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STARTUL IN ETAPA DE VARĂ A COMPETIȚIEI NAȚIONALE
D/fCMDZ PE CENTRUL UNIVERSITAR BUCUREȘTI

• Mii de parti
cipant! la Intre-

ceri, mii de spectatori In tribune

plan • Pasionante competiții pe
ramuri de sport, precum și
frumoase programe culturai-

8demonstrației gimnaștilor de la 
Foto : Eduard ENEA

O sugestivă imagine din timpul 
I.E.F.S.

• La Sibiu, Inter față in față 
cu campioana • La Oradea, 
două echipe cu „recoltă* bună 
in etapa trecută • Din nou un 
examen greu pentru S.C. Bacău
• La Pitești, argeșenii sint fa- 
voriți, dar replica brașovenilor 
le poate crea probleme • In 
Ciulești, Rapid se anunță un 
„solist* sigur in partida cu „lan
terna roșie* • După Steaua, 
la Cluj-Napoca sosește Dinamo. 
Va repeta „U* comportarea

bună de duminică ? • Miine, in
atractiv, avînd în vedere mai ales revirimentul studenților

CLASAMENTUL
1. STEAUA 25 23 2 • 90-24 48
2. Dinamo 26 23 1 2 101-83 47
3. victoria 26 18 4 4 66-37 40
4. Flacăra 26 13 4 9 50-34 30
5. FiC. Inter 26 12 3 11 35-39 276. Sp. Stud. 26 12 2 12 39-42 26
7. F.C. Olt » » 7 10 87-38 25
8. F.C.M. Bv. 36 10 4 12 10-44 24
9. „U“ Cluj-N. 25 8 7 10 34-42 23

10. Univ. cv. 26 9 5 12 38-48 23
11. F.C. Bihor 26 8 6 12 28-31 22
12. F.C. Argeș 25 10 2 13 32-37 22
13. F.C. F arzul 26 10 2 14 24-37 22
14. S.C. Bacău 26 9 2 15 41-47 20
15. Corvin ui 25 9 2 14 31-50 20
16. Rapid 26 9 2 15 27-47 20
17. Oțelul 26 7 5 14 26-49 19
18. ASA Tg. M 26 2 2 22 16-76 6

• ......  ii

„Regie*, un joc deosebit de
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ASTĂZI

artistice

Sibiu s F.C. INTER
M. Salomir — (Cluj-Napoca);
Ștefănoiu (Tg. Jiu)
Oradea: F.C. BIHOR ..................
N. Voinea (București) ; S. Necșulescu (Scornlcești) șl I. Veres (Sf. Gheorghe)
Bacău : SPORT CLUB - FLACĂRA
D. Petrescu (București) ; M. Axente (Arad) șl I. Tema 
tra Neamț)
Pitești :
Ad. Porumboiu
rocan (Reșița)
București :

A.
- STEAUA

Gheorghe (P. Neamț) si M.

- F.C. FARUL

(Pla-

F.C. ARGEȘ - F.C.M. BRAȘOV
(Vaslui) ; V. Alexandru (București) șl C. Co-

Ampla acțiune cultural-spor- 
tivă, care a marcat, duminică, 
startul în etapa de vară a celei 
de-a Vl-a ediții a Dacîadei pe 
Centrul Universitar București 
s-a bucurat de o reușită de
plină. în ciuda timpului răco- „ ,_____ ____ , __

: ros, mii de studeriți și studente Mureșan, Ana Măria Tladules- 
au ținut să ia parte la intre- - -
ceri, în timp ce alte mii au 
făcut neîncăpătoare tribunele 
Complexului Tei.

Respectînd tradiția, acțiunea 
a debutat cu mult aplaudate 
reprize de gimnastică, avînd ca 
protagoniste reprezentante ale 
A.S.E., I.M.F., Universității»;,-.
Politehnicii și Institutului de

Construcții, sub îndrumarea 
unor foste glorii ale gimnasti
cii românești de performanță 
(Lenuța Leuștean, Sonia Iovan) 
sau a unor cadre didactice cu 
o mare .dăruire pentru sportul 
grației (Viorica Țuțuianu, Lia

cu). Le-au urmat un grup de 
eleve de la școala 56 (prof. 
Veronica Selim) și de la Liceul 
„George Coșbuc" (prof. Maria 
Popa), ambele din Sectorul 2 
al Capitalei, cu un atractiv 
program bine pus la punct (ți
nută, acuratețe), precum și an
samblurile I.E.F.S., în frunte cu 
Lavinia Agache, Cristina Grigo-

raș și surorile Elena și Liliana 
Renciu. Viitoarele profesoare de 
educație fizică au reliefat și 

virtuozitatea 
gimnastică, 

ce se desfă
cu sublinieri 
„dascăli" I. 
M. Solomon, 
s-a situat și

de data aceasta 
școlii noastre de 
eficiența muncii 
șoară la I.E.F.S., 
pentru neobosiții 
Hidi, C. Bedo și 
Pe aceeași linie

Tiberiu STĂM A

(Continuare in pag. 2—3)
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Doar cîteva zile pînă la partidele cu Anglia

RAPID - A.S.A. TG. MUREȘ
(stadionul Giuleștl)

V. Titorov (Plopenl) ; Gr. Macavel (Deva) șl O. Ștreng (Oradea) 
Cluj-Napoca :
D. Buciuman
(Galați)

MIINE

„U" - DINAMO
(Timișoara) ; N. Dlnescu (Rm. Vîlcea) și S; loan

SPORTUL STUD. - CORVINUL ■ 
(Stadionul Sportul Studențesc)

Cr. Teodorescu (Buzău) ; V. Antohi (Iași) și M. nieș (Oddrhel) 
Toate partidele vor Începe la ora 18.
Meciurile VICTORIA — OȚELUL GALAȚI șl UNIVERSITATEA 
CRAIOVA — F.C. OLT se vor disputa la 21 mal.

București :

„SPORTUL NOSTRU NAȚIONAL IȘI EXTINDE
PERMANENT ARIA DE PRACTICARE"

un unui iLllinu UII IlLLULInl 'TltlîlL

• încredere și, deopotrivă, luciditate In rlndurile lotului nostru
Trei zale, doar trei, piuă la 

partidele de rugby România — 
Anglia, la nivelul primelor re
prezentative dar si al selec
ționatelor de tineret. însăși 
programarea unei asemenea 
duble confruntări este practic 

mare a 
oval, ceea 
jocul-lesl

neobișnuită în lumea 
sportului eu balonul i 
oe demonstrează că 
(termen s. 
pentru împertantede 
dintre forțele sale

specific ruebyului, 
portantele intilnin 

-------- ------- de prim 
rang) și meciul under 21, de 
simbătă, se oon’tiluie intr-un 
autentic eveniment din noua 
istorie a disputelor de grămadă 
și ireisferturi. Un eveniment 
pentru care tricolorii noștri se 
pregătesc cu seriozitatea, am- 
biția, dăruirea ce au făcut po
sibil revirimentul din prece
denta stagiune, Însemnată de
memorabila victorie de pe
Arms Park.

în pregătirile pentru simbă
tă a fost luat în calcul fieoa
re amănunt. Antrenorii Theo
dor Radulescu și Gheorghe Ni- 
ca au dntărit îndedung și con

tinuă să analizeze argumente, 
le pro si contra in alegerea 
unuia sau altuia dintre jucă
torii formației de începere. Dar 
la fel de mult s-a insistat în 
cunoașterea fiecărui titular din 
eetlipa oaspete. Iar exinterna- 
ționaM Sorin Fuicu poate oferi 
astfel toate datele privind ca
riera rugbyștilor englezi. Din 
caietul întocmit cu migală, 
fieoare pagină fiind însoțită de 
fotografia jucătorului respec 
tiv, reținem, spre nildă. amă
nuntul marii experitn.î a 
capului de grămadă din re
prezentativa trandafir J'U. pi
lierul Paid Rendall arc 35 de 
ani, celălalt „stflp", ~ 
Chilcott. ane doi mai 
uriașul (2,03 m 
de 
de 
el 
pe 
mea balonului oval.

Geo RAEȚCHI

Gaieth 
  outin, 

..... ... 112 kg) <Va-
Dooiey e în virstg de 32 
ani și așa mai departe — 
deținînd Ia activ prezente 
toate arenele mari din lu- 

./’ărțile

(Continuare în pag. a 4-a)

Cu o vechime care se 
pierde în istorie — ar
gumente exlstînd la Înde 
mina oricui, mari personalități 
ca Nicolae Iorga, Șerban Cio- 
culescu, Mihail Sadoveanu o- 
ferindu-le în diverse scrieri 
ale lor — OINĂ, sportul nostru 
național, cunoaște, pe măsura 
scurgerii vremii, o tot mal 
mare dezvoltare. Ea șl-a în
tors din nou fața spre matca 
străbună, satul românesc, și, 
drept urmare, asistăm la o fe
ricită orientare a tinerei gene
rații către practicarea acestei 
frumoase discipline.

La scurt timp după deschide
rea noului sezon, am solicitat 
un interviu președintelui Fe
derației Române de Oină, 
dr. Luigi Martiș.

„Este îmbucurător — ne-a 
spus pentru început interlocu
torul nostru — faptul că în ul
timele două decenii, pentru a 
nu face referiri la un trecut 
mai îndepărtat, oină a cunos
cut o puternică revitalizare 
Este urmarea firească a spriji
nului permanent de care edu
cația fizică și sportul se bucură 
din partea conducerii partidu

lui si statului, personal a tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
inițiatorul amplei competiții 
polisportive naționale DACIA- 
DA, in programul căreia spor
tul moștenit de la moșii și 
strămoșii noștri și-a găsit un 
loc distinct. Apelind doar la ci- 
teva cifre, doresc să evidențiez 
faptul că oină este practicată 
de peste 34 000 de tineri consti- 
tuiți In 1675 de echipe, dintre 
ele peste 1400 activînd în 
mediul rural".

— Solicitînd o pregătire 
multilaterală, se poate spu
ne că oină constituie un 
punct de plecare și spre al
te discipline sportive ?

— Neîndoios, așa stau lucru
rile. Ca unul care am jucat oi
nă, iar acum am onoranta mi
siune obștească de a mă ocupa 
de destinele ei. afirm că aceas
tă disciplină este dinamică și 
captivează cînd este practicată 
de virtuozi, tn plus, ea contri
buie — alături de alte sporturi 
tehnico-aplicative — la o bu
nă pregătire a tinerilor pen
tru activitatea productivă, forti- 
fietndu-i din punct de vede
re fizic.

Cum s-a acționat pen
tru ca oină să cuprindă cit 
mai multe categorii de ti
neri 7

— Alături de „Daciada" se
niorilor. a juniorilor și școlari
lor, precum și de Campionatul 
Național de seniori, au fost 
inițiate competiții pentru ju
niori și școlari • „Cupa Pionie
rului" și „Cupa U.T.C.’și altele 
adresate tinerilor de la sate ( 
..Cupa Uniunii Naționale a Co
operativelor Agricole de Pro
ducție’ și Cupa unităților șco
lare cu profil agricol; întreceri 
avînd la start tineri muncitori 
și ostași : „Cupa Uniunii Ge
nerale „ Sindicatelor" și. res
pectiv, ..Dinamoviada". Adaug 
faptul că și pe plan local ac
tivitatea competitională a fost 
mai bogată anul trecut, ca ur
mare a activității pline de dă
ruire a unor comisii județene 
ca acelea din Bihor. Botoșant, 
Buzău. Dîmbovița. Dolj. Mara

ton GAVRILESCU

(Continuare In pag. 2-3)

De azi, timp de patru zile, la lași
ifl ■

Pe agenda actualității, conferinfele organizațiilor sportive

DINAMO BUCUREȘTI - ANGAJARE, RESPONSABILITATE, EXIGENTĂ
Indiscutabil, pentru mișcarea 

noastră sportivă clubul Dinamo 
București reprezintă unul din
tre pilonii săi de bază, argu
mentele constituindu-le poten
țialul și contribuția acestuia la 
realizarea marilor succese în
registrate de sportul românesc 
în cele mai importante com
petiții internaționale, numărul 
și _ valoarea sportivilor și teh
nicienilor, precum și rezultatele 
consemnate în campionatele 
naționale. Pentru a nu ne în
depărta tn timp, să spunem 
doar _ că, numai în perioada â'e 
activitate recent analizată tn 
plenara clubului, sportivii dina- 
moviști au obținut 10 medalii 
la Jocurile Olimpice, 40 (din
tre care 7 de aur) la Campio

natele Mondiale, 58 (13 de aur) 
la Campionatele Europene, 26 
(11 de aur) la Jocurile Mon
diale Universitare, 37 la Con
cursurile Prietenia, 291 la Bal
caniade și 684 de titluri națio
nale, fiind îmbunătățite, tot
odată, 158 recorduri ale țării. 
Sînt cifre care, desigur, ascund 
muncă neobosită, tenacitate, ab
negație, devotament față de 
culorile clubului, față de cele 
ale patriei, ca o mărturie e- 
locventă a preocupărilor con
stante ca sportivii din „Șos. 
Ștefan cel Mare" să se afle 
printre cei mai buni dintre 
cei mai buni. între numeroșii 
reprezentanți de elită ai „alb- 
roșilor" se află nume consacra
te în arena sportivă interna

țională, ei ureînd permanent 
pe cele mai de sus trepte ale 
marilor competiții: gimnasta 
Aurelia Dobre — cea dinții 
sportivă a țării care a cucerit 
titlul absolut la Campionatele 
Mondiale, canotoarele și ca
notorii Rodica Arba, Olga 
Homeghi, Elisabeta Lipă, Adria
na Bazon, Ecaterina panceă, 
Doina Bălan, Anișoara Bălan, 
Vasile Tomoioagă, Dragoș Nea- 
gu, Valentin Robu, boxerul Da
niel Dumitrescu, gimnaștii Ma
rius Gherman, Nicușor Pascu și 
Cristian Brezeanu, halterofilul 
Andrei Socaci, scrîmera Geor- 
geta Beca, luptătorii Petrică 
Cărare și Sorin Herțea, îno- 
tătoarea Anca Pătrășcoiu etc., 
cum nu se pot omite nici re

zultatele foarte bune realizate 
de fotbaliști — prezenți tn 
„sferturile" Cupei Cupelor, de 
bandbaliști - cu o prestație de 
înalt nivel în Cupa Cupelor, 
precum și cele ale secției de 
ciclism, ai cărei component! 
s-au remarcat în „Turul Ro
mâniei" sau tn campionatele 
naționale.

Cum spuneam, toate aceste 
succese încorporează eforturile 
unui număr mare de sportivi 
și tehnicieni, preocupările pen
tru ridicarea continuă a calită-

Emanuel FĂNTĂNEANU

(Continuare în pag. 2-3) .

INDIVIDUAÎL 
DE CANOTAJ 

începînd de astăzi, lacul Do
robanț din apropierea lașului 
va găzdui prima competiție re
publicană de viteză din acest 
an, Campionatul Național indi
vidual de canotaj, întrecere la 
care participă doar ambarcați
unile de simplu.

Concursul, eșalonat pe durata 
a patru zile, programează 
miercuri și joi curse de cali
ficare, vineri și simbătă urmînd 
a se desfășura finalele. Pro
bele întrunesc la staț-t' concu- 
renți și concurente atît la ju
niori, cît și la seniori, compe
tiția avînd un caracter de tes
tare, Iar rezultatele urmînd a 
avea un rol hotărîtor tn alcă
tuirea Ioturilor reprezentative.



Dx4CI><lD4 Finale ale marii competiții naționale

PESTE 300 DE TINERI HAL Will
TRAGEREA EA SORȚI A SEMIEIUAIEIOR 

„CUPEI ROMÂNIEI" LA NANDBAl MASCULIN

In campionatele de i

LUPTĂ STRÎHSĂ LA TOA
ÎN ÎNTRECERILE

Zilele trecute au avut Ioc la 
Bistrița finalele Daciadei la hal
tere. rezervate juniorilor. La 
aceste întreceri s-au aliniat la 
start peste 300 de tineri haltero
fili. din aproape toate cluburile și 
asociațiile sportive din tară. Pe 
podiumurile de concurs s-au în
trecut juniorii mari (pină la 20 
de ani), juniorii mici (pină la 18 
ani) si copiii (pînă la 16 ani). 
Dacă organizarea acestor dispute 
a fost ireproșabilă, nu putem 
spune același lucru despre une
le rezultate — mai slabe la cîteva 
categorii, i-eferindu-ne îndeosebi 

la juniori I. Cauza ? Au lipsit 
membrii lotului național, care se 
află în pregătire pentru viitoare
le competiții internaționale. In 
schimb, este îmbucurător fap
tul că la multe categorii de 
greutate lupta pentru primele 
locuri a fost strînsă iar foarte 
multi copii s-au afirmat cu a- 
cest prilej, prin rezultate pro
mițătoare (majoritatea dintre pri
mii clasați obținînd noi recor
duri la categoriile lor de vîrstă).
Rezultate tehnice :

JUNIORI I. Cat. 52 kg: 1. Adrian 
Jigău (Steaua) 212,3 kg (97,5 ; 
115), 2. Bella Biro (A.S. Ursu So- 
văta) 195 kg (85 ; 110). 3. Nico- 
lae Marcu (Chimpex Constanța)
187.5 kg (77,5 ; 110) ; Cat. 56
kg : 1. Aurel Sîrbu (Clujana)
227.5 kg (95 : 132,5). 2. Florian
Maria (Dinamo Buc.1 220 kg (95 ; 
125) 3. Nicolae Ursut (A.S.A.
Tg. Mureș) 215 kg (95; 120).; 
Cat. 60 kg: 1. Dan Morar (Vagonul 
Arad) 260 kg (115; 145). 2. Ma
rian Cristache (Olimpia Buc.)
232.5 kg (100 ; 132,5). 3. Marian
Găvănean (Olimpia Buc.) 230 
kg (100 : 130) ; Cat. 67,5 kg : 1. 
Bella Drocsa (Constructorul Tg. 
Mureș) 292,5 kg (127,5 ; 165). 2.
Marius Chifor (A.S.A. Tg. Mureș)
257.5 kg (112,5 ; 135). 3. Iosif
Hubman (Constructorul Tg. Mu
reș! 245 kg (110 : 135) : Cat. 75 
kg : 1. Marian Enache (Rapid 
Buc.) 297,5 kg (132.5 ; 165). 2.
Antal Balogh (Constructorul Tg. 
Mureș) 287,5 kg (125 ; 162,5). 3. 
Florea Radu (Steaua) 275 kg (120; 
155) : Cat. 82,5 kg : 1. Tiberiu

DUMINICĂ, LA
(Urmare din pag 1) 

demonstrația micilor judoka 
(antrenor : I. Hantău), a scri- 
merilor (conduși de fostul titu
lar al lotului național de flo
retă, Sorin Poenaru), a sporti
vilor care s-au dedicat culturis
mului (modelați de D. Hîtru). 
Un simultan de șah cu peste 
150 de amatori, probe de mare 
măiestrie efectuate de pasionați 
ai aero, auto și rachetomodelis- 
mului, la ,,clasa" antrenorului 
V. Donea, un viu disputat meci 
de rugby între divizionarele A 
Sportul Studențesc T.M.U.C.B. 
și Energia, conduse de foștii in
ternaționali Valeriu Irimescu și 
Hristache Preda, au alcătuit 
prima parte a programului.

în partea a doua, spectatorii 
au putut urmări o serie de me
ciuri din cadrul „Cupei Cen
trului Universitar București" la 
fotbal (Construcții — I.M.F. 
5—4), baschet (cu o frumoasă 
evoluție a fetelor de la A.S.E.), 
volei, handbal și tenis de masă 
(din nou în vervă, Tatiana Fur
tună, de la I.M.F.). Paralel, pe 
apele lacului Tei s-au desfă
șurat finalele Campionatului 
Republican Universitar la spor
turi nautice.

în ultima parte a programu
lui, protagoniste au fost for
mațiile laureate ale Festivalu
lui Artei și Creației Studen
țești, precum și o serie de an
sambluri folclorice, printre care 
și „Doina", al Casei de Cultură

DINAMO BUCUREȘTI
(Urmare din pag. 1) 

ții și eficienței procesului in- 
structiv-educativ, ale selecției 
celor mai talentate elemente, 
mai ales cele pregătite la „Tînă- 
rul dinamovist" sau C.S.Ș, 
Dinamo — veritabile pepiniere, 
în special pentru secțiile de 
gimnastică, atletism, volei și ca
notaj băieți, fotbal, judo, lupte, 
caiac-canoe, handbal — și, 
înainte de toate, susținuta mun
că politico-organizatorică și e- 
ducativă menită să asigure a- 
tingerea unor parametri supe
riori în întreaga activitate.

Desigur, despre contribuția 
adusă de clubul Dinamo Bucu
rești la dezvoltarea generală a 
sportului românesc s-a scris și 
se pot scrie încă nenumăra
te pagini elogioase, acest aport 
fiind deosebit de consistent și 
în permanentă ascendentă. Ia
tă de ce, tocmai pornind de 
lș aceste considerente, cei 
care-i cunosc mai puțin pe 
Sportivii dinamoviști s-ar fi

DE LA BISTRIȚA
Katraffa (Dinamo) 335 kg (150 ; 
185), 2. Attila Timar (Clujana)
267.5 kg (115; 152,5), 3. Marian 
Gheorghlță (Dunărea Galați)
252.5 kg (112 ; 140) ; Cat. 90 kg :
1. Vasile Boiof (Progresul Buc.)302.5 kg (135 ; 167,5). 2. Iulian
Dragomir (Steaua) 300 kg (132,5; 
167 5) 3. Vasile David (A.S.A.
Tg. Mureș) 280 kg (125 : 155) ; 
Cat. 100 kg : 1. Daniel Filip (Stea
ua) 330 kg (150 ; 180). 2. Marcel 
Trif (Rapid Buc.) 285 kg (125; 160), 
3. Carol Blosz (Vagonul Arad)282.5 kg (127,5 ; 155) ; Cat.
110 kg : 1. Ladislau Viski (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 285 kg (120 ; 165), 2. 
Gh. Viragos (Strungul Arad) 240 
kg (110; 130) — doar doi concu
rent! I ; la cat. 4- 110 — nici un 
concurent !

JUNIORI n (campionii), cat. 
52 kg : Marian Dodită (Steagul 
Roșu Brașov) 200 kg; cat. 56 kg: 
Vasile Mike (UNIO Satu Mare) 
215 kg; cat. 60 kg: Florin Spet- 
cu (Strungul Arad) 235 kg; cat.
67.5 kg : Florin Popa (Vagonul 
Arad) 270 kg ; cat. 75 kg : Daniel 
Bozagiu (Farul Constanța) 275 
kg ; cat. 82,5 kg : Tiberiu Lup aș 
(Clujana) 267,5 kg ; cat. 90 kg : 
Nelu Aștclean (Clujana) 252,5 kg ; 
cat. 100 kg : Adrian Crlșan 
(Strungul Arad) 260 kg ; cat. 
110 kg : Ionel Nicula (Olimpia 
Buc.) 237.5 kg ; cat. +110 kg : Gabriel Meszaroș (Strungul Arad) 
220 kg.

COPII. Cat. 36 kg : Marius 
Cihărean (Vagonul Arad) 110 
kg ; cat. 40 kg : Valentin Sîrbu 
(Clujana) 152,5 kg ; cat. 44 kg : 
Dan Dumitrache (Strungul Arad) 
140 kg ; cat. 48 kg : Răzvan
Ilie (Steagul Roșu Bv.) 162,5 kg ; 
cat. 52 kg : Eugen Fiilop
(C.S.M. Cluj-Napoca) 167,5 kg ; 
cat. 56 kg : Marinei Toader 
(Rapid Buc.) 195 kg ; cat. 60 kg: 
Sorin Rusu (C.S.M. Bistrița) 180 
kg ; cat. 67,5 kg : Florin Avram 
(St. Roșu Brașov) 230 kg ; cat. 
75 kg : Istvan Erdos (Construc
torul Tg. Mureș) 215 kg ; cat.
82.5 kg : Silviu Dragotă (Vagonul 
Arad) 180 kg ; cat. +82,5 kg : 
Marius Maxim (Vagonul Arad) 
175 kg.

COMPLEXUL TEI
a Studenților, într-o convingă
toare exprimare a muzicii tine
re; a dansului tematic, a celui 
popular, care au relevat largile 
disponibilități existente — și 
în plan cultural — în rîndu- 
rile tineretului studios din, pri
mul centru universitar al țării. 

Deschiderea etapei de vară a 
celei de-a Vî-a ediții a com
petiției naționale s-a impus o 
dată mai mult atenției, prin 
preocuparea organizatorilor — 
Consiliul Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din Cen
trul Universitar București (pre
ședinte : ing. Vasile Bostan) — 
de a căuta să împletească tot 
mai armonios activitatea spor
tivă de masă a celor peste 
33 000 de tineri care se pregă
tesc pentru viitoarea lor pro
fesie în cadrul institutelor de 
învățămînt superior ale Capi- 

, talei cu inspirate programe 
cultural-artistice. Este o ini
țiativă pe care studenții au 
îmbrățișat-o de fiecare dată cu 
toată căldura. Simbioza „Da- 
ciadă" — Festivalul Național 
„Cîntarea României" s-a evi
dențiat și acum cu toată preg
nanța. Iar celor care au căutat 
să-i asigure reușita — studen- 
ți, cadre didactice, activiști ai 
comisiilor de resort ale 
U.A.S.C. București și, bineîn
țeles, gazdele, cei care fac me
reu mal frumoase și mai pri
mitoare amenajările Complexu
lui Tei — li se cuvin meritate 
aprecieri.

ANGAJARE, RESPONSABILITATE, EXIGENȚA
putut aștepta ca participanții 
la recenta plenară să tindă a 
estompa eventualele neîmpli- 
niri, nu chiar dintr-o stare de 
automulțumire, ci ca urmare a 
evidențierii cu pregnanță a 
marilor succese cu care, pe 
bună dreptate, se pot mîndri. 
Dar n-a fost nimic din toate 
acestea. Dimpotrivă, așa cum se 
sublinia și în darea de seamă 
prezentată în plenară, deși „ac
tivitatea și rezultatele clubului 
în această perioadă consem
nează progrese și îmbunătățiri, 
analizîndu-le cu exigență, în 
spirit critic și autocritic, des
prindem concluzia că ele nu 
corespund pe deplin cerințelor 
al căror imperativ îl constituie 
promovarea la toate nivelurile a 
unui spirit nou de muncă, res
ponsabil și revoluționar, pc 
baza căruia să se asigure creș
terea calității în toate dome
niile de activitate. Nu subesti
măm importanța și semnificația 
medaliilor cucerite la Jocurile 
Olimpice, la Campionatele Mon
diale și Europene, dar ele nu

La sediul Federației Române 
de Handbal a avut loc ieri tra
gerea la sorți a semifinalelor 
„Cupei României" la handbal 
masculin, ediția a X-a, din ca
drul marii competiții sportive 
naționale „Daciada" (perfor
manță). Iată ordinea disputării 
meciurilor, la 28 mai și 4 iunie 
a.c., primele formații fiind 
gazde :

Divizia A la

UN DERBY
Partidele penultimului turneu 

— locurile 1—6 — din cadrul
Campionatului National de bas
chet feminin au continuat cu 
jocurile celei de a patra zile, în 
care a fost prevăzut șl un derby 
presupus interesant, echilibrat, 
dar zicala cu pomul lăudat s-a 
confirmat din nou.

OLIMPIA BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA C.S.Ș, VIITORUL 
CLUJ-NAPOCA 54—57 (23—30).
Ambele echipe au mimat destul 
de bine lupta acerbă pentru vic
torie, dar cunoscătorii baschetu
lui, cei care sînt în apropierea 
echipelor și-au dat seama că 
bucureștencele fac mal mult un 
act de prezență, iar jocul lor 
a confirmat din plin această pă
rere. Să fi uitat sportivele de la 
Olimpia că sînt angrenate în 
lupta pentru cîștigarea titlului ? 
Greu de presupus, mal ales că 
în partida din ziua precedentă, cu 
Voința București, aceleași jucă
toare au terminat întrecerea a- 
proape epuizate. Clujencele și-au 
făcut datoria, dar și în jocul lor 
am văzut multe inexactități su
părătoare, greu de explicat la 
niște baschetbaliste cunoscute, 
multe dintre ele componente ale 
lotului național. Marcatoare : 
Cristea 26, Stingă 9, Marlnache 6, 
Bădinici 6, G. Szoke 3, Gavriliuc
2, Bîră 2 pentru Olimpia, res
pectiv Dragoș 20, Enyedi 11, Ma- 
nasses 9, Kiss 6, Morar 6, Popa
3, Dragoste 2.

Arbitrajul cuplului D. Oprea — 
M. Oprea în nota jocului, adică 
cu destule greșeli.

VOINȚA BRAȘOV — METALUL 
C.S.Ș. RM. VILCEA 52—66 (21— 
31). A fost o partidă frumoasă, 
în care sportivele ambelor for
mații s-au întrecut parcă în a 
realiza cît mai multe aruncări 
de 3 puncte. învingătoarele au 
obținut 8 asemenea coșuri, iar 
învinsele doar 5. Dintre jucătoa
re . s-au evidențiat vîlceanca Mag
dalena Manea (deși nu în plenitu
dinea forțelor) cu patru âsemenea 
coșuri. iar de la brașovence

CEA DE A ll-a EDIJIE 
A „CROSULUI VETERANILOR-

în organizarea Asociației Spor
tive C.F.r. și a Clubului Sportiv 
Municipal din Caransebeș, pe un 
traseu din împrejurimile acestei 
localități s-a desfășurat cea de 
a Il-a ediție a popularei compe
tiții „Crosul Veteranilor", între
cere pe categorii de virstâ, la 
care au luat parte peste 100 eon- 
curenți din mal multe centre ale 
țării.

Iată cîștlgătoril — FEMININ : 
35—40 ani : Natalia Mihoc (Baia 
Mare); 41—44 : Anca Dobrescu
(București); 50—54 : Cătălina Bc- 
reș (Baia Mare); 55—59: Ileana 
Moscovici (Baia Mare) ; 60—64 :
Elena Pană București). MASCU
LIN: 40—44 ani: E. Arsenle (Bra
șov) ; 45—49: P. Grozăvescu (Ca
ransebeș) ; 50—54: A. Balint (Ba
ia Mare); 60—64: A. Mocanu 
(București); 65—69: F. Moscovici 
(Baia Mare); 75—80: S. Botoș 
(București).Nic. MAGDA — coresp.

dau măsura posibilităților rea
le de care dispun secțiile și 
sportivii clubului, cărora ii 
s-au asigurat condiții optime 
de pregătire...".

Așadar, acesta a fost clima
tul în care s-au desfășurat 
discuțiile, unul autocritic și 
critic, dublat de dorința mani
festă de a elimina acele ne
ajunsuri care s-au făcut sim
țite la unele discipline cu pon
dere în reprezentarea olimpică 
și internațională (caiac-canoe, 
lupte greco-romane, atletism, tir, 
scrimă, judo, handbal, polo, 
fotbal, volei ș.a.). Cu aceeași 
hotărîre de a ridica pe o treap
tă calitativ superioară întreaga 
activitate s-a pus accent și pe 
cauzele care au generat rămîne- 
rile în urmă ; pregătirea nu a 
fost concepută, organizată și 
desfășurată în med constant la 
cotele și exigențele impuse de 
rigorile sportului de înaltă per
formanță ; comparativ cu ce
rințele competițiilor internațio
nale și olimpice, competiții în 
cadrul cărora lupta sportivă

Locurile 1—4 :
A.S.A. Electroniureș Tîrgu 

Mureș — II.C. Minaur Baia 
Mare

Steaua București — Politeh
nica Timișoara

Locurile 5—8 :
Tractorul Brașov — Univer

sitatea C.U.G. Cluj-Napoca _
Dinamo București — Știința 

Bacău.

baschet feminin

NEONORAT
Nicoleta Menyhart cu trei reu
șite. Eforturile lor au fost răs
plătite cu aplauze de spectatori. 
Sportivele din teren au fost, de 
altfel, stimulate permanent de 
antrenorii lor. Dan Moraru și 
Doru Moise, care le-au cerut 

să mențină un ritm ridicat de 
joc. Au înscris : Barbu 34 (!), 
Manea 16, L. Nițulescu 9, lo- 
nescu 5, Stochecl 2 pentru în
vingătoare. respectiv Menyhart 
27. Hinda 8. Grecu 8, Turtoi 7, KIoos 2.

Bun arbitrajul cuplului Z. Ra
dul! — C. Tudor.

VOINȚA BUCUREȘTI — ME
TALUL I.M.P.S. SALONTA - 
CRIȘUL 63—43 (35—23).

Clasament la zi : 1. „U“ Cluj- 
Napoca 58 p, 2. Voința București 
55, 3. Olimpia 54, 4. Voința
Brașov 51, 5. Metalul Rm. Vîl- 
cea 47, 6. Metalul Salonta 42.

Programul de azi, din sala Flo- 
reasca, de la ora 15 : Metalul Sa
lonta — Voința Brașov, Metalul 
Rm. Vilcea — Olimpia și Voința 
București — „U“ Cluj-Napoca.

Paul IOVAN

„CRITERIUL PRIM
Azi începe, în Capitală, „Cri

teriul primăverii" la tenis, com
petiție tradițională, care reu
nește la start, în fiecare an, 
cele mai bune jucătoare (vor

„SPORTOl NOSTRU NAȚIONAL ÎȘI EXTINDE PERMANENT
(Urmare din pag I)

mureș, Neamț, Satu Mare, Si
biu, Suceava, Teleorman.

— Anul 1988 a marcat, 
după opinia noastră, un 
progres mult mai vizibil 
atît în extinderea „geogra
fiei" de practicare a oinei, 
cît și în îmbunătățirea cali
tății jocurilor. Ce opinie a- 
veti în această privință ?

— Constdtarea este exactă. 
Progresele semnalate sînt și ur
marea inițierii unor întreceri 
între județe, cu un barem pre
cis de punctaj. ln~această fru
moasă acțiune, . pe primul loc 
s-a situat Comisia județeană 
Sibiu, cu un bogat și diversifi
cat program, însă pot fi consi
derate cu o activitate bună _și 
comisiile din județele Buzău, 
Neamț, Suceava, Teleorman, 
precum și cea a Capitalei.

— Deși în multe școli, mai 
ales din mediul rural, oină 
a devenit sportul nr. 1, mai 
sînt unități în care cadre
le didactice de specialitate 
ocolesc instruirea elevilor 
în practicarea sportului nos
tru străbun. Ce întreprin
deți pentru ca o astfel de 
stare de lucruri să nu pro
lifereze ?

pentru supremație cunoaște o 
amploare fără precedent, se 
realizează încă un volum scă
zut de muncă ; nu s-a reușit 
să se asigure la nivelul tuturor 
secțiilor și sportivilor diversi
ficarea, modelarea și individu
alizarea pregătirii în strînsă 
concordanță cu specificul și 
particularitățile ramurii spor
tive, ale competiției și obiecti
velor de realizat ; majoritatea 
antrenorilor evită să solicite 
sportivilor în procesul de pre
gătire un efort mai mare decît 
cel impus de competiție, ac- 
ceptînd șî tolerînd acestora 
tendințele de comoditate; nu 
au fost lichidate în totalitate 
lipsurile existente în asigura
rea unui flux continuu de ele
mente tinere, talentate ; mun
ca de educație nu are în toate 
cazurile o eficiență corespun
zătoare ; lipsa de disciplină 
manifestată de unii sportivi se 
află la baza unor rezultate sub 
posibilități etc. etc.

Am adus în prim-plan aceste 
aspecte — cu putere de exem
plu pentru multe alte cluburi 
și asociații — pentru că ele 
evidențiază un climat de mun

Etapă grea în Campionatele 
Republicane individuale de mo- 
tocros, ediția 1989. Traseul de 
la Zărnești, transformat într-un 
adevărat... patinoar după ploaia 
torențială căzută în cursul nop
ții, și frigul pătrunzător au fost 
pentru cel aproape 100 de aler
gători, de toate categoriile, par- 
ticipanți la a III-a etapă a celei 
mai importante competiții in
terne, adversari pe cît de nedo
riți, pe atît de neînduplecați. Din 
cauza condițiilor de concurs ex
trem de dure (a șl nins în cîteva 
reprize în timpul întrecerilor) 
s-au Înregistrat peste 50 de aban
donuri, neclasărl sau neprezen- 
tări Ia start, fapt care reliefează 
comportarea lăudabilă a moto- 
crosiștilor care au reușit să ter
mine ambele manșe ale acestei 
temerare etape.

La cea mai importantă clasă 
din program, 250 cmc — seniori, 
a continuat duelul dintre lide
rul clasamentului general, stelis- 
tul FI. Pop, și D. Titilencu, re
velația actualului sezon. Hotărit 
să-și valorifice avantajul terenu
lui propriu, D. Titilencu — lu- 
înd un start bun — a condus cu 
autoritate în prima manșă, dar 
(păcat că există acest dar) în 
penultimul tur a căzut și FI. Pop 
a accelerat hotărît. în manșa a 
doua, stelistul nu și-a mai lăsat 
principalul adversar să plece 
primul din start și făcînd uz 
de întregul său potențial fizic 
și tehnic a condus permanent, eu 
o singură excepție, cînd l-a de
pășit D. Titilencu cîteva sute 
de metri, acumulînd astfel maxi
mum de puncte posibile — 40.

La clasa 125 cmc — tineret, 
unde cîțiva dintre favoriți au fost 
nevolți să oprească datorită unor 
defecțiuni mecanice, revine în 
forță talentatul și ambițiosul ste- 
list I. Bogdan, care cîștigînd e- 
tapa (40 p) s-a apropiat la 4 p 
de coechipierul său, E. Dor, li
derul campionatului. In ascensi
une de formă se mai prezintă 
și mureșanul P. Gagyi, cel mai 
tinăr concurent la clasa respec
tivă.

ERII- U TENIS
evolua pe terenurile Centrului 
republican „23 August") și cei 
mai buni jucători (care se vor 
întrece pe terenurile complexu
lui Steaua, din Ghencea).

Mult gu: 
blic au 
juniorilor, 
minate au 
de 16 ani 
abandonul 
anterioare 
clist frunf 
pulung Mi 
antrenor 
motocros, 
mașina p- 
de timp, 
dezinvolt/- 
întreeînd- 
pe cei doi 
aflați, în 
clasament 
cmc. In s 
tocrosiști 
la clasa 
din nou, 
specifică 
menințînd 
mult pozi 
care durr 
prețioase.

CLASA?
— 1. FI.
D. Titilei 
34 p, 3. F 
p, 4. Al. 
Al. Ence: 
P : 125
(Steaua) 
ua) 34 t 
Sf. Gheo 
1. I. Mile 
cel) 40 p, 
30 p, 3.
p ; 50 cir 
pedo) 40 
Tg. Mur 
trache (I 
general, 
117 p. 2. 
P. Titilei 
p, 5. Al.
— 1. E. 
96 p. 3. 
p ; 80 cr 
p, 2. Z.I 
3. G. Gt 
1. M. Di 
C. Lucac 
che 83 r

Corpi 
Atanase 
principal) 
nometror 
lariu (se< 
condiții ? 
lreproșab 
rilor a 
conduceri 
neștl, pr 
ciclism.

— Există indicații precise din 
partea Ministerului Educației 
și învățământului care stipulea
ză obligativitatea învățării oi
nei în școlile din mediul rural, 
iar acolo unde sînt condiții și 
în mediul urban. Același cu- 
vînt de ordine este valabil Și 
pentru rețeaua unităților șco
lare din sistemul agricol. In ur
ma acestor salutare orientări, 
au început să se vadă deja unele 
progrese. Acum încercăm acti
vizarea in mai mare măsură a 
comisiilor județene Caraș-Se- 
verin, Covasna, Galați, Har
ghita, Hunedoara, Olt, Mureș, 
Giurgiu, Ialomița, Timiș și 
altele.

— O problemă la ordinea 
zilei, ca și în alte disci
pline de altfel, este instau
rarea . unei atmosfere de 
desăvîrșit fair-play în ma
nifestările sportive, pe te
ren și în afara acestuia. 
Cum acționează federația de 
resort ?

— Fără o disciplină totală, 
fără instaurarea unor norme de 
conduită exemplare la toate 
competițiile, indiferent că sînt 
de masă sau de performanță, 
nu concepem nici o activitate 
in oină. Cînd a fost cazul — 
și din păcate a fost — s-a mers

ARIA I
pină la 
tate a t 
nori. Ni< 
pe nu n 
astfel d< 
consider 
Pentru < 
țel cu l 
marea t 
om de i 
muncă ( 
derăm 
și ca pe
------  s

că pasionată, o stare de auto
exigență lucidă, caracteristici 
evidente numai acelor colecti
ve care știu că succesele nu 
vin singure, că victoriile cer 
alte victorii și mai străluci
toare, că numai înlăturînd 
lipsurile și deficiențele pot fi 
obținute realizări cJe prestigiu, 
toate, desigur, pe fondul acți
unii prioritare „de a da noi 
dimensiuni capacității de mun
că și creativitate tehnicienilor 
și sportivilor, angajării și im
plicării. responsabile a acestora 
în perfecționarea activității, în 
îndeplinirea obiectivelor de 
performanță stabilite".

Demonstrîndu-și. astfel, cu 
pregnanță forța morală, pute
rea de a depăși greutățile, Di
namo București dorește — și 
cu siguranță va reuși, cum a 
făcut-o mereu în cele peste 
patru decenii de la înființare 
— să rămînă același club de 

prim-plan al sportului românesc, 
unitate unde s-au plămădit șl 
se plămădesc mari performanțe, 
ca o dovadă convingătoare a 
capacității de care dispun teh
nicienii și sportivii dinamoviști.
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Astăzi, In preliminariile C.E

LOCKENHAUS, 9 (prin tele- 
fon, de Ia trimisul nostru spe
cial). Plecați luni pe calea 
aerului, juniorii noștri au ateri
zat la Viena, continuîndu-și, apoi, 
drumul, cu autocarul, pînă 
la Lockenhaus. între Viena și 
Lockenhaus, distanța nu este 
numai de 100 km, le mai des
parte tot ceea ce mai poate să 
deosebească o mare metropolă 
de o comună cu 2 000 de su
flete, aflată la picioarele Alpi- 
lor. Impresia de salt înapoi în 
timp este accentuată și de 
cazarea la Burg Lockenhaus, 
un castel medieval din secolul 
al XVI-lea, „rentabilizat" ad- 
hoc,j>rin transformarea într-un 
motel original. Luni după-amia- 
ză, băieții au făcut un antre
nament pe terenul local, altul 
decît cel pe care se va disputa 
partida. Terenul „oficial" se 
află la 13 km, în localitatea 
Kirchschlag, cu o echipă In 
campionatul de land, ceea ce 
nu-1 împiedică să aibă, totuși, 
cabine utilate și gazon de ca
litate.

Ultimele amănunte despre 
lotul nostru. în convocarea cen
tralizată dinaintea plecării, a- 
cesta a susținut două meciuri 
de verificare, 2—3 cu Montana 
Sinaia și 3—0 cu Sportul Stu
dențesc (juniori), partidă în 
care mijlocașul ofensiv Rădos 
a acuzat o entorsă recidivată, 
devenind indisponibil. Pierde
rea este considerată ca însem
nată, hunedoreanul impunîn- 
du-se prin calitățile de dispe
cer și finalizator. Au fost re
cuperați, în schimb, prin stră
daniile reunite ale medicului 
■Cristian Bogățllă și masorului 
Virgil Popescu, Gabor și Sabo, 
pe care jocurile de campionat

• MÎINE, ETAPA INTERME
DIARA IN DIVIZIILE B ȘI C. 
Conform programului, mîine va 
avea loc o etapă intermediară în 
Diviziile B și C. Partidele vor 
începe la ora 18.

Tot mîine, de la ora 15, este 
programată o etapă și la juniorii

îMEAZi
asuLUi 
M 1989. 
jariante 
25% a 

uitate) : 
H 25% 
iltate) : 
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zipantul
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ațlunile 

trans- 
imul I, 
i extra- 
i In re- 
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rare 
i>Loto- 
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PARTIDA DE DEBUT

CLASAMENTUL

1. Spania
2. România
3. Austria
4. Danemarca

își puseseră „pecetea", astfel 
că „11 “-le de start în prelimi
nariile C.E, va fi următorul : 
Colceag — Moldoveanu, Arti- 
mon, Haidiner, Țicu — Gabdr, 
Perșu, Sabo, Moga — Jelea, 
Săvoiu. Golgeterul echipei, Să- 
voiu, exprimînd starea de spi
rit colectivă, ne-a spus: „Nu 
se poate juca decît Ia cîștig 
pentru a păstra șansa într-o 
grupă în care Spania a obținut 
4 puncte din 4 1“

Echipa Austriei, convocată 
luni, se află... ascunsă tot prin
tre aceste dealuri, la Bad 
Schonau, undeva la 25 km de 
noi. Antrenorul Paul Gludovatz 
a făcut un antrenament la două 
ore după reunirea lotului. Vă 
prezentăm echipa aliniată la 
startul ultimei partide, susținu
tă de juniorii austrieci, pe te
ren propriu, împotriva Spaniei, 
partidă pierdută de gazde cu 
1—2 : Frantsich — Riedl, Lang, 
Suss, Fasching — Horetsedcr, 
Sprecher, Gruber — Pokorny, 
Stromberger, Reiter. Au mai 
jucat Slosarek și Strecka. 
ceea ce privește „ll“-le 
pentru meciul de miercuri, 
tul este învăluit în mister.

Partida va începe la ora 
(19 ora României) și va fi con
dusă de arbitrul elvețian Serge 
Muhmenthaler.

JUC4TORGL
CRI STEA a fost 
duminică, la r?. 
Mureș cel mai bun 
echipier al Sporvj

Studențesc. „Da- 
toți ar ti jucat 
atita serlozita’ 
spunea antreno-
Ion V. Ionescu 
cu siguranță că 

demult ar fi 
început ascensiu
nea echipei noas
tre în clasament..." 
• De prin min. 6f 
pînă în min. 30 tî- 
năra echipă a 
A.S.o. și-a arătat 
realele ei disponi
bilități. Jocul ei a 
curs frumos, rapid, 
în acele minate e- 
chipa bucureșteană 
nărînd ca un b 
xer în corzi. De 
altfel. atunci a 
„căzut" și golul lui 
Mafer, care '-a ră
sucit ca într-un 
vals, pe M. Marian 
și pe portarul Mânu. 0 C. Cacovean. 
președintele clubu
lui A.S.A.: „Dacă 
am avea un coor
donator cu o ma
re experiență com- 
petițională, un bă- 
trin, cunt se zice, 
cârc să-i «adune» 
în teren pe toți a- 
cești copii pe care 
l-am aruncat în 
joc, echipa noas
tră ar dovedi alte 
valențe..." (S. tr.i

decența
trebuie să caracte
rizeze o galerie. Și 
toate acestea pe 
fundalul unui sta
dion plin. care a 
Drimit cu simpatie evoluția 
formației 
(S. PV.).

fentele și dHmin 
gurile lui, el fiind 
șl autorul primu
lui gol înscris de 
Flacăra la :aoă.u
unei acțiuni oerso 
nale. (Gh. NER.).

bună a 
oaspete.

A JUCĂTORII 
gălăteni deși «mă- 
satl 'ie povara pasivului lor de 
„adevăr" 
optimism 
meciului_
Bihor. Numai 
așa cum se exori- ma cineva din an
turajul echipei de 
la Dunăre, .noi a- veam nevoie <le 
fapte, nu de vor
be". Neîndoios,
principali inovați 
de semieșecul de 
duminică au fost 
numai șl numai ju
cătorii Oțelului, in- 

.capabili să stopeze 
o serie intermina
bilă de nereușite 
tehnice (pase gre
șite. în special) • 
Surprinzător 
și rolul pe 
Burcea l-a 
din partea 
pierilor săi, 
de „pivot" 
ginea
16 m ____  _ ,
jări in menghina

la 
afișau 

înaintea 
cu F.c. 

că,

I
I

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

republicani, seriile I—H șl VII— 
vni.• TRAGEREA LA SORȚI A 
ARBITRILOR va avea loc astfel: 
pentru Divizia B — vineri 12 
mai: ora 9 — seria I, ora 10,30 

— seria a II-a și ora 12 — seria 
a Hl-a.

• ÎN DESENUL 
TACTIC al -locului 
de pe Dinamo s-au 
detașat desele in
tercalări în atac 
(chiar ca vîrf!) aîe 
libero-ului llednic, 
„raidurile" funda
șului lateral Vis- 
creanu (sigur pe 
el) și „cumințenia" 
ca ultim apărător 
a lui Nicolae, din 
echipa gazdă, pre
cum și schimbările 
eficiente de posturi 
(în funcție de fază) între fundașul 
Ad. Popescu și 
mijlocașul N. Zam
fir, sau poziția a- 
vansati d? vîrf 
dreapta a lui Ciu- 
rea, în formația 
universitarilor cra- 
ioveni. @ în tribu
nă s-a aEiat și ur? 
grup de suporteri 
ai echipei din „Bă
nie", care, în afa
ra încuraiărilor a- 
dresate 
favoriți, 
marcat" 
scandări care 
aveau nimic cu e- tica, sportivitatea

a fost 
care 

primit 
coechi- 

acela 
la mar- careulul de 

desele anga- 
> a 

doi adversari dimi- 
nuîndu-i randa
mentul fizic și ne- 
permițîndu-i să re
vină în postura de Coordonator de joc. 
(A. V.).
• O PRIMA RE

PRIZA EXCELEN
TA a realizat Fla
căra Morenl 
comnama lui 
Olt, echipă 
obținuse în etapele 
anterioare două 
victorii importante. 
Ia Hunedoara, In 
fata Corvinului, Și 
la Scorn icești, îm
potriva lui Dinamo. 
Cu atît mai sur
prinzătoare presta
ția, sub posibili
tăți, a jucătorilor 
de la F.C. Olt la 
Morenl. După pau
ză însă, întilmrea 
s-a echilibrat. ® O 
bună impresie a 
lăsat tânărul nor- 
tar al Flacărei Mo- 
reni, Tene, zare a 
avut. în repriza se
cundă. cîteva in
tervenții salvatoare 
atunci cînd oaspe
ții au mizat totul 
pe cartea atacului. • Văidean a incin
ta t asistenta

în 
F.C. 
care

• DEȘI JUCA 
torii constan- 
ȚENI au ataca: 
rapid cînd oe c 
parte cînd oe alta 
apărarea oasoetilor 
nu s-a lăsat sur
prinsă libero-ul ei 
Ene, evoluînd a- 
proane fără gre
șeală. • .Intr-un 
singur minut, afir
ma fostul tueător 
al gazdelor. I. Con
stantinescu, eî an 
pierdut totul, no’ 
am ciștigat totul. Așa-i uneori Ia 
fotbal". 0 Inspira
tă schimbarea făcută de antrenorii 
Gheorghe Cons*an- 
tin și Petre Corn fi
nită în min. 35 al 
partidei : a ieșit 
Dorobanțu (cel ce
re nu-1 marcase ne 
Cașuba la «olî a 
Intrat Manea, Tu- 
fan treeînd fundaș. 
Manea și Tufan au 
înscris colurile u- 
nei vlcto-li extrem 
de prețioase pentru 
echipa Litoralului. 
0 Trei absente de 
marcă îri .11 “-le 
slbian: Radu II, 
Jurcă sl Cotora. • 
„Nu, nu pierdem 
azi — afirma Tă- 
tăran înainte de meci. Ml-e necaz, 
insă că nu pot ju
ca". Cu oiclorul în 
ghips, cel mal 
formă jucător 
constănțenilor spe
ră să reintre în 
etapa de după în
treruperea 
oionatului.

I. Fuiga, utilizat cu 
multă încredere în 
formația Victoriei* 
Să sperăm că jug. 
tificatele 'oină a- 
cum) speranța oase 
în el se vor *mplini în continuare. £ 
Nu am înțeles re- 
acția unei mici 
nărti * tribunei e 
n-a față de antre
norul N. Vătafu. 
Ce i se poate re
proșa? Faptul că 
de ani și ani mun
cește la acest club 
ale cărui 
le-a apărat 
cător, 
nea, 
rînd?

VIDEO. 
video oeste 

ș- la
deo,
tot. Chiar Ia
Divizia B. Dumini
că, la Cluj-Naooca, trei aparate înre
gistrau. După meci,

altceva 
continue 

asupra 
și fle-a-

în
81

cam-
<1.. D.l.

• DE MULTE E- 
TAPE. S.C. Bacău 
luptă cu... indispo
nibilitățile din lot. 
Accidentările se țin 
lanț Și duminică, 
trei dintre cei mai 
valoroși f 
(Șoiman, 
Grigoraș) au 
pe tușă. 
veni ziua mult aș
teptată. a alinierii 
celui mai bun .11“ 
băcăuan?, se în
treabă și antreno
rii, si conducătorii 
și, firește, șl su
porterii S.C.-ului. 
• De la zl la zi 
mai bir e zis de Ia 
etapă la etapă mai 
sigur pe el, mal 
util în rol. juniorul

o casetă a 
nu făcea 
decît să 
discuțiile 
unor faze și na ta
re ținea la părerea 
Iul. Șl Cornel Di
nu, șl arbitrii Adr. 
Porumboiu șl ~ Curt... 0 —
Stoica sl ______
cu au orlvit parti
da de oe margine. 
Primul, acuza du
reri la un picior, 
al doilea, cum ne-a 
spus, a fost bolnav. 
Minea, înlocuitorul 
lui Bumbescu ia
să. a cores o ins.făclnd un meci
bun. 0 Fr. Fabian, 
antrenorul care ani 
și ani a ridicat fot
baliști Ia centrul de 
la Steaua, a venit 
de la Turda să-și 
vadă elevii. pe 
Dan Petrescu (s- 
vea și o fotografie.
“' ' ' era un

Gher- 
DobOS. 
Turda. 
Fablan 

că eie-

V.
Tudorei 

Bumbes-

PRIVIRI SPRE EȘALONUL
Doar 10 puncte în contul oaspeților am contabi

lizat după desfășurarea partidelor etapei a 26-a a 
Diviziei B. Insă golaverajul general (63—17) con
firmă regula, devenită clasică, aceea că echipele 
gazdă își impun legea.

A fost o etapă care a complicat și mai mult situa
ția în subsolul celor trei clasamente. în prima se
rie, Aripile Bacău a pierdut două mari puncte 
acasă (apropiindu-se de cele două — pe moment — 
rămase în coadă, le-am numit pe A.S.A. Explo
rări și Delta), beneficiară fiind Poiana Cimpina, 
care a avansat spre mijlocul plutonului. Tot două 
puncte imense a scăpat printre degete și A.S. Dro
beta Tr. Severin într-o serie, cea secundă, în care

nu mai puțin de 14 (!) echipe, înșirate pe distanța 
a 4 puncte, au ca principal obiectiv evitarea re
trogradării. In seria a III-a. dacă Avîntul Reghin 
s-a resemnat mai demult, nemaiavînd nici șanse teo
retice, grijile s-au amplificat pentru A.S. Paroșeni și 
Minerul Cavnic, care duminică au cedat, pe teren 
propriu, unul și respectiv două puncte.

Privind spre vîrfurile Ierarhiilor constatăm
ceeași cotă de interes în jurul luptei pentru pro
movare în seriile a n-a și a III-a. deși Jiul a reu
șit o distanțare - - - - —
U.T.A. a redus
„Poli."

a-

la două puncte de Chimia, 
la un punct handicapul fată

iar- 
de

JOC BUN, VICTORIE MERITATA
Prahova C.S.U. Ploiești - Steaua Mizil 4-1 (2-1)

Partida începe cu o imensă ra
tare a gazdelor, care, chiar în 
primul minut, au o ocazie rari
simă, dar Vochin, scăpat singur 
cu portarul, șutează pe lingă 
Șerban, ieșit în întîmpinare, dar 
șl... pe lingă poartă 1 Presiunea 
prahovenilor se accentuează, a- 
tacuirile lor se întețesc și, In min. 6, la o acțiune a lui Vo
chin pe dreapta, balonul ajunge 
la Matei, care, din careu, pa
sează înapoi la VLAD, șut al a- 
cestuia și 1—0. Bucuria gazdelor 
este de scurtă durată, pentru că 
în min. 8 CR. ENE „taxează" 
prompt o bilbiială a apărării 
ploieștcne, aducînd egalarea du
pă un contraatac foarte tăios. 
Jocul este alert, place, fazele al- 
ternînd de - ------- "
ocaziile de 
Libiu (min. 
Vlad (min.
22) ratează __ ,__
Gazdele, printr-un Joc

la o poartă la alta, 
gol se înmulțesc, dar 
10), Butoiu (min. 13), 
19) șl Cosma (min. 
din poziții Ideale.

____ *________ _ elaborat 
la mijlocul terenului, își men
țin pozițiile avansate și, în min. 
24, la un atac purtat de Zafirls, 
pe partea stingă, acesta „croșe
tează" doi apărători, intră în 
careu, dar este faultat de porta -

rul oaspeților. Penaltyul acordat 
este executat de CISMARU, Șer
ban respinge în față și tot Cis
maru înscrie. Pînă la pauză, ta
bela nu mai suferă modificări, 
cu toate eforturile depuse de ce
le două formații.

După pauză, mediul se menți
ne în aceleași coordonate, eu e- 
cnipa prahoveană la timonă, Jo
cul său bun materializîndu-se în 
această parte prin două goluri 
frumoase, semnate de VOCHIN 
(min. 50 și 70). Spre final parti
da scade în intensitate, oaspeții 
avînd meritul de a nu fl Închis 
jocul, contribuind la nivelul el 
ridicat.

A arbitrat M. Constantinescu 
(București).

PRAHOVA 7 Bojoagă — RADU 
(min. 75 Roșu), ENACHE, Dra- 
gomir, Niță — MATEI (min. 69 
Gălăteanu), Cismaru, Vlad — Li
biu, ZAFIRIS, VOCHIN.

STEAUA MIZIL : Șerban —
Nițu, Petre, Stanciu, DRĂGHILA 
(min. 75) Nicullță) — COZMA, 
Pușcaș, Cr. Ene, BUTOIU — 
Galeș (min. 69 Bucur), L Gușe.

vei defensive mureșene. De 
fel, Electromureș (la timonă 
tandemul I. Czako șl A. ~ 
lcaș) a avut o prestație exee’en- 
tă. Prin acțiunile lor purtate în 
mare viteză, atacantii oaspeți au 
creat de fiecare dată panică m 
careul gazdelor. Momentul psiho
logic al nartldei s-a produs însâ 
în min. 65, la scorul de 1—0 pen
tru oaspeți (înscrisese VARGA — 
— min. 3). Atunci, fundașul din 
Tg. Mureș, S. Popa, a făcut 
henț în suprafața de pedeapsă, 
arbitrul orădean T. Bone a... În
chis ochii, a lăsat jocul să con-

alt- 
cu 

Fsze-

Florin SANDU

EVOLUȚIE PALIDA A GAZDELOR
...Șl UN MOMENT PSIHOLOGIC

A.S.
amar ______  __ ____ ,___
înfrîngerea suferită, cît mal ales 
prin jocul prestat. Formația pre
gătită de M. Bojin a evoluat slab, 
ni s-a părut debusolată, ruptă în 
două, fără o concepție tactică

Drobeta a 
suporterilor

lăsat un gust 
săi atît prin

de joc, fără un 6cap limpede-* 
care să ordoneze jocul și să 
impulsioneze acțiunile ofensive • 
atacanții săi au jucat haotic la 
Intîmplare, cu centrări înalte *n 
careul oaspeților, care au con 
venit de minune înaltei și mași-

titulari 
Penof, 

_.j fost Cînd va

cînd Dănut 
puști), ne man și 
crescuți la După meci, 
era fericit_ ___
vii lui au jucat bi
ne. • Poate că 
C.J.E.F S., dubul 
Universitatea și 
A.B.S. Cluj-Napooa 
vor întreprinde ce
va în sensul ca te
lefonul de la sta
dion să fie instmat 
într-o încăpere a- 
decvată. E diticll 
să transmiți croni
ca dintr-o sală 
protocol în care
sînt de față vreo
20 de persoane 
unele dispuse chiar 
să-și dea pe loc cu 
părerea. (Al. C.).

SECUND
tinue și, pe contraatac, Electro
mureș a majorat scorul prin 
DICUT. De menționat că în a- 
cest joc au mal existat și une
le nesincronizărl intre centralul 
T. Bone și tușierul clujean P. 
Abrudan în privința aprecierii 
pozițiilor de ofsaid, care au 
creat tensiune în teren șl în tri
bune. Finalul partidei a fost in
candescent. Gazdele, conduse cu 
două goluri diferență pe tabela 
de marcaj, au alergat după ega- 
lare, dar n-au reușit decît să 
reducă din handicap prin . DA
VID (min. 82).

A arbitrat T. Bone (Oradea).
A.S. DROBETA S Badea — 

Păun (min. 41 Hortopanl, Ghî- 
ță, David, Chlroced — Iovan. 
Tita (min. 78 Briceag), Mănescu 
— Păuna, Palea, Stănică.

ELECTROMUREȘ : Varo —
BOTEZAN, JENEI, Cr. Moldo
van, S. Popa — L. Popa, KONTZ. 
Stoica (min. 35 Dicui) — VAR
GA, Crlstea, Rîtea (min. 85 Să- 
lăgean).

Aurel PĂPĂDIE

DESTULE OCAZII, DAR Șl RATARI
Politehnica Timișoara 0-0

în condiții aspreDisputat . _ _
(ploaie rece și vînt, teren alune
cos, saturat de apă) și în fata 
unui număr de spectatori re
dus la ... un sfert din capacita
tea stadionului, jocul a depășit 
aceste circumstanțe, atingind in 
unele momente parametrii unui 
meci de „A". Contrar supoziți
ilor, timișorenii și-au avertizat de 
la început partenerii că n-au 
venit doar ca să se apere. in 
min. 8. după o combinație Trăi 
staru — Vlalcu. aflîndu-se n- 
proane de gol. Sătmărenii, „trași" 
de Silaghi (centrări «i execuții 
ca la carte la fazele fixer vor 
forța curind deschiderea scor-i- 
lui. două șuturi ale lui Gersten 
maier fiind scoase de Crăciun 
în min. 15 de la un metr: de 
poartă, iar în min. 17 cbia- de 
pe linia acestelal Dună _caou." 
lui Palcsa. plasat afară, la o ’o- 
vitură liberă fr.. t ?9i oasnet’i 
vor rata și ei, mal 'ntîi n-d > 
Bărbosu (min. 34. .diagonală" 
trasată de outin ieasunra 
ții) si Trăistaru (min. 33. 
pe iîngă poarta goală!), 
„lucrate" d° Bozesan II. 
activ și lucid. " '

oi’mnia —a dom’-a mai n-m 
dună nauză. determinind - re
pliere si o reașezare a ilelllar

rr..

n-j • 
car •
'aze 

fd’V’+e

PROGRAMUL Șl ARBITRII

A DIVIZIEI B

timișorene, care au „pîndlt" pe 
contraatac. Urmare a presiunii 
sătmărene, vor fi comise două 
erori individuale ce puteau fi 
hotărîtoare: în min. 74, la o 
degajare într-un ... coechiD'er, 
Gerstenmaier se trezește com
plet liber, dar va irosi ocazia, 
prelungind faza; iar în min. 78, 
la un luft al lui Andreaș, 
rămas singur cu portarul, 
mîna șutul. remarcîndu-I 
Moise, tn rest, eontrînd 
„măturînd" oportun (mai 
Crăciun și Pasau), “ 
uneori jocul pentru 
„respiro". timișorenii

Boje. 
va a- 

pe... 
deeîs 

___ ale« 
fragmentînd 
un necesar 

___ ,____ ___   vor țîșnl. 
în. două-trei rîndurl, cu plasurt 
numerice spre careul advers, fă
ră a nuncta______ ’ '

A arbitrat 
reștb.

OLIMPIA: ___
OROS. Ghenoean, Puț 
GERSTENMAIER, ---
69 Boje) — PALCSA, 
Becze (min. 75 Czirbusz)

„POLI" : Almășan (mln. ÎS 
MOISE) — PASCU, CRA.CIUN 
Andreaș C. Varga — Vlalcu, 
Oloșutean, Bărbosu (min. 86 
Bobaru). BOZEȘAN II — China 
Trăistaru.

însă nici ei.
V. Angheloiu (Bucu-

Rial Bornidan, 
_ — PatkO3.
SILAGHI (min 

Bolba.

George ROTARU

SERIA I : Poiana Cîmplna — 
A.S.A. Explorări Cîmpulung t 

Gh. Pop (Tg. Mureș), Metalul 
Plopenl — F.C.M. Progresul Bră
ila: M. Florea (Craiova), F.E.P.A. 
’74 Birlad — Aripile Victoria 
Bacău : I. Măceșanu (Fillași), U- 
nirea Focșani — Ceahlăul P. 
Neamț: I. Tărcan (Tg. Mureș), 
Petrolul Ploiești — Șiretul Paș
cani (meci care se va disputa la 
18 mai): A. Mustătea (Pitești). 
Steaua Mizil — Gloria Buzău 1 
R. Mușat (București), C.F.B. Paș
cani — Prahova C.S.U. Ploiești: 
I. Barna (Oradea), F.C.M. Delta 
Dinamo Tulcea — C.S. Botoșani: 
I. Bălan (Arad). Politehnica lași
— C.S.M. Suceava : V. Curt 
(Constanța).

SERIA A II-A : Metalul Man
galia — Metalul Mija: M. Con
stantinescu (București), 
Caracal — I.C.I.M. Brașov t 
Milea (București), Chimia Hm. 
Vîlcea — Minerul Motru: Șt.
Hampu (București), Dunărea Că
lărași — A.S. Drobeta Tr. Seve
rin: A. Cuzmanovlcl (Reșița). 
Electroputere Craiova — Gaz 
Metan Mediaș 7 V. Angheloiu 
(București), Gloria Pandurii Tg. 
Jiu — C.S. Tlrgovlște i M. Nicu- 
lescu (București), Dacia Pitești
— Jiul : A. stretea (Oraș Dr. P. 
Groza), Metalurgistul Slatina — 
Sportul „30 Decembrie": Fl. Mar- 
cu (Oradea), Tractorul Brașov — 
Electromureș Tg. Mureș: L. Să- 
lăgean (Satu Mare).

SERIA A ni-A : U.T. Arad — 
A.S.A. Progresul Timișoara : Gh. 
Ofițeru (București), Avîntul Re
ghin — Unirea Alba Iulla : M. 
Rus (Dej), C.F.R. Timișoara — 
Minerul Cavnic : Cr. Petre (Me
diaș), Chimica Ttrnăveni —
Strungul Arad: I. Deculescu 
(Călărași), Metalul Bocșa —
Gloria Reșița : I. Velea Craio
va). Politehnica Timișoara —
A.S. Paroșeni-Vuican : A. Mo- 
roianu (Ploiești), C.S.M. Reșița
— olimpia Satu Mare: M. Badic! 
(Caracal), Gloria Bistrița —Ar
mătura Zalău (se va disputa 
astăzi) 7 M. Llcă (București), 
Dacia Mecanica Orăștie — F.C. 
Maramureș (se va disputa as
tăzi) : N. Bitin (Salonta).

Toate partidele vor Începe Ml 
ora U.

F.C.M.
N.

Șt



liupă medalia de bronz cucerită la C.M

de tir redus, de la Sarajevo

SORIM BABII DOUĂ VICTIIiil!
„CURSA PĂCII”

VARȘOVIA, 9 (Agerpres). Etapa 
■ doua a „Cursei Păcii*, des
fășurată pe traseul Varșovia — 
Lodz (140 km), a fost cîștigată de 
ciclistul polonez Zbigniew Spruch 
în 3h 23:36. tn același timp cu 
învingătorul au sosit, în ordine, 
.aab (R.D.G.), Abdușaparov 

(U.R.S.S.), Stancev (Bulgaria), ~ . ....... - — (b.d.g.),
șl Lafl-

CANOTORII NOȘTRI JUNIORI 
AU DOMINAT „REGATA PANCEAREVO"

(R.D.G.),
.______ ,, Stancev
oestro (Italia), Ludwig 
Alvarez (Cuba), Capelie 
lie (ambii din Franța).

In clasamentul general 
ține lider Abdușaparov. 
pe conduce U.R.S.S., 
Polonia, Cuba, Cehoslovacia, 
Germană, Belgia, Olanda, 
Mongolă, Franța, Portugalia, 
mânia etc.

Astăzi se dispută etapa a 
Lodz — Wroclaw (198 km).

SOFIA, 9 (Agerpres). La Re
gata de canotaj academic 
„Pancearevo", pentru juniori, In 
concursul masculin, sportivii 
români au obținut 6 victorii, 
remareîndu-se în special echi-

pajele de schif 4+1 și schit 
dublu cu vîsle. în competiția 
feminină, canotoarele românce 
au terminat pe locul întii la 
schif dublu fără cîrmaci.

■și

? ■
se men- 
Pe echi- 

urmată de
R.D. 
R.P. 
bo-

S-a»

„CUPA DAVIS**
PARIS, 9 (Agerpres). Rezulta

te în cadrul competiției Interna
ționale de tenis „Cupa Davls” 4 
Grupa I, Zona euro-afrlcană : 
Ungaria — Nigeria 4—1, Finlan
da — Anglia 1—4, Olanda — Por
tugalia 4—1; Zona Asia-Oceania: 
Filiplne — Noua Zeelandă 0—3. 
India — Coreea de Sud 1—4 î 
Grupa n, Zona europeană: Be4- 
gta — Turcia 5—0, Luxemburg — 
Norvegia 3—2, Polonia — Grecia 
9-3.

REPREZENTATIVA MASCULINĂ DE BASCHET 
LA TURNEUL DE CALIFICARE PENTRU CE.
Reprezentativa masculină 

do baschet a țării noastre 
participă, de azi pînă vineri, 
la Întrecerile seriei D a tur
neului preliminar de califi- 
oare pentru Campionatul Eu
ropean din anul 1991 (ediția a 
27-a), alături de selecționatele 
Austriei, Cehoslovaciei și Fin
landei. In vederea acestui tur
neu, găzduit de localitatea 
cehoslovacă Olomouc, au făcut 
deplasarea : D. Niculescn, FI. 
Ermurache, P. Brănlșteanu, S. 
Ariîelean, V. David, V. Con
stantin, C. Popa, Gh. Mădîrjac,

PARTIDELE DE RUGBY CU ANGLIA
(Urmare din pag. 1)

GB. Mureșan, M. S ine viei; an
trenori : Gh. Novac și L. Călin.

Celelalte turnee au următoa
rea componență — scria A 
(Ludwigsburg — R.F. Germa
nia): Albania, R.F. Germania, 
Polonia, Scoția, Turcia ; seria B 
(Lisabona — Portugalia) : Bel
gia, Islanda, Israel. Portugalia, 
Ungaria ; seria C (Oslo — Nor
vegia) : Anglia, Danemarca, El
veția, Norvegia, Suedia.

Echipele clasate pe locurile 
1 și 2 în fiecare serie se vor 
califica (alături de formațiile 
clasate pe locurile 1—8 ale edi
ției din acest an a Campiona
tului European) pentru grupele 
semifinale (4 grupe a cite 4 e- 
chipe ; se joacă meciuri tur- 
retur, sistem divizie; primele 
8 iau parte la C.E. 1991).

■ :- S

.Mg

KS1»

lor de vizită sînt demne de 
respect, spune mult mai f.nă- 
nfl (24 de ani) .■omponent al 
liniei I, George Dumitrescu, le 
acordăm Considerația necesară, 
dar asta nu înseamnă defel 
că ne și temeni cumva". San^u 
Ciorăscu, mai mic Cu un an 
decît George, adaugă că .tine
rețea noastră poate fi ua atu 
si. oricum, totul se decide în

acum patru ani, nu-i așa ?" 
Cu el cad de acord și Glieor- 
ghe Leonte, Florică Murarîu, 
Gheorghe Caragea, Marcel 
Toader, Haralambie Dumitra; 
— care au jucat in ’85, dar și 
cei mai tineri din lot, Daniel 
Boldor, Cristian Răducanu, Ște
fan Chirilă. încrederea nu a- 
lungă însă luciditatea. „Anglia 
e orîcînd o forță în riigby, 
pune punctul pe i Adrian Lun
gii, prezent de asemenea tn 
meciul de pe Twickenham (și

CONCURSURI DE ATLETISM
NEW YORK, 9 (Agerpres). In 

cadrul concursului internațional 
de atletism de la Modesto (Ca
lifornia), sprinterul american 
Greg Moses a cîștigat cursa de 
100 m, cu timpul de 10,12, Iar 
coechipierul său Larry Myi-icks 
s-ă situat pe primul loc la să
ritura în lungime, eu 8,55 m.

Alte rezultate : masculin, să
ritura în înălțime: Brian Stan
ton (S.U.A.) 2,30 m; trlplusalt 1 
Joseph Taiwo (Nigeria) 16,94 m; 
aruncarea discului: Wolfgang 
Schmidt (R.F. Germania) 67,68 
m; feminin, 800 m: Marcia Tate 
(S.U.A.) — 2:01,70;
discului: Connie 
62,86 m.

reușita în principal celor 565 ț> 
din concursul propriu-zis, că
rora le-a adăugat în finală alte 
93,9 p, totalul de 658,9 p asi- 
gurîndu-i o nouă victorie cla
ră. Sorin Babii și-a început, de 
altfel, pregătirea în vederea 
Campionatelor Europene din 
vară, de la Zagreb, de la un 
nivel foarte înalt, care, con
tinuat, îi va aduce noi afir
mări și la această competiție 
importantă a sezonului.

La Plsen, afirmarea româ
nească a fost și mai notabilă, 
pe locul secund, la pistol li
ber, clasîndu-sg un alt trăgător 
al nostru, Ilie Petru, cu 657,5 p 
(Petru a reușit o finală foarte 
bună, 97,5 p, care l-a urcat de 
pe locul 4 pe podium). Pe lo
cul 11 — L. Stan, cu 552 p. La 
pușcă liberă, 3X40 f : 1. Kurka 
(Cehoslovacia) 1269,1 p... 8. P. 
Gruia 1236,6 p... 11. E. Anto
nescu 1150 p... 17. C. Stan 1146 
p; 60 f.c.: 1. Kurka 702,1 p... 
12. Gruia 592 p ; pușcă 10 m : 
1. Martini (R.D.G.) 689,9 p .. 6. 
Antonescu 685,5 p ; 7. Joldea 
684,4 p ; pistol viteză : 1. Schu
mann (R.D.G.) 884 p... 16. Rai- 
cea 578 p.

La puțină vreme de la cîș- 
tigarea prețioasei 
bronz în proba 
aer comprimat a 
lor Mondiale de 
la Sarajevo (680,5 
nostru Sorin ~ 
București) își continuă ascen
siunea de formă și valoare. în- 
tr-cr frumoasă serie, acest va
loros campion, încă unul din 
seria marilor trăgători români, 
și-a înscris alte două victorii 
de prestigiu în palmares, de 
astă dată Ia Campionatele In
ternaționale de tir ale Ceho
slovaciei, organizate; ca în fie
care an, la Plsen, La întreceri 
au participat concurenți din 16 
țări, printre care Bulgaria, 
Finlanda, iugoslavia, Polonia, 
R.D. Germană, R.F. Germania. 
U.R.S.S., Ungaria, deci repre
zentanți ai unor forțe de prim 
rang ale tirului internațional.

Cei mai valoros succes al 
campionului nostru a fost re
alizat în proba de pistol cu aer 
comprimat, în care, cu 687,1 p 
(585+102,1 — cea mai bună fi
nală !)* o realizat un nou record 
național. Cît de categorică a 
fost victoria reprezentantului 
nostru o arată diferența față 
de urmăritorii săi principali: 3. 
Ruzicka (Cehoslovacia) 679,0 p ; 
3. Eder (R.D.G.) .677,8 p. în a- 
ceeași probă, Liviu Stan a 
reușit și el clasarea» în finală, 
ocupînd locul 6, cii 676,9 p.

Lui Sorin Babii nu i-a scă
pat nici proba olimpică de pis
tol liber, proba sa favorită, pe 
oare a cîștigat-o și la ultima 
ediție a J.O. El își datorează

medalii de 
de pistol cu
Campionate- 

tir redus de 
p), trăgătorul 

Babii (Steaua

aruncarea
Price (Ș.U.A.) —

(Agerpres). Ma
de la Long

• ASTĂil, fINAIA CUPEI CUPELOR • MECI DE INTERES

NEW YORK, 9 
ratonul feminin 
Beach (S.U.A.) a fost cîștigat de 
atleta Wen Yanmin (R.P. Cnine^ 
ză.) înregistrată pe 42,195 km cu 
timpul, de 2h43:33. în concursul 
masculin, pe locul întîi s-a1 da- ' 
sat neozeelandezul Rex Wilson 
cu 21112:27.

♦
Și Anișoara Matei a reușit, 

de astă dată la Concursul de 
tir de la Slupsk .(Poloni?), să-și* 
înscrie numele pe lista învin
gătorilor. Ea s-a impus în pro
ba de pistol cu aer comprimat, 
cîștigînd cu 481,3 p, nou re- 

; cord, național. în continuare :
2. Mariusza Durlej (Polonia) 
480,4 p ; 3. Dorota Kaczmarek 
(Polonia) 476,2 p.

Ciorăscu, Oroian, Dumitrescu ți Leonte (de la stingă 
dreapta) tntr.-o acțiune din timpul partidei cu italia, etștigată de 

tricolori cu IS-t foto _• Aurel D. NEAGU
luptă dreaptă, penii a eaie 
sîntem pregătiți". Pînă și taci
turnul Traian Oroian, alt nu* 
«ne mai nou prin’re tricolori 
(24 de ani), simte nevoia să 
completeze, cu un zîmbet pe 
chip : „In tncrincenarca gră
mezilor e un moment «j ade
vărului, mai presus de orice 
carte de vizită, acolo tos. In 
sala mașinilor din rugby" — 
aluzie Ia expresia favorită a 
talonerului Gheorghe Ion.

încrederea în forțele proprii 
e, de fapt, caracteristică băie
ților noștri. între două ture 
de teren, pe gazonul Stelei. 
Alexandru Rădulescu e... pro
vocat de un fost interactional. 
Radu Ionescu : „Auzi, intr-a 
treia va intra si cunoscutul 
Peter Winterbottoni". La care 
Sandu îi răspunde simplu ac
tualului șef al complexului 
sportiv din Ghenoea. după ce 
își mai drege răsuflarea: „Abia 
îl aștept ! Trebuie să ne luăm 
revanșa după acel 15—22 de

în alte peste 50 de partide ln- 
terțări), iar la București ea 
vine chiar după cel mai bun 
rezultat obținut în ultimele e- 
diții ale Turneului celor cinci 
națiuni. Va trebui să dăm tot 
ce avem mai bun spre a putea 
termina cu fruntea sus un meci 
atît de dificil". Pe fază, ca 
șt tn teren (vi-1 mai amintiți 
pe omul situațiilor in extremis 
de pe Arms Park ?), Nicolae 
Fuiina îl aude pe Lungu ș! 
spune doar atît, scurt și cu
prinzător, „vom da totul pen
tru un rezultat marc!" Aceas
ta este promisiunea tuturor com- 
ponenților lotului rugbyștilor 
tricolori — din care mai fac 
parte Gelu Ignat, Teodor Co- 
man, Daniel Neaga, Nicolae Ră- 
cean, loan Doja, Alexandru 
Domocoș, George Sava, Vasi- 
lo Man, Zaharia Vnsluianu, 
Alexandru Csoma. Și cum rug
byștilor nu le prea place să 
se joace cu vorbele...

ÎA PRELIMINARIILE ( M.: TURCIA - U.R.S.S.
• A ST AZI, la Berna, cea de a 

28-a ediție a finalei Cupei Cu
pelor. La ora 21,15 (ora Bucu- 
reștiului), pe stadionul Wank- dorf, se vor înttlnl F.C. Barcelo
na și Sampdoria din Genova, un 
med așteptat cu foarte mare in
teres in ambele tabere. Mii tn- 
tll cîteva precizări. în caz că 
scorul va fi egal după 90 de mi
nute, partida se va prelungi, iar 
dacă scorul va rămîne neschim
bat și după 120 de minute, de
partajarea se va face în urma 
loviturilor de la 11 metri. Pri
vind poziția celor două echipe 
în campionatele naționale ale 
țărilor respective, F.C. Barcelona 
pare favorită (locul secund), 
deoarece Sampdoria se află acum 
doar pe locul 6. Simbătă, echipa 
spaniolă n-a jucat, amînîndu-șl 
partida de la Murcia pentru 25 
mai. Sampdoria a pierdut cu 
0—1 la Lecce, dar se afirmă că 
genovezil au evoluat foarte pru
dent, pentru a nu avea surprize 
în privința accidentărilor. Iberi
cii contează mult pe piesele lor 
de bază ca Zublzarretta, Bakero, 
Salinas, Lineker și pe ... tactica 
pe care o va indica Johan 
Cruyff. Sampdoria mizează șl

ea pe așii săi. In frunte cu Vialli, 
Mancini, Dossena șl Victor. 
„Barca” este pentru a 4-a oară 
prezentă în finala Cupei Cupe
lor, pe care a ctștlgat-o de două 
ori (în 1979, 4—3 cu Fortuna 
Dflsseldorf, șl tn 1982 , 2—1 cu 
Standard Llăge), Iar tn 1969 a 
pierdut jocul decisiv cu Slovan 
Bratislava (2—3). Sampdoria se 
află însă pentru prima oară tn- 
tr-o finală a cupelor continen
tale. Nu a cîștigat niciodată 
campionatul, dar „Cupa Italiei” 
I-a revenit de două ori: în 1985 
șl 1988. Cîteva date suplimenta
re. Formația italiană a fost înfi
ințată în 1895. sub numele de 
Andrea Doria, iar din 1946, după 
fuziunea cu o altă echipă din 
Genova, numită Sampierdarene- 
se, devine Sampdoria. F.C. Bar
celona tșl are actul de naștere 
din 1899. înființată fiind de el
vețianul Hans Gamper. A cuce
rit de 11 ori campionatul tării șl 
de 21 de ori „Cupa Spaniei”, a- 
vînd un palmares remarcabil în 
C 1, C 2 șl C 31 SI lată, în fi
nal, drumul parcurs de cele do
uă echipe în actuala ediție a 
C 2: Barcelona: cu Fram Reyk
javik 2—6 (d) și 5—0 (a); cu

Lech Poznan 1—1 (a) șl
după penalty uri (d) ; cu Aar
hus 1—0 (d) ■ șl 0—0 (a); cu Sre- 
deț 4—2 (a) șl 2—1 (d). Sampdo- 
rla : cu NorrkSplng 0—1 (d) șl 
2—0 (a); cu Jena 1—1 (d) șl 3—1 
(a); cu Dinamo București 1—1 
(d) șl 0—0 (a), cu F.C. Malines 
(deținătoarea trofeului) 1—2 (d) 
și 3—0 (a).
• IN PROGRAMUL preliminari

ilor C.M. figurează azi alte par
tide. Una foarte atractivă. cea 
din grupa a 3-a: Turcia — 
U.R.S.S. (ora Bucureștlului 18.15). 
Cîștlgarea meciului de către re
prezentativa turcă sau chiar un 
joc egal ar limpezi, in mare mă
sură, drumul ambelor echipe 
spre turneul final t Un meci șl 
In grupa a 7-a: Cehoslovacia — 
Luxemburg. Victoria — scontată 
— a gazdelor va aduce In prim- 
plan trei echipe pentru Italia 
’90: Cehoslovacia Belgia și Por
tugalia.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
BASCHET n Competiția femi

nină de la Gdansk a f03t clștl- 
gată de reprezentativa Cubei, 
care, In meciul decisiv, a Între
cut cu scorul de 92—77 (50—43) 
formația Cehoslovaciei.Ciclism • Etapa a 15-a a 
I,Turului Spaniei”, disputată 
contracronometru individual Ia 
Vaidezcaray, a revenit rutierului 
spaniol Pedro Delgado. Înregis
trat pe 23,400 km In 53:22. Pe 
locul al doilea, la 26 secunde, s-a 
clasat Ivan Ivanov (U.R.S.S.). în 
clasamentul general, pe primul 
IOc a trecut columbianul Martin 
Farfan, urmat la 2 secunde de

spaniolul Delgado. • Cursa „Ce
lor 4 zile”, de la Dunkerque, a 
fost clștigată de rutierul francez 
Charly Mottet, urmat în clasa
ment de coechipierul său Thierry 
Marie — la 11 secunde și irlan
dezul Stephen Roche — la 25 se
cunde. Ultima etapă a revenit 
la sprint belgianului Wim Arras, 
cronometrat pe 123 km tn 3h04:29.

CANOE a în cadrul concursu
lui de caiac-canoe desfășurat la 
Malines (Belgia) sportivul sovie
tic Iuri Gurin a ctștlgat proba 
de canoe simplu — 500 m, cu 
timpul de 2:00,30, far echipalul 
Serghei Kolesik — Anatoli Tit-

șenko (U.R.S.S.) s-a clasat pe 
primul loc la caiac dublu in 
1:33,89.

MOTO • Campionatul Mondial 
de motocros la clasa 500 cmc. a 
programat, la Como (Italia), un 
concurs, în care victoria a re
venit sportivului belgian Eric 
Geboers („Honda”). In clasamen
tul general conduc Erie Geboers 
șl englezul David Thorpe — cu 
cite 120 puncte, urmați de aus
triacul Kurt Nlcoll — 91 puncte.

tenis • Turneul de la Forest 
Hills, conttnd pentru „Marele 
Premiu*, a fost cîștigat de Ivan 
Lendl, care l-a Întrecut în filială

cu 6—2, 6—1 pe peruanul Jalme 
Yzaga. • In finala turneului 
de la Vidy (Elveția), jucătorul 
austriac Horst Skoff I-a învins cu 
6—1, 6—0 pe italianul Paolo cane.

VOLEI • In finala competiției 
masculine de Ia Bottrop (R. F. 
Germania), selecționata Cubei a 
întrecut cu scorul de 3—0 (15—8, 
15—11, 15—10) echipa Olandei. Pe 
locul trei s-a situat formația 
Ț.S.K.A. Moscova, care a dispus 
cu 3—2 (15—6, 8—15, 12—15, 15—5, 
17—16) de reprezentativa Ceho
slovaciei,

OBIȘNUIEȘTE tot mal 
ultima vreme ca antre- 
urmărească în deplasare 

— din 
cum sublin’a- 

unele agenții de presă 
gazdele nu privesc cu ochi 

prea buni aceste vizite. Un caz 
recent: stmbătă, antrenorul e- 
chlpel Napoli, Ottavio Bianchi, 
s-a deplasat la Stuttgart pentru 
a urmări meciul dintre echipa 
locală V.f.B. (întrecută cu 2—1 
la Neapole în prima manșă a Cupel U.E.F.A.) și Karlsruhe 
(2—0). Iată că Bianchi a fost 
primit cu o totală indiferentă, 
nedtndu-l-se nici măcar un ti
chet la tribuna oficială, fiind 
nevoit să-și cumpere un bilet la 
peluză! Gestul l-a supărat 
managerul napolltan 
Moggi, care a afirmat: 
fi de acord cu 
portări lipsite
Clnd antrenorul 
venit Ia Neapole 
cnm se cuvine, puntndu-i la dis
poziție biletul cerut, o mașină «l 
un translator1'.,.

• SE
mult în 
norii să 
pe viitorii adversari. Dar, 
păcate, uneori 
ză

_t pe
Luciano 

____ ,Nu pot 
astfel de com- 
de ospitalitate.

Iui Stuttgart a 
l-am onorat
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