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Campionatele Internaționale de pentatlon modern ale României

PREGNANT ECHILIBRU VALORIC IN PROBA DE SCRIMĂ
• Numeroase schimbări de poliții în clasamente • Surprize și confirmări

• Azi, de la ora 9, la Poligonul Tunari, proba de tir
Proba maraton a pentatlonu

lui, scrima, a prilejuit partid- 
panților la cea de a 30-a edi
ție a Campionatelor Internațio
nale ale României, o dispută 
dîrză pentru întiietate, in con
textul confruntării unor spor
tivi valoroși. Drept urmare, 
primii clasați in această _cin» 
cime“ a concursului au fost 
cunoscuți abia după disputarea 
celui de al 11-lea tur, ultimul, 
la capătul a peste șapte ore 
de confruntări, în care n-au 
lipsit nici surprizele.

a solicitat din plin pe con- 
curenți, ei trebuind să demon
streze nu numai o bună stă- 
plniru a mijloacelor de expri
mare tehnică și o adaptare 
rapidă și eficace la specificul 
fiecărui adversar, ei și un psi
hic da concurs capabil să re
ziste mărit solicitări nervoase 
impuse de specificul întrecerii, 
victoria decizîndu-se dintr-o 
singură tușă. Coroborat si cu 
echilibrul general valoric care 
a existat intre majoritatea 
concurenților, învingătorul s-a

Maratonul pentatlonului — scrima — t-a solicitat 
pe competitori Foto : Nicolae PROFIR

întreoerea individuală, primul 
fiind câștigătorul, desemnat la 
baraj, ambii încheind cu ace
lași număr de victorii (20). 
Dacă pentru oei prezenți la 
Sala Floreasca — o gazdă ire
proșabilă — rezultatele con
semnate în dreptul concurenți
lor din Polonia și Italia se în
scriau sub semnul previzibilu
lui, dată fiind valoarea recu
noscută pe plan internațional 
a acestora, în schimb evoluția 
pentatloniștilor egipteni a în
semnat o veritabilă surpriză, 
dintre aceștia detașîndu-se Is
mail Moustafa, situat pe un 
loe 3 mai mult decît meritoriu 
la scrimă și in clasamentul 
general.

Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

• Piteștiul, din nou gazdă primitoare a unui concurs 
republican • 1,86 m la înălțime, la vîrsSa cravatelor 
roșii cu tricolor • Fruntașii probelor vor participa la 

Potsdam, la Tetratlonul internațional „Prietenia"

Atletismul și-a mai înscris o 
pagină frumoasă, in marea are
nă a Daciadei, prin intermediul 
Campionatului Republican șco
lar de tetraîlon, întrecere în
scrisă în programul Daciadei. 
Nu mal puțin de 24 de echipe 
(13 la fete și 11 la băieți) au fost 
prezente la această întrecere 
găzduită — „în condiții irepro
șabile" apreciază praf. Geta 
Bădulescu, reprezentanta secției 
de resort a Consiliului Națio
nal al Organizației Pionierilor 
— de municipiul Pitești în- 
tr-adevăr, Stadionul „1 Mai**, in
tr-o ambianță adecvată, a con
stituit un cadru excelent pen
tru desfășurarea acestei între
ceri a copiilor, oonaurenții fi
ind — în toate cazurile — pur
tători ai cravatei roșii cu tri
color. Din rînidul lor s-a des
prins — cu mari perspective de 
a urca vertiginos treptele con
sacrării, Robert Lungu (Liceul 
„Dimitnie Canitemir" din Iași) 
eu o performanță de 1,86 m la 
înălțime.

Concursul, organizat in co
laborare cu federația de spe
cialitate, care a cuprins pro
bele de 60 m, 800 m, înălțime 
ți aruncarea mingii de oină, a 
relevat interesul multor copii 
față de prima dintre disoipli- 
neile olimpice, dorința lor de a 
persevera în pregătire, valorifi
când condițiile pe care le ofe
ră unitățile de învățământ în 
eare stat încadrați (foarte bune.

în multe cazuri), în perspectiva 
unor reușite menite sâ-d propul
seze în performanță, să ajungă 
In loturile unor cluburi sporti
ve ; ambiția celor mal mulți, 

întrecerea feminină pe echi
pe, foarte disputată, a revenit 
atletelor Școlii nr. 25 din Bra
șov ou 1 594 p., cu niumai 3 
punote avans față de cea de a 
doua clasată, formația Școlii nr. 
19 din Sibiu (1 591 p). Pe locul 
3, Școala nr. 8 Suceava (1 558 
p). Elevele din Brașov, care au 
realizat acest succes au fost 
Adriana Voicu, Antonela Lo- 
sonezi, Violeta Popica, Emilia 
Teodorescu, Gabriela Samuilă 
și Ioana Vasilache.

în clasamentul individual, pe 
lpcul I s-a situat Loredana Ba
dea — Școala nr. 7 Timișoara 
eu 380 p. In continuare ; 2.
Corina Cristea — Școala nr. 8 
Reșița 365 p., 3. Ionica Dalca — 
Școala nr. 30 Craiova 361 p., 4. 
Mihaela Mihai — Școala nr. 11 
Roman 359 p., 5. Anca Hoțiu — 
Școala nr. 20 Cluj-Napoca 345 
p. și 6. Adina Timofanovici — 
Liceul „Spiru ” 
345 p.

Prima dintre 
leți a fost cea 
din Odorheiu 
Dragoș, E. Kiss, M. Oltean, L.

Haret“ Tulcea

echipele de bă- 
a Școlii nr. 6 

Secuiesc (S.

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

In legătură cu desfășurarea finalei Cupei României la fotbal

COMUNICAT

Cum era de așteptat, scrima 
a adus și importante modifi
cări în clasamente, echipa Po
loniei reușind să recupereze 
handicapul și să urce pe pri
mul loc, poziție ocupată, în a- 
celași timp, la individual, de 
Dariusz Kondrat, polonezul re- 
mareîndu-se prin siguranță și 
pregătire fizică superioare. 
Cum spuneam, această probă

conturat cu greu, în lupta pen
tru întîietate aflîndu-se, pînă 
spre sfîrșitul disputelor, și 
pentatloniștii noștri. Cu toate 
acestea, la jumătatea întrecerii 
era limpede, totuși, că sporti
va polonezi și cei italieni vor 
tranșa între ei locul întîi în 
competiția pe echipe, deoarece 
D. Kondrat și D. Godziak se 
distanțaseră, la rîndul lor, în

Comisia stabilită 
analizarea desfășurării 
lei Cupei României la 
dintre echipele „Steaua* 
„Dinamo** din ziua de 
nie 1988 a constatat 
doilea gol marcat de 
„Steaua**, validat inițial 
bitru și ulterior anulat, 
înscris în condiții perfect re
gulamentare.

Anularea cu totul nejusti
ficată a golului a creat con
fuzii in rîndurile spectatori
lor, aceștia manifestîndu-și 
nemulțumirea față de calita
tea arbitrajului și neacor- 
darea golului înscris regula
mentar.

pentru 
fina- 

fotbal 
și

26 iu- 
că al 
echipa 
de ar- 
a fost

Biroul 
cu tiv 
pentru 
Sport, 
marcat 
fost i 
corect 
echipa 
finala 
scorul 
i so acorde, conform regula
mentului de desfășurare, ti
tlul de cîștigătoare a Cupei 
României la fotbal, ediția 1988.

Avînd în vedere gravele a- 
bateri de la regulament să- 
vîrșite de arbitri, Colegiul 
Central al Arbitrilor a hotă-

Comitetului Exe- 
al Consiliului Național 

Educație 
constatînd 
de echipa 

regulamentar 
acordat, a stabilit

> „Steaua** a ciștigat 
Cupei României cu 

de 2—1 și a hotărît să

Fizică și 
că golul 
„Steaua" a 
și initial 

că

rit suspendarea lor pe pe
rioada de un an de zile.

Biroul Federației Române 
de Fotbal va analiza in peri
oada imediat următoare gra
vele neajunsuri și stările de 
indisciplină manifestate in 
desfășurarea campionatului na
țional de fotbal, ediția 1987— 
1988, și va stabili măsurile ne
cesare pentru eliminarea cu 
desăvirșire a oricăror aba
teri și încălcări ale regula
mentului, pentru 
in rindul tuturor 
de fotbal a unui 
înaltă ordine și 
pentru ridicarea < 
calității fotbalului

întronarea 
echipelor 

climat de 
disciplină, 

continuă a 
românesc.

Etapa a IV-a a Concursului Republican de lupte libere

ECHIPELE FAVORITE AU OBȚINUT VICTORII SCONTATE
lipsită de aportul unor spor
tivi valoroși, cum sînt V. 
Pușcașu, N. Hîncu etc., com- 
ponenți ai lotului olimpic. în 
întîlnirea cu Oțelul 
i-ași, formația Steaua 
tigat cu scorul de 6—4, 
riile militarilor fiind 
lizate de L. Bogatu, D. 
T. Vlad, M. Ioniță, C. Mărăs
cu și P. Cruceanu. Dintre 
sportivii de la Călărași s-au 
impus juniorii A. Ciufu- 
leseu (52 kg.). B. Ciufulesou 
(57 kg.), V. Golan (02 kg.) șl 
Gh. Bucureșteanu (100 kg.),
primii trei făcînd parte din
tre luptătorii remarcați pe 
întreg parcursul concursu
lui. In celelalte partide. Stea
ua a învins cu 6—4 pe Ilidro- 
tehnica-C.S.Ș. 2 Constanța și 
eu 7—3 pe URBIS București.

O altă echipă care s-a evi
dențiat în reuniunea de la 
București este Hidrotehnica- 
C.S.Ș. 2 Constanța, învingă
toare și ea în trei întâl
niri. In prima dintre acestea, 
oonstănțenii au învins pe 
URBIS cu 6—4, punctele vic
toriei fiind cucerite de A. 
Vasile (57 kg.), I. Asaftei (62 
kg.), N. Rășcanu (68 kg.) FI. 
Maican (74 kg.), Gh. Ciu
percă (82 kg.) și N. Șerban 
(130 kg.). De la bucureșteni au 
ciștigat ■■ ■■ ‘ 
M. Raieu (52 kg.). N. Dinu (90 
kg.) și D. Bălan (100 kg.). în 
celelalte două întîlniri, con- 
stănțenii au ciștigat cu 6—4 în 
fața sportivilor din Brăila

Duminică s-au disputat 
partidele programate în ca
drul etapei a patra a Con- 
Cursului Republican de lupte 
libere pe categorii de greutate 
și echiae, favoritele obținînd 
victorii care 
lupta pentru 
turneul final.

le mențin îa» 
calificarea în

Singura reu- 
în Capitală a 

organizată 
care

BUCUREȘTI.
niune disputată 
fost cea organizată de 
ȘJÎRBIS București, care a 
avut loe în sala de antrena
ment a clubului Steaua. în 
seria respectivă fiind pre
zente cinci formații, reuniunea 
a cuprins nu mai puțin 
zoce întâlniri, 
venind lung 
Faptul că între 
(participante s-a 
echipa Steaua multiplă 
pioană a țării, net superioară 
adversarelor sale, a mai sim
plificat puțin competiția, spor
tivii militari obținînd moi 

victorii rapide. în 
întîlnire, Steaua a 

cu 7—3 de Progresul 
succesele învingă to- 

fiind realizate de Gh.

de 
concursul de
și obositor, 

cele cinci 
numărat și 

cam-

multe 
prima 
dispus 
Brăila, 
rilor
Olleanu (52 kg), Gh. Neagoe 
(57 kg). R. Ana (62 kg). * 
Pre fii (68 kg). M. Ioniță 
leg), C. Mărăscu (90 
P. Cruceanu (130 kg), 
brăileni au punctat 
pliu (48 kg). L. David 
șl P. NeSoiță (100 kg). Sco
rul mai puțin net decît se aș
tepta s-a datorat și faptului 
că formația militară a fost

D.
(82

kg) și 
Pentru 
D. Cu- 
(74 kg)

Călă- 
a cîș- 
victo- 

rea- 
Prefit,

M. Marin (48 kg.),

și cu 8—2 meciul cu 
Călărași.

în ultimele partide, 
pa organizatoare, 
București, a cedat la

echi-
URBIS 
același 

scor (4—6) in disputele cu 
Oțelul Călărași (o echipă 
compuse mai mult din juniori) 
și Progresul Brăila.

în încheiere. trebuie să 
remarcăm arbitrajele corecte 
și competente efectuate de

Mihai TRANCA

Otelul

(Continuare in nao 2—3)

.Eugen Peteanu, in revenire de forma și de... mașina, 
butit un excelent traseu la Cutii. (în pag. 2-3 reportajul 
cordul unui traseu deosebit de dificil a fost doborît )

Foto : B. IO AN — Baia Mare

INIȚIATIVE DE MAXIMĂ EFICIENȚĂ
• Exemple bune de urmat • Antreno’-ii - inima valorificării resurselor proprii • însemnate economii

De cîțiva ani, în multe din 
sporturile tehnico-aplicative se 
manifestă un proces de creș
tere a contribuției proprii, prin 
diverse inițiative legate de 
identificarea și valorificarea 
resurselor interne și asigurarea 
bazei materiale necesare antre
namentelor și desfășurării di
feritelor concursuri. Concret.
MOREN1 : 8AZA DE MO1OCRO5

La asociația sportivă Auto- 
mecanica din Moreni genera
țiile de motocicliști și tehni
cieni s-au primenit, fiind de
pistate și formate noi talente, 
iar antrenor a devenit maes-

AUIODOTAREA 1N ACȚIUNE»

ce s-a întreprins în această 
direcție, de exemplu, în secr 
țiile de motociclism ? Răspun
sul l-am căutat prin cîteva 
centre de peiformantă

MODERNĂ, PRIN EFORT PROPRIU 
trul sportului, Teodor Bălă- 
noiu, ajutat de mecanicii Ion 
Cătănescu și Ion Matei, toți 
trei foști motocrosiști frun 
tași. Aceștia s-ar fi putut de
clara satisfăcuți cu ceea ce au

preluat de la predecesorii lor. 
Numai că ei, oameni aflați la 
vîrsta ___" _ *.
preocupați de a concretiza noi 
proiecte. în consecință, 
primăvară au trecut 
varea atelierului, cu 
și la construirea unui 
nitar cu apă caldă

marilor elanuri, sînț
astă 

la reno-
6 boxe, 

grup sa- 
si rece 

manopera fiind asigurată de 
motocicliști si infocatii lor su
porteri.

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. 2-3)



înaintea curselor finale de la C im pi na C. W. de automobilism vite.

VIRTUALI CAMPIONI LA TREISTELÎȘTII
DIN CELE PATRU PROBE DE MOTOCROS

RECORDUL UNUI TRASEU DEOSEBIT DE

Penultima etapă (a 5-a a 
Campionatelor Republicane in
dividuale de motocros), desfășu
rată la Sf. Gheorghe, în orga
nizarea excelentă a asociației 
sportive Electro din localitate, 
prin secția sa de moto (pre
ședinte — C. Mikloș, antrenor 
E. Laub), a avut, spre deose
bire de rundele anterioare, mai 
multe puncte de atracție, de
oarece — conform calculelor 
hîrtiei — întrecerile de pe tra
seul* de pe Dealul Partizanilor 
urmau să stabilească virtualii 
campioni (rețineți) la toate 
cele patru clase din program.

Practic, protagoniștii au con
firmat pronosticurile, obținînd 
rezultatele scontate, la capătul 
unor curse mult gustate de 
cele cîteva mii de spectatori, 
în prim-plan s-au situat piloții 
de la Steaua (antrenor — 
estrul emerit al sportului 
Ioniță ; profesor-metodist, 
estru emerit al sportului 
Dănescu), care au reușit 
Îndeplinească obiectivele 
trei din cele patru clase,
exemplu, seniorul E. Mulner 
trebuia și a cîștigat prima man
șă și în același timp al 13-lea 
titlu la 250 cmc. De asemenea, 
talentatul nostru alergător, FI. 
Pop, a dominat copios ambele 
alergări la 125 cmc — tineret, 
acumulînd astfel maximum de 
puncte posibile pentru a îm
brăca tricoul de campion. în 
sfîrșit. Adrian Roman, liderul 
celor mai mici motocrosiști, 
s-a impus din nou, înscrlindu-și 
astfel în palmares primul lui 
titlu de campion. Al patrulea 
virtual campion a devenit ju
niorul C. Ghincea (Torpedo

ma-
Gh. 
ma-

M. 
să-și 

la 
De

Zărnești), elevul cunoscutului 
antrenor P. Mulner, pilotînd 
o motocicletă mai bine pusă la 
punct decît a principalului lui 
adversar, M. Feraru, nevoit 
să se oprească cînd îi era lu
mea mai dragă.

în acest context, în care con
turile pentru întîietate au fost 
încheiate duminică, ultima eta
pă programată la sfîrșitul săp- 
tămînil pe traseul de la Cîmpi
na, va mai stînni vreun inte
res ? Răspunsul ni l-au dat 
chiar performerii menționați, 
care ne-au asigurat că vor să-și 
confirme valoarea în perspecti
va selecționării pentru presti
gioasa competiție internațională 
„Cupa Prietenia" (10 iulie, la 
Moreni). Apoi, lupta pentru ce
lelalte locuri de pe podium ră- 
mîne deschisă, cu mai mulți 
candidați ca oricînd. Aflați în 
primul an de seniorat, P. 
Schmidt și D. Titilencu (primul a 
ieșit victorios în manșa se
cundă, conducînd de la primul 
și pînă la ultimul tur, iar al 
doilea s-a angajat, de fiecare 
dată, în disputa pentru un loc 
pe podium) și-au pus în gînd să 
se claseze în final înaintea lui 
Al Ilieș Al. Enceanu și altor 
alegători mai experimentați. La 
fel de strînse se anunță con
fruntările și la celelalte clase, 
unde I. Bogdan, I. Milea (care 
progresează văzînd cu ochii, pi
lotînd la clasa 80 cmc o mași
nă prototip, concepută de tatăl 
său, V. Milea), C. Stănescu, Z. 
Ferenczi și alți aspiranți la un 
loc pe podium sînt hotărîți să 
facă totul pentru a urca în cla
samentul final general.

CLASAMENTE : etapă, 250 
cmc, seniori — 1. E. Mulner 
(Steaua) 37 p, 2. P. Schmidt 
(Poiana Cîmpina) 37 p, 3. D. 
Titilencu (Torpedo Zărnești) 28 

125 cmc — 1. FI. Pop
Tompap;

(Steaua) 40 p, 2. C.
(Electro Sf. Gheorghe) 34 p, 3.
L. Roșonczi (IRA Tg.
26 p ; 80 cmc — 1. C. 
(Torpedo) 40 p, 2. I.
(Muscelul C-lung Muscel) 32 p, 
3. A. Gocz 
cmc
40 p,
34 p.

— 1. 
2. M.

. 3. C. 
iești) 30 p ;

— Mulner

FRUMOASE ÎNTRECERI ATLETICE
(Urmare din pag. 1)

to- 
ur- 
„D.

cu

Kapusi, Șt. Andrei), care a 
talizat 1551 p. Pe locurile 
mătoare, echipele Liceului 
Cantemir" Iași cu 1524 p. 
Școlii nr. 2 Rm. Vîlcea 
1496 p.

La individual, Gh. Băbeanu — 
Școala nr. 2 Rm. Vîlcea a în
trunit cele mai multe puncte 
(391 p). în clasament urmează : 
2. R. Lungu — Lie. „D. Can
temir" Iași 388 p., 3. L. Kuti 
— Școala nr. 6 Od. Secuiesc 
324 p.. 4. Zs Apaksai — Școala

or. 17 Oradea 314 p„ 6—7. M. 
Oltean — Școala nr. 6 Od. Se
cuiesc și Tib. Petrescu — Școa
la nr. 5 Sibiu cu oițe 313 p.

Pentru fruntașii acestui con
curs urmează un nou examen 
sportiv, mult mai dificil și 
mai angajant, prilejuit de Te- 
tratlonul atletic internațional 
„Prietenia", programat la 
Potsdam — R.D. Germană, in 
prima jumătate a Junii Iulie. 
Tot acolo, după concurs, parti- 
cipanții vor face un popas de 
tabără, răsplată meritată pen
tru eforturile și ambițiile kw 
sportive.

INIȚIATIVE DE MAXIMĂ
(Urmare din pag 1)

Avînd în vedere inițiativele 
întreprinse aici, federația do 
resort a încredințat organiza
rea ediției 1988 a prestigioasei 
competiții internaționale „Cupa 
Prietenia", asociației Autome- 
canica (președinte, Gheorghe 
Lupea) ți organelor locale cu 
atribuții în activitatea sporti
vă din Moreni. în vederea e- 
venimentului, programat la 19 
Iulie, traseul de pe Dealul Sîn- 
geris și-a schimbat înfățișarea; 
au fost refăcute drumurile de 
acces, s-a amenajat un paro

de mașini, se ridică un modern 
turn de arbitraj cu terasă, s-a 
reutilat turnul stației de ra
dioamplificare șl s-a delimi
tat cu cauciucuri casate circa 
70 la sută din traseul lung de 
aproape 2 200 m. In fruntea a- 
cestor acțiuni de maximă efi
ciență ți altele în curs de pre 
gătire a bazei de motocros ți 
a mașinilor de concurs se a- 
flă Aurel Cîrjc, Olimpiu Co
puri u, Mircea Vasilescu, Vasile 
Nicolae, Nelu Rotaru, Marin 
Jipa, muncitori, maiștri sau 
ingineri, care constituie exem
ple demne de urmat

C1MPULUNG-MUSCEL s „SECRETUL* UNOR IDEI NOVATOARE

In această sferă Importantă 
a asigurării bazei materiale 
prin recuperarea materialelor 
refolosibile și valorificarea n- 
nor idei novatoare, Inimosul 
mecanic șl antrenor al asocia
ției sportive Muscelul, Valeriu 
Milea, fost ciclist ți motociclist 
de performanță, a Învățat de 
mult să pună punctul pe 
Avînd în dotare numai mo
toare... îmbătrînite, apreciatul 
tehnician a pregătit cîteva mo
tociclete competitive, cu care 
tinerii lui elevi au dominat a- 
desea „clasele" juniorilor la 
motocros • Dacă am lua o 
mașină pentru actualul oam- 
pionat, am afla ceva din „se
cretul" întineririi motoarelor 
de curse ? • „Cum să nu, ne-a 
răspuns prompt interlocutorul. 
Priviți această mașină (care 
este, de fapt, un prototip) ve
rificată în cîteva curse. Aro 
un cadru de 80 cmc, cu a- 
mortizoare centrale, cilindru 
răcit cu apă la 8—9 000 de tu
re, o cutie de viteză cu 6 trep
te, motorul puțind dezvolta 15 
cai putere. Cu această moto
cicletă, băiatul meu, Iulian a 
realizat cel mai bun timp, la 
antrenamentul oficial, efectuat 
pe traseul de la Zărnești. Cău
tăm să dezvoltăm la maximum

Mureș)
Ghincea

Milea

(Electro) 32 p ; 50
A. Roman (Steaua) 
Dinescu-jr. (Poiana) 
Stănescu (Loc. Plo- 
general, 250 cmc — 

190 p, 2. P.I E.
Schmidt 139 p, 3. Al. Enceanu (St. 
R. Bv.) 125 p ; 125 cmc — 1. FI. 
Pop 180 p, 2. C. Tompa 152 p, 
3. L. Roșonczi 131 p ; 80 cmc — 
1. C. Ghincea 183 p, 2. M. Fe
raru (Steaua) 140 p, 3. A. Goes 
130 p; 50 cmc — 1. A. Roman 
175 p, 2. M. Dinescu-jr. 172 p, 
3. A. Szilagyi (Electro) 141 p. 
Conform regulamentului, concu- 
renții au dreptul ca în final 
să-și anuleze două din manșele 
cu cele mai slabe rezultate.

Troion IOANIȚESCU

Proba de viteză in coastă de 
la Gutii, a treia a Campiona
tului Național pe anul 
curs, era cunoscută ca 
una dintre cele mai 
taculoase : un traseu 
de 7,200 kilometri cu 
curbe stînga-dreapta 
vorba piloților. 
sau 6ă ..ațipești", 
tri diferență de 
au cerut totul 
toare. Norii groși, ce au re
dus considerabil vizibilitatea, 
apoi o ploaie torențială au 
avut darul să răspîndească oa
recare neliniște, punînd la 
un moment dat chiar desfășu
rarea cursei sub semnul 
întrebării. Numai că. spre 
șansa caravanei-auto, vre
mea s-a înseninat, astfel că 
ploaia a avut, în final, un rol 
pozitiv, „spălînd" perfect tra
seul.

Surpriză după prima man
șă a întrecerii ; Werner 
Hirschvogel (concurînd la 
grupa E) izbutește cel mai 
bun timp (5:38,84), între- 
cîndu-i chiar și pe Nicu 
Grigoraș și Victor NiCoară, 
al cărui „C 2“ este, teore
tic, cel mai puternic din 
campionat. Reșițeanul a în-

nu te 
570 de 
nivel 

de la

in 
fiind 

s pee
king 

38 de 
care, 

lă- 
me- 
care 
mo-

ceput să se acomodeze eu 
noua mașină, iar tehnica sa 
superioară.
sebita 
rare a traseului îl fac un ad
versar 
ta cea mai strinsă se anunța 
la 
loți 
Și 
Pe 
dă.
tură
Nicu Grigoraș făcînd o cursă 
senzațională în cea 
manșă și oprind 
trele la 5:35,91 ! 
rezultatul vă va 
mult dacă vă 
că el 
cord al 
și că a 
șină de _ .
puțin performantă decît 
bo-ul gu care Grigoraș sta
bilise precedentul record. 
Binecunoscut ca cel mai bun 
preparator de mașini. pi- 
teșteanul a izbutit, așadar, 
Și o demonstrație dară a cali
tăților ‘
tind că 
aleargă.
dițiile 

pune, ci, în primul rind, serio-

precum si deo- 
capacitate de memo-

oricînd redutabil. Lup-

grupa A, unde patru pi- 
(Preoteasa, Mazilu, Dinu 

Iancovici) se înșiruiau 
distanța a numai o șecun- 
Situația a fost de na

șă stîrneașcă ambiții,

de-a doua 
cronome- 

Poate că 
spune mai 

vom informa 
reprezintă un nou re- 
traseului de la Gutîi, 
fost obținut pe o ma- 
grupa c 1, deci mai 

tur-

sale de pilot, ară- 
nu atit mașina pe care 

nu neapărat con- 
tehnice de care dis-

CONCURSUL REPUBLICAN DE LUPTE LIBERE
(Urmare din pag. U

D. Pîrvulcscu (București). M. 
Enculescu (Craiova) și N 
Burlibașa (lași).

RM. 
din 
de 
dar 
Cea 
avantajul 
Cea mai bună comportare au 
avut-o luptătorii de la A.S.A. 
Gloria Pandurii Tg. 
Învingători în toate 
trei partide susținute : 
cu C.F.R. Craiova, 7—3 
Voința Rm. Vîlcea și 7—3 cu 
Electra București. _ în 
lalte întîlniri, 
iova a cîștigat 
8—2 cu Voința 
6—4 cu Electra 
chips locală a 
ciul cu Electra : 4—6. Sportivi 
remarcați : C, Aldea (Tg. Jiu), 
Gh. Cucu (Craiova), V. Mines- 
eu (București) și V. Norocel de

VÎLCEA. întrecerile 
localitate s-au bucurat 

o foarte bună organizare, 
echipa Voința Km. Vîl- 

n-a reușit să-și valorifice 
terenului propriu.

Jiu, 
oele 
6—4 

eu

cele-
Cra-

de două ori : 
Rm. Vîlcea și 
București. E- 
pierdut și me-

C.F.R.

la Rm. Vîlcea- (D. ROȘIANU 
— coresn.).

LUGOJ. Formațiile Meta
lul IURT Lugoj și Jiul Pe- 
trila s-au detașat de adver
sarele lor, obținîrrd fiecare 
dte două victorii. Echipa 
organizatoare a cîștigat cu 
6—4 meciul cu U. M. Timi
șoara și cu 9—1 în fața tine
rilor luptători de la C.S.M. 
Reșița. Jiul Petrila (cu un 
meci aminat) a învins pe 
U. M. Timișoara cu 6—3 și pe 
C.S.M. Reșița eu 9—1. Cea 

mai echilibrată partidă, dintre 
Metalul IURT Lugoj și Jiul 
Petrila s-a încheiat cu re 
zaitatul de 4—5. (C. OLARU — 
coresp.).

cu cei de la Caransebeș și cu 
6—4 pe cel cu cei din Lugoj. 
Voința Lugoj — C.S.M. Ca
ransebeș , 6—3. (T. - - - ——
— coresp.).

țaranu

Concurs 
cu multe 

dinamo- 
sin- 

cîști- 
în- 
cu 

9—1 
7—3 

l 9—1

EFICIENȚĂ
tigat o dată o „bătălie**, undeva, 
în condiții de concurență, iși 
fură singur căciula. Pe terito
riul competitivității exigențele 
se schimbă de la o zi la alta 
și, în consecință, ți se cere 
să-ți creezi permanent con
diții".

La realizarea motocicletei 
prototip, precum și la asimi
larea altor piese de schimb 
pentru regenerarea motoarelor 
vechi, antrenorul Valeriu Mi
lea este permanent ajutat de 
conducerea întreprinderii, prin 
ing. Cornel Oancea, președin
tele secției moto, de maiștrii 
Mihai Dumitrache, Ion Dobres- 
cu, frezorii Olivia Vișan, 
Gheorghe Sima și de alți prie
teni ai motocicllștilor,

BOCȘA. Reuniune cu mul
te meciuri echilibrate. în
cheiate cu scoruri strînse. cele 
cinci formații participante 
fiind de valori apropiate : 
Voința Lugoj, C.S.M. Ca
ransebeș, Metalul Bocșa, Va
gonul Arad și Rapid Bucu
rești. Singura echipă care 
s-a remarcat a fost cea bucu- 
reșteană, luptătorii rapidiști 
reușesc 6ă obțină patru 
victorii la același scor : 6—4 
cu Voința Lugoj, Vagonul A- 
rad, Metalul Bocșa și C.S.M. 
Caransebeș. Vagonul Arad a 
câștigat două întîlniri : 7—3
cu C.S.M. Caransebeș, 6—4 
cu Voința Lugoj și a termi
nat la egalitate (5—5) cu Me
talul Bocșa. Sportivii local
nici au cîștigat cu 7—3 meciul

SF. GHEORGHE. 
de lungă durată, 
partide echilibrate, 
viștii brașoveni fiind 
gurii cane s-au detonat. 1 
gînd toate cele patru 
tîlniri susținute : 7—3
Constructorul Hunedoara, 
cu C.S.M. Sf. Gheorghe, 
cu Mureșul Tg. Mureș și

Gheorgheni. 
Hunedoara a 
victorii : 8—4

Tg. Mureș, 7—3 
Gheorgheni și 

8—4 cu C.S.M. Sf. Gheorghe. 
Echipa locală a 
două intîlniri : 8—2
torul Gheorgheni și 
Mureșul TK. Mureș.
— Viitorul 5-3.

cu Viitorul 
Constructorul 
obținut trei 
cu Mureșul 
cu Viitorul

cîștigat 
cu Vii- 
8—2 cu 

Mureșul

COPȘA MICA. Reuniunea 
a fost dominată de sportivii 
de la Voința Cluj-Napoca, vic
torioși în trei întîlniri : ®——4 
cu Armătura Zalău, 7—3 cu 
înfrățirea Oradea, 8—2 cu Me
talul Copșa Mică. înfrățirea 
Oradea : 5—4 cu Armătura Za
lău, 8—2 cu Metalul Copșa 
Mică. Armătura — Metalul 
10— 0.

ClȘTIGÂTORH CONCURSULUI REPUBLICAN DE CADET! LA GRECO-ROMANE

„Caii putere** al fiecărei moto
ciclete recondiționate, pentru 
eă cine crede că dacă a eiș-

ARAD : PIESE DE SCHIMB DIN MATERIALE REFOLOSIBILE

La punctul de vedere al 
tehnicianului din Cîmpulung 
Muscel se raliază fi fostul 
campion de viteză pe șosea, 
Ion Lăzărcscu, acum antrenor 
la secția Vagonul Arad. Ate
lierul amenajat sub tribunele 
stadionului de aici este dotat 
cu strung, aparat de sudură, 
freză, compresor și alte unel
te recondiționate de motoci- 
cliști și suporterii lor din u- 
tilaj dat la casare. „Dispunem 
de 9 motociclete pentru concurs 
ți două pentru antrenamente 
de condiție fizică, ne spune 
antrenorul, toate fiind întreți
nute cu piese de schimb (ci
lindri, bucșe, pinioane, pistoa
ne, spițes roți etc.), fie asi
milate, fie recondiționate din 
deșeuri, avînd ca principali co
laboratori în căutarea soluți
ilor pentru a putea participa 
la concursuri cu mașini te
meinic pregătite de ing. Ion 
Tonenchi, maiștrii loan Erdeiy, 
Vasile Nanu, loan Bugaru, me
canicii Cornel Stochici, Gheor
ghe Tipei, Mihai Bencsik și 
alți pasionați ai sportului cm 
motor".

al
Și

...Am schițat un traseu 
muncii pe care motocicliștii 
suporterii lor s-au deprins să-l 
parcurgă cu un pronunțat spi
rit de răspundere, cu perma
nenta dorință de autodepășire. 
La reușitele menționate, con
cretizate în însemnate econo
mii, o contribuție hotărîtoare 
o aduc antrenorii și mecanicii 
secțiilor moto, prin efortul lor 
propriu, stimulat de ajutorul 
conducerilor 
respective, 
preocupări 
asigurarea 
sportului.

Întreprinderilor 
care dovedesc astfel 
permanente pentru 
bazei materiale a

PENTRU COPIII AMATORI

CLUBUL 
BUCUREȘTI 
zează în perioada 
iulie a.c., 
marți, miercuri, joi ți 
vineri, între orele 9— 
11 ți 17—19, la stadio
nul Voința (stația de

VOINȚA 
orgoni- 

1—15 
în zilele de 

miercuri, 
între

La sfîrșitul săptăminij trecu
te, în Sala Sporturilor din Pi
tești au avut loc întrecerile 
Concursului Republican de 
lupte greco-romane la „că
deți** (sportivi în vîrstă de pînă 
la 16 ani), la care au fost pre- 
zenți 208 concurent! <iim cele 
mai multe secții din țară. La 
finele unui turneu cu meciuri 
viu disputate, în care micii 
luptători au dovedit frumoase 
cunoștințe tehnice, au fost 
semnați cîștigătorii.

în ordinea categoriilor au 
șit învingători următorii : 
kg: Gheorghe Bica (C.S.Ș. 
L.C. Dacia Pitești), 45 kg 
Iliuță Dăscălescu (C.S.Ș. 
Steaua), 47 kg — Răzvan Cio- 
banu (C.S.Ș. — L.C. Dacia Pi
tești), 51 kg — Mircea Iordan 
(C.S.T. Roșiori), 55 kg — Vio
rel Prună (Metalurgistul Rm. 
Sărat), 60 kg — Mihai Bcghea- 
nu (C.S.Ș. Rădăuți), 65 kg — 
Viorel Dicu (C.S.Ș. —L.C. Da
cia Pitești), 70 kg — Constantin

DE ATLETISM Șl FOTBAL

metrou Aurel 
o selecție 
țiile sale de 
și fotbal

La această 
vor participa 
ți copii născuți 
nil 1972 și 1977.

Vlaicu), 
pentru sec- 

atletism

selecție 
juniori 

Intre ®-

de-

ie-
41

David (Dinamo București), 76 
kg — Dan Onaca (Steagul Roșu 
Brașov), 83 kg — Jan Costea 
(Progresul Brăila), +83 kg — 
Ovidiu Croitoru (C.S.Ș. Su
ceava).

Clasamentul pe cluburi și a- 
sociații se prezintă astfel: 1.
C.S.Ș. — L.C. Dacia Pitești 25 
p, 2. C.S.Ș. Rădăuți 20 p, 3-4 
Progresul București și C.S.Ș. 
Galați cîte 13 p, 5. C.S.Ș. Steaua 
12 p, 6. C.S.Ș. 2 Constanța 12 p.

zitatea cu 
tehnic și t 
curs fac din 
automobilist

Excelent 
cea dern doi 
Pcte^W : (
pierdut la 
dea, după 
tr-o situați 
viteză în c< 
Hirschvogel 
tă. Peteani 
nou la nivel 
noșteam, 1- 
șina de dat; 
a izbutit să 
mai bine 
cîștigînd at 
La C 2, cu 
echilibrate, 
ră a refuzat 
timp ce la 
răsfirat pe. 
cunde. Gh 
terminînd < 
mul loc. în 
re — Mazilu 
dică aceiaș.

Lotul echipe

Nou proir
II

COME
între echi 

handbal cai 
prima divi: 
Comerțul 5 
Scrian^cînd 
ile i^Kive 
locallW» mi 
tunci dorinț 
celor de ac 
grupa de el 
și iată 
natului 
voluție 
cheiată 
primul 
formației St 
merțul Sînn 
vede visul 
doua echipă 
zia A, alăti 
Timișoara, rr 
cunoștlnță. I 
tilor de la S 
înscrie în a 
o ocupă, la 
cest sport 
unde mai ac 
masculină în 
turisme Tim 
feminine, tot 
lectromotor
șoara.

înființată 1 
mația Com 
Mare a acth 
județean pîn 
promovat în

că k 
1987 

rema 
cu 
loc.

VACANȚE, TURI
I.T.H.R. BUCUREȘTI organizează excurs: 

OLTENIA și DEFILEUL DUNĂRII (plimb 
prin Cazane), pe următorul traseu :

ziua I : București — Pitești — Rimnicu ’ 
zu — Tg. Jiu (cazare).

ziua a II-a : Tg. Jiu — Hobița — Tism 
Tumu Severin — Porțile de Fier — Orșc 

ziua a IlI-a : Orșova — plimbare pe Dui 
trecere prin Cazane — Băile Herculane — 
— Orșova (cazare).

ziua a IV-a : Orșova — Porțile de Fier — 
Severin — Strehaia — Craiova — București.

Date de plecare : 10. 23. 30 iulie { 6, 13 
§ 3, 10 17 și 24 septembrie.
§ Informații si înscrieri la toate agențiile 
s I.T.H.R. București.
J
^jimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
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in coasta I
ICIL A FOST DOBORIT I

fotbal Gong final și In Divizia B RINDUm PENTRU CEI NOU VENIȚI• ••

abordează 
iecare con- 
el mai bun 
lostru.
omportat în

Eugen 
lul^'practic 
, el șe ve- 

manșă, în- 
tică și la 
.înde același 
ă... în coas- 
ivoluat din 
care i-1 cu- 
at și ma
ta, și astfel 
“ și el cu 
lă secunde, 
a grupa E. 
tianșe egale, 
ice, Nicoa- 
„dialog". în 
artetul s-a 
oape 9 se-

Preoteasa 
u pe pri
ită apropic- 
fiu Dinu, a- 
gători care

duc trena in cea mal disputa
tă grupă a campionatului 
nostru do viteză.

Rezultate tehnice :

I
I

Grupa A : 
teasa 
Mazilu 
Silviu
ICSITAJ.

1. Gheorghe Preo-
Dacia) 2. Ovidiu

3.
(IAP 

(ALFA—ICSITA) 
Dinu (ALFA

Grupa 
(CJAK 
Werner 
Olimpia 
Gedeon 
șița).

E : 1. Eugen Peteann
Caraș-Severin) 
Hinschvogel 
Reșița).
(CJAK

2.
(CJAK

3. Tiberiu 
Olimpia Re-

C2: 1.
Dacia)

Victor Nicoa-
2. Constantin 

■ ICSITA) 3.
Grupa 

ră (IAP 
Ciută (ALFA 
Constantin Miu (ITA Argeș).

Grupa C1 : 1. 
(IAP Dacia) 2. 
Han (IAP Dacia) 3. Dan Ne- 
cula (ALFA — ICSITA).

Nicu Grigoraș
Daniel Moji-

I
I
I
I
I
I
I

1

i

iI

A sunat gongul final și in
Cele trei echipe tare au ... .. . . „ ___
F. C. Constanța readuce Litoralul in prima divizie, după 

multi ani de absentă.
F. C. Bihor iși regăsește locul după o întrerupere mai mică- 
„Premiera" se numește Inter Sibiu, care readuce in „A" 

oraș care a dus dorul primei scene decenii in șir.
Se pune întrebarea : in ce măsură noii veniți reprezintă 

plus fată de echipele care au părăsit Divizia A ?
F. C. Bihor ia locul lui „Poli". S-ar părea că bihoremi 

sint mai prejos decit bănățenii, chiar dacă și ei fac deseori ro
cada A—B.

F. C. Constanta ar fi echivalentul Petrolului, ca potențial 
de moment. Echipa Litoralului ar putea aduce un plus de elan 
față de echipa mai puțin temerară a lui Ursea.

In sfîrșit, Inter Sibiu, care ar fi echivalentul echipei suce
vene, ar putea arunca in luptă un plus de entuziasm, după o 
atit de lungă absentă și după destule tentative care au apro
piat-o, intr-o măsură mai mare decit echipa suceveană, de 
aerul primei ligi.

Per total, deci, ar fi un mic plus — e adevărat, unul foarte 
mic —, dar un plus care ar putea să crească ca urmare a in
ventivității lui Hașoti. un antrenor la care se simte — de ase
menea — dorul de „A", și mai ales a sobrietății lui Angelo Ni- 
culescu, ale cărui sfaturi pot fi o reală trambulină pentru ela
nul sibienilor.

Divizia B. 
făcut saltul spre „A“ se cunosc.

un
un

nu

Oe ar fi
Iubitorii . . „.... ......_.................... ......... .......

moment al fotbalului nostru Este vorbă de'atitudinea ”fa’tă de 
competiția insăși.

Pînă acum, destule echipe promovate au pornit cu ideea pre
concepută că acel 0—0 de început merită să fie apărat cu cer
bicie. grafia tabelei in primul minut fiind un argument in fa
voarea unui... punct.

Dacă echipele nou promovate vor porni cu ideea apărării 
punctului de pe tabela inițială de marcaj, atunci e sigur că 
ele nu vor aduce doza de elan care se așteaptă de la echipele 
care au visat timp de 34 de etape Divizia A.

Sigur că echipele nou promovate vor invoca faptul că două 
dintre promovatele anului trecut au căzut acum în „B“. (Este t 
vorba de Politehnica Timișoara și Suceava) Dar iată că toc- } 
mai această mențiune este indirect o pledoarie in favoarea... 1 
curajului Pentru că singura echipă promovată care s-a men
ținut in prima divizie a fost o echipă care a manifestat mai 
mult curaj, cu orice risc, și a ajuns la liman după destule 
jocuri spectaculoase Este vorba de A.S A. Tg. Mureș.

Așadar, curaj ! Noii veniți vor putea să contribuie la învio
rarea campionatului primei divizii printr-un plus de curaj, 
printr-un joc mai deschis Mai mult risc este o veche doleanță 
a competiției noastre la virf. Prospețimea celor trei echipe nou 
venite ar putea și trebuie să aducă o mai mare doză de oxi
gen in atmosfera deseori lincedă a competiției nr. 1.

de reținut in tabăra echipelor promovate 7 
fotbalului le acordă un credit important in actualul

loon CHIRILA

ISorin SATMARI
e-

innicolau surprins pe peliculă la puține mi- 
disvii ultimul meci din Div. B.F
» în Divizia A de handbal masculin

I
I

L SINNICOLAU MARE
I

VICTORIA MATURITĂȚII
Metalul București — Jiul Petroșani 1—5 (1—3)

Confruntare între două 
chipe afectate de nereușita
din acest campionat: Metalul 
București (echipa din Pante- 
limon, cîndva o pepinieră a 
fotbalului bucureștean) a pă
răsit (după numai un an de 
la revenire) eșalonul secund, 
iar Jiul Petroșani, deși in fi
nal a ocupat locul secund. în
cearcă un sentiment de insa
tisfacție deoareoe iși propuse
se revenirea In primul eșalon. 
In ciuda scorului-fluviu (5—1) 
cu care s-a încheiat partida în 
favoarea Jiului, meciul a fost 
destul de animat. Bueureștenii 
au deschis primii scorul (DU
MITRACHE, min. 13), au avut 
apoi, după egalarea reușită de 
oaspeți (FLORESCU min. 16), 
o mare ocazie de a prelua 
din nou conducerea, ratată de 
Stoian, după care au gafat în 
apărare la golul doi al mine
rilor, înscris de LASCONI 
(min. 23). Pînă la pauză, pe- 
troșenenii vor mai Înscrie un 
nou gol, prin BALTARU (min. 
43).

La reluare, Jiul iși... revar
să în continuare atacurile spre 
poarta bucureșteană și, după

ce Petre (min. 52) ratează din 
poziție favorabilă, pe contra
atac oaspeții obțin o lovitură 
de la 11 m (min. 56). dar ti- 
nărul goal-keeper bucureș
tean Gabriel Șerban se remar
că, apărînd penaltyul executat 
de BĂLTARU. Acesta iși va 
răscumpăra greșeala în min. 
75, eind va înscrie cu un șut 
frumos, iar căpitanul Jiului, 
LASCONI, va stabili scorul fi
nal în min. 84, cu un șut în
șelător, sus, la vinclu. O vic
torie facilă a 
pra tinereții.

Arbitrul V. 
condus bine.

METALUL:
Vlad, 
(min. ______
NIȚĂ, Nica (min. 
Stoian, I. Șerban 
HACI, Badea.

JIUL: Boitor 
36 Tudorache), 
lan, STANA —

maturității asu-

Antohi (Iași) a

G. ȘERBAN
Costache,

19 Nenciu),
Dumitrache 
Dolcan — 
48 Petre), 
- POMO-

UN DISPUTAT MECI AL TINEREȚII
I.C.I.M. Brașov - Meconică Fino București 3-1 (1-1)

Conturile finale, pentru e- 
chipa brașoveană, fiind îna
intea ultimei etape înche
iate, tînărul și ambițiosul ei 
antrenor, Paul Enache, a 

să înceapă această 
întîlnire a sezonu-

asculine de 
evolua în 
numără și 

iu Mare, 
ir^ambiți-

a 
romisiunea) 
a intra In 
handbalului 
ul campio- 
iupă o e- 
în „B“ ‘ 
puncte 
de 46 
Arad, 
Mare

. Va fi a 
ă In Divi- 
Politehnica 
tea noastră 
handbaliș 

iu Mare se 
;ă pe care 
ilveleie a- 
ițul Timiș, 
o formație

1 B, Auto- 
ca și două 
, AEM și E- 
din Timl-

1n-
pe 
ale 
Co

îșl

1973, for- 
Sînnicolau 
ampionatul 
>85, cînd a 
ul secund.

Este, așa cum se vede și in 
fotografie, o echipă tînără, cu 
media de vîrstă în jur de 24 
de ani, medie influențată de 
4 jucători: unul de 35. unul 
de 28 și doi de 27.

Desigur, meritul calificării 
în Divizia A este al jucătorilor 
și antrenorilor (la conducerea 
tehnică funcționează de mai 
multă vreme prof. Victor 
Țîmpu, care a șl jucat în for
mație), pentru că au pregătit 
cu sîrguință fiecare partidă, 
au luptat pentru fiecare re
zultat, din 22 de meciuri sus
ținute cîștigînd 14, pierzînd li
nul singur și realizînd 7 ega- 
luri. o situație mai rar tntîl- 
nită într-un clasament.

Dar la temelia acestei califi
cări se află condițiile excelen
te create de organele locale de 
partid și de stat, tntre care 
splendida sală de 40X20 și tri
buna cu circa 1200 de locuri, 
preocuparea atentă și compe
tentă a consiliului asociației 
(președinte, Beniamin Cara
mele) și secției de handbal 
(președinte, Eduard Heim), ca 
și sprijinul numeroșilor iubi
tori ai handbalului din oraș și 
din împrejurimi. (M. C.).

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

— Dianu (min. 
Sedecaru, Bă- 

__ . ______ Ceacusta (min. 
80 Stoinescu), BĂLTARU, TI- 
MOFTE, Florescu — Morome- 
te. LASCONI.

Aurel PĂPĂDIE
NAȘTE IȘI SALVEAZĂ ECHIPA...

Electramuceș Tg. Mureș - Autobuzul 2—1 (2-0)
Meci cu miză deosebită — a 

fi sau a nu fi în Divizia B — 
duminică la Tg. Mureș, 
jucat deschis, cursiv, 
culos. Un meci in care jucă
torii ambelor formații au dat 
totul și, spre lauda lor, în
tr-un fair-play desăvîrșit. 
Gazdele aveau doar alternati
va victoriei, in timp ee oaspeții 
aveau și varianta rezultatului 
egal. Cei care incep mai bine 
jocul sint bueureștenii și in 
minutele 8 (Mulțescu execută 
impecabil o lovitură liberă de 
la 18 m) și 19 (Dochia, singur 
eu portarul), Naște iși salvea
ză echipa de la goluri imi
nente. Mureșenii iți revin, în
cep să scape de tracul care îi 
apăsa și, in min. 36. deschid 
scorul: Szakaci eentrează per
fect de pe partea stingă și 
KONCZ reia, imparabil, eu 
capul, la vinclu. După numai 
trei minute, la o nouă acțiune 
cursivă și spectaculoasă, Ursv 
trimite un balon in adincime, 
pentru STOICĂ. eare, eu • 
fentă vicleană, scapă de M. 
Grigore și, de ia 10 m, trimite 
balonul in plasă: 2—0. In re
plică, bueureștenii joacă pe 
cartea atacului, dar în minu
tele 35, 44 (Dochia) șl 42 (Ploa
ie) nu-1 pot învinge pe Naște, 
care apără uluitor. Imediat 
după pauză (min. 46). Sălă-

S-a
specta-

gean ratează desprindeiea pe 
tabelă, trăgând în portar de M 
numai 8 m, iar Nicolae (min. 
50) șutează năpraznic de la 
16 m și Naște reține, jos, la 
colț. Urmează alte ocazii de 
gol la cele două porți din faze 
frumos construite, și in min. 
77 PIRVU reduce din handi
cap, șutind plasat de Ia 19 m. 
Urmează 13 minute de fotbal 
de clasă; cei oare vor îi mai 
aproape de gol sint mureșenii 
(min. 83), eind Marton, de la 
cițiva metri, nu poate intro
duce balonul in poartă. O vic
torie muncită și meritată a 
gazdelor, după un joc deose
bit de curat ți spectaculos.

Arbitrul Cr. Teodoreseu (Bu
zău) a condus bine.

ELECTROMUREȘ : NAȘTE
- Marton, KONCZ, URSU, 
Gall — SZAKACI, STOICA, 
Gîngu (min. TO Vass) — Var
ga, Rîtea, SALAGEAN (min 
86 Lechințan).

AUTOBUZUL: Ene —
Avram, Rada, M. GRIGORE, 
Dițu — ROȘU, Țone jnin. 54 
Pîrvu). MULȚESCU — DO- 
CHIA, PLOAIE, Nicolae (mln. 
75 Iordache)

Pavel PEANA

decis 
ultimă 
lui cu 9 jucători în vînstă de 
19—23
tați, ce-i drept, însă „necopți". 
deocamdată, pentru Divizia 
B. Ceea ce a făcut ca mare
le efort depus de ei (bine sus
ținut de experimentații Pa- 
naschiv, Manciu — în spe
cial — și Ghileanu) să se con
cretizeze în 
bimații. dar 
decît de trei 
poarta bine _ ____
tînăr în vîrstă de 20 ani. Bog
dan Stănescu : în min. 13, 
brașovenii deschid scorul : 
Manciu, execută un corner 
de pe partea stingă, Bertea
nu trimite balonul, cu capul, 
în „transversală", acesta re
vine în careu și C. SEITZ ii 

al dol- 
avea să 

de GHILEANU, 
printr-un frumos 

dar eare, în
,șters" piciorul 
in fine, In 

marchează 
prin ti-
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• Hore-
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4DMINISTRAJIA Ot SUI LfllO-PmOSPORI INFORMEAZĂ
tn atenfla particinanților la 

PRONOSPORT 1
Pe parcursul întreruperii sezo

nului fotbalistic intern și inter
național, pînă la reluarea cam
pionatelor românesc șl italian, 
începînd de duminică, 3 Iulie, 
pînă duminică, 14 august. Inclu

siv, Administrația de Stat Loto- 
Pronosport nu va organiza con
cursuri Pronosport.

Cv convingerea că această 
scurtă „pauză** nu va afecta cu 
nimic interesul pronosportiștllor 
față le sistemul preferat, U in
vităm să participe la toate ac-

țiunlle organizate in această pe
rioadă la celelalte sisteme de joc.

Tuturor, le urăm SUCCES I
• Trimestrul care este pe cale 

de a începe debutează cu o nouă 
acțiune îndrăgită de marea masă 
a p .rtlcipanților. Este vorba de 
TRAGEREA LOTO 2 ce va avea 
loc duminică, 3 iulie, clnd se pot 
obține cîștiguri șl pentru numai 
3 numere I
• Nu uitați nici de tragerea o- 

blsnuită PRONOEXPRES a săp- 
tămînii. la care NUMAI ASTAZI 
vă mai puteți juca numerele fa
vorite I

• CIȘTIGUBILE TRAGERII 
MULTIPLE PRONOEXPRES 
OLIMPIC DIN 1» IUNIE 1988. 
FAZA I : cat. 1 : 2 variante 
25% a 33.971 lei { cat. 2 :
1 100% a 17 531 lei șl 1 25% 
a 4 383 lei ; cat. 3 : 3,50 a
2 307 lei ; cat. 4 : 49,25 a 445
lei ; cat. 5 : 70 a 313 lei ; 
cat. X : 89 a 246 lei ; cat. Z : 
1.357,25 a 100 lei. FAZA a II-a: 
cat. A : 1 variantă 25% — au
toturism .Dacia 1300 * (70 000
lei) ; cat. B : 7 25% a 10.340 
lei, sau, la alegere, o excursie

de 2 locuri în R. D. Germa
nă șl diferența in numerar ; 
cat. C : 21,75 a 3.354 lei ; cat. 
D : 59.75 a 1 221 lei ; cat. E : 
163,75 a 445 lei ; cat. F : 143 
a 510 lei ; cat. G : 3 707 a 100 
lei. Cîștigurile a cîte 33.971 lei 
de la faza I au fost obți
nute de BOKOR JOZSEF din 
Odorheiu Secuiesc șl GEA- 
PANA ION din Timișoara, iar 
autoturismul „Dacia 1300“ 
(70 000 lei) a revenit partici
pantului GODJA GRIGORE 
din București.

SELECȚIE LA C.S.!
CLUBUL SPORTIV ȘCO

LAR NR. I DIN CAPITA
LA organizează in zilele de 
29 șl 30 iunie a.c., tntre o- 
rele 9—12, pe terenul „Biru
ința” (din cartierul Dămă- 
roaia la căpătui tramvaiului

nărul mijlocaș GHEORGHE, 
acesta șutind plasat de la 
17—18 m. în rest, multă risipă 
de energie și 5 
intervenții ale lui 
nescu. la șuturile lui Gheorghe 
(min. 5) și Ghileanu (min. 56), 
la „capul" ' ’ ~ ~ "

Și 
ale

Și
Mecanică Fină a aliniat 
întinerit, oare a plă- 

rîndu-i, prin efortul de- 
prin tăioasele contra- 

purtate.
„veteranul"

frumoase
B. Stă-

la
(min. 12) 
frontale 
(min. 62) 
86). _ " 
un 
cut, 
pus 
atacuri 
prin 
(care, de altfel, a șl 
min. 23, la capătul 
menea acțiuni) și 
nărui Pîslaru.

Arbitrul A. Grama (Bis
trița) a condus bine.

I.C.I.M. : Paraschiv —
CYORFFI Rizea. Lungu, 
MANCIjJ — EREMIA, GHEOR
GHE, Curigan (min. 30 GHI
LEANU) — Berteanu, C. Seitz, 
Drăgan (min. 46 Chioneanu).

MECANICA FINĂ : B. STĂ- 
NESCU — Lică, BIVOLARU, 
DUMITRA. Zamfir eseu — 
Manea, M. Stănescu (min. 
56 Constantinovici). Cărun
tei, Matei (min. 65 Hîrdftu) 
— DRAGNE, Pîslaru.

Paul ZAHARIA
CU TOATA OPOZIȚIA PORTARULUI

Sportul Muncitoresc Caracal — C.S. Tîrgoviște 3—1 (1—0) 
avansate pozițiile. După bara 
lui Stan din min. 49, BARBU- 
LESCU reușește desprinderea 
(min. 53), după un „un-dol" 
foarte rapid cu Pătru. Iureșul 
gazdelor se materializează pi 
în min. 69, prin golul M
STAN, după o fază inteligent 
lucrată pe partea stingă da
Bărbulescu, La acest scor, gaz
dele, mulțumite, opresc „mo
toarele", permițind tîrgoviște- 
nilor să echilibreze jocul ți 
să reducă din handicap prin 
PREDA (min. 85), eare. cu an 
șut puternic, il învinge pe 
Mincă.

A arbitrat foarte bine L 
Donciu (Petroșani).

SPORTUL MUNCITORESC: 
Mincă — Mogoșanu (min. M 
M. Roșea), FLOR1CEL. V. 
Roșea, Crețu — Pătru, POPA, 
ANTON — Moraru (min. M 
Stan), Bărbulescu, NAU1U

C.S. TÎRGOVIȘTE; MÎN- 
DRILA — Niculescu. BADEA, 
Ghergu. Ștefan (min. 12 PRE
DA) — Tudor, PUȘCAȘ (mln. 
63 Vișan), Călin, Răducanu — 
Dumitrescu, Tirehineci.

Florin SANDU

ani. Jucători talen-

frumoase com- 
să nu găsească 

ori drumul spre 
apărată de un

expediază in plasă ; 
le* rol al gazdelor 
fie înscris 
în min. 55, 
șut de la 20 m, 
drumul său, a „i 
lui Bivolaru ;

min. 79, I.C.I.M. 
ultimul său gol,

Conectați la importanța a- 
cestei partide, peste 8 000 de 
spectatori și-au Încurajat e- 
ehipa favorită, Sportul Mun
citoresc Caracal, in întilnirea 
cu C.S. Tîrgoviște. Mobilizate 
de victoria din etapa trecută 
de la Mediaș, gazdele Încep 
bine jocul, eu atacuri direcțio
nale pe poarta excelentului 
Mindrilă, care, timp de aproa
pe o repriză, a făcut ca ta
bela de marcaj să rămrnă ne
modificată, ei apărînd șuturile 
lui Moraru (min. 10), Anton 
(min. 12 și 23), Patru (min. 
25), Năuiu (min. 31) fi mai 
ales cele ale lui Popa și Băr- 
bulescu, extrem de violente 
din interiorul careuiui (min. 
40 și 43). De partea cealaltă, 
C.S. Tîrgoviște a făcut un joc 
bun de apărare și a contraata
cat sporadic. este adevărat, 
dar deosebit de periculos. In 
min. 44, Insă, la o acțiune de 
atac a lui Moraru, Ghergu H 
faultează în careu șl arbitrul, 
pe fază, dictează penalty, pe 
eare îl transformă cu precizie 
ANTON.

Descătușate după înscrierea 
acestui gol, gazdele Iși mențin

TURNEU INTERNAȚIONAL
Sâptămîina trecută s-au des

fășurat (pe stadionul Municipal) 
jocurile unui interesant txrmeu 
internațional de juniori, la care 
au participat echipele Univer
sitatea Craiova, Victoria Bucu
rești, U.S. Montemaria Roma și 
F.C.M. Brașov (organizatoarea

i. 1 BUCUREȘTI

24 și autobuzului 331) o se
lecție la fotbal pentru por
tari șl jucători de ctmp.

Se primesc copil din 
București și din provincie 
(clubul dispune de internat), 
născuți in perioada 1 august 
1974 — 31 decembrie 1980.

Si 
Iot 
la 
Si

lui C. Seitz 
la incursiunile 
lui Ghileanu 

Berteanu (mln.

în special. 
DRAGNK 
marcat, in 
unei ase- 
prin ti-

DE JUNIORI LA DRA$0I

întrecerii), toate eu cîte două 
echipe.

La categoria a II-a, ordinea 
finală a fost: 1. F.C.M. Bra
șov (3—2 cu Univ. Craiova, 
2—0 cu Montemaria și 5—2 cu 
Victoria)2. Univ. Craiova 
(10—0 cu Victoria, 2—0 cu Mon- 
temaria) ; 3. Montemaria (4—0 
cu Victoria).

La categoria I, victoria a 
revenit echipei Universitatea 
Craiova, urmată de F.C.M. 
Brașov și Montemaria.

Printre jucătorii premiați 
s-au numărat portarul Cernica 
(F.C.M. Brașov) șl jucătorii de 
câmp Latansi (Roma) și golge- 
terii Gane și Carabaș (ambii 
de la Univ. Craiova). (O. 
GRUIA—coresp.).



ATLETE ROMÂNE ÎNVINGĂTOARE LA SOFIA
SOFIA, 27 (Agerpres). — în 

cadrul concursului international 
de atletism de la Sofia, sporti
va română Daniela Costian a 
cîștigat proba de aruncarea dis
cului, cu performanța de 70,60 
m. Alte două succese pentru cu
lorile sportive românești au fost 
obținute de Vali loncscu, cla
sată pe primul loc la săritrua 
în lungime, cu 7,03 m șl Iolan- 
da Oanță, învingătoare în cursa 
de 400 m cu timpul de 50,81.

ACTUALITATEA ATLETICĂ

• Cu prilejul unui concurs 
desfășurat la San Diego (Cali
fornia), atleta americană Flo
rence Griffith a realizat cea 
mai bună performanță mondială 
a anului în proba de 100 m, 
cu timpul de 10,89, iar coechi
piera sa Jackie Joyner a câș
tigat proba de săritură în lun
gime, cu 7,39 m.

Alte rezultate: aruncarea 
greutății: Ramona Pagei 20,18 
m (nou record al S.U.A.) ; 1 000 
m masculin: Joaquim Cruz 
(Brazilia) 2:17,76 ; 110 m garduri: 
Roger Kingdom (S.U.A.) 13,17.
• Atletul englez Mike Bishop 

a terminat învingător în cursa 
internațională de la Chateau- 
roiux (Franța), fiind cronome
trat pe distanța de 20 km cu

SUCCES AL POPICARILOR DE LA HIDROMECANICA
Echipa feminină de popice 

Hidromecanica din Brașov a 
susținut, pe arena proprie, un 
meci amical cu formația B.S.G. 
Carl Zeiss Jena, campioana 
R. D. Germane. La capătul li
nei partide de un ridicat ni
vel tehnio brașovencele și-au 
îmbogățit palmaresul cu a

„INTERNAȚIONALELE" DE PENTATLON MODERN
(Urmare din vaa. 1)

în acest context, reprezen
tanții noștri nu s-au aflat în 
vîrf de formă, ei avînd com- 
Sortări oscilante de la un tur 

i altul, spre locurile din față 
urcînd doar Lucian Țintea și 
Cornel Isac, ceilalți, cu deose
bire Dragoș Pătrui si Marian 
Gheorghe, lăsînd să le scape 
pTintre degete victorii ce le 
stăteau la îndemînă și, impli
cit, posibilitatea acumulării 
unui punctaj cu mult superior. 
Drept urmare, cum fiecare 
victorie înseamnă un pas mare 
înainte și un evident „balast" 
pentru adversar, ei s-au vă
zut depășiți în clasamente, 
atât la echipe, cît și la indivi
dual. Dacă în ansamblu, senio
rii s-au dovedit mai omogeni 
— L. Țintea 21 v.2 D. Pătrui. 
M. Gheorghe 19 v —, între 
componenții formației de ju
niori a existat un neașteptat 
decalaj, Bogdan Vladu, în spe
cial, și Laurențiu Mosor negă- 
sindu-și cadența nici in aceas

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
AUTOMOBILISM • După trei 

etape, in competiția internațio
nală „Raliul Olympus", ce se 
desfășoară în S.U.A., continuă să 
conducă pilotul italian Massimo 
Biasion, pe o mașină „Lancia 
Integrale". II urmează in clasa
mentul general compatriotul său 
Alessandro Fiorio („Lancia Inte
grale") la 3:25 și americanul John 
Buffu t,Audi Quattro") la 10:59.

BASCHET • Intr-un meci In
ternațional amical masculin, dis
putat la Heidelberg, selecționata 
R, F. Germania a întrecut cu 
scorul de 97—68 (50—30) formația 
Elveției.

BOX a In meci pentru titlul 
mondial la categoria superpană 
(versiunea WBC), pugilistul 
ghanez Azumah Nelson l-a în
vins prin k.o. tehnic, în repriza 
a 9-a, pe americanul Lupe Sua
rez. Meciul s-a disputat la Atlan
tic City (New Jersey).

CICLISM • Campionatul Fran
ței în proba de fond, desfășurat 
Ia St. Etienne, a fost cîștigat de 
rutierul Eric Cartioux, înregis
trat pe distanța de 258 km cu 
timpul de 6.38:53. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Marc Madiot 
la 21 s și Gilbert Duclos Lassalle 
la 14 s.

ÎNOT • In concursul de la 
Perpignan (Franța), înotătorul 
sovietic Ghenadl Prigoda a ter
minat învingător în proba de tOO 
m liber cu timpul de 50,71, ta 
timp ce June Croft (Anglia) s-a

Alte rezultate : feminin : să
ritura in înălțime : Silvia Cos
ta (Cuba) 2,01 m . 100 m gar
duri : Iordanka Donkova (Bul
garia) 12,47, 100 m. Marina Ji- 
rova (U.R.S.S.) 11.10, 1 500 m : 
Nikolinia Stereva (Bulgaria) 
4:20,71 ; masculin : 400 m gar
duri : Tomov (Bulgaria) 48,34 ; 
110 m garduri: Vale (Cuba) 
13,75 ; aruncarea greutății : To
dorov (Bulgaria) 20,60 m ; triplu- 
salt Markov (Bulgaria) 16,88.

timpul de 59:58. L-au urmat 
Kdszegi (Ungaria) 1.01:19 și 
Khalil (Algeria) 1.01:39.
• La Rostock, în cadrul cam

pionatelor R.D. Germane, Sa
bine Busch a stabilit cea mai 
bună performanță mondială a 
sezonului în proba feminină de 
400 m garduri, cu timpul de 
54,11.

Alte rezultate : feminin: a- 
runcarea suliței: Petra Felke 
73,86 m ; 100 m : Marlies Gdhr 
11,07 ; săritura în lungime : Hei
ke Drechsler 7,20 m; 800 m: 
Christine Wachtel 1:58,29 ; a- 
runcarea greutății: Kathrin 
Meineke 21,06 m ; masculin : 
100 m : Sven Matthes 10,19 ; 
400 nri garduri : Uwe Acker
mann 50,15.

nouă victorie internațională, 
cîștigînd cu 2 472—2 335 (4,5— 
1,5). Cele mai eficace au fost 
Mariana Constantin — 441 și 
Viorica Botezatu — 433 de la 
gazde, respectiv Edda Schu
mann — 431. (Carol GRUIA 
coresp.).

tă a doua probă, ei reușind 
victorii frumoase și spectacu
loase la România sen. (6—3), 
Polonia (3—4), Bulgaria (6—3), 
dar pierzînd, uneori ușor, la 
Grecia (4—5), Egipt (4—5), Ita
lia (2—7). în același timp, se
niorii. depășiți de juniorii noș
tri, de polonezi (3—8) și itali
eni (4—5), au cîștigat întîlni- 
rile eu Grecia, Egipt și Cana
da (6—3), Bulgaria (5—4), 
România III (8—1), din păcate 
în vizibilă descendență pe ul
tima parte a programului.

Dintre celelalte rezultate no
tăm : Egipt — Polonia 6—3, (!), 
Egipt — Canada 5—4, Grecia — 
U.R.S.S. 5—4, Polonia — Italia 
7—2, Egipt — Italia 6—3 (I),
Bulgaria — Canada 5—4, Româ
nia III — Egipt 5—4, U.R.S.S.— 
Italia 5—4, Italia — Bulgaria 
7—2.

Iată, de ce, cea de a treia 
probă a competiției — tirul — 
se anunță importantă, avînd în 
vedere că departajările sînt 
încă minime, ceea ce înseamnă 
că sînt posibile noi modificări 
in clasamente.

situat pe primul loc în proba 
similară feminină cu 57,84 • Des
fășurat la Graz, meciul interna
țional dintre echipele Austriei și 
Greciei s-a Încheiat cu scorul ge
neral de 204,5—177,5 p în favoa
rea gazdelor. In proba masculi
nă de 50 m liber a cîștigat aus
triacul Markus Optarll, cu tim
pul de 24,84, iar în proba femi
nină de 100 m fluture pe primul 
loe s-a situat Elsa Nikolaidou 
(Grecia) 1:04,81.

RUGBY • In continuarea tur
neului pe care-1 întreprinde în 
Australia, echipa Noii Zeelande a 
evoluat la Brisbane în compania 
selecționatei secunde a țăril-gaz- 
dă. Rugbyștii neozeelandezi au 
obținut victoria cu scorul de 
28—4 (10—4), avîndu-1 ca principal
realizator pe John Gallagher, 
care a înscris 16 p (un eseu, 
două lovituri de pedeapsă și trei 
transformări).

TENIS • Turneul de la Cler
mont Ferrand (Franța) a fost 
cîștigat de jucătorul Uruguayan 
Marcelo Filipini, care l-a învins 
în finală cu 6—2, 7—6 pe argen
tinianul Marcelo Inguaramo.

VOLEI • Turneul disputat în 
diferite orașe argentiniene s-a 
încheiat cu victoria Argentinei, 
care a Întrecut, ta meciul deci
siv, cu scorul de 3—1 (15—2,
18—14, 10—15, 15—11) echipa
Olandei. In partida pentru locu
rile 3—i, reprezentativa Braziliei 
a dispus cu 3—2 (10—15, 14—16, 
15—13. 15—12, 15—13) de formația 
Bulgariei.
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va fi pentru rugbyști mai bo
gat ca în alți ani. Simpla enu
merare a meciurilor interțări 
întărește afirmația noastră. Ia
tă ordinea partidelor din ca 
lendarul oficial: U.R.S.S, — 
România (C.E. — 23 octonbrie 
la Alma Ata) ; România — 
Franța (C.E. — 26 noiembrie, 
la București) ; Țara Galilor — 
România (amical — 10 decem
brie, la Cardiff) ; România — 
Italia (C.E. — 16 aprilie 1989, 
la București) ; România — An
glia (amical — 13 mai, Ia Bucu
rești) j Spania — România 
(C.E. — 21 mai, la Madrid). 
Turneul internațional FIRA al 
juniorilor (echivalent cu un 
campionat european) va avea 
loc In martie 1989 în Portu
galia. Anul acesta selecționate 
ale țării noastre vor mal par
ticipa la Turneul Prietenia 
(juniorii) între 16—22 august 
la Gabrovo — Bulgaria și la 
Turneul internațional din 
U.R.S.S. (echipa de tineret) 
între 17 și 25 septembrie ta
Moscova.

CLASAMENTUL PROBEI : 
scrimă — individual: 1. D.
Godziak (Polonia) 1031 p (26 v),
2. D. Kondrat (Polonia) 1031 p 
(26 V), 3. I. Mustafa (Egipt) 
969 p (24 v), 4-5. L. Țintea 
(România sein.), N. Arghirov 
(Bulgaria) 876 p (21 v), 6-8. C. 
Isac (România j.), V. Klincâa- 
rov (Bulgaria), R. Lohișvili 
(U.R.S.S.) 845 p (20 v) ; echipe 
r- 1. Polonia 2845 p, 2. Italia 
2628 p, 3-4 România sen., Egipt 
2504 p, 5. U.R.S.S. 2319 p, 6. 
Bulgaria 2256 p, 7. România j. 
2194 p, 8. România III 1822 p.

CLASAMENT GENERAL (că
lărie, scrimă) — individual : 1. 
D. Kondrat 2131 p, 2. I. Sus- 
zczynsky (Polonia ind.) 2000 p,
3. I. Mustafa (Egipt) 1989 p, 4. 
F. Bovenzi (Italia) 1977 p, 5. 
N. Arghirov (Bulgaria) 1976 p, 
6. L. Țintea (România sen.) 
1976 p... 8. C. Isac (România j.) 
1945 p ... 11. D. Pătrui (Româ
nia sen.) 1914 p... 13. A. Mi- 
hăescu .(România ind.) 1854 p, 
14. M. Gheorghe (România sen.) 
1846 p.

Astăzi, de Ia ora 9, la Poli
gonul Tunari, are loc cea de a 
treia probă a competiției — 
tirul.

Ce/e dinții comentarii după „E.uro ’88"

PRIMA MARE VICTORIE A „PORTOCALIILOR"
Așadar, cei de al 8-lea „mara

ton" fotbalistic continental s-a 
Încheiat slmbătă după-amiază, pe 
Stadionul Olimpic din MUnchen, 
cu victoria reprezentativei Olan
dei, Învingătoare cu 2—0 (1—0) In 
fața celei a Uniunii Sovietice.

A fost, dacă ne referim strict 
la finală, o izbîndă meritată. în 
unanimitate, comentatorii au 
subliniat acest aspect, superiori
tatea „portocaliilor" fiind re
cunoscută, cu sportivitate, și 
de conducerea tehnică a forma
ției sovietice, inclusiv de antre
norul Valeri Lobanovski, cel a- 
ttt de calm ptaă atunci șl aut 
de zbuciumat pe durata ultimu
lui act I Necomplexată de acel 
0—1 din grupă, echipa lui Rtatis 
Michels a abordat finala la ni
velul maxim al posibilităților, 
reușind chiar (după multe opi
nii) cel mal bun meci de la 
„Euro ’88". Ea și-a impus, trep
tat, punctul de vedere și goluri
le marcate de Gullit șl Van Bas- 
ten au apărut, în acest context, 
ca logice. Astfel, „milanezii" (re
amintim că Gullit și Van Hasten 
evoluează în Italia, la A. C. Mi
lan) și-au adus o contribuție de
cisivă la obținerea unei victorii 
pe care Michels o așteaptă de... 
14 ani, de cînd băieții iul (nu
miți pe atunci Cruyff, Neeskens, 
Kroi etc) au ratat, pe același sta

REPREZENTATIVA FEMININĂ DE HANDBAL 
CiȘTIGĂTOARE A TURNEULUI DE LA BURGAS

SOFIA, 27 (Agerpres). — 
Turneul internațional femi
nin de handbal de la Burgas 
s-a încheiat cu victoria se
lecționatei României. urma
tă în clasamentul final de e- 
chipele R. D. Germane. Iugo
slaviei, Bulgariei, Poloniei și 
U.R.S.S. (tineret). în ulti
mele două meciuri susți

VICTORII AR ÎNOTĂTORILOR NOȘTRI IA POLONIA
Sportivii noștri au obținut 

alte victorii ta cadrul triun
ghiularului de înot Ceho
slovacia — Polonia — România, 
care a avut loc la Wroclaw. 
Astfel, băimăreanca Stela Pura 
și-a mărit la cinci numărul 
curselor câștigate, ea clasîndu- 
se prima si la 200 m fluture, cu 
2:12,75 și 800 m liber — 8:42,34. 
Triplă învingătoare a terminat 
o altă maramureșeancă, Noemi 
Lung, care s-a impus în pro
bele de mixt, cu 2:19,08, res
pectiv 4:48,25, și la 400 m liber 
— 4:17,72. Brăiteanca Alexan

KSiSM LINIA DE SOSIRE...
A spune despre Ferrari, see 

și enunțiativ, doar că este o 
marcă de automobile, ar în
semna să simplificăm mult lu
crurile. Ferrari înseamnă 
Stradivarius, dacă vom cău
ta un termen de comparație... 
printre viori, sau Pierre Car
din in industria confecțiilor. 
Ferrari este un om care, a- 
plecat in permanență asupra 
produsului muncii sale, cău
tând șl întrebîndu-se mereu 
cum poate să-1 facă mal bun 
și mal frumos, a devenit o 
firmă, O firmă de mare re
zonanță, cu prestigiu neștir
bit în ani și ani de activita
te, aeordind aceeași atenție 
lansării pe piață a motorului 
turbo de ultimă concepție, dar 
șl celui mal neînsemnat șu
rub care-1 va fixa pe șasiu. 
Așa că nu vom putea consi
dera drept întîmplătoare cele 
8 victorii obținute de mașina 
italiană în Campionatele Mon
diale de Formula 1 (record 
absolut) șl nici faptul că, la 
mașini de serie, firma cîștigă 
o „medalie de bronz", deci 
locul al treilea după Ford șl 
Volkswagen, la capitolul vîn- 
zărllor pe piața mondială.

Anul acesta când Enzo Fe
rrari a împlinit 90 de 
ani a făcut un gest ce a 
produs stupoare în lumea au
tomobilului 5 și-a convocat re
cent Consiliul de conducere, 
anunțtndu-1 că „de astăzi, din 
această clipă“, excluzind deci

dion, finala C.M. 1974 ! Cu 5 go
luri, Van Basten a devenit, iată, 
ba încă detașat, „puncherul" nu
mărul 1 al Campionatului Euro
pean. ta vreme ce Gullit, redes
coperind drumul spre gol, a mal 
atenuat din observațiile făcute, 
ptaă la finală, pe marginea pres
tațiilor sale, pe cit de generoase 
(ta slujba echipei șl ps tot tere
nul I), pe atât de șterse la capi
tolul „impresiei artistice”, singu
ra capabilă să ridice un jucător 
1* cota de „purtător de cuvtat". 
S-a reținut insă, pe deplin justi
ficat, ca A îndrăznim o părere, 
că .mijlocul" olandez, întărit me
reu ou Ronald Koeman și Rljka- 
ard, a hotărît soarta partidei. 
Alei, ea A fim corecți, Loba
novski ar avea de invocat o cir
cumstanță atenuantă, in ideea ta 
care, neputtndu-1 folosi pe „cen
tralul" Kuznețov (suspendat pen
tru eumul de cartonașe), el l-a 
încredințat puternicului Mihaili- 
cenko (una «Un revelațiile com
petiției) o misiune mai pruden
tă, cerîndu-i să supravegheze 
mai îndeaproape apărarea. Fără 
acest „piston", atacul sovietic n-a 
mal avut consistența probată 
ptaă atunci. Ba mal mult. Dacă 
nu exagerăm, senzația generală 
a fost că, și dacă nefericitul Be
lanov (o bară șl un 11 metri 
ratat) ar fi transformat penaltvul 

nute handbalistele române 
au întrecut cu scorul de 25—24 
formația R. D. Germane și 
au dispus cu 26—19 de se
lecționata de tineret a U.R.S.S, 
Alte rezultate : Bulgaria — 
Iugoslavia 29—25 ; Iugoslavia 
— R. D. Germană 32—27 ; 
Bulgaria — Polonia 22.—22 

drina Croitoru a cîștigat 100 
m spate — 1:06,75, băimăreanca 
Andreea Sighiarto 200 m spate
— 2:20,13, dinamovis'tui bucu- 
reștean Ionuț Mu.șat 50 m liber
— 23,95, iar cvartetul Noemi 
Lung, Corina Dumitru, Carmen 
Bodiu și Stela Pura — între
cerea ștafetelor de 4X200 m li
ber, cu 8:34,76.

Printre fruntași s-au mai nu
mărat Diana Ureche, Carmen 
Georgescu, Corina Dumitru, 
Carmen Bodiu, Romeo Macovei, 
Cristain Ponta, clasați pe locu
rile 2 sau 3 ta diferite probe.

varianta parlamentarilor, fir
ma Fiat va prelua 90 la sută 
din acțiunile Ferrari t Unul 
partener pe oare, dacă accep
tați jocul de cuvinte, l-a... 
în-FIAT încă din 1972, acor- 
dlndu-1 de atunci o treime din 
drepturi șl obligații, Enzo 
Ferrari l-a trecut acum, după 
cum se vede, aproape întrea
ga putere. Explicații supli
mentare, răspunsuri la între
bările ziariștilor 1 Nimic din 
toate acestea 1

Același consiliu de condu
cere a fost înștiințat, însă, că 
„cele 10 la sută acțiuni răma
se cu antetul Ferrari pe ele, 
vor fl folosite în sectorul de 
competiții", mal exact pentru 
punerea la punct a mașinii de 
F1, cu motor de 3500 cmc, cu 
12 cilindri în V. Se știe, de 
anul viitor, motoarele aspira
te vor reintra deplin în drep
turi, fiind foarte posibil ca 
supremația Hondelor să se 
încheie, lăsînd loc liber mo
toarelor europene. Intre care, 
vedem încă din acest sezon 
Ferrari și-a eonturat cele 
mai mari șanse.

Pasiunea pentru cursa de 
Formula I — născută diinlr-o 
mare dragoste penwu sportul 
automobilistic, dar fiind ș 
rezultatul unei munci perse
verente de-o viață — iată, nu 
se dezminte nici acum.

Sorin SATMARI
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din final, meciul tot nu s-ar fi 
relansat I Protasov (bizară „mu
tare") fusese deja înlocuit, iar 
Belanov n-ar fi izbutit, era clar 
pentru toată lumea, mai mult, al 
nefiind decît umbra celui onorat, 
ta 1986, cu „Balonul de Aur" 1

Părăsind, pentru încheiere, mo
mentul finalei de la Munchen. să 
remarcăm că, pentru fotbalul o- 
landez, unul dintre cele mai re
putate pe plan european și mon
dial (cu cluburi avînd palmare
sul lui Ajax sau Eindhoven, de
ținătoarea la zi a C.C.E.), „Euro 
’88“ * făcut intr-un fel dreptate» 
.talesmandu-le acestora cei din- 
iâi succes de anvergură. Oa 
o „reparație", dacă virați, 
pentru finala C.M. din 1974 (cînd 
Olanda a avut 1—0, pentru a 
pierde cu 1—2) șl, mai ales, pen
tru cea din 1978, cînd (la sco
rul de 1—1, cu Argentina, șl ea 
gazdă a turneului final, ca și 
R. F. Germania cu 4 ani în 
urmă) o bară a lui Rensenbrinek 
i-a privat pe fotbaliștii din „Tara 
lalelelor" de o Izbîndă oare (au 
afirmat specialiștii) 1 s-ar fi cu
venit I Mai bine însă mai tîrziu 
decît niciodată, nu-i așa ?

Ovidiu IOANITOAIA


