de ani, stabllindu-se următoare
le criterii : vor avea drept de 
joc (dintre cei 18 rugbyști tre- 
cuți pe foaia de arbitraj) 6 
sportivi mai mari dc 25 de ani 
(năseuți 1962 și mai mari), 11 
sportivi năseuți în 1963 (și mai 
tineri) și unul născut în 1970 
(junior).
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I

I

I

I

I

I
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LANSAT IN... VACANȚA DE VARĂ
>ao. 1)

U-T^C.", (20— 
lonsjpftța, ju- 
î masă (6—11 
imul compe- 
ei de vară, 
lasianante în- 
rora ne vom 
respectivă.
și de cuprin- 
ramul de ta- 
l al Ministe- 

învățămîn-
>te 20 de ac-
> de 3 000 

tabere 
:tivă 
•tivi, 

pregătire

de 
de 

re
in
va

cadență mai 
i atletele vor
ără la 2 Mai 

Paring (ca- 
Suncuiuș-Bi- 
; gimnaștii 
asemenea, la 
ng, dar la 
.baliștii, la 
:; h’andbaliș- 
; canotorii, 
1 canoiștii, la 
luptătorii, în 
i (în vecină

tatea Timișoarei) ; rugbyștii, la 
Săvîrșin-Arad ; baschetbaliș- 
tii, la Sf. Gheorghe ; voleiba
liștii, la Cîmpulung Muscel ; e- 
levii specializați în sporturile 
de iarnă, la Mangalia etc.

Tabere pentru viitori — po
sibili — performeri, organizează 
și Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor și anume 
la Năvodari : o tabără a „spe
ranțelor olimpice", care va re
uni copiii de frunte din secții
le cluburilor sportive școlare 
Pionierul. Și tot la Năvodari, 
în perioada vacanței de vară, 
zeci de mii de copii, mai mult 
sau mai puțini veleitari în 
sport, vor face popas de tabă
ră, se vor iniția în înot, șah, 
în diverse jocuri sportive. Co
piii fruntași la învățătură din 
întreaga țară, uniți de mirajul 
Litoralului și de bucuria de a 
lega noi și noi prietenii, vor 
constitui procentul dominant.

Două tabere cu un profil a- 
parte, rezervate președinților 
asociațiilor sportive din șco
lile profesionale și licee, vor 
fi organizate de secția de re
sort a C.C. al U.T.C. Una la 
Bcclean pe Someș (județul Bis-

trița-Năsăud), cealaltă la Cos- 
tinești. Vor lua parte cîteva 
sute de elevi din toate jude
țele țării, în cadrul unui pro
gram special de activitate, care 
va împleti pregătirea metodi
că cu cea sportiv-competiționa- 
lă. Vă fi un rodnic schimb de 
experiență în muncă, un bi
nevenit prilej de a impulsiona 
activitatea sportivă școlară.

Multe alte acțiuni sportive de 
masă cu copiii și elevii — dru
meții, excursii, întreceri la di
ferite discipline — sînt inițiate 
Pe plan local, sub genericul 
mobilizator al Daciadei. La reu
șita lor, unitățile de învățămînt 
vor beneficia — ca și în anii 
precedenți — de sprijinul orga
nelor și organizațiilor sportive, 
al celor de pionieri și tineret. 
Important este ca, pe toată pe
rioada vacanței mari, amena
jările sportive, numeroasele 
spații rezervate mișcării în 
aer liber să fie utilizate din 
plin, prin întreceri care să 
ateste pasiunea tineretului stu
dios pentru exercițiul fizic 
organizat, dar și capacitatea or
ganizatorică a celor care îi în
drumă.
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juniorilor republicani

DINAMO BUCUREȘTI - VIITORUL TG
DINAMO BUC 1 IM
VIITORUL TG. MUREȘ 0

Stadion „23 August" ; teren 
foarte bun ; timp călduros ; 
spectatori — circa 30.000. șuturi : 
18—7 (pe poartă : 8—3). Cornere : 
9—2. A marcat CHIBIȚĂ (min. 
33).

DINAMO : Crețulescu — Bara- 
riu, M. Popescu, BUCUR, HARA- 
LAMBIE — Ghernescu (min. 60 
Țițeica), Oprean, DUMITRACHE 
— CHIRIȚA, Matache, Stan (min. 
60 Aliuță ; min. 72 Șerban ; min. 
85 Pavel).

VIITORUL : Roman — Gali
(min. 82 Jeler), Stancu, TANCA, 
Kutași — Gabor, Bancheș (min. 
59 DUNDUC), Dragnea (min. 68 
Irimie), Szocs — Lorincz, Bonta 
(mm. 72 Matiuș).

A arbitrat foarte bine V. Curt 
(Constanța) ; la linie : C. Gheor- 
ghe (Suceava) șl I. Velea (Cra
iova).

timpului, atacînd mai mult și 
mai variat, dovadă elocventă 
fiind și cifrele din caseta ală
turată. Dar. cei care au avut 
primele ocazii de a deschide 
scorul au fost mureșenii, 
ratînd prin Bancheș (min. 11) 
Si Gabor (min. 20). Treota< 
însă, juniorii dinamoviști — 
impulsionați mereu de Bucui. 
de pe postul lui de libero — 
vor avansa tot mal periculos 
spre buturile lui Roman (ușor 
accidentat în startul partidei) 
si după o imensă ratare a iu. 
Dumitrache (min. 25 — „cap" 
din apropiere), in min. 33 se 
va înscrie singurul gol aj 
partidei: acțiunea s-a derulai 
pe partea dreaptă în sensul dc 
atac al dinamovistilor. de ia 
Maiache balonul a ajuns

ei

f,:3REȘ 1-0 (1-0)
Matache, cu d >aâ m mite îna
inte de sfîrșitul primei reprize.

După pauză căld'ir: - ifo-
cantă îsi va pune amprenta 
asupra evoluției jucătorilor. 
Dinamo a căutat să-si menți- 

minimul avantaj aoănn- 
în timp ce 

remarcat, 
.a, ■ mul
lam i A- 
ci<? ora al

La startul celei de a 43-a fi
nale a Campionatului Republi
can de juniori s-au aliniat Di
namo București (una dintre 
performerele întrecerii, cu pa
tru titluri cîștigate pînă la a- 
ceastă ediție) si Viitorul Ig. 
Mureș (reprezentanta centrelor 
olimpice, înființate cu doi ani 
în urmă). Și, conform aștep
tărilor, echipa pregătită de 
Constantin Frățilă si Marin An
drei a fost cea care si-a impus 
jocul în marea majoritate a

Matache balonul a ajuns !a 
CHIRIȚA, care l-a depășit în 
viteză pe Kutasi, a intrat decis 
în careu și a șutat plasat în col
țul lung, fără ca Roman 
mai poată interveni Cei 
la Viitorul au acuzat socul 
bucureștenii vor rata pînă 
finalul reprizei două excelente 
posibilități de a-sl mări avan
tajul. Mai întîi prin Dumitra
che, în min. 35. iar apoi prin

să 
de
Si 
in

pauză 
i va 
evoluției 
.. căutat să-s 

nă minimul avantaj 
du-se cu exactitate.

de la muresen. s-a 
printr-o evoluție 
'deosebită, fundașul 
bia în ultimul sfert 
meciului fazele dc poartă s-au 
înmulțit. în mm. 7ă putea fi 
2—0 pentru Dinamo dar Ți
țeica a șutat cu sete in „trans

versala" porții lui Roman. La 
rîndul Iui, un minat mai ilr- 
ziu, cu o execuție toarte fru
moasă. mijlocașul Duriduc a 
expediat și el balonul in bară. 
Așadar, putea fi si 
n-a fost 
A rămas 
mai ratat 
(min. 84) 
89). 
victoria la limită 
dinamoviști. Ei 
astfel neînvinși 
cucerind al cincilea 
iuniori.

Laurențiu DUMITRESCU

1—1. Dar 
nici una. nici alta, 
doar 1—0. dosi au 
bune ocazii Maliția 

Si Dumitrache (min. 
partida încheindu-se cu 

umorilor 
au terminat, 
campionatul, 

titlu ’•

a

în legătură cu desfășurarea 
meciului dintre echipele Steaua 
și Dinamo din cadrul finalei 
„Cupei României" la fotbal, de 
pe Stadionul „23 August", în
trerupt în minutul 90, Biroul

Federației Române de Fotbal 
se va întruni în cursul zilei 
de astăzi, 27 iunie, va cerceta 
cauzele care au determinat în
treruperea partidei și va in
forma asupra măsurilor luate.

in partida pentru locurile 3-4

F. C. M. BRAȘOV — C. S. M. REȘIȚA 3-2 (1-1)
Dumlnlcă dimineață, stadio

nul Dinamo a găzduit partida 
pentru locurile 3—4 ale Cam
pionatului Republican de Ju
niori I, dintre F.CJH. Brașov 
(antrenori, Emil Borgovan și 
Teofil Pop) și C.S.M. Reșița (an
trenor, Francisc Varga). A 
fost o „finală mică" de bun ni
vel, cu exprimări tehnlco-taetl- 
ce apreciabile de ambele părți, 
cele două merituoase pretenden
te la „bronzul" competiției ofe
rind o dispută agreabilă, pasio
nantă, tranșantă, in care spi
ritul ofensiv s-a aflat in prim- 
plan. Argumentul 
numeroasele faze 
derulate Intr-un

principal — 
de poartă, 

tempo ra-

din turație, în timp ce con
traatacurile echipei F.C.M. de
vin tot mai periculoase, două 
dintre ele fiind materializate in 
mln. 70 de PIRVU (centrare Se
llmesi, urmată de pasa Iui 
Tikosi) șl in mln. 74 de SELI- 
MESI, eu un superb voleu la 
centrarea Iui Chirie. Finalul 
este al formației reșițene, care 
face eforturi lăudabile, reu
șind doar să reducă din handi
cap tn min. «1, prin SZIJJ, care 
finalizează Ideala pasă a lui 
Pușcaș. Scor final : 3—2 (1—1)
pentru F.C.M. Brașov, care 
ocupă astfel, pe merit, treap
ta a treia a podiumului.

Arbitrul M. CbnStanlinesen 
(București) a condus bine for
mațiile :

F.C.M. : Todericiu — Miricâ
(min. 37 TIKOSI), Roșea, DRA- 
GANOIU, Șerbănică — Lăcătuș,' 
PETRUȘ, Felcete, Chirie (min. 
86 Stoian) — PIRVU, SELIMESL

C.S.M.: Ianu (min. 53 Blăiiae 
riu) — Păunescu, Lupu, Cojoea- 
ru, BICA — CALOFIR, Doană, 
Stich (mln. 57 Pușcaș), Math, 
(mln. 77 Blidariu) — PANDURU, 
SZIJJ.

Adrian VASILESCU

pid, deși căldura era un handi
cap deloc de neglijat. Prima o- 
cazie au avut-o brașovenii, prin 
Sellmesi (min. 5), apoi, tn min. 
8, Toderlciu intervine oportun 
la pătrunderea lui Szijj. In 
min. 1», Bica rezolvă in extre
mis ta fața lui Pîrvu, scăpat 
singur. O nouă paradă a Iui To- 
dericiu, în mln. 32, la voleul lui 
Panduru, pentru ea in min. 
34 reșlțenii să deschidă scorul 
prin SZIJJ, care a fructificat cu 
precizie centrarea lui Pandu
ru. Nu trec decit cinci minute și 
brașovenii egalează prin PIRVU, 
care reia cu capul In plasă la 
cornerul executat de Sellmesi. 
Tot Pîrvu este la un pas de gol 
în min. 43, și Calofir, In mln. 44.

La reluare, brașovenii sînt mai 
insistent!, dețin superioritatea 
teritorială, irosind în min. 48 
o dublă ocazie prin Selimesl și 
Tikosi. Reșițenii pierd treptat

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• TURNEUL CAPITALELOR. 

O selecționată de juniori a Bucu- 
reștiului va participa la tradi
ționala competiție anuală Tur
neul Capitalelor țărilor socialis
te. întrecerea se va desfășura la 
Praga Intre U Iunie ai I Iulie. 
Selecționata noastră este pregă
tită de antrenorii Cornel Jureă 
ți Cornel Vlad.
• VIITORUL PITEȘTI — LA 

SOFIA. Echipa eentrulul ollmpio 
Viitorul Pitești (antrenori — Dan 
Sllvășan șl Mihai Georgescu) va 
participa la .Turneul Nikola 
Kolkov", eare va avea loo la 
Sofia. Turneul se va desfășura

între 28 iunie și 3 iulie. Vor 
participa eohipele Lokomotiv, 
Slavia, Vitoșa și Sredeț, toate 
din Sofia, Manchester United, 
Fortuna Diisseldorf, Ț.Ș.K.A. 
Moscova, Panionios Atena și 
două formații din Franța.
• F.C. BIIIOR — STAHL 

MIELEC (POLONIA) 2—1 (2—1). 
Meciul s-a disputat joi. Cele două 
formații au jucat cu multă ar
doare, oferind o partidă atrăgă
toare, care a plăcut asistenței. 
Au marcat : He (mln. 19) și 
Borza (mln. 29), respectiv Bru- 
kental (min. 15 — autogol). <!• 
Ghișa — coresp.).

eiat Divizia B: F.C. CONSTANȚA, F.C. INTER SIBIU Șl F.C.
SERIA A II-a-----------------------------------

BIHOR AU PROMOVAT IN „A“
SERIA A III-a ----------------------------------r

PENI — F.C.M. 
ULA 3—1 (2—0): 
12), Preda (mln. 
a. 56), respectiv

DINAMO TUL- 
l MIZIL 2—0 
(min. 36) și If- 
din 11 ml.

OZIA — C.F.R. 
1—0) : Țanecoiu 
tiv Proșteanu 
(.)•
AILA — FEPA 

(1—0) : Neho-
1 Tănase (min. 
ică (min. 60 șl 
min. 75 — din

FOCȘANI 1—0 (0—0) : Tocariuc
(min. 56).

POLITEHNICA IAȘI — C. S. 
BOTOȘANI 3—0 (2—0) : Burdujan 
(min. 14) și Pîrv (min. 26 și 70).

F. C. CONSTANTA — CEA
HLĂUL PIATRA-NEAMȚ 1—1 
(1—0) ; șt. Petcu (min. 32 — din 
11 m), respectiv Amarghioalei 
(min. 54). Meciul s-a disputat la 
Medgidia.

Relatări de Ia : F. Viorel. I. 
Diaconu, I. Matei, I. Grigoroiu, 
Th. Budescu, V. Apostol, M. Flo- 
rca, Cristina Nour, S. Nace.

ARAT — PRA- 
’LOIEȘȚI 0—2 
lin 10) și Cis-

1NI — GLORIA 
—2) s Tănase 
min. 52) și To- 
:espectiv ion 
»).
rl — UNIREA

1. F. C. C-ȚA 34 1'1 11 4 63-27 49
2. Polit. Iași 34 16 8 10 62-35 40
3. Progr. Br. 34 16 7 11 62-45 39
4. Prahova Pi. 34 15 7 12 44-36 37
5. Unirea Fcș. 34 16 5 13 -42-48 37
6. C.F.R. Pașc. 34 16 4 14 61-43 36
7. Șiretul 34 17 2 15 47-50 36
8. Gloria Bz. 34 13 8 13 61-45 34
9. Ceahlăul 34 14 6 14 54-42 34

10. Steaua Miz. 34 16 2 16 53-56 34
11. Delta TI. 34 lt> 4 15 42-48 34
12. Met. Plop. 34 15 4 15 46-53 34
13. FEPA ’74 34 13 7 14 47-14 33
14. C. S- Btș. 34 14 5 15 52-51 33
15. Inter Vas. 34 14 5 15 31-42 33
16. Unirea Slb. 34 12 6 16 43-51 30
17. Olimpia 34 13 2 19 33-60 28
18. Petrolul Br. 34 3 5 26 32-99 11

I.C.I.M. BRASOV — MECANI
CA FINA BUCUREȘTI 3—1 (1—1) : 
Cr. Seitz (min. 14), Ghileanu 
(min. 55) și Gh. Marin (min. 77), 
resoectiv Dragne (min. 23).

Sportul muncitoresc ca
racal — C. S. T1RGOVIȘTE 
3—1 (1—0) : Anton (min. 44 —
din 11 m), Bărbulcscu (min. 53) 
și Stan (min. 69), respectiv Pre
da (min. 85).

ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ
— AUTOBUZUL BUCUREȘTI
2—1 (2—0) : Koncz (min. 30) și
Stoica (min. 32), respectiv Pîrvu 
(min. 85).

SPORTUL „30 DECEMBRIE" — 
GAZ METAN MEDIAȘ 3—1 
(0—0) • D. Paul (min. 46 și 53) 
și Prodan (min. 57), respectiv 
Dulău (min. 54).

PROGRESUL VOINȚA BUCU
REȘTI — TRACTORUL BRASOV 
2—3 (1—2) î Dună (min. 2) și
Tică (min. 84). respectiv Dumi
trescu (min. 21) și Beleaua (min. 
38 si 61).

A. S. DROBETA TR. SEVERIN
— SPORTUL MUNCITORESC
SLATINA 4—1 (3—0), î Păuna
(min. 13), Scîrlete (min. 33), Ti.ța 
(min. 40) și David (min. 46), 
respectiv Șt. Leta (min. 67)

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
CHIMI I RM. VÎLCEA 6—0 (3—0): 
Calafeteanu (min. 24 — din 1! m.

50 și 62). Neagoe (min. 26). Bar
bu (min. 41) și Petrișor (min. 71),

METALUL BUCUREȘTI — 
JIUL PETROȘANI 1—5 (1—3) :
Dumitrache (min. 13), respectiv 
Florescu (min. 16), Lasconi (min. 
23 și 84) și Băltaru (min. 43 și 
75).

C.M.M. PANDURII TG. JIU — 
F. C. INTER SIBIU 2—1 (2—0) î 
Băluță (min. 7) și Mihuț (min. 
10), respectiv Bîrsan (min. 60).

Relatări de la : C. Gruia, Gh. 
Donciu, Gh. Botezan. P. Radu, 
N. Tokacek, S. Mana fu, Th. 
Ștefănescu. N. Ștefan, M. Băloi.

1. INTER SIB. 34 23 5 6 62-27 51
2. Jiul 34 21 2 11 62-36 44
3. Pandurii 34 17 6 11 53-38 40
4. Elcctroputere 34 19 1 14 76-41 39
5. Tractorul 34 17 3 11 50-39 37
6. Sp. „30 Dec.“ 34 17 3 14 37-35 37
7. C. S. T-viște 31 15 5 11 48-44 35
8. Chimia 34 14 6 14 46-45 34
9. I.C.I.M. Bv. 34 14 6 14 42-42 34

10. Gaz Metan 34 16 2 16 50-52 34
11. A.S. Drobeta 34 13 8 13 45-52 34
12. Sp. Mitnc. SI. 34 14 5 15 38-43 33
13. Flectromureș 34 13 7 14 42-51 33
14. Sp. Mime. C. 34 11 5 15 45-55 33
15. Aulobufctil 34 12 8 14 36-43
16. Mcc. Fină 31 12 6 16 35-55 30
17. Met. BUC. 34 6 6 22 33rG6 18
18. Frog. Bu<J. 34 5 4 25 25-61 14

GLORIA BISTRIȚA — C.S.M. 
REȘIȚA 3—0 <0—0) : Soare (mln. 
65), Florea (mln. 75) șl Șuvagău 
(min. 79).

OLIMPIA I.U.M. SATU MARE
— F. C. MARAMUREȘ 4—0 (2—0) t 
Gnandt (min. 18), Erdei (min. 20) 
și Bolba (min. 61 și #0).

GLORIA REȘIȚA — C.I.L. SI- 
GHET 5—0 (4—0) : Ciocan (mln. 
5), Paltescu (min. 16 și 25), Bălan 
(min. 32) și Matache (mln. 64).

U. T. ARAD — METALUL BOC- 
SA 4—2 (3—0) ; Vtriătoru (min.
3, 13 șl 35) și Naghi (min. 74), 
respectiv Neagu (min. 54) șl 
Roșea (min. 76 — din 11 m).

A.S.A. PROGRESUL TIMIȘOA
RA — CHIMICA TlRNAVENI 
3—2 (3—2) : Șunda (min. 10) și
Giuchici (min. 20 și 29 — ulti
mul din 11 m), respectiv Măr
ginean (min. 14) și Kallo (mln.
16). ' '

DXC1A MECANICA Olt t 'UF
— ARMATURA ZALAU 3—1
(1—:)) : Hațegan (mirr. 20), Do-
brău. (min. 49 — din 11 m) și 
Dumitrcajia (min. 85), respectiv 
Naghi (mln. 89).

MINERUL baia SPRIE — 
VICTORIA CĂREI 4—1 (3—0) S

Covaci (min. 11), Hotito (min. i 
14 și 75) și Micloș (mln. 22), res- I 
pectiv Losonczi (min. Î3). !

A. S. PAROȘENI — F. C. Bl- I 
HOR l—o (0—0) : Crăciun (min.
81).

STICLA ARIEȘUL TURDA — ’ 
STRUNGUL ARAD 1—0 (0—0) 3 | 
Rațiu (mln. 55),

Relatări de la : I. Toma, Șt. 
Vida, P. Fuchs, O. Berbecaru, 
Șt. Marton, I. Siminie, A. Cri- ■
șan, V. Purice, cr. Felezej.

1. F.C. BIHOR 34 21 8 5 85-28 50
2. Gloria B-ța 34 21 6 7 77-23 48
3. U.T.A. 34 19 5 10 60-31 43
4. F.C. Maram. 34 15 6 13 43-32 36
5. C.S.M. Reșița 34 16 4 14 34-40 36
6. Olimpia S.M. 34 14 6 14 57-41 34
7. A.S. Paroșeni 34 15 3 16 51-48 33
8. Strungul 34 14 5 15 40-41 33
9. Progr. Tim. 34 14 5 15 48-52 33

10. Met. Bocșa 34 13 7 14 42-46 S3
11. Dacia Orăștie 31 14 5 15 42-49 33
12. Armătura 31 13 7 14 36-45 33
13. Gloria Reșița 31 14 4 16 48-53 32
14. Chimica 34 14 4 16 45-68 32
15. Sticla Turda 34 14 2 18 41-60 30
16. C.T.L. Sighct 34 11 5 18 37-62 27
17. Min. B. Sprie 34 10 4 20 34-71 24
18. Vict. Cărei 34 9 4 21 25-54 22
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SPORTIVI ROMÂNI IN ÎNTRECERI
VARȘOVIA, 26 (Agerpres). 

— în concursul de la Varșo
via, tînăra înnolâtoare română 
Stela Pura a reușit un ve
ritabil tur de forță cîștigîncț 
trei probe: 100 m liber — 58,98, 

100 m fluture — 1:03 60 și 200 
m liber — 2:05,15.

Proba de 100 m fluture mas
culin a revenit sportivului ro
mân Flavius Vișan în 57,00.

tînd un joc excelent, selecțio
nata României, a întrecut cu 
scorul de 31—21 (16—7) repre
zentativa Iugoslaviei. într-un 
alt meci echipa Bulgariei a 
învins cu scorul de 26—23 
(10—11) selecționata de tineret 
a U.R.S.S.

fost alcătuit lotul repreientativ studențesc care 
va juca in Franța

aceasta, între 6 și 28 
va avea loc in Franța,

PRAGA, 26 (Agerpres). — 
Proba de schif dublu fără cîr- 
moci, din cadrul concurs ului de 
canotaj de la Rudnice (Ceho
slovacia) a fost cîștigată de e- 
chipajul României, cronome
trat cu timpul de 7:12,32, ur
mat de Italia 7:14,06 si Iugo
slavia 7:14,73.

La schif simplu, pe primul 
loc s-a clasat Kolbe (R.F.G.), 
urmat de Hulten (Elveția) 
Savino (Italia).

Și

în 
d<3

SOFIA, 26 (Agerpres). — 
Turneul feminin de handbal 
la Burgas s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: R.D. Ger
mană — U.R.S.S. 31—25 
(16—12); Bulgaria — România 
25—25 (14—11); Iugoslavia —
Polonia 28—24 (14—14). Pres-

ZURICH, 26 (Agerpres). — 
în concursul atletic de la Lau
sanne, competiție contind pen
tru „Marele premiu" al Fede
rației Internaționale, sportiva 
română Mitica Junghiatu-Con- 
slantin a terminat învingătoare 
în proba de 1 500 m. fiind cro
nometrată cu timpul de 4:05,90. 
Pe locurile următoare s-au si
tuat Elly Van Hulst (Olanda) 
— 4:06,38 Ella Kovacs (Româ
nia) — 4:07,01, Iulia Beșliu 
(România) — 4:07,59. Liz
McColgan-Lynch (Marea Bri- 
tanie) — 4:08,47. Proba mas
culină la săritura In lungime 
a revenit americanului Cari 
Lewis — 8,43 m, urmat de 
compatriotul său Larry My- 
ricks — 8,33 m. în timp ce la 
săritura în înălțime primul s-a 
clasat sovieticul Rudolf Povar- 
nițîn — 2,34 m. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat trei atleți

INTERNAȚIONALE
cu. rezultatul de 2,32 m: Sorin 
Matei (România), Nick Saun
ders (S.U.A.), Hollis Conway 
(S.U.A.).

Alte rezultate: masculin: 
100 m : Dennis Mitchell (S.U.A.)
— 10,03 — oea mai bună per
formanță mondială a anului; 
400 m: Dany Everett (S.U.A.)
— 44,40; 800 m: Abdi Bile (So
malia) — 1:45,25; 3000 m ob
stacole : Peter Koech (Kenya)
— 8:25,06; feminin: 200 m:
Grace Jackson (Jamaica) — 
22,17; 100 ------
Donkova
aruncarea 
Silhava 
68,44 m.

m garduri: Iordanka 
(Bulgaria) — 12,29; 
discului : Zdenka 

(Cehoslovacia) —

LENINGRAD, (Agerpres). 
La Leningrad 6e desfășoară 
aceste zile tradiționalul turneu 
feminin de șah „Nopțile albe". 
După șase runde, în clasament 
conduc Sitnikova. Levitina șl 
Makropoulos cu cite 4,5 puncte, 
urmate de Ahmilovskaia 4 
puncte, Nicolici și Jicman cîte 
3.5 puncte.

în

Vara 
august, 
o nouă șl mare întrecere rug- 
bystică în premieră : Cupa Mon
dială Universitară. Echipa țării 
noastre face parte din grupul 
celor 12 invitate (privilegiate) a 
lua parte la primul Campionat 
Mondial al rugbyștilor studențL 
Organizatorii au împărțit echipe
le în două grupe, după cum 
urmează : I — Noua Zeelandă, 
Australia, Irlanda, Anglia, Ita
lia. Canada (sau S.U.A.) și n — 
Franța, Țara Galilor, Scoția, 
ROMANIA’ Argentina, Fldjl. Fie
care echipă va juca 5 partide, 
cîștigătorll celor două grupe 
mînd să-și dispute finala, 
timp ce formațiile celelalte, 
funcție de locurile ocupate 
serii, vor susține meciurile 
clasament pentru stabilirea ierar
hiei finale^

Ținînd seama de dificultatea 
competiției și de responsabilita
tea pe oare o implică partici
parea la o întrecere de o ase
menea amploare, federația noas
tră a alcătuit (după o suită de 
trei întîlniri-trial, care au avut 
loc în lunile mal-iunle, în Ca
pitală) un lot lărgit, format din 
35 de sportivi, cuprinzîndu-i pe 
cel mal reprezentativi rugbyști- 
studențl al momentului. Iată 
cum arată acest lot (antrenor, 
Florin Popovici, de la știința 
CEMIN Baia Mare, locul doi în 
recent încheiata ediție de cam
pionat) 1 fundași — D. Piti 
(Sportul Studențesc). N. Grigo-

ur- 
în
In 
in 
de

(Timișoara), I. Vasilaehe 
treisferturî aripi — St. 
(Iași), I. Bucșa (Baia 
A. Mitocaru șl F. Fia» 
Timișoara) ; centri — N. 

______ (Baia Mare), N. Răcean 
șl R. Voinov (ambii Timișoara), 
G, Sava (Petroșani) ; mijlocași 
la deschidere — V. Năstase 
(Sportul Studențesc). Al. Domo- 
coș (Timișoara), V. Bezărău (Pe
troșani) ; mijlocași la grămadă
— S. Seceleanu (Baia Mare), 1. 
Perneș (Sportul Studențesc), A. 
Achimov (Timișoara) ; înaintași 
linia a treia flankeri — M. Leu- 
cîuc (Iași), O. Sugar (Baia Ma
re), I. Rațiu (Petroșani), I. Doja 
(Dinamo) ; linia a doua și nr. 8
— N. Vereș, C. Cojocariu (Dina
mo), O. Țepurică, V. Lazăr, O. 
Ardelean (Timișoara), A. Pon- 
gracz, M. Gurămare (Grivița Ro
șie) ; linia întîi pilieri — C. Ghe- 
nea (Iași), V. Mau (Oradea), Al. 
Csoma (Baia Mare), D. Soare 
(Petroșani), A. Stancîu (Sportul 
Studențesc), linia întîi taloneri
— Gh. Nită (Timișoara), Z. Va- 
sluianu (îâși). Internaționalul ie
șean D. Colibă nu a fost reținut, 
fiind sancționat disciplinar.

Așteptăm din partea acestui 
grup de sportivi eforturi susți
nute și o creștere a pregătirii 
lor fizice șl tehnice pe măsura 
apropierii Importantei întreceri 
din Franța, astfel ca la ora star
tului el să fie în măsură de 
a reprezenta cu demnitate cu
lorile rugbyului studențesc din 
tara noastră. (D. C.).

raș
(lași) ; 
Chirilă 
Mare), 
(ambii 
Fulina

ACTUALITATEA LA TENIS
• în proba de simplu bărbați 

din cadrul turneului de tenis 
de la Wimbledon, principalul 
favorit, Ivan Lendl, l-a elimi
nat după un meci foarte dis
putat. pe Michiel Schapers, cu 
scorul de 6—7, 7—6. 6—4. 6—1. 
6—1, Henri Leconte a dispus 
cu 3—6 6—1. 7—6. 6—1 de
Barry Moir, Boris Becker l-a 
întrecut cu 7—6, 6—4. 6—4 oe 
Sammy Giammalva.

Rezultate din proba de sim 
piu femei : Steffi Graf —
Terry Phelps 6—3, 6—1 ; He
lena Sukova — Elsuko Inoue 
6—7, 6—3, 6—2 : Anne Minter - — —- 6—4.

Eli 
; Pas- 
White 

Joe 
Iwona Kuczynska

l-a întrecut cu 6—1, 4—1 (aban
don) pe Guilcrmo Villas (Ar
gentina.
• La Kuala Lumpur (Mala- 

yezia) au continuat întrecerile 
competiției de tenis pe echipe 
„Ghafar Cup“. în sferturile de 
finală echipa tării gazdă a 
întrecut cu scorul de 2—1 for
mația R.P. Chineze. în timp 
ce Indonezia a dispus cu sco
rul de 2—1 de Pakistan.

OLANDA
in finala,

CAMPIOANĂ A EUROPEI
2-0
din 

peste
stadionul olimpie 

în fața a 
de spectatori, s-a dis- 
sîmbătă după-amiază 
Campionatului Euro- 
‘ '■ 1 între echipele 
și Uniunii Sovietice.

cu U. R. S. S.

u-- 1, u---«J, v-- , nane
— Hana Mandlikova 
6—3 ; Zina Garrison — 
zabeth Minier 7—6. 6—0 
cale Paradîs — Rubin 
6—4. 3—6. 9—7 ; Mary 
Fernandez 
6—4, 6—1.
• în optimile de finală ale 

Turneului de la Clermont Fe
rrand (Franța), jucătorul spa 
•niol Jorge Aresse l-a eliminat 
cu 4—6. 6—1. 6—4, pe suedezul 
Henrik Sundstroni argentinia
nul Marcello Inguaramo a 
dispus cu 7—6 6—4 de coecbt 
oierul său Christian Mînussi, 
iar Cunha E Silva (Portugalia'

SURPRIZA IN TURUL

CICLIST AL ELVEȚIEI
ZURICH, 26 (Agerpres) — 

Turul ciclist al Elveției s-a 
încheiat la Ziirich cu victoria 
rutierului austriac Helmut 
Wechselberger, urmat în cla
samentul general de canadianul 
Steve Bauer la 1:25 sl portu
ghezul Acacio da Silva la 1:44.

Ultima etapă, Schaffhausen — 
Zurich (180 km), a fost cîști
gată de elvețianul Urs Freuler 
în 4h 18:09.

DE PE PISTELE DE ATLETISM
■)

BELGRAD. (Agerpres). In 
concursul Internațional desfășu
rat la Ljubljana, atleta iugoslavă 
Slobodanka Colovlci a cîștigat 
cursa de 800 m, cu timpul de 
1:59.88. iar sovieticul Rudolf Po- 
varnițîn s-a situat pe primul Ioc 
la săritura In înălțime, cu 2,31 
m. Alte rezultate, masculin : 100 

an — Lattany (Statele Unite) 10,33;
40» m — Macev (Iugoslavia) 
46,49 ; 5 000 m — Milaut (Alge-

ria) 14:06,29 ; greutate — Laza- 
revid (Iugoslavia) 20,03 m.

BOGOTA, (Agerpres). Intre 
11 șl 13 augnst vor avea loc. în 
capitala Columbiei, întrecerile 
ptntru „Cupa Americil". Printre 
cei care și-au anunțat participa
rea la acest concurs se numără 
și recordmanul mondial al probei 
de 100 m, canadianul Ben John
son, indisponibil vreme înde
lungată.

1 » s » * - W w * * s a ■ ■•■ras

Pe 
Miinchen, 
70 060 
putat 
finala 
pean de fotbal 
Olandei ț.1 
Finala a revenit cu 2—0 (1—0), 
echipei lui Rinus Michels, după 
un joc în care olandezii au 
realizat faze de mare specta
col, declanșate de virtuozi: 
din atac Marco Van Basten și 
Gullit, care au fost și autorii 
golurilor. Primul a fost mar
cat de GULLIT^ în min. 33, ou 
o frumoasă lovitură de cap ;al 
doilea a fost opera lui VAN 
BASTEN (min. 53), care a 
„prins" un voleu înșelător, 
care a făcut inutilă parada Ivi 
Dasaev. Spre final, Belanov 
a ratat un 11 m.

Arbitrul francei M. Vautrot 
a condus formațiile :

OLANDA : Van Breukelen 
— Van Aerie, Rijkaard, R. Koe- 
man, Van Tiggeien — Vamen- 
burg, Wouters, A. Muhren, E. 
Koeman — Gullit, Van Basten.

U.R.S.S.: Dasaev — Demia
nenko, Aleinikov, Hidiatulin, 
Raț — Litovcenko, Mihaili- 
oenko, Goțmanov (min. 80 
Pasulko), Zavarov — Bela
nov, Protasov (min. 68 Baltacea).

da- 
Van 

Basten au reușit să străpungă 
de două ori apărarea formației 
sovietice.

Declarații după med : Marco 
van Basten : „Am avut un în
ceput de meci ceva mai dificil, 
dar după golul înscria de Gullit 
ne-am eliberat de orice com
plexe. In acest fel am reușit să 
ne exprimăm pe plan tehnic și 
tactic la un nivel care cred că 
i-a mulțumit pe spectatori și pe 
specialiști”.

Franz Beckenbauer, antrenorul 
echipei R. F. Germania : „Echi
pa Olandei s-a dovedit foarte 
omogenă șl bine pregătită tactic, 
dar o mare parte din succesul 
său se datorează și cuplului 
Gullit — Van Basten, poate fără 
egal la ora actuală în fotbalul 
mondial. Van Basten a înscris 
un gol antologic".

Michel Platini, fost internațio-

mai mult timp inițiativa șl 
torită tandemului Gullit —

nai francez : „Această victoria 
răsplătește echipa care In ulti
mele două decenii a adus multe 
inovații în fotbal. Van Basten 
este un jucător excepțional, iar 
golul înscris de el cere o teh
nică desăvirșită, pe care puțini 
fotbaliști o pot avea”.

La meciurile Campionatului Eu
ropean de fotbal desfășurat în 
R. F. Germania au asistat 931 636 
spectatori, reoord în această 
competiție. Cei mal mulți spec
tatori — 72 308 au fost înregis
trați la finala de la Miinchen.

Iată palmaresul complet al 
Campionatului European de fot- 

1960 : U.R.S.S., 1964 : spa- 
1972 : R. F. 
Cehoslovacia, 

i, 1984 :

bal :
nia, 1968 : 
Germania, 
1980 : R.

Italia, 
1976 :

F. Germania, 
Franța, 1988 : Olanda.

Golgeter al celui de-al optulea 
Campionat European este olan
dezul Van Basten, cu 5 goluri. 
Cîte două goluri au marcat 
Viiller (R.F.G.) șl Protasov 
(U.R.S.S.). Cîte un gol au înscris 
25 de jucători.

• PE SCURT • PE SCURT • PE
BASCHET • Turneul Interna

țional masculin de la Pecs (Un
garia) • fost cîștigat de selec
ționata secundă a U.R.S.S., care 
a terminat neînvinsă competiția. 
Rezultate înregistrate în ultima 
zi de întreceri : U.R.S.S. (B) — 
Ungaria 97—81 (48—38) ; Sloboda 
Tuzla (Iugoslavia) — Danemarca 
83—82 (47—44).

cadrul unei 
Los Angeles.

SCURT •
gale disputate la

In sferturile de

MUNCHES, 26 (Agerpres) — 
Comentatorii agențiilor de presă, 
în relatările pe marginea finalei 
Campionatului European de fot
bal Olanda — U.R.S.S. (2—0), a- 
preciază ca meritat succesul ju
cătorilor olandezi, care au avut

BOX • Pugilistul venezuelean 
Antonio Esparragoza a recucerit 
titlul mondial al categoriei pană 
(versiunea 
la puncte, 
mexicanul

WBA).
după 10 reprize, 
Marcos Villasana,

■ ■ ■ •

învingîndu-1 
pe 
în

b a • • *
■ «CU PRILEJUL ANIVERSARII a 75 de 

ani de existență a presei sportive belgiene,
■ Ia Bruxelles a fost organizată o anchetă 
_ pentru desemnarea celui mal bun sportiv
■ belgian din acest secol. Cele mal. multe
— voturi Ie-a primit fostul ciclist Eddy 
“ Merckx, între altele cîștîgător al Turului
■ Franței, al Italiei al Spaniei, campion 

mondial. Este urmat în acest clasament de
■ fostul atlet Gaston Roelants. campion o- 

limpic șl european, recordman mondial la
■ 3000 m obstacole, automobilistul Jackie Ickx 

și alții « CUPA FRANȚEI la fotbal a fost
■ cîștigată în acest an de echipa din Metz, 
_ care a întrecut, în finală, cu 6—5, după
■ prelungiri și barajul penaltyurilor, pe di-
— vizionara B Sochaux, care a ratat astfel
■ posibilitatea de a Juca în ediția următoare 

reușit, 
Krem- 
dispu-
• O 
Corfu

ganizată o competiție de motociclism, de 
24 de ore, denumită „Turist Trophy". Da
torită traseului foarte dificil și vitezei tot 
mai mari a motocicletelor, la care se adau
gă și un anume risc, nebunesc, al plloțl- 
lor, s-au produs pînă acum nenumărate 
accidente, soldate cu 145 de morți. Ultimii 
trei — deocamdată t 7 — sînt victime ale 
cursei din aces' an ! o PRIMA FEMEIE

■ a Cupei Cupelor, Sochaux n-a 
dar, iată, o altă echipă de B,

0 ser, a cîștigat Cupa Austriei, 
nînd In finală de F. C. Tirol

■ CURSA DE YACHTURI (Rimini - ___
— Rimini) era, cît pe-aci, să se în-

■ cheie eu un dezastru. In timpul întrecerii 
a izbucnit o puternică furtună, vînt de

■ forța a șasea, care a provocat valuri uriașe
_ și care, la rîndu-le, au pricinuit avarii în-
■ semnate mai multor ambarcatii. Pentru a
— se salva, acestea au fost nevoite să se re-
” fugieze în portul Brindisi, unde 11 s-au fă-
B cut șl reparațiile trebuincioase ! • IN

MICUȚA INSULA MAN (588 knU) din Ma-
“ rea Irlandei, începînd cu anul 1907, este or-

^aBBaaaBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ALEASA într-un Comitet al Federației In
ternaționale de Atletism (altul decît Co
mitetul feminin) este Doris Brown-Hermi
tage, antrenoare la Facultatea de educație 
fizică a Universității Seattle Pacific. A fost 
de cinci ori campioană de cros a S.U.A. 
(1967—71) șl campioană mondială • INTRE 
24 SI 30 IULIE, cunoscuta formație ameri
cană de baschet Atlanta Hawks va între
prinde un turneu de mai multe Jocuri în 
Uniunea Sovietică, urmînd să evolueze la 
Moscova. Vilnius. Tbilisi • LA RECEN
TUL CONGRES al Federației Internaționale 
de Bob șl Sanie, în funcția de președinte 
■I forului Internațional a fost ales vest-

germanul Klaus Kotter * ECHIPA R. P. 
CHINEZE a cîștigat turneul Internațional de 
badminton de la Kuala Lumpur, întrecînd, 
cu 4—1, în finală, formația Malayeziel 
• FEDERAȚIA DE TENIS din R. F. Ger
mania a instituit o insignă pentru „valoare 
tehnică”, cu trei grade: bronz, argint și aur. 
Ele sînt decernate jucătorilor care execută 
bine, foarte bine și... perfect șapte dintre 
loviturile de bază ale tenisului * ANUL 
ACESTA s-a aniversat un secol de la naș
terea aviatorului francez Roland Garros. 
La bordul unui aparat Morane Saulnier, 
el a fost primul pilot care, în 1913, a tra
versat Marea Mediterană. O copie a acestui 
avion, alături de fotografia pilotului, au 
fost expuse la arena de tenis pariziană în 
zilele turneului tradițional de la... Roland 
Garros A UN TInAR SPRINTER american, 
Danny Everett (22 ani), campion mondial 
la Roma, cu echipa de 4x400 m, a realizat, 
pe Drake Stadium din Los Angeles, un re
zultat excelent : 44,34 s pe 400 m. învinsul 
său, Steve Lewis, cu 44,65 s, a înregistrat 
un nou record mondial de juniori • LA 
24 IUNIE va începe la Santiago de Cuba 
un concurs de gimnastică la care vor lua 
parte sportivi din mal multe țări, între 
care Bulgaria, Cehoslovacia, R. P. Chine
ză. R.P.D. Coreeană, R D Germană, Me
xic. U.R.S.S. ș.a Este vorba de „Cupa Mon
cada”.

germanul Klaus Kotter

Romeo VILARA
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FOTBAL •
finală ale turneului preolimpio 
de la Seul s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Cehoslova
cia — Mexic 3—a (1—2) ; U.R.S.S.
— Ungaria 2—0 (0—0) ; Nigeria
— Irak 2—1 (2—0). • „Cupa
Poloniei” a fost cucerită de e- 
chipa Lech Poznan, care a în
trecut în finală cu 4—3 (după 
executarea loviturilor de la 11 m) 
formația Legia Varșovia. După 
90 de minute de joc și prelun
girile regulamentare scorul a 
fost egal : 1—1. • tn finala 
..Cupei Algeriei”, echipa Union 
Alger a învins cu 6—5 (după 
executarea loviturilor de Ia 11 m) 
formația Chabab Belcourt. La 
încheierea timpului regulamentar 
de joc scorul a fost egal : 0—0. 
• La Beijing, în meci pentru 
preliminariile Cupei Asiei (echi
pe de Juniori) formația R. P. 
Chineze a întrecut cu scorul de 
4—1 (2—0)
Kong.

selecționata Hong

La Buenos Aires, 
45 000 de spectatori, 
doilea meci-test.

RUGBY • 
în prezența a 
în cel de al 
echipa Argentinei a furnizat o 
surpriză. întrecînd cu scorul de 
18—8 (9—3) selecționata Franței. 
• Intr-un meci amical disputat 
la Varșovia echipa locală Skra 
a învins cu scorul de 48—6 (13—0) 
formația Post Belgrad.

ȘAH • După 8 runde, în Tur
neul de la Belfort, pentru „Cupa 
Mondială” conduce marele ma
estru sovietic Elvest cu 6 puncte, 
urmat de campionul mondial 
Kasparov 5,5 puncte, Karpov 5 
puncte etc. Rezultate tehnice : 
Kasparov — Hiartarson remiză ; 
Elvest — Andersson 1—0 : Soko
lov — Spasski remiză ; Karpov 
— Beliavskl 1—0 ; Nogueiras — 
Timman 0—1.
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