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suB genericul marii competiții naționale

FINAL IN CAMPIONATELE
REPUBLICANE UNIVERSITARE

DĂCIĂDĂ

Studenții și-au desemnat campionii la șase ramuri de sport

Divizia A de fotbal, etapa a 27-a

Momentul de vîrf al activită
ții sportive studențești l-a 
constituit, în ultima vreme, 
suita de finale pe țară ale 
Campionatelor Republicane U- 
niversitare la nu mai puțin de 
6 discipline. Toate aceste în
treceri s-au desfășurat sub ge
nericul competiției naționale 
DACIADA. Le vom consemna, 
după cum urmează:

• F.C.M. Brașov obține un scor alb la Pitești • Rapid a înregistrat scorul

POLITEHNICA 
DIN NOU IN 

SPORTURILE

BUCUREȘTI 
FRUNTE 

NAUTICE
LA

cristal a La-

zilei • La 21 mai, partidele restanțe și la 28

Relatări de la jocurile etapei 
a 27-a a Diviziei A de fotbal, 
în pag. 2—3.

Hmm

REZULTATE TEHNICE
F.C. Inter - Steaua 0-3 (0-2)
„U“ Cluj-Napoca — Dinamo 0-3 (0-2)
S.C. Bacău - Flacăra 1-0 (0-0)
F.C. Bihor - F.C. Farul 2-0 (0-0)
Rapid - A.S.A. Tg. Mure; 5-0 (4-0)
F.C. Argeș - F.C.M. Brașov 0-0
ASTĂZI
Sp. Studențesc - Corvinul

18)Sportul Studențesc, ora(Stadionul
Meciurile Victoria - Oțelul și Universitatea Cra

iova - F.C. Olt se vor disputa la 21 mai.
ETAPA VIITOARE (28 mai)

F.C.M. Brașov
A.S.A. Tg. Mureș
Corvinul
Oțelul
F.C. Farul
Steaua
F.C. Olt
Dinamo
Flacăra

— F.C. Inter
— F.C. Argeș
— Rapid
— S.C. Bacău
— Victoria
— F.C. Bihor
— „U" Cluj-Napoca
— Sp. Studențesc
— Univ. Craiova

(0-3)
(1-2)
(1-4) 
(0-4) 
(1-2) 
(3-2)
(1-0) 
(4-1) 
(O-1)

In

echipa sa

mai, etapa a 28 -a

Goanță, cel mai bun ju-
cător al Rapidului in
partida de ieri. de pe
Giulești, inscrie un nou
gol (al patrulea) pentru

Foto : Nicolae PROFIR

Pe oglinda de __ _ _
cului Tei, studenții specializați 
in sporturile nautice din Ca
pitală și-au desemnat campio
nii. Condițiile au fost destul 
de aspre — vînt în rafale, care 
a provocat valuri — ceea ce a 
presupus un efort suplimentar 
din partea concurenților. Dar, 
spre lauda lor. cu toții au 
reușit să facă față întreoerii. 
Cel mai bine, reprezentanții 
Institutului Politehnic din 
București, care și-au adjudecat 
și cele mai multe titluri: 4 la 
băieți și unul la fete. Este, 
astfel, o confirmare a tradi-

tiei pe care Politehnica bucu
reștean ă și-a statornicit-o în 
această ramură sportivă, 
dublată, firește, de o îndruma
re competentă și pasionată din 
partea colectivului catedrei de 
specialitate (responsabil: conf. 
Ion Bulugioiu). Este de subli
niat, totodată, sprijinul pe ca
re „nauticii" de la „Poli" îl 
primesc atlt din partea recto
ratului, cît și a conducerii. Corn- 
plexului cultural-sportiv uni
versitar Tei (director: I. Stoi
ca). lucru pe care studenții și 
cadrele didactice țin să-1 re
marce de fiecare dată. Bine 
s-au prezentat și sportivii de 
la I.E.F.S.. Universitatea Bucu
rești și Universitatea Galați. In 
total au fost prezente 9 institu
te de învățămînt superior. Au 
absentat, surprinzător, cele din 
centrele universitare Iași șl 
Tg. Mureș, în timp ce repre
zentanții municipiului de sub 
Feleac au avut o prezență mai 
mult simbolică.

Pe lista campionilor s-au a- 
flat :

(Continuare In pag 2-3)

înaintea meciului cu selecționata Angliei

\\\\\\\\\\\\\\\W PREGĂTIRILE
TEFERILOR NOSIRICLASAMENTUL

1. STEAUA 26 24 2 0 93-24 50
2. Dinamo 27 24 1 2 104-23 49

3. Victoria 26 18 4 4 66-37 40
4. Flacăra 27 13 4 10 50-35 30

■ 5. F.C. Inter 27 12 3 12 35-42 27
6. Sp. Studențesc 26 12 2 12 39-42 26

7. F.C.M. Brașov 27 10 5 12 40-44 25
8. F.C. Olt 26 9 7 10 27-38 25
9. F.C. Bihor 27 9 6 12 30-31 24

10. F.C. Argeș 26 10 3 13 32-37 23
11. Univ. Craiova 26 9 5 12 38-48 23
12. „U“ Cj.-Nap. 26 8 7 11 34-45 23
13. S.C. Bacău 27 10 2 15 42-47 22
14. F.C. Farul 27 10 2 15 24-39 22
15. Rapid 27 10 2 15 32-47 22
16. Corvinul 25 9 2 14 31-50 20
17. Oțelul 26 7 5 14 26-49 19
18. A.S.A Tg. M. 27 2 2 23 16-81 6

vederea partidelor cu echipele Bulgariei

LOTURILE A Șl DE TINERET SE REUNESC ASTĂZI

Șl AL AMBIJIEI
O. Iosef, unul 

dintre purtătorii 
„speranțelor" rug- 
byului nostru, in 
plină acțiune.

Foto : Aurel D.
NEAGU

similar 
ei pe... 
pregăti- 
cu „lo- 
sîmbâ- 

în mui
Astăzi, la ora 16, se va reuni 

la sediul F.R.F. lotul reprezen
tativ de totbal, care va începe 
pregătirile in vederea meciului 
cu selecționata Bulgariei, pro
gramat miercuri 17 mai. 
București. Antrenorii F.m. 
nei și C. Drăgușin vor da tor- 
mă definitivă lotului de selez- 
ționabili după reunirea de as-

:•
Je-

tizi din Capitală. Pupi obiș
nuitul control medical, interna
ționalii noștri vor trece la 
efectuarea intensului program 
de antrenamente alcătuit 
conducerea
Partida de 
bitrată de 
ter național

de 
tehnici a lotului, 
miercuri va fi ar- 
cunoscutul fost in- 
sovietic V. Husai-

nov. Delegat T.U.± e»te dr. 
V. Jir» (CeboeIovicfa).

Tot astăzi, ti * I» Baca- 
rești. dar la or» 12. slut eoa- 
vocați și componenții iotulai 
de tineret, care vor oregăU 
meciul din C.E. de tineret cu 
selecționata Bulgarie:, progra
mat marți 16 mai. pe stadionul 
Giulești.

Mal alertați decît „seniorii", 
rugbyștii din lotul de tineret 
al țării noastre, care n-au avut 
prilejul să-și cunoască — decit 
din— auzite — adversarii de 
simbătă, din „XV"-le 
al Angliei, se află și 
ultima linie dreaptă a 
rilor. După verificarea 
tul mare", programată 
ta trecută, edificatoare
te privințe pentru antrenorii 
C. Fugiți ți L Teodorescu, „ti
neretul* a mai susținut un joc, 
ultimul ia două buturi, marți 
după-amiază. în compania e- 
chîpe: Sportul Studențesc
T.MU.CB, ambițioasa divizio
nară A. aflată la un singur 
pas de grupa valorică de elită.

Sigur. programat parcă prea 
repede după solicitantul efort

Pe agenda actualității, conferințele organizațiilor sportive

STEAUA BUCUREȘTI: TEMEIUL UNOR MEREU MAI CUTEZĂTOARE ASPIRAȚII
5

Pentru o unitate de referin
ță în adevărata istorie a per
formanței românești cam este 
Clubul Sportiv al Armatei 
Steaua București, orice mo
ment de bilanț se constituie 
într-un prilej de aleasă satis
facție, de rememorare a clime
lor de împlinire pe arenele din 
țară șl de pretutindeni. Sinte- 
tizînd astfel realizările d a 
precedentul ciclu olimpic, re
centa Conferință de dare de 
seamă și alegeri a prestigiosu
lui club a prezentat, In cele 
mai mici amănunte, un tablou 
impresionant — cîteva cifre: 
776 de titluri naționale. între 
care 20 la jocuri, 147 de noi 
recorduri republicane —, ta
blou care confirmă poziția de 
frunte a Stelei pe plan intern 
și sugerează convingător mun
ca, dăruirea, inspirația sporti
vilor șl tehnicienilor, benefi
ciari ai unor condiții deosebite 
de pregătire, înconjurați de 
prețuirea numeroșilor lor su
porteri. „Trebuie să ne rapor
tăm mereu Ia marea oerfor- 
manță internațională" — lată 
o ide» devenită autentic lait-

• motiv, ceea ce apare cit se 
poate de firesc în cazul unei 
unități considerată ne bună 
dreptate etalon. Care a fost în 
cei patru ani de referință 
contribuția reprezentanților cri- 
lorilor roș-albastre la neîntre
rupta afirmare a Tricolorului? 
Apelînd din nou la cifre, e- 
locventa prin ele însele, să 
subliniem că la confruntările 
internaționale de vîrf (Jocurile 
Olimpice, Campionatele Mon
diale, Jocurile Mondiale Uni
versitare. Campionatele Euro- 
pene) aportul steliștilor la 
marea performanță româneas
că însumează 198 de medalii, 
63 dintre acestea avînd strălu
cirea aurului, trebuind amin
tite, totodată, cele șapte re
corduri ale lumii stabilite la 
atletism, haltere, tir. Și, astfel, 
totalul inserat pe unul din 
multele panouri se aprooie de 
7'10 de medalii olimpice, mon
diale sau europene, 174 fiind 
din cel mai prețios metal.
frele — din nou ele —
monstrind grăitor potential'll 
marelui club bucureștean, care

ci, 
de-

împlinește 42 de am Je exis
tență.

Un capitol aparte în darea 
de seamă a fost rezervat spor
tului care a înscris, da.orită 
Stelei, un capitol nou în car 
tea performanței dm tara 
noastră. Este vorba, cum lesne 
se înțelege, de fotbal, de mult 
apreciata ech'pă din Ghencea. 
campioană a campioanelor 
naționale în 1986. câștigă
toare a Supercupei Eu'-otei in 
februarie '87, ajunsă din nou, 
în această primăvară. în finala 
celei mai prestigioase compe
tiții de club europene.
O splendidă 
vada limpede 
tuată constant 
nivel. Și tot 
mindrește 
rarisimă între 
de pretutindeni : o altă echi
pă, aceea de handbal, este 
prezentă in această • perioadă 
într-o finală de Cupa Campio
nilor Europeni 1

Remarcabilul bilanț de 
samblu a avut, de bună 
mă, evidențiații săi. Unii

C.C.E. 
continuitate, do- 
a unei valori si
la cel mai înalt 
Steaua se mai 

cu o performanță 
marile cluburi

prezentat in colectiv — spre 
pildă secțiile de haltere (56 
medalii. 24 de aur în interva
lul 1985—88 la marile competi
ții internaționale), cele de lup
te (33—6), caiac-canoe (27—7). 
canotaj (26—10). tir (14—6). 
gimnastică (11—1). scrimă (7— 
1). Pentru mari campioni pre
cum Vasile Pușcașu sau Sorin 
Babii, laureați olimpici ’88, 
Nicu Vlad sau foarte tînăra 
Alina Astafei. pentru alții ca 
ei cuvintele de apreciere au 
fost șl multe, și calde, și bi
nemeritate. Dintre ei a răs
puns. emoționată. felicitărilor 
recordmana și campioana mon
dială a junioarelor la săritura 
în înălțime, campioana euro
peană de sală a senioarelor. 
Declarîndu-și recunoștința oen- 
tru dragostea cu care sint în
conjurați sportivii Stelei. ai 
țării, pentru condițiile de pre
gătire și afirmare. Alina a 
promis să ridice ștacheta, la 
propriu și la figurat, deși con-

an- 
sea- 
s-au

Geo RAEȚCHI

(Continuare în pag. 2—3)

precedent (seniorii n-au mena
jat deloc „tineretul", dimpotri
vă !), acest ultim test n-a fost 
prea edificator. In condițiile 
unui partener dezlănțuit (căruia 
i-a lipsit însă — printre altele 
— una din piesele de bază, fun
dașul Piti evoluînd In selecțio
nata de tineret...), lotul a ma
nifestat o justificată prudență, 
acționînd ceva mai prompt, mai 
decis, după pauză, cînd a mo
dificat și scorul : inițial 10—10 
(prin cîte două eseuri, dintre 
care unul transformat de am
bele părți), dar în final 20—10 
pentru sdlecționabili, prin alte 
două eseuri, dintre care, de a- 
semenea, doar unul transfor
mat... Așadar, patru eseuri, cele 
mai clare înscriindu-le Ținea și 
Țuțuianu, după faze frumos 
construite, cum am dori să re
vedem și simbătă după-amiază, 
in condițiile unui adversar care 
se anunță redutabil, chiar dacă 
îl apreciem doar după un re
cent «turneu susținut în Noua 
Zeelandâ...

Cum se 
nostru de

profilează „XV“-le 
tineret? Ca fundaș,

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag a 4-a)

In joc restant la handbal (m)

„U“ CLUJ-NAPOCA — 
STEAUA 23-38 (14-21)

CLUJ-NAPOCA, 10 (prin tele
fon). Miercuri în Sala Sporturilor 
din localitate, s-a desfășurat par
tida restantă de handbal masculin, 
din etapa a XX-a între formAtiile 
„U“-C.U.G. șl Steaua. Jocul a 
fost la discreția campionilor, e- 
fortul gazdelor vizînd limitarea 
diferenței de pe tabela de mar
caj. Scor final 38-23 (21—14)
pentru Steaua. Au înscris : Bo- 
torce 6, Pop 4, Sîmboan 4, Marc 
3, Crainic 3, Crostea, Kiss și Gali 
cîte 1 pentru ~U“ respectiv Ber
bece 9, Mirică 7, Dumitru 5. Ni- 
culae 5, Popescu 4, Cicu 3» 
Stot 2, Săftescu 2, Ghlmcș 1.

A arbitrat cuplul craiovean VI. 
Cojocaru și I. Mihăilescu.

Nușa DEMIAN-coresp.



Reflecții după Turneul F.I.R.A. 1989 [
Divizia A la baschet feminin

JUNIORILOR - UN SISTEM DE SELECȚIE Șl INSTRUIRE 
PE MĂSURA EXIGENȚELOR INTERNAȚIONALE 

nasurile preconizate de federație in vederea împlinirii acestui deziderat

VOINȚA BUCUREȘTI-UNIVERSITATEA CLUJ-h

Subliniam, după Turneul 
F.I.R.A. pentru juniori din 
Portugalia. eă una din 
cauzele care au determinat 
comportarea cu totul modestă 
a „XV“-ului nostru reprezen
tativ (locul 7. £âră precedent in 
această tradițională întrecere 
ajunsă la a 21-a ediție) o re
prezintă carențele de selecție, 
în timp ce. de pildă, loturile 
țărilor ale căror echipe au ur
cat ne podium (Argentina. 
Franța. Uniunea Sovietică) s au 
impus prin jucători cu para
metri fizici de excepție — in 
medie peste 1.90 m și peste 100 
kg —. formația română nu a 
prezentat decît cîțiva sportivi 
(Popean, Nicolae. Sandu) care 
au atins o asemenea înălțime 
și greutate. La această carență 
privind selecția s-au adăugat 
și deficientele din prooesul de 
instruire, care. de asemenea, 
s-a aflat în inferioritate, com
parativ cu nivelul de pregăti
re al adversarilor.

Am reproșat celor doi antre
nori coordonatori, Pete lanuse- 
vici și Octavian Chihaia, fap
tul că după 3 ani de prezență 
la lotul de juniori n-au apro
fundat toate „datele" proble
mei selecției, vizavi de compe
tiția la care ne referim. Ceea 
ce pare de neînțeles, pentru că 
ei s-au confruntat cu aceleași 
neajunsuri și în 1987, și in 1988. 
Nu poate fi acceptată explicația 
potrivit căreia cei 21 care au 
făcut deplasarea la Troia au 
fost cei mai valoroși juniori 
din cei 150 cu cane s-a debutat 
în pregătire. Dimpotrivă, con
siderăm că a fost mai oomod 
ca în alcătuirea lotului să fie 
preferați jucători de la oele 
două cluburi evidențiate în 
campionat. CSȘ 2 Constanța și 
Locomotiva București, pe osa
tura cărora a și fost de altfel 
construită echipa, aducindu-se 
doar cîteva completări (de la 
Sibiu, Cluj-Napoca, Suoeava). 
Ce valoare au prezentat expo- 
nenții celor două unități spor
tive sus-amintite s-a văzut în 
meciul cu Portugalia, pierdut 
de tricolori, deși decisiv pen
tru clasament, înfringcnca în 
fața unei echipe modeste, care 
aspira doar la menținerea în 
grupa de frunte a competiției!?

Problema selecției pune însă 
In discuție și optica tehnicie
nilor care lucrează în cluburi. 
De fapt, de aici pornesc toate 
neajunsurile în selecție, opera
ție cane se efectuează cu mult 
spirit concesiv, tolerindu-se ju
cători fără calități (gabarit 
neadecvat, deprinderi motrice 
necrisțalizate, grad redus de 
inventivitate și perspicacitate, 
lipsă de curaj etc.) și menți- 
nîndu-se in secții un adevărat 
balast. Că este așa, ne-o atestă 
finaliza forului de specialitate 
șl statisticile întocmite de Co
legiul central al antrenorilor, 
din care rezultă că în perioa
da 1986—1989 doar 5 unități 
sportive (CSȘ 2 Constanța, 
CSȘ Locomotiva București, CSȘ 
Steaua, CSȘ Unirea lași și 

CSȘ Suceava) s-au arătat 
preocupate de un proces rigu
ros de selecție, propulsînd în 
performanță jucători la loturile 
de tineret (18) si seniori (8). 
Alte 10 echipe au contribuit 
doar cu cîte un jucător la lo
tul reprezentativ, iar 19 cu... 
niciunul! Printre acestea — 
Dunărea Giurgiu. Locomotiva 
Pașcani. Electro 4 Baia Mare, 
CSȘCF Iași, Gloria Arad. Am 
amintit numai echipele care 
beneficiază de serviciile unor 
cadre de specialitate, profesori 
de educație fizică.

în eforturile și din dorința 
de a îndrepta lucrurile, anga- 
jînd într-o activitate cît mai 
concretă pe tehnicienii secți
ilor de rugby, federația de re
sort preconizează 6 serie de 
măsuri care urmează a fi apli
cate începînd din noul an com- 
petițional. Astfel, antrenorii 
principali ai echipelor de se
niori din Diviziile A și B — 
tineret, cu echipe de juniori, 
vor avea OBLIGAȚIA să ®e 
preocupe îndeaproape de acti
vitatea echipelor de copii si 
juniori, prin acțiuni de con
trol, îndrumare și sprijin efec
tiv în selecție și în prooesul 
instructiv-educativ. în același 
timp, echipele din Divizia A — 
seria a II-a valorică vor in
clude la jocurile oficiale cel 
puțin un junior în „XV“-le de 
bază, iar în cele din Divizia B 
minimum trei juniori vor fi 
trecuți pe foile de arbitraj Se 
preconizează, -"de asemenea, 
constituirea de loturi repre
zentative de juniori pe catego
rii de virată, viitoarele promo
ții ale Turneelor F.I.R.A. 1990 
(jucători născuți în anul 1971). 
1991 (1972), 1992 (1973) și 1993 
(1974), selecționarea pentru a- 
ceste loturi — fiecare cu cîte 
30 de sportivi — avînd o dată 
limită, 1 iulie a.c. Mai mult, 
pentru a fi stimulată pregăti
rea jucătorilor se va organiza 
o .competiție ad-hoc. în două 
etape, primăvara-toamna. cu 
participarea a 6 formații alcă
tuite după criterii teritoriale, 
la nivelul fiecărei categorii de 
virstă. Există și alte măsuri de 
detaliu asupra cărora ne pro
punem să revenim.

Reținem strădaniile Biroului 
federal de a căuta o rezolvare 
problemei scjecției (și implicit 
prooesuluî de instruire) la ni
velul juniorilor, ceea ce con
stituie o necesitate. în condi
țiile în care Turneul F.I.R.A., 
principala competiție adresată 
jucătorilor de perspectivă. își 
sporește nu numai exigenta, 
dar, foarte curind, și rindurile. 
Prezența ta Troia (Portugalia) 
a președintelui Internațional 
Board, John Kendall Carpen
ter, învederează posibilitatea 
ca și țările din acest organism 
să ia parte la tradiționala în
trecere. fapt confirmat și de 
Charles Durand, reprezentantul 
F.I.R.A.

Este de la sine înțeles că 
Turneul F.I.R.A. pentru ju
niori, ieșind tot mai mult din 
perimetrul continentului nostru 

(dovadă, prezenta deocamdată 
a Argentinei și a unor țări 
din Africa și Asia) tinde să a- 
jungă o adevărată competiție 
mondială Ia nivelul schimbului 
de miine. De unde rezultă 
pentru rugbyul românesc obli
gații multiple (și urgente!) în 
direcția asigurării pentru ju
niori a unui sistem de selecție 
și pregătire care să-i confere 
CALITATE, o cît mai mare ca
pacitate competitivă internatio- 
nală.

Tiberiu STAMA

La baza de caiac-canoe Bascov

CONCURSUL REPUBLICAN

DL AilBARCAȚIl Mid (j)
Azi, la baza nautică Bascov 

de lingă Pitești, sînt programa
te primele starturi la caiac-ca
noe din cadrul Concursului Re
publican de ambarcații mici 
pentru juniori. întrecerile vor 
reuni sportivi din mai toate 
secțiile nautice din țară. in 
probe pe distanțe de 500, 5009 
și 6000 m. Competiția, cu me
reu ambițioasele ei finale —cd 
se vor desfășura vineri du1 ă- 
amiază și sîmbătă — se anun
ță a fi și un util test pentru 
viitoarele mari regate interna
ționale, „schimbul de mîine" al 
caiacului și canoei noastre a- 
vind o „vară fierbinte": Cam
pionatele Mondiale și Concur
sul Prietenia.

In aceste zile, m Capitală

„CUPA SPERANȚELOR* LA TIR
Pe standurile a două poligoa

ne din Capitală se desfășoară 
în aceste zile un interesant 
concurs de tir dotat de către 
federația de specialitate cu 
„Cupa Speran,eior". La Tu
nari, taieriștii și trăgătorii în 
probele de glonț își vor înche
ia azi întreoerea, în timp ce. 
la Dinamo, specialiștii armelor 
cu aer comprimat își vor dis
puta întl'etatea vineri și lim
bată.

CALIFICĂRILE 
JUNIORILOR 1 

LA TENIS DE MASĂ

Concursul de calificare pen
tru faza pe țară ta tenis de 
masă juniori I (masculin și fe
minin) va avea Ioc duminică 
1* mai, de la ora 8, în sala 
asociației sportive Unirea Tri
color, din strada Bacău nr. 
1—6.

Două partide „pe muchie de 
cuțit* în ultima zi a turneului 
de baschet feminin — locurile 
1—6 — găzduit de sala Floreasca 
din Capitală, în cadrul Campio
natului Național. Săptămîna vi
itoare, în sala Sporturilor din 
Brașov va avea loc ultimul tur
neu din cadrul actualei ediții 
a Diviziei A, cu care prilej va 
fi cunoscută și noua campioa
nă a tării.

VOINȚA BUCUREȘTI — „U*
C.S.Ș. VIITORUL CLUJ-NA
POCA 60—58 (27—25). A fost
un meci aspru, în care 
spectacolul sportiv și virtuțile 
tehnice au fost abandonate în 
favoarea unei lupte acerbe pen
tru victorie. în caz de succes 
al studentelor, acestea aveau a- 
sigurat titlul de campioane, dar, 
cum victoria a surîs bucu- 
reștencelor, a rămas ca decizia 
finală să fie dată de meciurile 
ultimului turneu de la Brașov. 
Partida a început cu momente 
de tatonare, ca în meciurile de 
box, niciuna dintre combatante 
neasumîndu-și vreun risc. De

FINAL ÎN CAMPIONATELE UNIVERSITARE TOAD
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FETE. Schif 1 : Rodi ca Sfeclă 
— I.E.F.S.; caiac 1: Nicoleta 
Armaș — Inst. Polit. Buc. ; ca
noe 10+1: I.E.F.S. (pe locurile 
2 și 3, cele două echipaje ale 
Inst. Politehnic București).

BĂIEȚI. Schif 1: Adrian 
Ciocoi — Inst. Polit. Buc.; ca
iac 1: Adrian Li pălit — Inst. 
Podit. Buc.; caiac 2: Universi
tatea Galați; schif 2 vîsle: Inst. 
Politehnic București; canoe 
10+1: Inst. Polit. București.

Clasament pe centre univer
sitare: 1. București, 2. Galați, 
3. Timișoara. O surpriză, de
sigur, clasarea gălățenilor îna
intea studenților din munici
piul de pe Bega. (Tiberiu STA
MA).
GALĂȚENII - LOCUL I LA 

HANDBAL
Sala Sporturilor din Galați 

a fost gazda turneului final 
universitar de handbal (mascu
lin), care a reunit 12 formații, 
câștigătoarele etapei pe centrul 
universitar. Bucurindu-se de o 
organizare excelentă, echipele 
finaliste și-au putut etala în
treaga lor valoare și ambiție 
Pentru titlul de campioană 
s-au întrecut echipele din Ga
lați (antrenor: D. Sirbu) și 
Cluj-Napoca, prima apropriin- 
du-și pe merit victoria cu 
34—22 (19—10). Pentru locuri
le 3—4 s-au întîlnit formațiile 
Bucuneștlului și Petroșanilor. 
A învins echipa Bucureștiului 
cu 20—14. Clasament general : 
1. Gala,). 2. Cluj-Napoca. 3. 
București, 4. Petroșani, 5. Ti
mișoara. «. Craiova, 7. Iași, 
8. Tg. Mureș- (Telemac SIRIO- 
POL. coresp.).

STUDENȚII DE LA I.E.F.S.
AU DOMINAT ÎNTRECERILE 

ATLETICE
Finalele atleților universitari 

(260 de ooncurenți și concuren
te) au fost dominate, cum era 
și de așteptat, de către repre
zentanții I.E.F.S., care și-au 
adjudecat nu mai puțin de 12 
probe, prin Camelia Jianu ta 
100 m și 200 m, Cristin» Mo- 
soreei (800 m), Ana Algeorge 

aici o sumedenie de greșeli co
pilărești, surprinzătoare pentru 
unele baschetbaliste cu vechi 
state de serviciu, multe dintre 
ele foste sau actuale componen
te ale echipei naționale. La a- 
părarea agresivă a clujencelor, 
Voința a răspuns cu atacuri pre
lungite în care rolul decisiv l-au 
avut conducătoarele de joc E- 
lena Caloianu și Estela Urogdy. 
Studentele au avut o singură 
sportivă care a evoluat foarte 
bine, Aurora Dragoș, în rest... 
Au marcat : Ștefan 14, Caloianu 
13, Ciocan 10, Borș 8, Urogdy 7, 
Cocîrlan 7 și Simion 1 pentru 
învingătoare, respectiv Dragoș 
27, Misăilă 11, Morar 10, Kiss 6, 
Manasses și Enyedi cîte 2.

Au condus AI. Guță și D. O- 
prea.

OLIMPIA BUCUREȘTI — ME
TALUL C.S.Ș. RM. VILCEA 
63—58 (28—31). A fost o între
cere frumoasă, cu specta
culoase reveniri ale formației 
vîlcene, dar arbitrii Z. Raduly 
(în special) și I. Varga le-au 
frînat. de multe ori nejustifi

cat, el 
Rm. V 
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toare î 
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Clasa 
ința B 
56 p. 
Metalu 
talul S

(1 500 și 3 000 m), ștafeta de 
4X400 m fete. Daniela Gheor- 
ghe (disc și greutate). Dacian» 
Căpușan (lungime) și Tiberiu 
Buta (tot la lungime). In ce
lelalte probe, campioni au de
venit reprezentanții Universi
tății din Brașov (Răzvan Va- 
silescu — 10° m. ștafeta 4X100 
m băieți, ștafeta 4X400 m bă
ieți), Universității din Cluj-Na
poca (Călin Negreanu — 200 m. 
Dorin Mureșan — 400 m. Bela 
Mathe — disc), I.M.F. Cluj-Na
poca (Romeo Kășcan — 800 m 
și 1500 m) A.S.E. București 
(Daniela Decalte — 400 m), U- 
niversității București (Ion Co
lonel — 5 000 m), Inst. de Me
dicină Timișoara (Marcela 
Dulcă — suliță), I.P.G. Plo
iești (Ionuț Filate — suliță) și 
Inst. Politehnic Timișoara 
(Gheorghe Crețu — greutate).

De notat organizarea bună 
asigurată de C.U. Timișoara 
pe măsura tradiției de care 
atletismul se bucură în acest 
centru universitar. (Const. 
CREȚU, coresp.).
CLUJENII - DOUA TITLURI DE 

CAMPIONI LA ORIENTARE 
TURISTICA

In județul Prahova, la Nisi
poasa (individualele) și la Gă- 
geni (ștafetele) au avut loc fi
nalele Campionatului Republi
can Universitar la orientare 
turistică; O întrecere reușită, 
favorizată de organizare (gazdă 
— Institutul de Petrol și Gaze, 
asistență tehnică — Comisia 
județeană de turism-alpinism), 
dar și de buna pregătire a ce
lor 75 de Analiști și finaliste.

Actuala ediție a competiției 
a relevat frumoasa comportare 
a studenților clujeni, care și-au 
adjudecat două titluri, la indi
vidual fete (Kinga Kerekes) și 
la ștafeta feminină. Celelalte 
titluri au revenit Iui Ovidiu 
Duca (C.U, București) și șta
fetei masculine a C.U. Brașov.

De remarcat și contribuția. 
unor activiști voluntari (Ni- 
cotae Ignat, Ion Catană și Nico
lae Tănase, ultimii din Ploiești, 
arbitri de control). (Bogdan 
TAMAȘ, coresp.).
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I
«Copa, practicați mim baschetul!»

Din regulamentul de joc. Toate jocurile 
de minlbaschct se desfășoară în confor
mitate cu regulile oficiale adoptate de 
C.I.M. (Comitetul Internațional de Minl
baschet) din cadrul F.I.B.A. (Federația In
ternațională de Baschet). Oficialii care con
duc jocul de baschet sînt : arbitrii din 
teren, scorerul (care completează foaia ofi
cială) și cronometrul (care cronometrează 
timpul de joc).

In jocul de baschet mingea este contro
lata doar cu mîinile. Lovirea Intenționată 
a mingii cu pumnul sau cu piciorul con
stituie abateri. Un jucător aflat în pose
sia mingii nu are voie să execute decît o 
pășire pe sol, după care este obligat s-o 
paseze. Dacă se deplasează eu mai mulți 
pași, comite greșeala de tehnică numită 
„pași". Clnd un jucător dorește să înain
teze cu mingea, el poate să dribleze, 
adică să facă mingea să sară de pe sol 
lovind-o numai cu o mînă. Este interzis: 
să dribleze cu două mîinl, să însoțească 
in dribling mingea cu mîna (minge con
dusă), să reîneeapă driblingul după ce 
s-a oprit (dublu dribling). După ce min
gea a ajuns în terenul de atac, echipa 
eare o controlează nu are voie eă o în
toarcă în terenul de apărare.

Alte reguli. Regula celor 3 secunde. Este 
interzis unul jucător să rămînă mal mult 
de 3 secunde în zona de restricție adversă 
atîta vreme cît mingea se află In posesia 
echipei sale. Regula celor 5 secunde. Un 
jucător care repune mingea In joc (de la 
linia laterală sau de la cea de fund, ca 
șl după aruncări libere) are la dispoziție 
3 secunde pentru repunerea mingii în joc. 
Un jucător aflat în posesia mingii, care

I 
I 
i
I 
I
I 
II 
I 
I I w I
I 
r

CONFERINȚELE ORGANIZAT
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nu mal poate dribla sau pasa (fiind 
atacat de unul ori mal mulțl adversari) 
și nu pasează mingea în decurs de 5 se
cunde este penalizat prin pierderea ei și 
reluarea jocului de către adversari, de la 
linia laterală. Regula celor 10 secunde, O 
echipă care are controlul mingii în zona 
sa din spate, trebuie să o treacă în zona 
din față (dincolo de linia de centru) în 
decurs de 10 secunde. Regula celor 30 de 
secunde. Din momentul în care o echipă 
intră in posesia mingii este obligată ca 
in 30 de secunde să execute o aruncare 
la coș. Minge „moarta". In cazul unor 
abateri, arbitrul trebuie să fluiere, jocul 
se oprește și mingea devine „moartă", re
punerea el făclndu-se din exteriorul tere
nului. Angajarea Intre doi. Repunerea min
gii in joc prin angajarea Intre doi se e- 
teetuează în următoarele cazuri : la înce
putul fiecărei perioade (reprize), clnd 
doi adversari țin împreună mingea sau o 
păstrează mai mult de 5 secunde (fig. 1), 
clnd mingea se oprește între panou șl 
inel, în cazul unei greșeli personale du
ble. In aceste cazuri se angajează mingea 
vertical între doi jucători adverșl (fig. 2). 
Greșelile apărătorului : obstrucția (fig. 3), 
ținerea adversarului (fig. 4), împingerea 
adversarului (fig. 5), agățarea (flg. 0) ; 
greșelile atacantului : pași, dublu dribling 
(flg. 7 șl 8). Greșelile personale pot fi: 
neintenționate, intenționate șl descalificato- 
ril (flagrante, eu caracter nesportiv). Ju
cătorul care a comis S greșeli personale 
,este descalificat definitiv din joc.

știentă că „nimic din ceea ce 
e frumos și înălțător nu poate 
fi cucerit ușor". Și ceilalți vor- 
bitori, între cane s-au afLat 
foști performeri ea lolanda 
Balaș-So ter, Cristian Gațu, Ca
ro! Cramer, legați de o viață 
de clubul militar („o familie, 
o școală a educației", afirma 
marele handbalist de altăda
tă). au relevat — în cuvinte 
purtînd, iată, girul deplinei 
competențe — necesitatea unei 
continue autodepășiri, a preo
cupării susținute, pe multiple 
planuri. Pentru ca obiectivul 
acestui an, aflat sub semnul 
unor evenimente deosebite în 
viața țării, obținerea celor mai 
bune rezultate din întreaga 
existență a clubului, obtectve- 
le de perspectivă, la fel de în
drăznețe, să poată fi implinite. 
Totul, cu gindul »— și fapta! — > 
către finalizare la cote $i mai 
’nalte a cidulu' olimpic care 
a debutat în 1989, cu „linia de 
sosire" în 1992. la Barcelona.

Nu au fost insă trecute cu . 
vederea nereușitele, spiritul cri
tic și autocritic fiind prezent 
în toate materialele, în luările 
de cuvînt. „Apreciind rezulta
tele bune obținute de sportivii 
militari component! ai lotului 
olimpic, trebuie să recunoaștem, 
in același timp, că ele nu au
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istelor din 
r exemplu, 
jura jucă- 
lui, a fost 
nci greșeli 
te cu ușu- 
tuncl cînd 
>ise se a- 
;au victo- 
uriozitate : 
dor a fo- 
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.chetbalis- 
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i 10, Crls- 
u Olimpia, 
Barbu 19, 
ei 6 și lo-
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I

— META-
CA-CRIȘUL

i p, 2. VO- 
3. Olimpia 
V 53 p, 5.
p, 6. Me-

I
I

I IOVAN

SIBIU, 18 (prin telefon). Pre
zența echipei campioane in lo
calitate a stîrnit un interes e- 
norm, stadionul Municipal deve
nind de-a dreptul neîncăpător, 
mulțl iubitori al fotbalului fi
ind nevoiți să rămînă în afara 
arenei. Fără să joace la turația 
maximă, Steaua și-a impus jo
cul în fața unul adversar care 
a încercat să-1 facă fată. dar 
fără să aibă forța necesară la 
finalizare. Lăcătuș, în min. 2, a 
expediat primul șut din unghi, 
dar balonul nu a nimerit ca
drul porții. In min. 11 scorul 
va fi deschis : Lăcătuș execută 
un corner lung de pe partea 
stingă și D. PETRESCU, apărut 
oportun, trimite balonul, cu 
capul, în plasă. Nimic deosebit 
bînă în min. 23. cînd la o frumoa
să „țesătură” între Lăcătuș și 
Pițurcă, V. Marcel, fentat, este 
scos din poartă, dar Pițurcă se 
împiedică la 6 m și Irosește o 
excelentă situație. Siblenii în
cearcă să echilibreze jocul la 
mijlocul terenului, dar numai 
atît. Cașuba (min. 24) își În
cearcă șansa cu un șut din a- 
fara careului, dar balonul trece 
peste „transversală”. Tot el, in

IHin. 28, primește o excelentă 
pasă de la Văsîi și, de la 11 m, 
greșește ținta. Peste un minut, 
la cealaltă poartă lovitura cu 
capul a Iul Lăcătuș va lntîlni 
încheietura barelor. Steaua ma
jorează scorul in min. 40, cind 
Hagi II angajează cu o minge 
lungă pe Lăcătuș, acesta preia 
in careu, este intimpinat de V. 
Marcel și arbitrul indică punc
tul de la 11 m. Penaity-ul este 
executat de HAGI și 0—2. In 
finalul reprizei, zvîcnire de or
goliu a sibienilor. care ratează 
brin Cașuba (min. 44) si Mărgă
rit (min. 45). Lung apărînd cu 
siguranță.

Partea a 
întrucîtva 
întîi Văsîi 
bună 
min. 53,
Lăcătuș. ________ „ __
foarte puternic, îl evidențiază 
V. Marcel. Localnicii insistă 
între minutele 58 și 60, bene
ficiază de 4 cornere, la ultimul 
Cotora fiind foarte aproape de 
gol. După ratarea lui Rotariu 
din min. 68 („cap” din 6 m e- 
xact In portar). în min. M 
Steaua va marca al treilea eol.

doua a întîlnirll este 
mal echilibrată. Mai 

(min. 50) irosește o 
situație, după care, ' 

cursa de 40 m a 
încheiată eu un

In 
lui 
șut 
pe 
Și.

Stadion Municipal : teren bun : 
timp frumos ; spectatori — cir
ca 25 000. Șuturi : 8—14 (pe poar
tă : 4—9). Cornere : 7—9,
marcat : D. PETRESCU 
11). HAGI (min. 40 — din 
și PIȚURCA (min. 80).

F.C. INTER : V. Marcel 
Cotora 6. I. Ene 7.' 
Popescu 6
Ciobanu 6), M. stănescu 6. Măr
gărit 6 (min. 86 Năstase) — Lau
rențiu 6.5. Văsîi 6. Cașuba 5.

STEAUA : Lung 7 — D. Petres
cu 8. Iovan 7 (min. 80 Bălan) 
Bumbescu 7, Ungureanu 7 (min. 
71 Ballnt 6) — Minea I 7,5. Ro
tariu 7. Hagi 7. I. Dumitrescu 7 
— Lăcătuș 7.5. Pițurcă 7.

A arbitrat 
Nanoca) ; la 
(P. Neamț) 
(Tg. Jiu).

Cartonase gralbene : 
CU.

La

Au 
(min.

m.11
6

Boar 5. 
Hi la 5 (min.

B.
73

M. Salomir (Cluj 
linie : A. Gheorghe 

si M. ștefănolu
B. POPES-

speranțe : 0—2 (0—1).

prin __ ______
acțiuni personale.

PIȚURCA, la capătul unei

Gheorghe NERTEA

UȘITE PE 
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Așa cum anticipam. Rapid a 
fost un „solist" sigur în nartida 
eu tînăra formație din Tg. Mu
reș (între noi fie spus, nici Ra
pidul de azi nu e o eehină mai 
bătrînă). experiența eompetițio- 
nală. avantajul teronulul și... de
ferenta de valoare a celor mal 
multi dintre jucătorii săi spu- 
nîndu-și Insă cuvîntul. Mai repede 
deeît s-ar fi așteptat cineva, 
gazdele au deschis scorul chiar 
in primul minut de joc. cînd 
combinația Geantă — pomohacl 
s-a Încheiat cu șutul primului, 
Szabo a respins și DAMAS
CHIN II a reluat în gol din a- 
proplere. In min. 4. Damaschin 
a ratat de la 3 m. Meciul .•> în
ceput așadar promițător, pentru 
că. în min. 5. Barba a scos ba
lonul din piciorul lui Albu. L. 
Moldovan a întîrziat șutul In 
poziție favorabilă, după care 
Rapid s-a lansat într-o „sursă 
contracronometru”. parcă, ou un 
Goantă care avea să devină au
torul unul 
sanctlonînd 
părătorilor

I RAPIDI A.S.A. TG. MUREȘ
5 (4)
O

hat-triek spectaculos, 
însă si naivitatea a- 
dln fată. greșelile

copilărești de plasament și mar
caj. Și GOANȚA a marcat fl> 
min. 12 (șut fulgerător sub feb
ră). min. 21 (preluare pe piept 
și șut din 14 m), min. 31 (gol 
lejer cu pătrundere in dribling), 
între aceste goluri s-au Interca
lat marile ratări ale lui Ciol- 
ponea (mta. 11), Damaschin 
(min. 22). I. Lucian (min. 29).

După pauză, contrar așteptări
lor, avea să fie cu totul altfel. 
Adică o echipă oaspete stăpînă 
pe ea și pe mijlocul terenului, 
bine condusă de ErSs și tînărul 
Ciula...................................... *“
scrie 
(min.
fie de 
Barba
54). în acest timp. Rapid nu și-a 
mai găsit cadența, iar în final, 
cind a avut ocazii, au ratat I. 
Lueiain (min. 73) și Goantă (min. 
78), in min. 70, la centrarea Iul 
Aprodu. balonul a lovit „trans
versala". iar apoi, ta min. 36 
Szabo a scos de pe linia porții. 
Ptnă in min. 39, cind Ia eentia-

dar împiedicată să în- 
fie de ratările lui Maier 
63) șl Plntea (min. 74), 
Intervenția excelentă a lui 
la șutul lui Ciula (min.

Stadion Giulești ; teren bun ; 
timp excelent pentru fotbal ; 
spectatori — circa 10.000. Suturi : 
18—9 (pe poartă : 11—3). Corne
re : 7—5. Au marcat s DAMAS- 
CHIN n (min. 1 și 89). GOAN- 
TA (min. 12, 21 șl 31).

RAPID : Barba 7 — lorgulescu 
n 8, Bacoș 7. A. Popescu 0 
(min. 18 Estinca 7). Vameșu 7 — 
Aprodu 7. I. Lucian 6. Ciolpo- 
nea 6. Goantă 8,5 — Pomohacl 
6.5 (min. »o Minoiu). Damaschin 
U 7.

A.S.A. : Blro HI 6 
Mated 5.
(min. 61 
Pintea 6, 
(min. 38 
Albu 5.

A arbitrat : V. 
peni) ; la linie : . ...
radea) șl Gr. Macavel (Devt)

La speranțe : 4—0 (2—0).

CLUJ-NAPOCA, 18 (prin te
lefon). un stadion arhiplin a 
așteptat reeditarea rezultatului. 
prin joc, al „șepcilor roșii". Dar. 
Dinamo a obținut o victorie in
contestabilă la un scor ce putea 
fi mal mare. „U“ a început cu 
mult elan, încercînd să surprin
dă apărarea dinamovlstă, prin 
pase lungi în diagonală, forțînd 
atacul printr-un joc la ofsaid, 
care nu s-a bucurat, Insă, de 
sincronizarea necesară. Curînd. 
Dinamo a înoeput să-și ma
nifeste superioritatea netă, 
deschizînd scorul, in min. 7. 
cind RĂDUCIOIU a marcat prin
tr-un șut puternic după o com
binație Viscrcanu — Mihăescu — 
Lupu. Treptat, diferența de va
loare crește, 'studentil neputînd 
face față jocului de pase pre
cis, presingului si numeroaselor 
intercepții ale dinamoviștilor. în 
min. 30. Viscreanu ratează o 
mare ocazie ; îl imită Răducioiu 
care șutează puternic peste bară; 
același Răducioiu va rata de la 
Datru metri, la o lovitură liberă 
puternică a lui Klein, mingea 
fiind respinsă de Prunea. Aceste 
ratări sint... încununate de golul 
lui Mateuț, după ce Cămătaru. 
irezistibil in această fază, a 
adunat în jurul său întreaga 
apărare adversă, pentru a-l găsi 
liber pe MATEUT, șut ți gol.

După pauză, Dinamo continuă 
să joace... șah, la adăpostul 
celor două goluri. în min. 61. 
Muntean șutează mult peste, 
după un contraatac periculos. în 
min. 70, Mateut ratează, incre
dibil, de la 4 m, la o centrare 
șutată a lui Răducioiu. Studenții 
par ceva mai activi, dar jocul 
de pase al dinamoviștilor este 
eu adevărat epuizant. După ce 
Bănică reia cu capul, prea Sus, 
o minge șutată de Muntean și

PUNCT PREȚIOS

VICTORIE IMPORTANTĂ PENTRU GAZDE
BACAu, 10 (prin telefon). La 

numai trei zile distanță, o nouă 
partidă de dificultate maximă 
pentru S.C., parteneră fiindu-1 o 
altă echipă cu obiectiv european. 
Dar ce întîlnire nu este grea, 
atunci cînd pasivul „la adevăr" 
devine mal mult deeît apăsător, 
acesta fiind, evident, In cazul bă
căuanilor? Și anticipatul duel al 
marilor ambiții s-a transformat 
într-o dispută angajantă, chiar 
îndîrjită, dar, spre lauda celor 
două combatante, jocul a avut 
șl multe valențe spectaculare. 
Pe ansamblu, gazdele au mani
festat un plus de insistență o- 
fenslvă, în timp ee oaspeții au 
fost superiori tactic, cu un joc 
mal ordonat șl mai lucid. Echi
pa locală are un start lansat, cu 
trei bune ocazii, prin 
(min. 2) cînd Tene nu 
tre buturi, apoi prin 
(min. 4) șl Fișlc (min. 
ambele situații Tene fiind 
post. Treptat, Flacăra tempori
zează șl zvîcnește pe contraatac,

Fulga 
era În
setatele 

ta 
la

8),

S-a mai arătat că, grație 
sprijinului substanțial primit, 
au fost date în folosință sala 
de scrimă din complexul Ghen- 
cea, pista de atletism de la 
cabana Steaua, complexul de 
rugby și sala de tir. baza ma
terială fiind in continuă evo
luție : se află în fază avansa
tă — cum a reieșit din darea 
de seamă prezentată de col. 
Nicolae Gavrilă (reales pre
ședinte al clubului ; vicepre
ședinți : col. Carol Cramer și 
col. Cristian Gațu) — amenajă
rile bazei de pregătire de la 
Săftica II. reparațiile capitale 
de La cabana Steaua, amenajă
rile finale ale stadionului de 
atletism și sala de gimnastică. 
Toate acestea sînt dovezi ale 
grijii permanente manifestate de 
conducerea Ministerului Apă
rării Naționale, în spiritul in
dicațiilor și documentelor de 
partid. „$i cum vom putea 
răspunde mal bine, au subliniat 
participanții, deeît prin noi 
fapte remarcabile în marile a- 
rene, spre sporirea neconteni
tă a prestigiului sportiv al 
patriei".

conferind lntîlnlrii cote înalte 
de atractivitate. Pentru că fa
zele de real pericol se derulea
ză la cele două porți, însă, im
precizia șuturilor are un numitor 
comun : Fulga (min. 18, 23 șl 
35), Scînteie (min. 32), respectiv 
C. Pană (min. 20), D. Sava (min. 
33) șl Marcu (min. 41). Final 
fierbinte de repriză cu două mo
mente de vîrf ale băcăuanilor. în 
min. 43 Purdea scoate de pe li
nia porții la „lobul” Iul Grlgo
raș, iar in min. 45 Tene «îste 
imbatabil, rcsplngind incredibil 
mingea trimisă cu capul, de la 
8 m, de Grlgoraș.

La reluare, ta min. 50, un mo
ment critic pentru gazde, cînd 
Marcu — singur la 14 m — șu- 
tează în bară I Echipa locală de
pășește acest șoc și se avintă In 
ofensivă. După ee, in min. <1, 
Scînteie este deposedat in extre
mis de Betaie, în min. <4 GRI
GORAȘ pătrunde perpendicular 
in dribling și de la 18 m șutea- 
să fără speranțe pentru Tene, 
desehizînd scorul : 1—0. Golul 
răscolește ambițiile oaspeților și 
disputa se echilibrează,, ocaziile 
alternînd, cele mai clare fiind 
ale lui Burleanu. (min. 75), cînd 
l-a avut doar pe Tene In față, 
dar acesta a respins miraculos, șl 
Lala (min. 86), reluare pe lingă 
bară din colțul careului mie, în
tr-o perioadă cînd Flaeăra aler
ga după egalare. Finalmente, S.C. 
obține două mari puncte, . ex
trem de prețioase, în fața unei 
echipe care s-a bătut tot tim
pul, replica el fiind toarte 
dîrză.

Adrian VASILESCU

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Curigan
Szdcs 5) 
Er6s 7.
Szigeti

— Szabo 
5; Fodor 

. - Ciula
L. Moldovan 

5) — Maior

«.
0

7.
S

5,
Titorov (Plo- 
O. Ștreng (O-

rea lui 
marcat

Aprodu, DAMASCHIN a 
golul 5. lejer, din 3 m.

Constantin ALEXE

Is.c. bacău
FLACĂRA

Stadion „23 August" ; teren 
foarte bun ; timp frumos ; 
spectatori — circa 10 008. Șuturi : 
21 -18 (pe poartă : 12—7). Cor-ne- 
re : 9—2. A marcat GRIGORAȘ 
(min. 04).

S.C. BACAU : Arvlnte 0 —
Jereălău 7. Artenl 8. Borcea 8,5, 
Cludin 0 — Tismănaru 7, Fîșic 8 
(min. 53 Șolman 8). Burleanu 7 
— Grlgoraș 7, Scînteie 8 (min. 
88 Andrieș). G. Fulga 7.

FLACĂRA î Tene 7,5 — G. Ra
du 8. Beadie 7. Butufel 7. Bur- 
dea « — Dragnea 8. Marca 7, 
D. Sava 6. c. Pană 7 — văidean 
8.5. Laia 6.

A arbitrat D. Petrescu (Bucu
rești) ; la linie : M. Axente (A- 
rad) șl I. Toma (P. Neamț).

Cartonașe galbene : BUTUFEI. 
La speranțe : 1—8 (8—0).

PITEȘTI, 10 (prin telefon). E- 
voluția lentă a argeșenilor din 
primele 25 de minute a permis 
formației brașovene să se gru
peze bine în apărare, să închidă 
toate culoarele de șut spre poar
ta lui Polgar. Mai mult, jocul la 
ofsaid al „11 “-lui pregătit de C 
Stefănescu șl D. Anescu. i-a 
surprins deseori pe atacanții pi- 
teșteni care n-au găsit soluția 
combaterii Iul. Așa se face că 
prima mare ocazie de gol a 
gazdelor a survenit abia în min. 
27, atunci cind Vlădoiu a centrat 

. de pe partea stingă, iar Amă- 
răzeanu a reluat cu capul puțin 
pe lingă poartă. Nici oaspeții 
n-au îndrăznit prea mult în pri
ma repriză, dar au avut și el o 
imensă ocazie în min. 35, prin 
vîrful lor de atac Cigan care, 
după ce a treeut și de Speriata 
— ieșit mult dintre buturi — a 
tatîrziat puțin șutul spre poar
ta goală șl, că la hochei, Stancu 
s-a aruncat la disperare, 
pieptul lui mingea deviind

din
__ ___    ta 

corner. Au fost doar două mo
mente „fierbinți" in primele 49 
de minute, cam puțin pentru 
tribunele unui stadion aproape 
plin, care așteptau mult mal 
mult.' îndeosebi de la echipa ’or

După pauză, jocul s-a îndîrjit, 
duelurile pentru balon au de
venit mai aspre. F. C. Argeș a 
continuat să domine, dar și con
traatacurile brașovene au devenit 
mult mal tăioase. în min. 47, 
Ignat a ratat deschiderea scoru
lui relutod CU capul din 
apropiere- pe lingă poartă, după 
care Andrașl I a irosit șl el o 
ocazie asemănătoare la poarta 
cealaltă, in foarte bune situații 
de gol s-au mal aflat Andrașl I

ORĂDENII, MAI ACTIVI DUPĂ PAUZĂ
ORADEA, 18 (prin telefon). 

F.C. Farul s-a dovedit o garni
tură agresivă In bunul Înțeles al 
cuvîntulul, care s-a arătat, tot
odată, în măsură să pună șl se
rioase probleme defensivei oră- 
dene. De altfel, chiar în min. 6, 
centrarea lui Tufan este preluată 
dc M. Popa (foarte insistent pe 
parcursul tuturor celor 90 de mi
nute). oare Insă, șutează de pu
țin afară. In replică, în min. 13, 
„foarfecă” lui Szeneș este „scoa
să" de Anton de sub „transver
sală". Spre poarta eonstănțeană 
balonul aleargă pe stingă, pe

I „U'CLUJ-NAPOCA 
I DINAMO

Stadion Municipal ; 
timp frjmos ; spectatori 
ca 30.000. Șuturi : 7—15 (pe poar
tă : 3—9). Cornere : “ “ 
marcat : RADUC1OIU 
MATEUT (min. 45) și 
RU (min. 78).

„U” : Prunea 6 —
5. Neamțu 5. Poplcu 
— Doboș 5. M. Stoica . 
Bănică 5). Cr. Sava 5 
7, Biro I 6. Rațiu 5 (min. 
Muntean 6).

DINAMO : Stelea 7 — Viscrea- 
nu 7, Al. Nicolae 7 (min. 75 B. 
Bucur 7). Rednic 8. Kleln 8 — 
Mihăescu 7. Mateut 7, Lupescu 
6 5. Lupu 6,5 — Răducioiu 7 
(min. 82 Sabou), Cămătarii 8.

A arbitrat D. Buciunian (Ti
mișoara) : la linie : N. Dinescu 
(Rm. Vîlcea) și S. Ioan (Ga
lați).

Cartonașe galbene : POPICU, 
BIRO I.

La speranțe : 1—2 (1—2).

teren bun; 
cir-

2—7. AU 
(min. 7). 

CAMATA-

Gherman
6, pojar 6
6 (min. 46 

Cadar 
37

respinsă de Stelea (min.
oaspeții majorează scorul
min. 78 : Mihăescu sprintează pe 
dreapta, centrează și CAMA- 
TARU reia, nestingherit, in gol. 
A fost o partidă in eare, așa 
cum o sugerează și caseta teh
nică, Dinamo a manifestat o 
superioritate descurajantă, un 
meci în care jocul metodic s-a 
impus în dauna elanului necon
trolat.

loan CHIRILA

PENTRU OASPEȚI
I F.C. ARGEȘ
I F.C.M. BRAȘOV El

Stadion „1 Mal" ; 
bun ; timp frumos ; 
circa 15.000. Șuturi 
poartă : 1—1).

F.C. ARGEȘ
Voicu 5. Stancu _7.
P. Tănase 6
76 Ion Gheorghe). S. Badea 
Ignat 8 ’
zeanu 8 (min. 53 D. Zamfir 
Bănuță 0.

F.C.M. BRAȘOV i Polgar 
— Ghergu 7. I. Naghl 8. 
Moldovan 8. I. Plrvu 0 — Dră- 
gan 8. Caciureac 7 (min. 17 
Cseke). Barbu 7 (min, 78 Maa- 
doca) — Andrașl I “ ~
Selimesi 7.

A arbitrat Ad. 
(Vaslui) ; la linie : 
dru (București) si 
(Reșița).Cartonașe galbene : 
REAC. D. PÎRVU. I. 
VLĂDOIU. P. TANASE.

La spezanțe : 4—1 (1—1)

teren foarte 
spectatori — 
II—5

Cornere : 
Speriatu 7
.. D. Pîrvu 0, 

Eduard 5 (min.
____  i. : _ E
Vlădoiu 6. Amără- 

»>.
7.3 
E.

7. Cigan 7.
Porumboiu 

Alexan- 
coroean

V. 
c.

CACIU-
pîrvu.

și Ignat (in același minat 87) 
șl Bănuță (In min. 72). Spre 
final, jocul a căpătat accente 
dramatice. brașovenii apărin- 
du-se cu o dîrzenie remarcabil#, 
fundașii lor centrali, Moldovan 
și Naghl, evoluîhd fără greșeală. 
Astfel el au obținut un punct 
foarte prețios, care li va ajuta 
să uree mult in clasament.

laurențiu DUMITRESCU

tor Conferinței C.S.A. Steaua, a fost adop- 
prezenți, textul unei telegrame adresate 

EAUȘESCU, secretar general al partidului, 
andant. suprem al tortelor armate, prin 
inicienii se angajează să nu precupețească 
îndeplinirea cu pasiune ți răspundere a 
contribuind astfel la realizarea unei noi 

naltă performanță, la obținerea de noi ți 
marile competiții internaționale, la creș- 

i noastre socialiste în lume.

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA
DIN 10 MAI 
I: 34 35 13 40 
a II-a : 6 9
total de cî.știguri : 
din oare 86.351 lei 
categoria 1.
• C1ȘTIGURILE TRAGERII__

TO MULTIPLA DIN 38 APRILIE 
>939. Faza I : cat. 2 : 4 variante 
25% a 10 631 lei; cat. 3 : 0 va
riante a 7 088 lei ; cat. 4 : 22,75 a 
1 689 lei ; cat. 5 : 45 a 945 lei; 
cat. 6 : 131,75 a 323 lei ; cat. X : 
698,23 a 100 lei. Report la eat. 1 : 
70 878 lei. Faza a Ii-a : cat. A : 2 
variante 25% a 70 000 lei = auto
turisme „Dacia 1300“ ; cat. B : 1 
variantă 100% a 50 000 lei, din care 
o excursie de 2 locuri în H. S. 
Cehoslovacă, plus diferența In 
numerar și 14 variante 25% a 
12 500 lei ; cat. C : 13 variante 
100% a 6 680 lei, din care o 
excursie de 1 loc în R.S. Ceho
slovacă și diferența în numerar 
și 51 variante 25% a 1 670 lei ; 
cat. D : 46 a 3164 lei ; cat. E :

l'RONOEXPRES
1989.
5 26;
44 3

Extragerea 
Extragerea 
10 4. Fond 
032.962 
report

lei 
la

LO-

134,75 a 793 lei • cat. F : 359,25 
a 408 lei ; cat. G : 2 147,75 a 100 
lei. Participanții BUICAN IOAN 
din Cîmpulung-Muscel, jud. Ar
geș și CIOLAN NICOLAE din 
Curtea de Argeș, jud. Argeș, au 
cîștlgat, fiecare, eîte un autotu
rism „Dacia 1300” (70 000 lei), la 
cat, A. cota 25%.
• Mîine, vineri, 12 mal, are 

loc tragerea obișnuită LOTO a 
acestei săptămîni, astfel că as
tăzi este ultima zi pentru a 
vă juca numerele favorite. Nu 
uitați că duminică, 14 mal. pe 
lingă concursul PRONOSPORT, 
va avea loc șl o interesantă și 
avantajoasă TRAGERE LOTO 2, 
cu posibilitatea de a oieri clști- 
gurl șl pentru numai 2 numere.

dreapta, fără a fi condus Întot
deauna și cu luciditatea nece
sară. Totuși, în a doua jumătate 
a primelor 45 de minute, ofensi
va orădeană se Întețește. Astfel, 
în min. 29, Terheș „șterge” un 
balon centrat de Mujnal, dar pu
țin pe lingă stîlpul din dreapta 
al porții lui Anton. Să notăm, 
însă, și două raiduri ale oaspe
ților în jumătatea blhorcană In 
min. 37 (M. Popa) și mal ales 
în min. 38, cînd, la centrarea 
Iul Tufan spre M. Popa, balo
nul a întîlnlt piciorul salvator 
a Iul Bucico. Ultima posibilita
te de â modifica tabela de mar
caj In prima repriză am con
semnat-o In min. 40, cînd lovi
tura cu capul a Iul Terheș în- 
tîlnește „transversala".

La reluare, jocul gazdelor 
prinde parcă mal multă vioiciu
ne, devenind mai simplu, mai di
rect. și, in consecință, in min. 
52, asistăm la deschiderea scoru
lui : acțiune Ov. Lazăr pe dreap
ta, minge înapoi pentru Ciocan, 
șut puternic al acestuia In 
„transversală" și reluare cu ca
pul a Iul TERHEȘ in plasă : 1—8. 
Cu totul inexplicabil, golul dă a- 
ripl „ll"-lul. . . vizitator care, de 
această dată, se instalează cu 
autoritate, la clrma jocului. Nu
mai că, cu un singur șut pe 
spațiul porții, nu se putea ob- 
ține prea mult. Majorarea scoru
lui se produce in min, 85, cind 
Mujnal 11 trage de mină pe

F.C. BIHOR
F.C. FARUL

stadion F.C. Bihor ; teren 
bun ; timp frumos ; spectate»! 
— circa 10.000. Șuturi : 13—18 
(pe poartă : 6—1). Cornere :
7—3. Au marcat : TERHEȘ (min. 
52) șl SZENEȘ (min. 85 — din 
11 m).

F.C. BIHOR : Lăzăreanu 6 — 
M. Ciocan 8. Bucfeo 0, Blszok 6, 
Wdssenbachcr 5 — Szeneș 6.3, 
Tămaș 6.5. S. Pop 6 (min. 07 Ba
ba 6). Mujnal 7 — Ov. Lazăr 8, 
Terheș 6 (min. 30 C. Georgescu)._ _ --------- - ■ ș _ M.

Dinu 6, 
8. Mus- 

t’min. 81 
(min. 40

F.C. FARUL : Anton 
Dumitru 8. Popoviel 8, 
Cămul 0 
tacă 8.5. 
șt. Peteu 5).
R. Manea 0) 
pa 7.

A arbitrat 
rești) ; la linie 
(Scornlcesti) si 
Gheorghe).

Cartonașe galbene 
MUJNAI. SZENEȘ.

La speranțe : 4—1

— Dorobanțu 
Iovănescu 0 

T. Ioan 7. .
Tufan 0. M. Po-

N. Votoea (Bucu-
Necșulescu 

Veres (SI.
s. 

I.

: popovicî,
(4-1).

Cămul. „centralul”, departe de 
fază, lasă jocul să continue, mij
locașul ofădean Intră in eareu 
șl este faultat «ie Anton. Lo
vitura de pedeapsă este trans
formată de SZENEȘ și, deci, un 
2—8, poate prea aspru pentru fi
zionomia partidei.

Mihai CIUCĂ

ASTĂZI, ETAPE INTERMEDIARE 
IA „B", „C" $1 JUNIORI

Așa cum am mai anunțat, 
astăzi vor avea loc etape inter
mediare in Diviziile B șl C. 
Pentru eșalonul secund este 
vorba de etapa a 27-a, iar 
pentru cel de-al treilea eșalon.

de etapa a 24-a. Tot astăzi se 
desfășoară o etapă șl in Cam
pionatul Republican de juniori, 
seriile I, VII și VIII. Me
ciurile de șl „C“ vor avea
lovitura de Începere la ora 18, 
iar cele de juniori, la ora 15.
• SELECȚIONATA DE JU

NIORI ’92 a susținut, recent, două 
partide amicale In Republica De-

mo erată Germană, cu formația 
«Imilară a acestei țari. La Eisen
huttenstadt, a fost 8—8, iar in 
revanșă, la Miiiichenburg, au cîș- 
tlgat gazdele cu 2—8. In 23 și 23 
mai, această selecționată (antre
nor) : Ioan Volca și Vaslle Kralla) 
va lntîlni, probabil la Alexandria 
șl Caracal, echipa similară a 
Bulgariei.



BOXERI ROMANI VICTORIOȘI IN CEHOSLOVACIA
FRAGA, 10 (Agerpres). Tur

neul international de box de 
la Komarno (Cehoslovacia) a 
fost dominat de pugiliștii ro
mâni, clasați pe locul I la 6 
categorii, tn finala categoriei 
semi ușoară. Daniel Dumitres- 
ca, care a fost desemnat si cel 
mai tehnic boxer al turneului, 
l-a întrecut la puncte pe 
Cnekno (Cehoslovacia). Ga ca-

tegoria mijlocie mică, Ludei 
O'orcja a cîștigat prin k.o. în 
prima repriză in fața iugosla
vului Raznatovici. Au mai ob
ținut victoria în finale pentru 
delegația română Petrică Pa- 
raschiv (categ. muscă) Adrian 
Mărcuf (categ. cocoș). Giani 
Gogol (categ. ușoară) și Fran- 
cisc Vaștag (categ. semimijlo- 
cie).

CONCURSURI
berlinul occidental, 

10 (Agerpres). Cursa de aler
gare desfășurată în Berlinul 
Occidental a revenit atletului 
englez Dave Clarke, cronome
trat pe 25 km cu timpul de 
lhl5:07. L-au urmat cehoslo
vacul Martin Vravel lhl5:10 și 
tanzanianul Suleiman Nyambui 
lhl6:01. In proba feminină, pe 
primul loc s-a clasat cunoscuta 
campioană portugheză Rosa 
Mota lh25:46.

NEW YORK. 10 (Agerpres). 
Maratonul de la Pittsburgh, 
desfășurat în condiții atmosfe
rice nefavorabile (ploaie si

DE ATLETISM
vint), a fost cîștigat de atletul 
american Ken Martin, înregis. 
trat pe distanța de 42 195 km 
în 2hl5:28. Pe locul secund s-a 
situat compatriotul său John 
Tuttle 2hl5:33. La feminin, cel 
mal bun timp, 2h32:29. l-a ob
ținut Margaret Groos (S.U.A.).

TURNEUL FEMININ DE
SOFIA, 10 (Agerpres). în tur

neul internațional feminin de 
tenis de la Sofia, jucătoarea

CAMPIONATELE EUROPENE 
Ot JUDO

In capitala Finlandei încep 
astăzi Campionatele Europene 
de judo. Ediția din acest an. 
prima din noul ciclu olimpic 
este așteptată cu interes deo
sebit. deoarece in componența 
multor loturi reprezentative 
s-au anunțat importante schim 
bări, numeroși tineri urmînd 
să-și încerce șansele tn pers
pectiva J.O. din 1992.

Astăzi se vor desfășura în
trecerile tururilor eliminatorii 
la categoriile semimijlocie, 
mijlocie, semigrea și grea, iar 
mîine la superușoară. semi, 
ușoară, ușoară și open. Sîmbă- 
tă și duminică sînt programate 
recalificările, semifinalele și 
finalele. în arena „europene
lor" de la Helsinki se vor afla 
șl sportivii români Dragoș 
Bolbose (cat. superușoară) și 
Petre Anițoaie (mijlocie).

AGENDĂ ȘAHISTĂ
• IERI a luat sfîrșit Tur

neul internațional masculin de 
șah de la Eforie Sud, cu 
participarea unor jucători frun
tași din Cehoslovacia, R. D. 
Germană, U.R.S.S. și România. 
După disputarea celor 11 runde 
ale programului, victoria a re
venit maestrului internațional 
Marek Vokac (Cehoslovacia) 
cu 6,5 puncte din 10 posibile. 
Pe următoarele locuri s-au cla
sat, în ordine : 2—6. C. Ionescu, 
C. Navrotescu, V. Stoica, B. 
Takacs (toți România) șt M. 
Sher (U.R.S.S.) cu cîte 5,5 p, 
7. A. Neguiescu (România) 5 p, 
8—9. S. Griinberg (România), 
J. Luttcr (R.D.G.) 4,5 p, 10—11. 
P. Ștefanov, D. Dumitrache 
(ambii România) 3,5 p. De men
ționat că tînărul jucător ro
mân Cătălin Navrotescu a ob
ținut a doua sa normă de 
maestru internațional.

• SE APROPIE de linia fi
nișului Turneul internațional

COMPETIȚIONALĂ
feminin al României, ale cărui 
întreceri se desfășoară la Tuș- 
nad-Băi. înaintea ultimei run
de, a 13-a, primul loc în cla
sament este ocupat de Ketevan 
Kahiani (U.R.S.S.), cu 8,5 p, 
urmată de Gabriela Stanciu si 
Gertrude Baumstark (ambele 
România), cu cîte 8 p. Alte 
două concurente românce, Cris
tina Bădulescu-Foișor și Otilia 
Ganț, au obținut 7,5 p.
• LA EFORIE NORD, au 

avut loc întrecerile primei ediții 
a Campionatului Național de 
șah rapid (timp de gîndlre — 30 
min. pentru fiecare jucător). 
Titlul de campion a fost cu
cerit de maestrul internațional 
Valentin Stoica (Politehnica 
București), cu 10,5 p din 13, 
urmat de coechipierul său 
George Grigore 10 p, Ionuț 
Cosma (A.E.M. Timișoara) și 
Laurențiu Chiș • (Locomotiva) 
9,5 p. La startul finalei au fost 
prezenți 96 concurenți.

TENIS DE LA SOFIA
română Teodora Tache a tn. 
vins-o cu 6—2, 6—2 pe Cristi
na Papadakis (Grecia), în timp 
ce coechipiera sa Diana Șa
ntung! a eliminat-o cu 6—2,
6— 4 pe italianca Sabina Pelas. 
Alte rezultate: Cvetelina Niko- 
lova (Bulgaria) — Monica 
Chirilă (România) 7—6, 7—5; 
Corelina Moreno (Argentina) — 
Dora Ranghelova (Bulgaria)
7— 5, 2—6, 6—3; Lily Nejasnik
(Australia) — Pavlina Stoia- 
nova (Bulgaria) 6—3, 6—3;
Mary Nejasnik (Australia) — 
Marina Kondova (Bulgaria) 
6—4, 6—2.

LA VUELTA - 89 --------------------------------------------------------------
Șerpuiește, tn continuare, La Vuelta Turul Spaniei la ciclism, 

fără ultimii săi doi cîștigătorl (Lucho Herrera și Sean Kelly), fără 
Învingătorii ultimelor două Tururi ale Italiei (Tony Roche șl Ste
phen Hampsteen). Cu un duel Pedro Delgado (contestatul învingă
tor suspectat de dopaj ta ultimul Tour) — Alvaro Pino, foarte de
parte, de exemplu, de acea rivalitate de senzație Hinault — Lemond 
din 1986, La Vuelta-89 nu poate fi salvat cu nici un chip, el con- 
sumlndu-se fără Istoric, fără evenimente, fără tensiune. Chiar dacă 
s-au înregistrat ceva recorduri, ta materie de însoțitori (peste 1 500), 
ore de transmisie (500 la radio. 47 la TV). mijloace de suprave
ghere (8 elicoptere, o avionetă, 100 de motociclete șl 106 ma
șini) cu care este garnisită caravana. „Cam prea mult zgomot pen
tru prea puțină performanță" — se comentează în presa internațio
nală de specialitate.
--------------------------------------- ----------------------------------- DISPUTA

E în curs o dispută sul generis între doi ași ai atletismului, 
Florence Grlfith (recordmenă mondială la 100 m și 200 m) și Cari 
Lewis, ambii multipli campioni olimpici. „The Fast Flo« îi repro
șează lui „King Cart4* o gură prea slobodă, acesta din urmă decla- 
rînd sus și tare, într-o conferință de presă ținută la universitatea 
din Pensilvanla, că Florence s-a dopat și ea — ceea ce dăunează, e 
drept, unul mare campion. „Trebuie să aduci probe cînd afirmi 
așa ceva44 — e de părere avocatul fostei super-campioane, Rafael Chodoș, 
în ziarul de mare tiraj .,Today4*, sugerînd, concomitent, că Lewis 
ar putea fi dat în judecată pentru... calomnie. încă nu s-a termi
nat procesul de la Toronto, cu Ben Johnson actor principal, șl va 
începe un altul ?

MODERNIZARE ---------------------------------------------------------------
„Spuneți că sînt unicul mare campion francez al momentului 7 

Nu este adevărat !“ — răspunde intr-un recent interviu Alaln Prost. 
„Mal există Lamour șl Longo, cîțlva judoka, Thierry Vlgneron. El 
au însă neșansa de a practica sporturi — scrima, ciclismul, judo, 
atletismul — aflate mal puțin ta centrul atenție! mijloacelor de pre
să decît automobilismul". Lăsînd la o parte modestia valorosului 
pilot de Formula 1. el semnalează o mare realitate a performanței 
actuale : că televiziunea (ta principal) are un rol din ce ta ce mal 
mare în dezvoltarea și direcționarea sporturilor, care televiziune nu 
mișcă ta afara unor mari resorturi financiare. O dovadă în plus că 
sportul de azi nu prea mal are nimic comun cu ceea ce era el 
acum — să zicem — o sută de ani...

Rd. T

Evidentă dominare exercitată de Juniorii noștri (U.E.F.A. ’90), dar..,
AUSTRIA - ROMÂNIA 1-1 (l-O) FOTBAL

„CURSA
VARȘOVIA, 10 (Agerpres). Eta- . 

pa a treia a „Cursei Păcii44 des
fășurată miercuri pe traseul Lodz 
— Wroclaw (197 km) a revenit 
rutierului O. Jentzsch (R.D.G.) în 
4h 51:27. Pe locurile următoare, 
în același timp cu învingătorul, 
s-au clasat Jaskula (Polonia), Ca- 
pelle (Franța) Otschyr CR. P. 
Mongolă), Knuvers (Olanda). în

PĂCII44
clasamentul general Individual, 
pe primul loc a trecut Jentzsch, 
urmat de Jaskula la 5 s. Pe e- 
chipe conduce U.R.S.S., urmată 
de R.D. Germană, Polonia, Ce
hoslovacia, Olanda, R.p. Mongo
lă, Franța, Bulgaria, R.F. Germa
nia, Belgia, România etc. Astăzi, 
are ’ loc etapa a patra, Wroclaw 
— Poznan (187 km).

LOCKENHAUS, 10 (prin tele
fon de Ia trimisul nostru spe
cial). Juniorii noștri au domi
nat cvasipermanent această par
tidă ta care gazdele au recurs 
pe alocuri la o apărare dispe
rată. Doar începutul a fost mal 
timid. Treptat, „tricolorii" se 
desprind de jocul ta forță, de 
contre, cu care egalau maniera 
de exprimare a austriecilor, de
vin mai combativi și se apropie 
periculos de poarta lui Frantlsch. 
Și ratează, în min. 32, prin Săvoiu, 
în min. 42, prin Sabo. Golul gaz
delor, complet neașteptat, a ve
nit în ultimele secunde ale pri

mei reprize, clnd Maresch, ne
marcat, a deviat, cu capul, șutul 
iul Stromberger.

tn repriza a Ii-a, animată de 
un „mijloc" neobosit, echipa 
noastră se instalează definitiv 
în terenul advers. Seria unor 
mari ratări (min. 57 Săvoiu, 
min. 70 Moga, min. 72 Moldo- 
veanu, min. 75 Sabo) este în
treruptă de golul egalizator al 
lui Săvoiu (min. 64), care mar
chează cu capul, la centrarea 
lui Gabor. O egalitate care re
prezintă, din păcate, o răsplată 
mult prea mică, neconformă cu

Imcridiancl
raportul valoric al combatan
telor.

Arbitrul F. Muhmenthaler (El
veția) a condus bine formațiile : 

AUSTRIA : Frantisch — Vostr, 
Lang, Hiiretseder, Schuster (min. 
57, Riedle) — Fasching, FurnitCh, 
Strecha — Viher (min. 70, Mă- 
lich), Stromberger, Maresch.

ROMANIA : Colceag — Moldo- 
veânu, Haidiner, Artimon, Ticu 
— Moga, Sabo, Persu, Gabor, 
Săvoiu, Jelea (min. 20 Lungu).

Ion CUPEN

DE LA O ȘTIRE LA ALTA

PREGĂTIRILE TINERILOR NOȘTRI RUGBYȘTI
(Urmare din pag. 1)

Piti s-a arătat a fi titular fără 
contracandidat și doar într-o 
situație neprevăzută antrenorii 
ar putea recurge la D. Marian. 
Siguranță prezintă și perechea 
de centri Ținea — Roșoagă, 
precum și aripa Șerban. Mai 
sînt discuții asupra celeilalte 
aripi, (Franciuc, poate chiar 
Chirilă, de la lotul de se
niori, sau Sasu, care se resim
te după un traumatism mat 
vechi). Probeme ar fi pentru

• BILETELE pentru meciu
rile "România — Anglia s-au 
pus in vînzare, împreună cu 
programele special editate, la 
casele Stadionului „23 August" 
și C.N.E.F.S. Elevii, studenții 
și militarii în termen au acces 
gratuit, ca și echipele de rugby, 
pe bază de tabele. Sînt valabile 
legitimațiile eliberate de 
C.N.E.F.S.

perechea de mijlocași, cu C, 
Fugigi (sau D. Dinu) la gră
madă, Ranga (sau Nichiteanu 
sau...) la deschidere. Lucrurile 
sînt mult mai limpezi în cazul 
pachetului de înaintași, cu Ra- 
țiu (sau Țuțuianu) și Iosef ca 
flankeri, Brînză sau Stanca în
chizători de grămadă, Șlușariuc, 
Brăncscu (sau Stanca) în linia 
a Il-a. Mahmud (sau Cilinca) 
la talonaj, Vlad, Botezatu, V. 
Ionescu (sau L. Costea) ca pi- 
lieri. Ultimele antrenamente 
urmează să aducă așteptatele 
clarificări.

în orice caz, cum ne-am 
putut convinge, există și la 
lotul de tineret ambiția de a 
face să dispară unele impurități 
din joc (în apărare — momente 
de ezitare, placaje prea blîn- 
de; tn atac — baloane prea 
puțin clare, după grămezile or
donate), astfel ca Ia ora meciu
lui cu reprezentativa de tineret 
a Angliei „tricolorii" noștri să 
poată avea o evoluție foarte 
bună.

• LA PRAGA, în meci pentru 
preliminariile Campionatului 
Mondial, echipa Cehoslovaciei a 
întrecut cu 4—0 (1—0) formația 
Luxemburgului. în clasamentul 
grupei a 7-a europene conduce 
Belgia cu 6 p din 4 partide, 
urmată de Portugalia 5 p din 3 
jocuri, Cehoslovacia 5 p din pa
tru intîlnirl, Elveția 2 p. Luxem
burg — Op.
• 1N VEDEREA meciului pe 

care echipa Danemarcei îl va 
susține ia 17 mal, la Copenhaga, 
cu echipa Greciei, in prelimi
nariile Campionatului Mondial, 
federația daneză de specialitate 
a selecționat 16 jucători. Din lot 
fac parte, între alții, cunoscuțll 
internaționali Schmeichel și Ras

mussen (portari) .Andersen, Sive- 
baek, M. Olsen, M. Laudrup, 
Povlsen. • CRONICARII francezi 
de sport semnalează un fapt rar 
petrecut în fotbalul francez : în 
etapa a 35-a a campionatului na
țional, toate loviturile de la 11 m 
au fost ratate. Ginois (Matra Ra
cing), de pildă, a tras pe lingă 
bară, iar loviturile executate de 
Rempp (Nisa) și Garande (Saint 
Etienne) au fost apărate de por
tarii echipelor adverse. • DUPĂ 
36 de etape, în campionatul Por
tugaliei conduce Benfica Lisabona 
60 p (virtuală campioană), ur
mată de F.C. Porto 53 p șl Boa- 
vlsta 46 p. Rezultate tehnice : 
Portlmonense — Guimaraes 2—1; 
Viseu — Espinho 0—2 ; Maritimo

f
RIJKAARD CONTRA... SACCHI!

PE SCURT • PE
BOX • Americanul Pernell 

Whitaker șl-a păstrat titlul de 
campion mondial la categoria 
semiușoară (versiunea I.B.F.), in- 
vlngindu-1 prin k.o. tehnic, in 
repriza a treia, pe compatriotul 
său Louie Lomelli. Meciul a-a 
disputat la Norfolk (statul Vir
ginia).

moto • Desfășurat în loca
litatea Oss. „Marele Premiu" al 
Olandei la motocros — clasa 125 
cmc (contînd pentru C.M.) a fost 
cîștigat de americanul Mike 
Healey, urmat de coechipierul 
său Trampas Parker (ambii pe 
motociclete „K.T.M."). Situat pe 
locul trei, olandezul Dave Strij- 
bos (.Suzuki") conduce te 
clasamentul general cu 138 p.

SCURT • PE SCURT
tenis • Primele partide de 

la Charleston (Carolina de Sud): 
Jimmy Arias (S.U.A.) — Bruno 
Oresar (Iugoslavia) 6—1, 6—1 ;
Lawson Duncan (S.U.A.) — To
bias Svantensson (Suedia) 7—5, 
6—3 : Alex Antonisch (Austria) 
— Chuck Adams (S.U.A.) 6—4, 
2—6, 7—6 ; Guillermo Vilas (Ar
gentina) — Dan Goldie (S.U.A.) 
6—3, 4—6, 6—3 ; Tim Wilkinson 
(S.U.A.) — Sammy Giammalva
(S.U.A.) 7—5, 6—2. • In primul 
tur ai turneului feminin de la 
Roma, jucătoarea cehoslovacă Pe
tra Langrova a tnvlns-o cu 6—7, 
6—3, 6—0 pe australianca Nicole 
Provis, Iar Italianca Laura Lapl 
a dispus cu 7—6, 7—5 de argen- 
tinlanca Mercedes Paz.

4

pentru că joacă la A.C. Mi
lan, adversara Stelei ta fi
nala C.C.E., olandezul Frank 
Rijkaard (n. 30.09.1962) ne in
teresează în mod special în 
această perioadă. Cu atît mal 
mult ne interesează cînd ne e 
dat să aflăm, dintr-un recent 
număr al revistei „France 
Football", dar șl din alte sur
se, că ei a intrat ta conflict 
cu antrenorul Arrigo Sacchl! 
Nu e prima oară cînd, carac
ter dificil după unii sau „jus
tițiar" după el, Rijkaard are 
ceva de împărțit cu „banca 
tehnică", notorii fiind, la vre
mea lor, neînțelegerile Iul cu 
Johan Cruyff. în urma că
rora Frank a plecat de la 
Ajax pentru a ajunge. 
Lisabona (Sporting) 
goza, la Milan.

Accepttad că „încă 
creat o veritabilă 
pe teren", Rijkaard „ 
șează Iul Sacchl, mal degrabă 
vehement, că nu i-a fixat un 
loc ferm ta echipă. „Am o 
sarcină vagă, se lamentează 
el, ceva între apărător șl 
mijlocaș. Cînd stoperul e ac
cidentat, joc stoper. Cînd 
unul dintre mijlocași e sus
pendat, trec la mijloc. Antre
norul mă plimbă mereu". 
„Divorțul" trebuie să se fi 
produs mal de curînd, tntru- 
ctt Sacchl a insistat atunci 
cînd, ta vara iul 1988, s-a pus 
problema achiziționării lui 
Rijkaard, tenacitatea lui do- 
vedlndu-se, se zice, hotărî- 
toare în luarea deciziei de

via 
șl Zara-

nu ml-am 
Identitate 
ti repro-

către președintele Berlusconi, 
Acum, fără să fie precaut, 
dar șl fără să fie agresiv, 
Rijkaard nu se sflește să ad
mită că ’ --------- -
găsim 
undă"

Nici 
chlpa 
kaard _
de. El acceptă că A.C. e re
dutabilă, „dar n-am știut să 
profităm de perioadele pre
gătitoare pentru a ne roda! 
Personal, nu descopăr nici 
un progres real intre toamna 
iul 1988 șl primăvara lui 1989". 
Pentru a fi, mal departe, șl 
mai concret, recurgind la 
nuanțe : „Nici etnd slntem 
puternici, stăpînl ai terenului, 
nu Izbutim să demonstrăm 
asta prin scor. Incapacitatea 
de a forța la momentul o- 
portun este una din lacunele 
noastre grave. Cred că par
curgem un sezon bizar".

Cuvintele internaționalului 
olandez, rostite probabil la 
mtaie, nu trebuie luate ca 
„lege", dar ceva-ceva tot spun 
despre o stare de spirit. Des
pre o atmosferă în interiorul 
căreia, e limpede, relațiile nu 
sînt chiar cordiale, obllgîndu-1 
pe Berlusconi să medieze între 
Sacchl șl Rijkaard. Căci a- 
mîndol mai au (măcar) un 
an de contract sub culorile 
campioanei peninsulare, iar 
finala C.C.E. bate la ușă...

„eu șl Sacchl nu 
pe aceeași lungime 

1
în ceea ce privește

ne 
de

milaneză de azi, Rlj- 
nu se grăbește să lau-

O vi di u IOANIȚOAIA
l

— Penafiel 2—0 • Farense — Boa- 
vista 1—1 ; Belenenses — Sporting 
0—3 ; Benfica — Amadora 3—0 ; 
F.C. Porto — Setubal 0—1 ; Lel- 
xoes — Nacional 2—2 ; Beira Mar
— Chaves 2—0 ; F.C. Braga —
Fafe 2—2. • MECIURILE din e- 
tapa a 29-a a campionatului 
Greciei : Olympiakos Pireu — 
A.E.K. Atena 0—1 ; Levadiakos — 
Panathinaikos 2—1 ; Heraklis — 
Larissa 4—1 ; o.F.I. Creta — A- 
pollon 3—1 ; Ethnlkos — Aris 
Salonic 1—0 ; P.A.O.K. — Dia- 
goras 1—1 • Olympiakos Voios — 
Panionios 2—0 • Doxa — Kala- 
marla 1—0. Clasament : 1. ______
43 p, 2. Olympiakos Pireu 40 p. 
3. Heraklis 36 p. * REZULTATE 
Înregistrate ta etapa a 28-a a 
campionatului Iugoslaviei : Voj- 
vodina Novi Sad — Velez Mostar 
1—0 ; Napredak — Buducnost 
3—1 ; Hajduk Split — Rad Bel
grad 6—7 ; Dynamo Zagreb _
vardar Skoplje 2-0 ; sloboda 
Tuzla — Osijek 6—4; Celik Zeni-’ 
ca — Rijeka 0—1 ; F.C. Sarajevo
— Steaua Roșie Belgrad 2—5 ; 
Radnlckl Nlș — Spartak Subotița’ 
1—0. Clasament : 1. Vojvodina 35 
P ; 2. Steaua Roșie Belgrad 30 
P ; 3. Rad Belgrad 29 p. * 
FOTBALUL brazilian, unul dintre 
cele mai puternice din lume, 
prezent Ia toate turneele finale 
ale Campionatului Mondial, în 
care a obținut și 3 victorii, nu 
avea organizată, pînă în prezent, 
o „Cupă a Braziliei". Anomalia 
a fost înlăturată tn acest an, 
cînd s-a decis crearea unei ast
fel de competiții, la care vor 
lua parte 32 de echipe. Va H 
organizat, de asemenea, șl un 
meci, pe teren neutru, între cam
pioana țării șl cîștigătoarea „Cu
pei", pentru desemnarea învingă
toarei tn „Supercupa Braziliei".
• ÎN PENULTIMA zi a tur
neului pentru juniori de la 
Wasquehal (Franța), selecționata 
Cehoslovaciei a întrecut cu 3—l 
formația Poloniei, iar reprezenta
tivele Elveției șl Spaniei au ter
minat Ia egalitate : 1—1. Alte re
zultate : B. F. Germania — Franța 
3—0 ; Belgia — Ungaria 1—1. •
• în preliminariile C.M. (gr. 

3). la Istanbul s-au intil- 
nlt, Ieri, reprezentativele Turciei 
șl U.R.S.S. partida s-a încheiat 
cu scorul de 0—1 (0—1). A în
scris Mihallicenko (min. 40).

A.E.K.

F.C. BARCELONA A CÎȘTIGAT 
„CUPA CUPELOR*

Aseară, la Berna, s-a desfășu
rat cea de-a 28-a ediție a finalei 
Cupei Cupelor. Meciul dintre 
formațiile F.C. Barcelona șl 
Sampdoria Genova s-a Încheiat 
cu scorul de 2—0 (1—0).

Au marcat : Salinas (min. 4) 
șl Rekarte (min. 79).


