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De mline, pe apele lacului Bascov

REGATA INTERNAȚIONALA PITEȘTI LA CAIAC-CANOE
Mîine, pe culoarele perfect 

balizate de Ia Bascov, se va da 
startul într-o întrecere care, 
prin tradiție, marchează mijlo
cul sezonului nautic: Regata 
Internațională Pitești la caiac- 
canoe. Concursul, programat pe 
distanțe de 500 și 1000 m, reu
nește sportivi din Belgia, Bul
garia, R. P. Chineză, K. D. Ger
mană, Polonia, U.R.S.S. și 
România. La această reuniune- 
test dinaintea marilor regate 

BOTOȘANII ANUNfA APARIȚIA
UNOR VIITOARE GIMNASTE.

• „Serile Daciadei* — o interesantă ți atractivă acțiune
• Sportul grației la concurență cu „jocurile" • In scenă, 
18 ansambluri din întreg județul • 9 formații pe locul

intii, după foarte frumoase evoluții
Gimnastică în județul Boto- 

~ bizară
tntr-o

șani !? Pare oarecum 
o asemenea realitate, 
zonă a țării tn care tradiția o 
dețin „jocurile" sportive, fot
balul, baschetul (vă mai amin
tiți de fetele din Dorohoi?) și 
mai recent rugbyul. Șl. totuși, 
gimnastică. Ritmică, aerobică 
și dansuri tematice, cu prilejul 
unei acțiuni care, desfășurată sub 
genericul competiției naționale, 
cucerește masele, copiii si tine
retul în primul rînd ; și anume 
„Serile Daciadei".

Casa de cultură a sindicatelor 
din municipiul Botoșani a fost 
gazda etapei pe județ a aces
tei frumoase acțiuni sportive 
de masă. O gazdă de ținută, la 
un spectacol așișderea susținut 
de nu mai puțin de 18 ansam
bluri și formații reprezentînd 
unități de învățămînt din așe-

Sub semnul simbiozei muncă — sport

— Mihai Pîrvulescu, Ia ul
timele concursuri de viteză 
v-ați prezentat cu o mașină 
ce putea candida la un pre
miu de frumusețe, cu o caro
serie inedită, aerodinamică, 
vopsită atractiv. într-un cu- 
vînt, o mașină cît se poate 
de „sportivă", mai ales că și 
locul secund obținut la Baia 
Mare a venit să întregească 
perfect „impresia artistică".
— Da, e o mașină reușită, 

de la care aștept mult mai mult 
la viitoarele concursuri. Sintem, 
și eu și carosierul Nicu Lăză- 
rescu, încă în faza căutărilor, 
sperăm să îmbunătățim mașina 
de la o probă la alta ; de pildă, 
la Baia Mare am constatat că 
„fuge" ușor de spate în timpul 
virajelor. Va trebui să o mai 
scurtăm puțin, să-i avansăm 
cu cîțîva centimetri centrul de 
greutate.
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internaționale care urmează, 
școala caiacului și canoei noas
tre va trimite „în teren" cele 
mai bune echipaje. Astfel, în 
probele de canoe vor evolua 
Aurel Macarencu, dublu cam
pion mondial la Montreal, Gri- 
gore Obreja, Gheorghe Andriev 
și alți component! ai lotului re
publican. In cursele de caiac, 
printre alții : Daniel Stoian, 
Angelin Velea, Ionel Constan
tin, Ionel Lețcae, Nicolae Feo- 

zarea de reședință, dar și din 
cuprinsul județului. Un specta
col care a scos în relief ri
guroasa selecție a sportivelor, 
paralel cu inspirata alegere a 
exercițiilor și a fondului mu
zical. Aproape 1 000 de specta
tori au plecat îneîntați de la 
această reușită acțiune spor
tivă de masă „la care juriul, 
făcînd o anumită derogare de 
la regulile de concurs, a atri
buit nu mai puțin de 9 locuri 
I la cele patru genuri de e- 
xercitiî", face sublinierea prof. 
Gh. Cioacă, secretarul C.J.E.F.S. 
Botoșani.

Sigur. în acest context este 
dificil să ne fixăm doar la cî
teva evidențieri. Vom releva 
excelenta pregătire a tuturor 
ansamblurilor, grația miniginj- 
hastelor de la Casa Pionierilor 
și Șoimilor Patriei (pregătite

u

„AUTOMOBILISMUL DEZVOLTĂ CALITĂȚI 
NECESARE ÎN VIATĂ, ÎN PROFESIE

— în plutonul automobiliș- 
tilor noștri fruntași, consti- 
tuiți un personaj inedit, in 
sensul că sînteți unul dintre 
puținii, dacă nu.cumva chiar 
singurul, care nu aveți pro
fesia de inginer, maistru sau 
mecanic auto.
— Intr-adevăr, sînt econo

mist, lucrez la IPL Pitești, după 
cum scrie și in programul con
cursului.

— în același program scrie 
că aveți 48 de ani și că ați 
început relativ tirziu automo
bilismul, la o vîrstă la care, 
eventual, alții renunță...
— Mi-au plăcut dintotdeauna 

sporturile de curaj, sporturile 
bărbătești. Am făcut cîțîva ani

Sorin SATMARI

(Continuare in pna

Medaliatul „europenelor0 de juniori și seniori. Călin Creangă, as- 
cultind, in timpul unuia din jocuri, sfaturile antrenorului său, 

Gheorghe Bozga. in fond, una din „cheile0 succesului 
Foto : Eduard ENEA
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dosei. Alexandru Dulău, apoi 
Tecla Borcănea, Luminița Mun- 
teanu, Marina Bituleanu, Sanda 
Niculae, Mibaela Nedejde ș.a.

Iată și programul Regatei. In
ternaționale Pitești la caiac- 
canoe : vineri, serii si recali
ficări ; sîmbătă dimineață, se
mifinale, după-amiază, finale la 
1000 m ; duminică dimineață, 
semifinale, după-amiază, fina
lele la 500 m.

de prof. Carmen Belicov), 
celor de la Școala nr. 12 (prof. 
Didi na Pâduraru). nr. 13 (prof. 
Maria Stan) din Botoșani, ți
nuta de veritabile sportive a 
elevelor din Dorohoi, reprezen
tante ” 
Ana

ale 
Zoe

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2-3)
O spectaculoasă fază oferită de finalistele întrecerii la fete 

cat. a 11-a Foto : Ion MARCULESCU — Tîrgoviște

CLUBURILE SPORTIVE ȘCOLARE
— -• — privire sintetică —  —

PREOCUPĂRI. IDEALURI.
Azi, C. S. S. Bistrița

pecte privind activitatea care 
se desfășoară în cele zece secții 
ale C.S.Ș. Așadar...

PREOCUPĂRI. Clubul bistri- 
țean și-a trecut pe răbojul tim
pului peste trei decenii de la 
constituire, vreme în care, de 
la doar două secții (gimnastică 
și atletism), a ajuns la zece, un 
indice elocvent și pentru

Un prim contact cu Clubul 
Sportiv Școlar Bistrița se rea
lizează prin intermediul unui 
foarte cuprinzător și elocvent 
panou care reflectă realizările 
acestei unități, toate puse sub 
genericul „Preocupări. Idea
luri. Rezultate". Iată, în fond, 
și direcțiile urmate de noi în 
dorința de a reliefa cîteva as-

Divizionarele A de fotbal

la „ora bilanțului"

Oțelul Galați.*

IN FAȚA UNEI
ȘTACHETE-RECORD

(in pag 2-3)

Burcea (Otelul) trecind tinereș
te de Varga în partida cu 

Dinamo

elevelor 
activitate, 
continuă, 

cadre ca-

„VA RUGAM să sublimați 
SCOPUL SOCIAL al competi
ției", astfel a ținut să răspun
dă felicitărilor noastre profeso
rul de istorie Ion Liță, directo
rul Școlii generale nr. 19 îîr- 
goviște, gazda ediției a XXII-a 
a Criteriului Național de Mini- 
baschet dotat cu „Cupa Pio
nierul". Ne-a bucurat subli
nierea directorului Ion Li
ță, ea trebuind să fie mențio
nată, deoarece scoate în relief 
unul din scopurile Criteriului 
Național de Minibaschet: an
grenarea elevilor și 
intre 8—12 ani într-o 
sportivă <țe durată, 
sub îndrumarea unor 
li fi cate.

CELE 5 TERENURI de la 
„generală 10“ au găzduit zilnic 
cel puțin cîte 30 de meciuri în
tre participantele la seria I a 
întrecerii, formațiile de băieți 
cat. I și fete cat. a Il-a. Au 
fost multe jocuri aprig dispu
tate, ca, de pildă, cel dintre 
Școala generală nr. 10 Tîrgoviș
te și C.S.Ș. nr. 1 Oradea, fina- 

Scolii nr. 5 (prof.
Pompei) și caiar a

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare in pag 2-3)

i..

voltarea întregii mișcări spor
tive pe aceste meleaguri.

Dar. să-i dăm cuvîntul direc
torului clubului, 
Ștefănescu, care 
„Priviți, vă rog, 
ale cărui imagini 

prof. Horia 
ne spunea : 

acest album 
evocă dezvol-

SUCCESE ALE CĂLĂREȚILOR NOȘTRI
Călăreții noștri (antrenor Dumitru Hering) au particioat la con

cursurile internaționale de la Gera (R.D.G.) si Rasgrad (Bulgaria). 
In cadrul cărora au realizat o serie de frumoase succese. Astfel, la 
Gera, în compania sportivilor din Bulgaria. Cehoslovacia. Polonia 
și R.D.G., Radu Ilioi cu Borneo a cîștigat proha de deschidere, in 
timp ce Alexandru Bozan cu Radiana șl Mircea Neagu eu Begu s-au 
clasat pe locurile 2 și, respectiv, 3, în proba de durată șl cea de 
1.40 m.

tn orașul bulgar Rasgrad, a avut loc întîlnirea amicală dintre e- 
chlpele Steaua și T.S.K.A., în care Mircea Neagu cu Begu și Vise 
s-a situat pe primul loc în probele de deschidere șl „2 faze", ca șl 
la ștafetă, împreună cu R. Ilioi cu Fiat Lux. De asemenea, M. Nea
gu s-a clasat pe locul secund în Marele Premiu și la „durata".

liste Ia fete cat. a Il-a. Pină 
la urmă a învins formația gazdă, 
pregătită de tînărul profesor 
de educație fizică Ion Lungu șl 
de profesorul de... geografie 
Petre Cușccac, grație plusului 
de agilitate tn apărare și efi
ciență în aruncările la coș ale 
celor 10 jucătoare. De partea 
cealaltă, profesorul Tonta Vel- 
ciov, unul din veteranii mini- 
baschetului din țara noastră (e- 
chlpele sale au cîștigat locul I 
în 1970 și 1973), le-a mîngîiat pe 
elevele sale (care plîngeau în 
hohote), sfătuindu-le să mal 
aștepte un an. Poate că în 
1989... De fapt, performanța e- 
chipei Școlii generale nr. 10 
Tîrgoviște iese din comun, de
oarece formația respectivă s-a 
clasat în fruntea plutonului unor 
team-uri reprezentînd cluburi 
sportive școlare, adică unități 
cu profesori remunerați tocmai 
pentru depistarea și instruirea

REZULTATE
tarea clubului nostru, pornind 
de la baza materială precară a 
începutului și pină la cea de 
azi și, chiar, Ia cea... viitoare, 
dacă urmărim și planurile în
tocmite pentru a ne materializa 
intențiile în această direcție. 
De altfel, putem afirma că a- 
devărata constituire a Clubu
lui a început in 1979—80, atunci 
cînd ne-am consolidat pe toate 
planurile, de la 16 catedre a- 
jungind la 33, cu influențe, in
discutabil, benefice asupra re
zultatelor dc ansamblu.

Desigur, pe lingă eforturile 
continue — sprijinite eficient 
de Inspectoratul școlar (ins
pector general : Gavril Hoza ; 
inspector de specialitate : Leo
nida Ștefănescu) și Consiliul 
popular — de a întări baza 
materială (acum lucrăm intens 
ia un complex dc terenuri), a- 
tenția noastră s-a îndreptat și 
spre consolidarea unor secții 
(biatlon, schi fond), spre pro
movarea unor sportivi de talent 
in diverse echipe divizionare — 
exemplu : Metalul și C.S.M. 
Bistrița la handbal — și, nu în 
ultimul rînd. asigurarea de e- 
lemente valoroase loturilor na
ționale : Călin Creangă (tenis 
de masă). Ileana Hangan. So
dica Iloha-Drăguș (schi fond). 
Marcel Florean (handbal) ș.a„ 
pentru că noi nu uităm că aici 
s-au format, cu ani în urmă, 
și atleții Valentin Jurcă și A- 
drian Gagca, și handbalista 
Mariana Boși, și gimnastul Dan 
Odorhean, și halterofilul Tra-

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare in gag 2-3)



O noua reușită a sportului de masă

FESTIVALUL MUNCITORESC CALARASAN
„CRITERIUL NAȚIONAL DE MINIBAS

(Urmare din pag. Z)

Aiuns la cea de-a Vl-a edi
ție. Festivalul sportiv munci
toresc călărășan a reunit, in
tr-o întrecere de masă pasio
nantă. concurenti din județele 
Brăila. Constanta, Ialomița și 
din Municipiul București. Si 
alături de aceștia firește, s-au 
aflat si reprezentanta iudetu- 
lui-gazdă.

Competiție de tradiție, festi
valul a scos in relief... tradiția 
ramurilor sportive incluse 
program : atletism, tenis 
masă, sah, handbal, volei. .. 
nis și ciclism, in aproape toa-

in 
de 
te-

BOTOȘANII
(Urmare din pag. I)

te județele participante, ceea 
ce ar putea fi un punct de 
sprijin in ideea că prin Da- 
ciadă (festivalul inscriindu-se 
între întrecerile competiției 
sportive naționale), unele ele
mente cu calități si aptitudini 
pot aborda marea performantă.

La handbal, echipa feminină 
a Olimpiei Slobozia. revenită 
în Divizia B (după un an de 
absentă), nu a lăsat nici o 
sansă partenerelor de întrece
re Progresul Brăila si Fila
tura Oltenița in timp ce la 
băieți, formația Recoltei Bucu
rești s-a impus in fata celei 
care a reprezentat Industria 
Sîrmei din Buzău. A fost o 
întrecere dirză, care prin nu
mărul mare de echipe partici
pante, a impus si un sistem 
neobișnuit. . eliminatoriu, în

această întrecere de masă.
Niculina Munteanu (C.F.R. 

Constanta) si Anilena Quzu 
(Chimia Brăila) au fost de 
departe „vedetele" întrecerii 
atletice, ele ocupind primul loc 
în TOATE probele festivalu
lui : constănțeanca la 800 m, 
1 500 m si la cros, brăileanca 
in probele de lungime si greu
tate (la aceasta din urmă, cu 
un rezultat de peste 10 metri, 
care ar fi situat-o pe locul 2 
Pe podiumul.„ băieților !).

Cistigător la ciclism. tenis 
de masă (proba de dublu), te
nis (individual), volei-fete și 
sah. judetul-qazdă a ocupat lo
cul 1 in clasamentul general, 
iar Buzăul (participant la toa
te edițiile de pinâ acum), pe 
cel secund.
Monica BUCUR coresp.

bașchetbaliștilor foarte tineri. 
Ori, profesorii Ion Păun și 
Petre Cușceac și-au făcut trea
ba (după cum s-a văzut, foar
te bine) în mod voluntar, 
bine zis datorită pasiunii 
pentru baschet.

TOT DIN TÎRGOVIȘTE 
și cîștigătoarea întrecerii 
tre echipele de băieți 
I ale școlilor generale. 1 
numai trei ani de activitate la 
Școala generală nr. 2, tînăra 
profesoară Gabriela Trandafi- 
rescu a reușit să închege 
nucleu de elevi talentați 
baschet, disciplinați 
punctele de vedere, 
bravo I

C.S.S. 
POCA 
turneul 
cînd la scor toate formațiile ad-

mai
lor

: este 
din- 
cat. 

După

un 
în 

din toate 
Un sincer

CLUJ-NA-VIITORUL
a terminat neînvinsă 
băieților cat. I, între-

celor dintr-o așezare rurală 
botoșeneană. din Bucecea (prof. 
Maria Bostan). Repiica elevelor 
gimnaste din ciclul liceal a tost 
dată de sportivele de la „sa
nitar" și „industrial" de chi
mie „Mi hai Eminescu" (prof, 
vasilica Ghiață și. resperti-. 
Mirela Maftei).

Totuși, am nedreptăți cele
lalte cadre didactice care au 
contribuit la succesele „Serilor 
Daciadei" boțoșenene dacă 
ne-am limita ia aceste evidenți
eri. De aceea se cuvine a a- 
minți aici și numele prot Eu
genia Rotăresco — Școala nr. 
7 prof. Magda Alexandru — 
Școala nr. 11 ambele din Bo
toșani. prot Delia Criclevit — 
Liceul industrial „Moldova* si 
prof. M. Chișcă — Liceul Pe
dagogic din orașul de resedt-ă 
al județului.

Există — ne-am dat seama — 
un efort colectiv susținut — 
pentru a face din sportul gra
ției, acolo, în unitățile de 'nvâ- 
țămînt botoșenene, o disciplină 
de prim-plan. in pofida faptului 
că procesul de instruire este 
mal dificil șl mai indeiur.gat 
decît la alte ramuri de sport, 
la „jocuri", de pildă, ti> pers
pectiva ca și de aici să fie 
propulsate în performanță, prir. 
intermediul competiției sportive 
naționale, elemente cu ca rtâti 
și chiar cu vocație. Este an o- 
biectiv la concretizarea căruia 
C.J.E.F.S. se bucură de spriji
nul nemijlocit al Inspectoratul ii 
școlar județean, al multor co
mitete de părinți.

Pe acest fond, cu an aseme
nea suport de interes și 
ambiții, să nu vă mire c 
peste cîțiva ani veți auzi 
Botoșani ca de un județ-pept- 
nieră a gimnasticii.

PREOCUPĂRI
(Urmare din t>ao 2)

IDEALURI. REZULTATE
ian Cihărean. O tradiție care 
vrem să o continuăm, ceea ce 
impune, desigur. preocupări 
multiple și intense pe toate 
planurile—".

IDEALURL Intr-un fel sao 
altul, „idealurile- CLS-Ș. Bistri
ța au fost cuprinse in cuvin
tele directorului, dar ele ca se 
opresc aici mur.ca profesorilor 
și antrenorilor vizind na nu
mai pe cei selecuooați, deo
camdată. in locurile naționale 
de atletism, gimnastică, hand
bal. sanie, schi-biatio.-. terus 
de masă, d și extinderea a- 
riei de cuprindere, dar la uc 
nivel superior al performani. 
Este cazul, spre exemplu. a! 
atletelor Daniela Coman. Ioana 
Raoș (suliță>. Simona Cătinean 
(3X m). Alina Cucerzean țse 
mifood). ele reprezeocind. pe 
de o parte, autentice spe-rar.x. 
iar pc de alta — aspect fcarte 
important — semnul cert al 
revenirii secției In prim-ptao. 
La acest capitel (deși noi 1-ss 
include la_  certitudini) se în
scrie munca desfâșaratâ ia ni
velul cadrelor de tenis de ma
să. gimnastică, schi, atietism. 
handbal ur.de te-.rineni ca 
Gheorgbe Bozga. Mircea Sin- 
georran. Augustin Pop. Ștefan 
Berbecaro. Lidia Vodă. losit 
Sandor, Dorin Moruțan. Zsolt 
Gyongynsi, Vasile Avram. Floa
rea Tigărtău ș_a. desfășoară 

onată și plină 
cel a

Bazga

pistele Campionate Europene de 
juniori, să-l vadă pe Călin 
Creangă, numărul 1 al tenisu
lui nostru de masă, din nou 
învingător.

REZULTATE. De altfel, 
mintindu-1 pe Călin Creangă, 
să ne apropiem mai mult de 
succesele acestui club, rod, în 
fond, al preocupărilor de fie
care zi. Și ele sînt numeroase 
și, mai ales, de calitate. Cele 
13 titluri naționale, cele 15 
locuri intii in cadrul diverse
lor concursuri republicane, ca 
si cele 31 de clasări pe locurile 
3—3 înregistrate in 1987. pro
bează capacitatea tinerilor 
sportivi bistrițeni, al căror co- 

larea pe plan 
ir.ternaționaL Așa cum meda
liile de aur ale Balcaniadei ca 
ți cea de brocz (mixt) a „eu
ropenelor* de seniori, cucerite

rolar e«e af

3-

anul acesta de fostul campion 
continental al cadeților, Călin 
Creangă, sînt un exemplu de 
prim-plan. Acestora li se adau
gă titlurile balcanice obținute 
de schioara 
Hangan, cele 
te de aceeași Ileana Hangan și 
ștafeta de 4

fondistă Ileana 
naționale ciștiga-

X 5 la senioare 
și junioare, ca și cel al 
de gimnastică artistică, 
nul competițional este 
de a se fi încheiat...

Iată, deci, un buchet 
moașe performanțe — 
nu sînt singurele — care con
firmă că la Clubul Sportiv
Școlar Bistrița există preocu
pări deosebite pentru materiali
zarea idealurilor în rezultate 
cît mai bune, contribuindu-se, 
astfel, la promovarea în arena 
competițională a unor sportivi 
de reală valoare, capabili să 
facă față tot mai sporitelor e- 
xigențe internaționale.

echipei 
Dar, a- 
departe

de fru- 
și ele

verse. Cu o bună pregătire teh
nică și tactică, cu o apărare 
activă, în limitele regulamen
tului, cu un pivot — Kareș Bo
ian — cu certe perspective și 
cu un conducător de ioc — Ho- 
rațiu Rotaru — excelent în fi
nală, echipa lui Voicu Moldo
van a dominat autoritar, promi- 
țînd ca din rîndul ei să se ri
dice elemente valoroase. Antre
norul V. Moldovan ne-a propus 
să menționăm numele lieeelor- 
pepiniere ale C.S.Ș. Viitorul. O 
facem cu plăcere : „Emil Ra- 
covi(ă“, „George Coșbuc", „Ni- 
colae Bălcescu" și „Brassai 
Samuel".

IMPRESIONANT efortul de
pus de brigada de „cavaleri ai 
fluierului" care a arbitrat „zi 
lumină", pe o dădură toridă : 
D. Grecu, D. Oprea (București), 
C. Cătănescu (Pitești), Gh. Ma- 
nolescu (Rm. Vîlceâ), M. Tătarii 
(Ploiești), C. Marinescu, G. 
Ionescu, M. Ciulică, R Stăn- 
ciulescu (Tîrgoviște).

DUPĂ OPT LUNI de activi
tate cu . 
sportului Viorica 
s-a prezentat la „Criteriu1 
o echipă de băieți cat. 1, 
care Codrin Bălășel (1,80 m) a 
fost selecționat pentru „Tabăra 
giganților", care va fi organi
zată la Predeal. Un debut mai 
mult decît promițător.

DRAGOSTEA PENTRU BAS
CHET le-a determinat pe pro
fesoarele Aneta Popescu si Ca
melia Roiniță să pregătească in 
mod voluntar echipele de bă-

începători, maestra
Balai-Ciocan 

i“ cu 
din

Popice BARAJUL PENTRU
Meciurile de baraj pentru 

Divizia A de popice s-au în
cheiat. Jucătorii pretendentelor 
la primul eșalon si-au desem
nat echipele care vor evolua 
in sezonul viitor in Divizia A.

SUB SEMNUL SIMBIOZEI MUNCA-SPORT
(Urmart dra vqq 2)

ao

doi pași?!— Ca o coincidență 
interesantă, să vă mai spun tă, 
de feL sim din Hume.e — Ar
geș, adică din același sat cu 
Preoteasa ți Geacă și ei piloți 
de frunte. Și asta spune ceva—

— Ca Cioacă stareți si co
leg de echipă, la ITA Argeș 
O asociație mică, 
care — teoretic — 
se poate compara 
Dacia, dar care — 
ține bine pasul, ocupinj de
seori locuri onorante în cam-

la

ieți eat. I al 
nr. 38 și. rd 
Galați, pentd 
condiții buna 
nai de Minin 
și reușit, sp| 
njult chiar, I 
avînd în eclj 
ționat pentri 
lor" : Sebastil

Clasamente.l 
ment gen<£all 
c.s.ș. vwd 
Boian, C.Tk 
Olănescu, H.l 
G. Ronai, H. 
Peter ; antrei 
2. C.S.Ș. Ara 
rilor Constan! 
lăți, 5. C.S.Ș. 
2 Tîrgoviște j 
Șc. gen. 2 Til 
97 București, I 
xandria : casl 
șoimilor pal 
2. Satu Marel

FETE H, cil 
de echipe) : I 
goviște (Flavil 
Meteoiu, Cad 
Violeta Danci 
Amalia Grlgd 
Roxana Mosoj 
Ruxandra Uid 
Lungu și P. I 
1 Oradea. 3.1 
C.S.Ș. SatU M 
nicu vilcea, 
Gheorghe ; șq 
gen. 10 Tîrgol 
Botoșani. 3. 1 
Vede ; case I 
șoimilor patri 
Giurgiu. 3. B 
Flavia lacobel 
Tîrgoviște șl 
(C.S.Ș. Satu 
tehnică jucătl 
(C.S.Ș. Rîmna

PROMOV
Si de asfl 
pentru un 1 
lor a fost ai 
pele în caul

ar-

se spune.

• Dintre fericiți!

I :
a

de 
care

cîștiguri :
51.320 lei

bine

12 39 5 33
19 40 41

SI MERELE 
TRAGEREA

DIN 6

Loto), 
(la Prono-

Vlctor,

EXTRASE LA 
PRONOEXPRES 

IULIE 1938

masculin. indl- 
de rezultatele 

Zalău. In al

modestă, 
nici nu 

cu IAP 
practic —

spe- 
da- 
tir. 
re- ma-

35 29
Ii-a :

MOTOCICLISM. un vechi animator al moto- 
clclismului nostru a fost — și duminică — ,,i- 
nima" concursului de viteză de la Sfintu Gheor
ghe. Este vorba de Gheorghe Didescu, care a 
îndeplinit și funcția de director de concurs. Cu 
deplină competență, cu autoritate, tact și... u- 
mor la nevoie, Gh. Didescu a contribuit deci
siv la reușita întrecerii Iată, așadar, că pu
tem avea și cuvinte de laudă la adresa arbi
trilor... • DIN NOU despre masa presei : deși 
încă de la antrenamentul oficial de sîmbătă 
i-am rugat pe organizatori să nu omită rezer
varea unui spațiu pentru ziariști, să ne pună 
la dispoziție listele cu numele și numerele con- 
eurentilor. nici una din aceste elementare ta-

datorlrl nu a fost respectată. In cele din _ 
mă, in chiar momentele premergătoare start-?— 
s-a improvizat un loc. pe lingă o masă a 
cretariatului. De ce așa 2 • CIT PRTVEȘ 
lista particlpanților, neavind altă soluție, 
cumpărat programul editat de organizatori- 
am constatat că, pe de o parte lipseau mi 
din concurenții prezenți la starturi, la 
apăreau alții a căror retragere era de mult a- 
nunțată. Ca să nu mai vorbim de faptul ei de 
pildă, la clasa Națională 54 cmc. cad cor.ru- 
renți erau anunțați ca fiind legitimați la Pro
gresul București. Poate că pe viitor clubul bu- 
cureștean va Înființa și o secție-moto. Deocam
dată. nu are— (S. A.)

multe ori, oare Grigoraș, mereu 
singur acolo în față, nu 
fi... plictisind uneori ?

— O mașină cu șanse 
podium presupune și un pilot
cu „mină fină", dar și un 
mecanic pe potrivă. Cu pilo
tul am văzut cum stăm ; cum 
e insă cu mecanicul 
Pirvulescu ? Reușește 
mistui cu același nume 
că față?
— N-am avut încotro, 

buit să învăț. Cum s-ar 
ml

Mibai 
econo- 
să fa-

PENTATLON MO
DERN. CEA DE A 30-a 
ediție a Campionatelor 
Internaționale ale Ro
mâniei s-a bucurat de 
o toarte bună organi
zare și ca urmare a 
eforturilor depuse de 
Mircea Bogdan, Nico- 
lae Prescure, Con
stantin Călina. Marian 
Cosmescu, Octavian 
Niță, Ion Zamfirescu, 
Radu Diaconescu ș.a-, 
activiști pasionați. al

sprijinului cluburilor 
Olimpia, Steaua, Di
namo, ca și cel al fe
derațiilor de scrimă, 
tir natație și atletism, 
care au asigurat asis
tența tehnică de 
cialitate • CHIAR 
că, la proba de 
Lucian Țintea n-a 
alizat punctajul__
xim. în schimb, în a- 
ceeașl zi, el l-« obți
nui la examenul de 
diplomă la I.E-F.S„ 
u-ide n-a ratat .deca-

rui". Felicitări și suc
ces în 
DUPĂ ce 
parcursul 
Laurențiu 
ministrat

profesie, • 
a încheiat 

de călărie. 
Mosor a ad- 

corecție 
nereu- 

propri- 
greșeli. 

’ ’ de 
■ remarca fostul 
călăreț Dumitru 
— un juriu de 

echitație U sancționea
ză foarte aspru 
concurent". Este

o— 
calului pentru 
șite. uitind de 
ile sale mari _ 
-Pentru un astfel 
gest - 
mare 
Veli cu

g sie 
com- 

sau Ccn- 
de pildă, siat țo- 

TIR. S-a intimpiati și 
ă ci efe zeci de cri, că 
seara din cursă. aa 

dm camioane, s-an suit 
iui mașir-ijor-remorcă și 

au porcii-o spre concurs. Poa
te că ao dormit o oră-două prin 
mașiză. poate că nu. A doua 
zi. insă, i-ay văzut, se bat ca 
leii pe crcoite, și de multe ori 
urcă pe podium.

— De fapt mai toți piloții 
de la HA Argeș, inclusiv 
dumneavoastră, par a fi 
bonați* la local 3. Cam arată 
o carsă-aota din unghia] de 
vedere al celui de-al treilea 
clasat?
— Grea, extrem de grea, ești 
urmăritor ți urmărit. Cred 

că. paradoxal, aici e tempera
tura cea mai Înaltă a unei în
treceri. M-am și întrebat de

a tre- 
spune, 

m luat a doua calificare la 
u. de muncă : am mai tras 

cu ochiul, am mai citit 
de specialitate, am mai 
pent 
greu, 
mină 
apoi 
glâm
și momente cînd mă întrebam 
dacă are rost să mai continui, 
in special după un abandon teh
nic te bintuie asemenea gîn- 
duri. Dar am strins din dinți 
și am perseverau Sportul, in 
general, te învață să nu te lași 
învins cu una cu două, auto
mobilismul cu atit mai mult. 
De altfel, călită - pretinse și 
dezvoltate de automobilism — 
curaj, tenacitate, gindire și de
cizie rapidă, vaste cunoștințe 
tehnice — îți folosesc in con
cursuri cel mult cîteva ore pe 
lună. Ele rămîn, Insă, ciștig in
finit mai prețios, piloni de ba
ză ai formării personalității, 
calități necesare zi de zi in via
ță, în profesie. Iți vor influ
ența în bine întregul randa
ment social, iată de ce cred că 
automobilismul constituie un 
excelent mijloc de educare 
complexă a tineretului nostru.

cărți 
desco- 

si.-.gur una-alta. A fost 
istovitor uneori — zi-lu- 
la mine la întreprindere, 

fuga la garaj, să mai re- 
ceva la mașină. Am avut

întregul 
tehnic I 
zultat 
pele promotl 
prin barai 
Sud : DACI 
tren or D. P 
SINAIA ca| 
datorită 
mascul 
PULU1. 
trenor V. Dl 
VULCAN P 
V. Pișcoi) 
Nord : 
GHERLA (i 
Si VOINȚA 
menține dup 
lin : C.F.R 
(antrenor I. 
UTILAJ O 
IESC la bard

tă cîsl
W : E l£u M

Rezultatele
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IA — NE 
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• magai
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RUGBY. ÎNTRE SPECTATORII ultimelor partide 
ale sezonului i-am retatîlnlt, intre alții, pe En- 
ciu Stoica, Pompilie Borș. Mibai Margbescu. 
Vasile Turlea. Marcel Voicu Octavian Co me
nu. Eduard Suciu. Parcă mai ieri cel dinții era 
socotit un flanker de clasă, al doilea marca un 
eseu Franței in meciul încheiat cu cea mai 
clară victorie în fața „cocoșului galic", al trei
lea se număra printre învingătorii Scoției sau 
Țării Galilor, ceilalți fiind, la rindul lor, jucă
tori cunoscuți, apreciați pe scena internă și in
ternațională. Ei s-au dedicat în exclusivitate 
activității profesionale, ceea ce e și firesc la

un moment dat. A ti ta doar că momentul ta 
care asemenea sportivi — iar șirul exemplelor 
poate încă continua — pun. cum “ _ \
ghetele In cui. se cere marcat Intr-un fel anu
me. Așa cum au fost destule momente emoțio
nante ale retragerilor din activitatea competi
țională ale multor rugbyști. a altor performeri 
(ne reamintim, spre pildă, frumoasele festivi
tăți organizate pentru marea campioană a îno
tului Carmen Bunaciu. pentru poloistul Dinu 
Popescu etc., etc.). Cei care au reprezentat cu 
demnitate culorile țârii o merită cu prisosin
ță ! (G. R.).

Ext rage rea
Extragerea 

11 34 4.
Fond total

539.904 lei. din 
report la categoria 1.

actelo de proprietate. In ceea 
ce privește oeneficiarii de cîști
guri în ban! aceștia sînt invitați 
la casieriile plătitoare înscrise 
pe adeverințe, pentru a-și înca
sa cuvenitele sume.

VOLEI. LA 36 DE 
ani. ex-internaționa- 
lul Mircea Tutovan a- 
preciază că este tim
pul să se retragă. De 
altfel. în ultimele me
ciuri ale echipei sale, 
Elcond Dinamo Zalău, 
nu a mai intrat în 
teren. Conducerea a- 
sociației intenționea
ză să-i facă, în aceas
tă vară, o retragere 
pe potriva contribuți
ei aduse de el la a- 
tirmarea voleiului

masculin sălăjean. Pî- 
nâ atunci, la ultimul 
joc din campionatul 
abia încheiat, Mircea 
trebuia să lase tricoul 
și banderola de căpi
tan lui Dănuț 
toș. Numai că a— 
tat să mai vină la 
lă. Sînt lucruri de 
re te desparți 
greu. Și totuși... • 
NIVERSITATEA C.F.R. 
CRAIOVA își asigura
se locul 3 în eampio-

Cion- 
ul- 
sa- 
ca- 
cu 
U-

natul 
ferent 
de la _____ __ _
doilea joc (ultimul al 
sezonului), la 2—0 Ia 
seturi pentru gazde, 
antrenorul Ion Dobri- 
țoiu a scos buletinul 
de Identitate șl, fără 
a le mai da băieților 
vreo indicație, le-a a- 
rătat că era ziua sa 
de naștere. Craiovenii 
au intrat in teren 
au jucat strașnic, ega- 
lînd situația și con-

ducind în setul deci
siv. Doreau, puteau (și 
z-eritau) să-i dăruias
că antrenorului 
toria. Arbitrii, 
n-au știut acel 
nunt decit după 
cînd — poate - 
regretat cele 
greșeli— • NOI 
BITRI, tineri, au 
butat ta „A", 
cei bucureștenl, 
Steriade (subtilul 
ordonator de mai an) 
si S. Lungu (A. B.).

vlc- 
tasă, 
amă- 
meci, 

- au 
cîteva 

AR- 
de- 

Intre 
C.

co-

!M!

• Dintre fericiți! ciștigători 
care și-au primit autoturismele, 
recent, de la centrala A.S. 
TO—PRONOSPORT, notăm 
Zaharia Alex. Mircea, din 
cău (la Pronosport), Splnu 
rian. București (la 
Vasile, din Brașov 
sport), Buiculescu 
Caracal (la Loto), Tănase 
briei, din Adunații-Copăceni 
Loto 2), Matei Constantin, 
Periețl (Ialomița), Silișteanu 
Iancu, din București (ia Loz în 
plic), ștefan Constantin, din Foc
șani (la Loz în plic) și mulți alții. 
Cu această ocazie, facem apel la 
toți participanțli ciștigători de 
autoturisme să respecte datele 
la care sînt programați, pentru 
a se prezenta pentru ridicarea

LO- 
pe : 
Ba- 

Flo- 
Liță
din 

Ga- 
(la 
din

L

▼■l_EVIZ< 
80.000 LI

răsunet
TRA- 
PRO-

10 iu- 
deose- 

prezin-

• O acțiune de mare 
a acestei săptămini este 
GEREA EXCEPȚIONALA 
NOEXPRES de duminică, 
lie, tragere care — spre 
bire de cele obișnuite — . 
tă avanta'ul de a oferi cîștiguri 
și numai pentru 3 numere 
cîștigățoare. Se atribuie, de 
asemenea mari cîștiguri con- 
stînd în autoturisme, excursii 
peste notare si diverse sume de 
bani. Ultima zi pentru a vă ju
ca numerele favorite este sîm- 
bătă, 9 iulie. Insă, pentru a e- 
vita inerenta aglomerație din ul
timele zile, este recomandabil a 
procura bilete din timp. La a- 
gențiile Loto-Pronosport puteți 
obține și prospectele referitoare 
la aceast? tragere.

* Reamintim că astăzi este 
ULTIMA ZI șl pentru participa
rea cu numerele favorite la 
Tragerea obișnuită LOTO a 
săptămînii 1 l

ur.de


li I Echipele primului eșalon în miez de vară
I generale 
nr. 16 din 
rezema in 
Jiul Natio- 
leea ee au
II lor. Mai 
I Roiniță, 
llev selec- 
p giganți- 
lg (1,80 m*. 
I L rtasa- 
Ichipe) : 1.

(R- 
UBlan. M. 
IK Kiss,
р. Pop, I. 
feloldovan), 
La Pioni®- 
B.Ș. 1 Ga
fe. Șc. gen. 
pnerale; 1. 
6. Șc. gen. 
hn. 3 Ale- 
Inierilor și 
I Constanța, 
Llcea.
general (24
In. 10 Tir-
pu, Denisa 
kărgineanu, 
h Soare, 
[se Steri, 
L Strato ne. 
Lrenori i I. 
[ «. c.s.ș. 
I Arad. 4. 
t.S.Ș Rim- 
I. Sfîntu 
ale ; 1. șc. 
Șc gen. 7 
iRos’oci de 
Lierilor și 
kieioasa, 2.
coșeetere ‘
с. gen. 10 
a Poștaș 
F cea mai 
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Divizionarele A la ,,ora bilanțului"

IN FAȚA UNEI ȘTACHETE RECORD
Fotbalul gălățean duce de 

peste cincizeci de ani dorul u- 
nei performanțe în campionat. 
Acum cinci decenii, Gloria 

C.F.R. încerca să-și facă ioc 
printre echipele fruntașe. Re
zultatele au fost modeste, chiar 
dacă pe la Galați s-au perin
dat destui jucători de valoare 
în frunte cu internaționalii 
Justin Apostol, portarul, Gută 
Tănase, Pepelea, Zapis sau

pa se poate mîndri cu cele 
11 (!) cucerite în deplasare.

Care ar fi „secretul1 
pei ? Ni-1 dezvăluie 
rul Costică 
reușit, printr-o 
să, să ajungem la 
tehnic nr. 1 al unei 
“jocul grupat» adică 
care echilibrul 
lor iși spune 
nind golurile

1“ echi- 
antreno- 

Rădulescu : „Am 
muncă inten- 

obiectivul 
echipe, 

jocul în 
compartimente- 

•cuvîntul. elimi- 
care se produc

un

4. OȚELUL 34 18 3 13 49-46 39

Ay/ //H I

SPORTUL STUDENȚESC ÎN „ETAPA CLARIFICĂRILOR"

întrecerea 
ta popice- 
igînd echi
pele ze
•

la 
și 

re- 
I l3WF echi- 
lele rămase 
lin. seria 
EȘTI (an- 
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lavietuieste 
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• Puncte realizate pe teren propriu : 28 (a
cu Steaua șl Dinamo, cîte 1 p cu S.C. Bacău 
puncte obținute în Jeplasare ........... ' ' ~
Studențesc, “ "" 
la Rapid).
• Golgeterii echipei : Antohi 16 (2 din 11 m) ; Hanghiuc 5 

(2 din 11 m) ; Măstăcan, O. Popescu. Agiu — cite 4 : Ralea. 
Chivu, Nicoară, M. Stan — cîte 3 ; Borali 2 : Oprea, Burcea — 
cîte 1.
• Jucători" folosiți : 24 — Burcea 34 de meciuri : M. Stan 

33 ; Anghelitiei 32 ; Agiu 31 ; Borali. G. Popescu — cîte 29 ; 
Măstăcan, Antohi — cîte 28 ; Câlugăru 27 : Nicoară, O. Popes
cu — cîte 22 : Hanghiuc 21 ; Chivu 20 : Ralea 18 ; Drăgoi 17 ; 
Oprea 11 ; C Stan 9 : Gh. Popa 8 ; Ion Gigi, Sandu Minciu — 
cite 5 : A. State 3 ; Comșa 2 ; Abrașu. Maleș — cîte 1.
• Media notelor echipei : 6.41.
• Mediile notelor jucătorilor (pe baza a minimum 22 de 

jocuri) : 1. Burcea 6.95. 2. Agiu 6.90. 3. M. Stan 6.73.
• Cartonașe galbene : 41 (17 suspendări) — 14 jucători (cele 

mai multe : G. Popescu 10).
• Cartonașe roșii : G. Popescu (în et. a XX-a).
• A beneficiat de 4 lovituri de la 11 m — toate transforma

te (Antohi 2, Hanghiuc 2) ; a fost sancționată cu 5 penaltyuri : 
2 transformate. 3 ratate.

a A expediat 
dintre care 180

pierdut cîte 2 p 
. și F.C. Argeș) ;

11 (cîte 2 la Petrolul, Sportul
,Poli“ Timișoara. Flacăra și C.S.M. Suceava. 1 p

putut încheia și cu un scor 
mult mai mare decît acel 1—0 
asigurător).

Acesta ar fi drumul Oțelului 
in cel mai productiv campio
nat al său. Dar, ca intotdeauna 
după o asemenea performanță 
urmează grijile pentru o nouă 
săritură, in fața unei ștachete 
mult mai inalte. Acum, Oțelul 
nu mai este „alergătorul" din 
pluton care și-a plasat exce
lent sprintul oe turnanta din 
fața ultimei ’inii drepte Acum 
Oțelul este o echipă cu nume, 
care, oe deasup-a. are și obli
gațiile Cupei U.E.F.A.. în ca
re a intrat după destule efor
turi.

Acum este momentul unei e- 
valuări lucide a resurselor de 
moment și a celor de perspec
tivă. Mai e și marea problemă 
a despărțirii de antrenorul 
Costică Rădulescu. cel care, 
împreună cu Sdrobiș. „intrase* 
în viața echipei.

Vrem să credem că Oțelul va 
reuși să realizeze mobilizarea 
psihică de care are atita nevo
ie, pentru a reuși să vină 
întîmpinarea marii mase a 
porterilor săi. care cred 
mîndrie în viitorul echipei

De ța Sportul Studențesc, 
mai exact de la Gh. Banciu 
vicepreședinte al clubului, a- 
flâm că reunirea iucătorilor 
este fixată pentru joi. 14 iulie. 
Etaoa montană va fi parcursă 
ia Cîmpulung Moldovenesc du
pă care vor urma jocurile din 
cadrul turneului organizat pe 
Litoral de F.C Constanța (25— 
21 iulie), la care mai partici
pă Lotul de tineret al tării 
noastre. F.C. Union Berlin 
(R.D. Germană) și, bineînțeles, 
noua promovată în .Divizia A. 
Cit privește mutațiile pe pla
nul lotului („sosiri “-..plecări'*)

lucrurile nu sînt încă clarifi
cate. după cum Încă nu s-a 
optat pentru noua conducere 
tehnică a echipei. Un singur 
lucru este Insă cert : Gino
lorgulescu si-a manifestat do
rința de a continua activitatea 
ca iucător (doar) în cadrul 
echipei „alb-neare". convins 
că are capacitatea de a fi fo
lositor acesteia. în încheierea 
scurtei noastre discuții Gh 
Banciu ne-a spus că „se fac 
eforturi pe toate planurile 
pentru ca echipa studențească 
să nu mai parcurgă neplăcutul 
traseu din trecutul campionat".

UNIVERSITATEA CRAIOVA (conform obiceiului)
VA LANSA ALTE TINERE TALENTE

352 de șuturi 
pe poartă (119

(230 ..acasă". 122 în deplasare), 
„acasă", 61 în deplasare).

in 
su- 

eu 
___ . lor. 

loan CHIR1 LA

l’upă mai multe încercări, 
l-am obținut la telefon pe 
Cornel Stroe, vicepreședinte al 
clubului Universitatea Craiova. 
„Sînt atitea lucruri de pus la 
punct in aceste zile fierbinți, 
incit n-ai timp nici sg respiri" 
— ne-a spus interlocutorul.

— Cam pe unde-s plecați bă 
letii ?

— Unii pe la mare, alții pe 
la munte, fiecare se află in 
mijlocul alor săi.

In continuare, aflăm că 
startul pregătirilor este prevă
zut pentru 14 iulie, după care, 
timp de trei zile, concomitent 
cu readaptarea la efort, se va 
parcurge și controlul medical 
de rigoare la Policlinica spor
tivă din localitate. Stagiul 
montan a fost fixat la Brașov 
(17—31 iulie), unde antrenorul 
Gh. Constantin va pune accent

pe pregătirea specifică date fi
ind condițiile (terenurile* ofe
rite de orașul de la poalele 
Tîmpei. Chiar și agenda jocu
rilor amicale a început să 
prindă contur participarea ia 
tradiționalele turnee „Cupa 
Minerul" (organizat de Jiul) și 
„Cupa Drobeta 2000", fiind 
confirmată; Se fac demersuri 
și pentru 1—2 jocuri in Iugo
slavia. în privința lotului nou
tățile se numesc Neagoe. Olaru, 
Calafcteanu și Luță de ia Elec- 
troputere Craiova. Pigulea, re
întors de la Electromureș, după 
satisfacerea stagiului militar, 
precum și nucleul de tineri ju
cători, care și-au încheiat ci
clul la centrul Viitorul — por
tarul Arcanu. Carabaș, Don- 
cea, Ungureanu. Ciobănel și 
Cărbunaru.

După 5 ani, din nou pe prima scena

F. C. CONSTANȚA DOREȘTE
Mitty Comșa, un 
gueno al Galaților.

A urmat Siderurgistul, tot cu 
rezultate mai curînd modeste, 
memorabile rămînînd doar o 
victorie asupra lui „Rapid cel 
Mare" și o prezență în finala 
„Cupei", în ediția 1962/63. pe 
cînd era în ,,B“.

S-a continuat cu formula 
ABBA, devenită proverbială 
și sugerînd o instabilitate fot
balistică.

Anul acesta, Galații trăiesc 
un moment unic în istoria fot
balului local. Ceea ce părea de 
neconceput chiar acum doi- 
trei ani a devenit o realitate 
greu contestabilă : Oțelul e în 
Cupa UEFA (!), cu tot ceea ce 
înseamnă acest titlu de onoare.

Cum a fost cu putință ?
La bază se află tutorele 

chipei, Combinatul Siderurgic.
în al doilea rînd, munca pli

nă de abnegație a cuplului 
Costică Radulescu — Ioan 
Sdrobiș, care, pe parcursul a 
patru ani — perioadă ideală 
pentru desfășurarea unei actij 
vități normale — a reușit să 
formeze o echipă care, în for
mula ei actuală, stă ferm pe 
picioare.

Potențialul real al echipei gă- 
lățene este sugerat cel mai bi
ne de rezultatele în deplasare. 
Dacă Oțelul a pierdut șase 
puncte pe teren propriu, echi-

fel de Butra-

e-

cînd compartimentele nu 
sudate".

în cadrul acestei echipe foar
te omogene și — mai ales — 
egală cu sine însăși, se deta
șează un... romb, format din 
libero-ul Agiu, doi mijlocași 
(Burcea+Marius Stan) și „vir- 
ful“ Antohi. îji jurul acestui 
„romb", toți componenții echi
pei s-au mișcat permanent, a- 
sigurînd sudura la care se re
ferea antrenorul Costică Rădu- 
lescu. Iar secundul său, loan 
Sdrobiș, cu merite reale în 
„călirea" echipei, are o men
țiune specială pentru Marius 
Stan, pe care îl consideră un... 
Bolonj al Oțelului.

Cele mai bune jocuri ?
Antrenorii au ales patru 

ele : două acasă și două în 
plasare. Pentru jocurile pe 
ren propriu ei se referă 
meciurile cu Corvinul (croni
carul e de acord, în calitate 
de martor ocular) și cel cu U- 
niversitatea Craiova (pentru a- 
cest joc pledînd și părerea 
competentă a lui Constantin, 
antrenorul echipei oltene). Pen
tru jocurile în deplasare se de
tașează cel cu Sportul Studen
țesc (subscriem, tot ca martori 
oculari) și cel cu Politehnica 
Timișoara (localnicii recunos
ci nd, cu sportivitate, că admi
rabilul joc al Oțelului s-ar fi

NAVIGHEZE DOAR IN

Fotbaliștii constănțeni, care au adus Litoralul din nou in Divizia A 
așteaptă, acum, cu încredere, sezonul viitor

După 5 ani. Litoralul a revenit 
in „A“. Sensibil, dar șl sensi
bilizat, publicul a simțit că, în 
sfîrșit, „se poate" și el s-a 
„adunat- lingă echipă mai mult 
ca orietnd. Probabil că președin
tele clubului, nu altul decît 
fostul portar constănțean din 
anii ’65—'66 și ’72—"(4 (a mai 
apărat la Steagul Roșu și Uni
versitatea Craiova), Teodor Pil
es. nu exagera mărturisindu-ne

sezonul trecut, 
a avut cei mai 
entuziast public 
Numai că pu- 

acord, nu poate

emisiune specială limitată I TOATE

Turneul final al juniorilor II

AGENȚIILE Șl CHIMIA GAEȘII CUPROM BAIA MARE 3-3
NȚEI VINZATORil

„A“
de meciuri. Gir- 

Popovici și Nedelcea- 
cite 32, Dinu 31, Iovă- 
Zahiu, Funda șl Blr- 

— cite 28, șt. Petcu 24,
Tufan

16,

• LOTUL DE JUCĂTORI : 
Cămui 33 
Joabă,
ru —
nescu, 
borea
Popa 21, Bătrineanu 20
19, Dumitru 17, Buduru
Roșu 14, Băjenaru 10, Udrică 
7, Mangri 3, Duda 2 și Ma
nea 1.

• GOLGETEiU! ; Zahiu 21 
de goluri. Șt. Petcu 13, Popa 
6, Bătrineanu 
Bîrborea și 
3, Funda și 
Roșu, Dinu, 
și Dumitru
(Metalul Plopeni) autogol.

4, Nedelcearu, 
Iovănescu — cîte 
Cămui — cîte 2, 
Buduru, Popovicl 

— cîte 1. Luncă

atribuie ciștiguri in 

iME„ DACIA 1300.. 
OLOR, 50.000 LEI, 
IO LEI. 5.000 LEI tTC.

VOLANȚI DIN

REȚEAUA

LOTO
PRONOSPORT

VA STAU LA
DISPOZIȚIE I

NU UITAȚI,
INSĂ, CA
EMISIUNEA

ESTE
LIMITATA I

BACAU, 6 (prin telefon). Pe 
unuL din terenurile „Complexu
lui 23 August" din localitate, au 
tncenut. miercuri dupâ-amiază. 
întrecerile Turneului final al 
campionatului de juniori n. în 
partida de debut, fată în fată a- 
flîndu-se echipele Chimia Găești 
și Cuprom Baia Mare.

A fost un meci plăcut, cu nu
meroase faze la cele două portl. 
dar, mai ales. cu o pasionantă 
evoluție a scorului. în final inre- 
gistrîndu-se o echitabilă remiză: 
3—3 (1—11 Startul partidei a
fost favorabil jucătorilor din Gă
ești. care au deschis scorul in 
min. 5, 
minute, 
de 2—0.
Treptat. __ _____ __ __ ___
de partea băimărenilor care iro
sesc o suită de ocazii, printre 
care Ji o „transversală" a lui 
Moldovan (min. '8), dar sl în
scriu un gol, în min. 27, prin 
SABAU, cu un șut surprinzător 
de la 20 m. în min. 53, o bună 
situație pentru Beci, care de la 
8 m șutează slab. Prima repriză 
se încheie cu o nouă ratare a 
lui G. Iile, care, scăpat singur, 
șutează din nou în portar.
primele minute de la reluare sînt

prin GHENU. Peste 5 
G Iile este Ia un pas 
însă șutează în portar, 
inițiativa în joc trece

si

favorabile echipei Chimia, G. 
ILIE reabilitîndu-se cu un șut 
violent de la 18 m. mingea scu- 
turînd olasa la vinclu. Juniorii 
băimăreni nu renunță și, în min. 
58 egalează din nou. prin același 
SABAU. după o rapidă combina
ție cu Beci. Nu trec decît 60 de 
secunde si Chimia este din nou 
în avantal, autor același G. ILIE, 
care, după un corner, trimite cu 
capul .minge* în plasă. Se joacă 
la fel de deschis, 
ocazie a Iul G. 
iar în min.
obține iarăși etalarea prin BECI. 

Arbitrul * ”
a condus 

CHIMIA 
Floricică» 
CU, Gh.
NEA, Ciobanu, - -------- —
Stoica, G. ILIE, Ștefan.

CUPROM : Farago — Ianoș, 
Dosa, Kemenes, SILADI — R. 
POP. N. Pop, Ster (min. 55 N. 
Mureșan ; min. 76 Farkas), SA
BAU — Moldovan (min. 66. A- 
damco) BECI.
Joi are loc o nouă partidă. 

Chimia Găești — IMU CSS Med
gidia

notăm o nouă 
Ilie (min. 74), 
echipa Cuprom

Â. Comănescu (Bacău) 
foarte bine formațiile : 
: Croveanu (min. 76 
— Neagu. DUMITRES- 
Stoica Moise — VOI- 

GHENU — C.

Adrian VASILESCU

deunăzi că „In 
fotbalul de aici 
numeros și mai 
din istoria lui“. 
blicul, veți fi de _____ .
face singur o echipă și, cu atît 
mai puțin, una competitivă. A- 
cest rol i-a revenit, logic, Clu
bului. Plenar susținut pe plan 
local, județean și municipal 
condus de oameni devotați și de 
meserie, acesta a procedat. In 
toamna Iul 1987. la remanierea 
masivă a efectivului de jucă
tori. Au plecat 8 șt au venit 10 
(Girjoabă. Răuță, Dinu. Dumi
tru, Băjenaru. Nedelcearu. Bîr
borea. Popa, Bătrineanu, Roșu), 
formula aceasta „au venit" fi
ind mai degrabă inexactă, căci 
(cu o excepție, două) cei 10 se... 
aflau chiar in Constanța I Ca 
urmare, In temeiul unei sucu
lente infuzii de tinerețe și ele
mente autohtone. Fotbal Club — 
altădată un „cimitir al elefanți
lor", cu jucători pripășiți de 
aiurea — a reluat drumul spre 
Divizia A cu 15 (din 21) local
nici. dintre care 11 (o garnitură 
completă, deci !) 
crescuți in cadrul Centrului de 
copii și juniori, ai cărui tehni
cieni (Mareș, Tîlvescu. Bukossi, 
Șovăilă) au — s-a arătat din 
mindru președintele Pilcă 
„minimum 10 ani vechime", 
tul se încropise, era acum 
voie de un antrenor care 
strunească șl, cît mai repede cu 
putință, să-l facă să promoveze. 
S-a apelat, pentru că acțiunea 
se petrecea Ia Constanța, la 
„lup de mare" numit Emanoffl 
Hasoti. cel care tocmai salvase 
(miraculos) pe Slobozia de la 
căderea în „C“ și care, în 1981, 
realizase ultima pătrundere a 
Fotbal Clubului în primul eșa
lon. Secondat de Ton Constanti- 
nescu (și al fost jucător al e- 
chinei) și de profesorul Petre 
Comănită (axat pe pregătirea fi
zică). harnic si lucid. Hașoti s-a 
oua pe treabă, tlntnd tntr-o 
mină zahărul șl tn cealaltă bi
rtul.

depistați și

nou
Lo- 
ne- 
să-1

„Rodajul", ca să-i spunem așa, 
a durat ceva. F. C. Constanța 
a plecat anevoios din bloc-star
turi șl, in tur, a stat mai mult 
la „plasă", avînd după 15 etape 
doar +2 ia „adevăr". Treptat, 
Insă, roadele unei munci asidue 
au început să se vadă. După 
etapa a 17-a (victorie la Piatra 
Neamț), echipa s-a dezlănțuit și, 
turindu-și motoarele, le-a pier
dut pe drum pe contracandidate, 
terminînd la 4-15 detașată net, 
la 9 puncte de Politehnica Iași 
și la 10 de F.CM. Progresuil 
Brăila ! Devenit totre timp ,nea 
Lache". puțin volubilul Hașoti a 
refuzat, solicitîndu-1, să remarce 
vreun jucător anume, mulțumi n- 
du-se să precizeze că „succesul 
nostru a fost unul al regulari
tății, al disciplinei tactice și al 
angajamentului. Intr-un cuvînt, 
al stării de spirit". Fără să-1 
contrazicem, se cuvine să adău
găm că două generații — pe de-o 
parte, Tufan, Dinu, Birborea, Po
pa (toți sub 23 de and’) și. pe de 
alta, Iovănescu, Petcu. Buduru 
(trecuți de 31) — și-au dat mina 
In cristalizarea unul joc tot mai 
modern șl, spre finalul sezonu
lui, chiar a unui stil propriu, 
ceea ce. să recunoaștem, nu-i de 
ici, de colo, la o formație de pu J

’ Sezonal 1987/88 a adus, deci, 
pentru F C. Constanta ca 
o consecință firească. bucuria 
promovării. îndelung așteptată 
pe Litoral. Dar ea, ca o flacără 
a ars repede și, in perspectiva 
Diviziei A Constanta are destule 
probleme de rezolvat. în privin
ța echipei in sine, „ea ar tre
bui întărită cu un om în fiecare 
compartiment" (Plică), dar mi 
numai. Satisfăcuti că au urcat 
un munte, constănțendi sînt con
știent! că un altul, șl mal se
meț. le stă înainte. Altfel zis, 
hotărîți să mu mal navigheze, ca 
altădată, între „A" șl „B«. ed mi 
lasă acum nimic la voia întâm
plării.

Ovidiu IOAN1TOAIA



SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
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AII ETA IUUA BEȘLIII-PE PRIMUL IOC IA SIOCKHOI M
STOCKIIOLM, 6 (Agerpres). 

Proba feminină de 3 000 m, 
din cadrul concursului interna
tional de atletism de la Stock
holm. competiție înscrisă în 
calendarul „Marelui Premiu — 
IAAF", a fost cîștigată de 
sportiva româncă Iulia Beșliu, 
în 8:43,98. Pe locurile urmă
toare s-au situat Elly Van 
Hulst (Olanda) — 8:44,08. Lynn 
Williams (Canada) — 8:44,11, 
Cornelia Buerki (Elveția) ■=• 
8:45,81 si Angela Tooby (Ma
rca Britanic) — 8:47,59.

în cursa de 1500 m femi
nin, cîștigată 
Murray (Marea Britanic). 
4:06,34. Mitica '
slantiu (România) s-a 
pe tocul secund. în 4:09,42.

în concursul masculin, pro
ba de săritură în înălțime a

revenit atletului vest-german 
Dietmar Moegenburg — 2,33 m, 
Sorin Matei situîndu-se pe lo
cul 4. cu rezultatul de 2,29 m. 
Recordmanul mondial al pro
bei, suedezul Patrik 
s-a clasat pe locul

Sjoberg,
8. cu 2,21 m.

Alte rezultate : 
3 000 m obstacole : 
(Kenya) — 8:15,72

de Yvonne 
în 

Junghiatu-Con- 
clasat

masculin :
Peter Koech 

— cel mai 
bun rezultate mondial al 
lui ; 100 m : Chidi Imoh 
Seria) — 10,25 : disc; 
Dells (Cuba) — 65,72 m : 
m : Said Aouita (Maroc) 
3:35,70 ; feminin : 800 m : Anna 
Fidelia Quirot (Cuba) — 
1:59.85 : 100 m : Heike Drechs- 
ler (R.D. Germană)

VOLEIBALIȘTII, DIN NOU
învingători in r. d. g

BERLIN, 6 (Ageipresfc — La 
Karl-Marx-Stadt s-a disputat 
al doilea meci amical de volei 
masculin între selecționatele 
Bomâniei și B. D. Germane, 
partida încheindu-se cu o nouă 
victorie a voleibaliștilor ro
mâni. de data aceasta cu sco
rul de 3—1 <15—9. 1#—14,
12—15. 15-11).

în primul joc, echipa Româ
niei cî.știgase cu scorul de 3—2.

anu- 
(Ni- 
Luis 
1 509

10.96.

După 'turneul

PATRU LUPTĂTORI PE PODIUM IN TURNEUL DE LA LEIPZIG
La întoarcerea în țară a de

legației țării noastre de lupte 
greco-romane, participantă la 
Turneul internațional „Wemer 
Seelenbinder", disputat la sfîr- 
șitul săptăminii trecute, la Leip
zig, am solicitat cîteva amă
nunte antrenorului principal 
Gheorghe Șutea.

La întreceri au participat 106 
concurenți din 14 țări, cal mai 
numeroși competitori aflindu-se 
Ia categoriile 57 kg (16) și

din Cehoslovacia

POLOIȘTII AU RĂMAS DATORI
Lotul nostru de polo a oarti- 

cipat la competiția de la 
Nowaky (Cehoslovacia). unde 
a trecut de echipa B a tării- 
gazdă cu 9—8. eedird în Cnța 
reprezentativelor Poloniei. 8—9 
și Cehoslovaciei. 5—10. Antre
norul Cornel Rasn exotica a- 
oeste rezultate, care nu not. 
firește. să satisfaci in o—rr.'al 
rind orin abordarea întrecerii 
de către jucători cu o doză 
exagerată de Încredere, gene
rată de relativ recentul succes 
in turneul din Polonia. Lipsa 
de concentrare ta ambele faze 
si-a spus cuvîntul ech.oa pri
mind coluri oarabile. rattad.

90

in schimb, copios, cum a fost 
cazul ' - —soigeterului Hagiu A- 
cesta nu a marzat. de această 
«iată, deci: tir. go; cu Cebo- 
dovacia. r. ere uși nd nid unul 
ta meriuț cu PoJcnia. Au lip
sit di- lot Diacona și Ardelean, 
fiind folosiți mai multi tineri, 
dintre care antrenorii il re- 
marcă t>e Geambasu Rărnine 
o apropiata Balcaniadă.
la București, să ne ofere 
imagtae a posibilitătiloc reale 
sie ooloistilor noștri- o con
firmare. sr-:răm a așpetaetor

kg (14). Țara noastră a insoris 
în competiție 9 sportivi: Mihai 
Cismaș (52 kg), Nicolae Zamfir 
(57 kg). Constantin Uță (62 kg), 
Petre Cărare (68 kg), Iulian 
Mavlea (74 kg), Uie Matei (90 
kg), Vasile Andrei și Ion Iri
miciuc (100 kg), Ion Grigoraș 
(130 kg). Dintre aceștia, cea 
mai bună comportare a avut-0 
Iulian Mavlea, clasat pe pri
mul loc la categoria sa. El a 
realizat trei victorii la puncte, 
în această ordine : 3—2 cu 
Mirko (R.D.G.), 3—0 cu 
Marțial (Franța) și 2—0 cu 
Kornbak (Suedia).'

Ion Grigoraș s-a clasat 
doilea, în urnia rezultatelor : 
b. dese. min. 4,50 (conducea cu 
6—2) L. David (Cehoslovacia), 
b. dese. min. 5,20 (conducea cu 
1—0) R. Zaprianov (Bulgaria), 
b.p. (6—3) F. Gerdsmeier 
(R.F.G.) și pierde în finală 
(prin tuș) în fața lui R. Wro- 
clawski (Polonia), în momentul 

reprezentantul

fl. 
M. 
O.

al

noastre conducea la puncte cu 
2—0...

Pe locul 3 s-au clasat Mihai 
Cismaș și Vasile Andrei. Pri
mul a obținut trei victorii : 
b. sup. (16‘i—0) F. Richter
(R.D.G.), b.p. (2—1) L. Ronnin- 
gen (Norvegia) și (pentru locu
rile 3—4) b.p. (5—4) J. Rbnni’i- 
gen (Norvegia), pierzînd partida 
ou A. Kalașnikov C-"-~ 
Vasile Andrei a realizat și 
trei succese t l-a învins 
descalificare 
(R.D.G.), cînd conducea cu 7—0, 
a obținut o decizie 
toare în fața I. 7-----------
(pentru locurile 3—4) l-a depășit 
la puncte (6—4) pe J. Kotte 
(R.D.G.), pierzînd la puncte 
(1—3) meciul cu G. Gedeciauri 
(U.R.S.S.). O comportare bună 
a avut și Constantin Uță, care 
merita să ocupe locul 3, dar a 
fost descalificat, în mod ne jus
tificat, în meciul cu elvețianul 
J. Dietsche, cînd conducea la 
puncte CU 2—0. (M TB.).

(U.R.S.S.). 
el 

prin 
pe F. Brucbert

asemănă-
lui I. Irimiciuc si

por :ire evidențiate la comoe- 
t:tia «lin Polonia
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BREVIAR • BREVIAR • BREVIAR • BREVIAR
O Comitetul Olimpic al Ceho

slovaciei a anunțat că va tri
mite lâ Jocurile Olimpice de 
vară un lot ce va cuprinde 
circa 160—200 sportivi și spor
tive. Componența definitivă a 
lotului va fi stabilită după în
cheierea competițiilor de cali
ficare în care sint angrenate 
echipe cehoslovace.
• întrecerile la categoria su- 

pergrca din cadrul campionate
lor de haltere ale U.R.S.S., 
competiție disputată la Harkov, 
s-au încheiat cu victoria lui 
Aleksandr Guniașev, cu un to
tal de 465 kg (212,5 kg plus 
252.5 kg).

• După cum se anunță de ia 
secretariatul Federației Inter
naționale de Fotbal, echipa 
Guatemalei a fost desemnata 
să participe in locul celei a 
Mexicului, la Turneul de fot
bal al Olimpiadei de vară din 
acest an. Așa cum se cunoaș
te, echipele Mexicului au fost 
excluse ~ 
țiile 
clusiv 
și 
pe

Mood ai de juniori, an de tor- 
rmția mexiia-.â a prezentat 4 
jueăt.-ri ce orpăseao limita de

din toate 
internaționale 
Jocurile 

Campionatul 
perioada le.o .

Sancțiunea a fost aplicata 
urmare a anei încălcări 
grante a regu’.a~-ntului. 
preliminariile Campionat

La turneul preliminar olim- 
(zona America de Nord, 
rica Centrală și Caraibilor) 

selecționata Guatemalei a-a 
clasat pe locul al II-lea, după 
cea a Mexicului. Federația in
ternațională așteaptă confir
marea de acceptare din partea 
forului de specialitate din Gua
temala. in caz de răspuns ne
gativ. urmînd să desemneze o 
altă echipă pentru turneul o- 
limpic.

p:

„ITALIA 90 ‘ FĂRĂ
Așadar, echipele engleze nu 

vor l aa aiartui nsa in ediția 
IM*—ist» a «mpelor <»ntinan
tale taterctaburi ! O vreme 
favorabilă „iertărei", V.E.F_S. 
părea să mai fi dat înapoi 
după ce însuși președintele 
ei. Jacques Georges, asistase 
țin 14 mai) la o finală a 
Cupei Angliei presărată eu 
incidente, dar o hotârire oîi- 
ctală nu fusese biată și de
cizia, albă sau neagră, urma 
să intervină după încheierea 
CL N-a mai fost insă nevoce 
ca forul european să includă 
proble-na pt ordtaea de zi. 
Englezii înșiși au renunțat la 
cererea de readmitere, „Foot
ball Association- react i-ontad 
astfel, «ta promptitudine, la 
«lezordtaile produse de așa- 
zișii suporteri insulari la

ECHIPA ANGLIEI?!

MOTIVUL UNEI REVENIRI 1
val «le tul- 

vest-germană 
IM de ares- 
insSor”), gu-

IN TURUL FRANȚEI

Personajul este extraordi
nar și merită... ascultat. El se 
numește Fred Perry, eel ca
re este la originea simultană 
a două „legende" ale spor
tului. Una are în vedere glo
ria tenisului, el aflîndu-se 
printre cei care au marcat 
puternic istoria acestei dis
cipline ; cealaltă face parte 
din „protoistoria" tenisului 
de masă, Fred fiind unul 
dintre primii campioni 
lumii și principa
lii 
noului 
sport.

în 
scris 
neuitat ___
chipa Angliei 
să-i învingă 
..mușchetari" ai epociL 
1931, Fred Perry l-a depășit 
pe faimosul Borotra. dar a 
pierdut la no mai puUo ce
lebrul Cochet, pentru ca. ta 
1933, echipa engleză să 
smulgă trofeul „cocoșului 
galic", ’ Perry fiind artizanul 
acestui succes, cîștigînd am
bele slmpluri. Dacă adăugăm 
ca. intrat de patru ori in po
sesia „Cupei Davis" (intre 
1934 și 1936), fiind, totodată, 
și. de trei ori campion la 
Wimbledon, avem imaginea 
mai exactă a tenismanului.

în 1929, după ce a cîsti- 
gat titlul la cel de al trei
lea „mondial" al tenisului de 
masă, avea să abandoneze 
însă, acest sport, în plină glo
rie, nu fără a-și fi înscris 
numele pe cupa care se a- 
cordă campionului mondial 
ia simplu, lăsînd, firesc, în 
urmă, unanime regrete că 
un fervent promotor al mi
eii mingi de celuloid iese 
prematur din scena compe-

tenis 
Dagim 
răcind

animatori
(pe a’tu

pnrte din 
care a reușit
pe fai

tițională.
Acum, la 80 de ani. cu 

aceeași alură puternică, so
lid, cu un deosebit simț al 
umorului („După cîțiva ani. 
oamenii nu și-au mai amin
tit pentru ce a fost pusă 
acolo, dar este... decorati
vă" — mărturisea cu ușoa
ră autoironie în legătură cu 
statuia ce i-a fost i ’ " 
la Wimbledon), Fred 
a revenit, in aceste 
surprinzător, nu numai 

mijlocul 
lor de tenis, 
-nai ales, 
loela ai
lor de la 
masă".

contact
______ _ _ ai
..Este o revenire mai 
sentimentală, dar o pun nu
mai in legătură cn evoluția 
extraordinară a ace-stui spori. 
care l-am cunoscut de pe 
cînd era_ copil. Acum a
crescut la an nivel grea de 
imaginat Orieusu. bătrioa 
mea inimă se taaenra ca-o 
tinerețe. Este a veritabilă 
plăcere să-i nrmărwti pe 
acești pn-ti nan se auscă 
la masă, ca veritabile «fiHe
re De tehnică ce să 
vorbim-” — afirma F 
nu demult, ta tribuna 
alte mari competiții, la 
land Garros. O frumoasâ 
cunoaștere, așadar, aduși 
nisului de masă, care, 
acest an, a mai făcut 
pas spre definitiva sa 
sacrare (dacă mai era 
voie!?), intrind și in fami
lia sporturilor olimpice.

Octogenarul Fred Perry 
are dreptate : copilul a de
venit matur !

MEDIE ORARA

DE 51,876 KM !

întrerupt. prin

ridicată
Perry

> zile, 
in 

jucători- 
ci. 

si in 
urmasi-

re in no- 
ce 1-a

*30. 
mult

i te- 
In 
an 

con- 
Pî-

Emanuel FÂNTÂNEANU

♦ 
î
♦
♦
♦

♦
♦♦
♦ 
♦4-
♦
♦
4

♦

♦
♦
♦

♦

♦
♦
♦♦I
♦

- Disputată contra 
pe echipe, etapa 
turului ciclist al 
revenit formației 
înregistrată pe 48 
pul de 55.31 
51.876 km).

In etapa a IlI-a. disputată 
pe traseul Nantes — Le Mans 
(213.500 km), orfanul a trecut 
linia de sosire rutierul olan
dez Jean-Paui Vaa PoppeL 
cronometrat cu timpul de 

edie :<ară 4X849 km), 
meritul general indt- 
duce olandezul Teu 

. urmat de belg anul 
Im Sa 1* secunde.

cronometru. 
a II-a a 
Franței a 

Panasonic, 
km cu um- 

(medie orară

§
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ȘTIRI, REZULTATE
• ta meci eonttad pentru pre

tau inanile Campionatului Mon
dial a! cărui turneu final va 
avea k>- ta 199* In Italia, repre
zentativa Burkina Faso a între
cut ca scorul «le 2—9 echipa 
Libiei, dar pentru turul al doi
lea al zone) africane s-au cali
ficat fotbaliștii libieni. care. în 
partid tar, cîștigaseră cu 3—0.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

c

ATLETISM o In pruna zi a
■ . —. . e g<- ia

de sprtat și sări- 
c tasculină de 109 m 
ită dc Andrei Razta.

:r -as in 19.27, :ar proba 
imitară feminină a re- enit spor- 
’ Marina Jirova. in 11,14.

havdbal u Intr-un meci in- 
: . -rx:: amica; masculin, dis- 

la Tokyo, reprezentativa 
Iugoslavie: a întrecut cu scorul de 
Za—U (9—11) selecționata oltm- 
rică a Japoniei. De remarcat că 
ta repriza secundă handbaliștii 
japonezi n-au reușit să înscrie 
ctci un gol ! .

RL'GBY • Aflată in turneu in 
Canada, selecționata R. F. Ger
mania a susținut un meci ami
cal la Regina in compania unei 
selecționat kxsle. Rugbyștii ca
nadieni au obținut victoria cu 
scorul de- 19—12 (4—6».

TIR • fn cadrul <x>ncu. sulut 
internaționa) de ia Frankfurt pe 
Oder, sportivul polonez Zdislaw 
Gryn a cîștigat proba de talere 
aruncate din turn, cu rezultatul! 
de 198 puncte. La talere arun-

cate din șanț, primul loc a fost 
ocupat de Ralf Rehberg (R. D. 
Germană), cu 19â puncte.

TENIS • Turneul internațio
nal de tenis de la Zinnowitz 
(R. D. Germană) a fost cîștigat 
la masculin de cunoscutul cam
pion din RJ5.G., Thomas Emm- 
rich, care l-a învins în finală 
ou 6—0, 6—2 pe Tomas Kliimek 
(Cehoslovacia). Proba feminină a 
revenit sovieticei Julia Salni
kova, cîșiigătoare cu 6—1, 2—6, 
6—1 în fața jucătoarei Denisa 
Silvanova.

VOLEI * Aflată în turneu în 
R.P.D. Coreeană, selecționata fe
minină a provinciei Hubei (R. P. 
Chineză) a tatîlnit, la Phenian, 
o echipă locală, pe care a în- 
trecut-o cu scorul de 3—1.

ȘAH • In turneul internațio
nal de la Novi Sad, după 4 
runde, în fruntea clasamentului 
se află Vasiukov, Kotronias, A- 
nastasian șl Orlov cu cite 4 
puncte. In runda a patra Va
siukov a cîștigat ia Akimovicl, 
Szepa a pierdut la Anasta^an, 
Kotronlas l-a învins pe Makulski.

«ruge definitiv, compromițind 
și desfășurarea unei compe
tiții pentru care s-au depus 
autea strădanii-.

Pînă la urmă, se știe, echi
pa Angliei a rămas. Numai 
că, reunit în sesiune extra
ordinară, guvernul a aprobat 
o „Carte Albăr 
alte 
bată 
oane 
ti vă.
rau, 
așteptat : restricții la 
trarea in stadioane 
mai pe baza unor legitimații 
speciale), la viazarea băutu
rilor alcoolice ta zilele de 
meci etc., etc. Cea mal șo
cantă măsură, insă, și cea » 
mă; grea in consecințe, pare & 
să fie cea legată de „inter- S 
dicția ca, pină la o amelio- 
rare vizibilă a situației, echi- § 
Pa reprezentativă sâ participe Ș 
la vreo competiție jnternațlo- $ nata". 7 ■ - . s»
semne 
Bobby 
startul 1 
care ar _____  ,____ ___ .
i» «xrtombrie, pe teren pro- § 
priu. prin partida cu Suedia. § 
..Football Association" speră § 
că pină atunci „lucrurile vor § 
reintra pe un făgaș normal". 
Speranțele stat însă mici, 
drept pentru care nu puțini 
sint comentatorii care men
ționează că
Se va rupe, 
delungat, de 
vedem...

o serie de 
măsuri menite să com- 
huliganismul din stadi- 
căpătînd putere legisla- 
Intre acestea, unele e- 
ca să spunem așa, de 

in-
(r.u-

§

I
s

Asta ar vrea să in- § 
că ..naționala" lui § 
Hobson nu va lua S;
in preliminariile C.M..

■ debuta pentru ea ia &

..... — — §
„fotbalul englez 
pentru timp în- 
Europa". Să mai >

Ovidtu IOANÎȚOAIA |
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înregistrate în e- 
campionatului su- 
Malmoe 1—5 : IFK 

Djurgaarden 1—1 ; 
Norrkoping — Hammarby 

Frolunda — Oester 3—3 : 
Braga 3—0, 
" " în clasa- 

, cu 19 Norrkoping 
16

• Rezultate 
«apa a 12-a a 
edez : AIK — 
Goteborg 
IFK 
S—« .__
Uergryte ____
SundsvaU — Gais 1—17 
ment conduce Malmoe, 
puncte, urmată de 
17 puncte șl IFK Goteborg 
puncte.
• Partide restante în campio

natul U.R.S.S. : Dinamo Kiev — 
Nefte: Baku 3—0 (2—0) ; Jalghi- 
ris Vilnius — Dnepr Dneprope
trovsk 2—? (0—2) ; Spartak Mos
cova — Dinamo Moscova 2—1 ; 
Dinamo Minsk — Șahtior Donetk 
1—0 (0—0).

SECOLULUI^
LA ȘAH

Potrivit relatărilor din presa 
belgiană, se preconizează orga
nizarea, anul viitor, a celui 
de-al IXI-Iea „Meci al secolu
lui" la șah între reprezentativa 
U.R.S.S. și o selecționată mon
dială. întîlnlrea ar urma să 
aibă loc în luna martie în ora
șul Gând. Primul meci între 
echipa U.R.S.S. și ..restul lu
mii" s-a disputat în 1970 la 
Belgrad și a fost cîștigat de 
șahiștii sovietici cu scorul de 
20,5—19,5 puncte. Al doilea 
meci a avut loc în 1984 la Lon
dra, echipa U.R.S.S. obținînd 
victoria cu 21—19.


