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Mîine, meciul de fotbal cu selecționata Bulgariei

LOTUL REPREZENTATIV

DACIADA Șl... BAZELE El SPORTIVE
DE PE MELEAGURILE TULCENE

ÎSI ÎNCHEIE ASTĂZI
• Reveniți ieri de la Bistrița, selecționabilii au conti
nuat programul intenselor antrenamente • Oaspeții 
sosesc astăzi în Capitală • Partida de miercuri va 

începe la ora 18
Componenții lotului repre

zentativ de fotbal au revenit, 
luni, la amiază, la București, 
după zilele de intense antre
namente și de jocuri de veri
ficare desfășurate la Bis
trița. De ieri și pînă la ora 
meciului cu echipa Bulgariei, 
pregătirile se vor concentra 
pentru realizarea unei stări 
psiho-fizice cit mai bune, 
astfel ca toți selecționabilii să 
fie capabili a da randamentul 
scontat. Orele petrecute in 
mijlocul lotului ne-au convins 
de atmosfera bună care e- 
xistă între sportivii ce-1 com
pun. „Acum, toți ne gindim 
la partida cu echipa Bulgariei, 
ne spunea Iovan. Nu avem 
voie să facem nici un pas gre
șit. Credem toți, cu convinge

re, in posibilitatea ob,merii 
victoriei. Am avut excelente 
condiții de pregătire și la Bis
trița, unde gazdele s-au ară
tat atente și pline de amabi
litate față de noi, astfel că, 
efectiv, am avut de ciștigat 
din zilele petrecute acolo**.

Ora loviturii de începere a 
meciului se apropie. în con
secință, am solicitat citeva pă
reri componenților lotului 
asupra partenerilor de în
trecere de miercur . „Trebuie 
să fim foarte atenji la acțiu
nile surprinzătoare pe care 
le vor declanșa fotbaliștii bul
gari. In Stoicikov și Kos- 
tadinov, ei au jucători bine do
tați pentru asemenea contra
atacuri. Jucind cu toată 
ambiția și, cum menționam.

PREGĂTIRILE
eu toată atenția, sint convins 
că ne vom materializa supe
rioritatea valorică și avanta
jul terenului**, iată părerea lui 
Rednic. Bumbescu este și el 
plin de încredere : „O partidă 
in care, acționind cu calm șl 
clarviziune, nu se poate să nu 
obținem succesul pe care îl 
dorim cu toții și care consti
tuie unica noastră variantă in 
planul obținerii primului 
loe din grupă.** Gh. Popescu, 
tinărul nostru internațional, 
ou apariții bine cotate sub 
tricoul național, ne decla
ra : ,.Vom arunca în luptă
toate energiile noastre. Vă 
mărturisesc că noi, cel mai 
tineri, cei recent sosiți în fa
milia echipei naționale, am 
fost primiți foarte bine de in
ternaționalii de renume, am 
fost și sintem încurajați de

Eftimie IONESCU

(Continuare In vag 2-3)

Sub impulsul
Daciadei, ampla 
competiție sporti
vă națională, prac. 
ticarea educației 
fizice și sportului 
a cunoscut noi 
dimensiuni și pe 
meleagurile tuloe- 

oe a făcut necesarăne. Ceea — « —...
asigurarea și dezvoltarea con- 
tmuă a bazei materiale. Un 
recent raid in județul 1 ulcea 
ne-a prilejuit constatări îmbu
curătoare privind amenajarea 
bazelor necesare sportului, 
precum șl întreținerea lor. 
Preocupările în acest sens 
le-am înregistrat avîndu-1 ca 
ghid pe tovarășul Gheorghe 
Stan (de 21 ani activist în miș
carea sportivă), secretar al 
C.J.E.F.S.
• A existat în zona de vest 

a orașului Tulcea o veciie ma- 
gazie, părăsită în ultimii ani. 
Ei bine, în 1989. grație spiritu
lui gospodăresc al tulcenilor, 
aceasta va fi transformată în 
sală de sport, în principal de 
atletism. Lungă de 86 m, a- 
oeasta permite amenajarea a 
4 piste de alergare, a unui sec
tor de sărituri, a unei săli de 
box și, bineînțeles, a anexelor 
necesare: grup social, vestiare, 
magazie de materiale. Lucrări
le sînt în curs, la ele luînd 
parte mulți, foarte multi spor
tivi, folosindu-se materiale re
cuperate. • Pe malul lacului 
Ciuperca, la intrarea in oraș, 
își au bazele de caiac-canoe 
cluburile Danubiu, C.S.M. Del
ta și C.S.S. Tulcea. In această 
primăvară, toate trei au deve
nit șantiere: s-a adus piatră, 
s-au făcut săpături, se amena

„Internaționalele" de tir cu arcul ale României

REPER IMPORTANT AL CALENDARULUI

jează, in preajma hangarelor 
(mărite și modernizate), tere
nuri pentru sporturi comple
mentare, iar într-o clădire ve- 
ch© (fostă stație de apâ a ora
lului) o sală de forță grupuri 
sociale șa. între cei mai har
nici ia această perioadă, ma- 
rangozii Gh. Ghebă, A. laoob 
și B. Mile*. • Tot in preajma 
lacului Ciuperca au început lu
crările la bacul pentru pregăti, 
rea pe timpul iernii a canoiș. 
tilor și oaiaciștilor. Acesta va 
fi dotat, firește, cu toate ane
xele necesare. • Dat in folo
sință și bine întreținut este și 
spațiul de joacă pentru copii, 
situat la intrarea în oraș. El 
cuprinde tobogan leagăne, ca
rusel, spații pentru mișcare în 
aer liber ș.a. Frumos, o ade
vărată podoabă a orașului • 
Altă noutate: cele două tere
nuri de tenis din preajma Sălii 
Sporturilor din Tulcea au fost 
mărite, suprafața lor urmînd 
să fie bituminizată. Astfel se 
va putea juca acolo nu numai 
tenis, ci și handbal, baschet, 
volei. • Complexul sportiv 
Delta — cu teren de fotbal în 
principal. Totul proaspăt vop
sit, gazon satisfăcător. grup 
social și vestiare modernizate. 
Nu totul este, insă. în regulă: 
într-o zonă a tribunei centrale, 
gradenele au fost deteriorate, 
rupte; nu se acordă suficientă 
atenție întreținerii pistei de 
atletism. • Complexul sportiv 
al pionierilor și școlarilor din 
parcul Bididia — de toată la
uda: stadion, sectoare de atle-

Modesto FERRARINI
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Aslâzi, de io ora 18, pe stadionul Ciulești, in preliminariile ( L COMPETIȚIONAL INTERN Șl EUROPEAN
PARTIDA

DE TINERET
Selecționata de tineret a ță

rii noastre susține astăzi a pa
tra partidă oficială din grupa 
preliminară a C.E., intilnind 
echipa similară a Bulgariei. 
Un meci dificil, ținînd seama 
de faptul că tinerii fotbaliști 
bulgari alcătuiesc o formație 
valoroasă, pînă acum ei re
purtând în cele trei întâlniri 
disputate tot atitea victorii 
(3—1 cu Danemarca, în depla
sare; 2—1 cu România si 6—0 
cu Danemarca, pe teren pro
priu). Cum bine remarca an
trenorul principal al echipei 
noastre, Mircea Radulescu, „nu
mai o victorie ne mai poate da 
speranțe la șefia grupei**. în
tâlnirea de astăzi, de pe Sta
dionul Giulești, de la ora 18, 
trebuie abordată cu mare am
biție și dăruire. în așa fel in
cit, la capătul odor 90 de mi
nute de joc, scorul să le fie fa
vorabil jucătorilor noștri. „Va 
trebui să ne mobilizăm exem
plar, să atacăm din primele mi
nute, pentru a forța desprinde
rea și a cîștiga intilnirea in 
fața unui adversar puternic**, 
spunea portarul Prunca. în 
completare, fundașul stânga M. 
Pană făcea următoarea afirma
ție: „Trebuie să demonstrăm 
că avem posibilități de expri
mare mult mai mari decit am 
arătat pînă acum. Avem un loi 
Cu multe talente, care astăzi

DINTRE SELECȚIONATELE
ALE ROMÂNIEI Șl BULGARIEI

Secvență de la antrenamentul de ieri al Lotului de tineret 
Foto : Eduard ENEA

vor trebui să răsplătească, prin- 
tr-un joc de bună factură, în
crederea acordată**.

Antrenorii M. Radulescu și 
D. Apolzan au efectuat luni 
dimineață un ultim antrena
ment, din ciclul de pregătire a

Gheorghe NERTEA

(Continuare în pag. 2-3)

Campionatele Internaționale 
ale României la tir cu arcul 
au ajuns la a X-a ediție. în
trecerea ocupă în calendarul 
continental un loc important, 
dacă avem în vedere că de 
nouă ani încoace la ea sint 
prezenți trăgători valoroși din 
țări cu tradiție în această dis
ciplină olimpică. Exemple ar 
fi numeroase, dar cel mai im
portant este acela că din to
talul țărilor care au punctat 
la Jocurile Olimpice, aproape 
jumătate au avut, de-a lun
gul anilor, reprezentanți la una 
sau la mai multe ediții ale 
„Internaționalelor** României, 
ei obținînd, de altfel, numeroa
se locuri pe podium.

De cîțiva ani, competiția se 
desfășoară după noul sistem 
introdus de federația interna
țională, cu trageri eliminatorii 
care solicită. în toate planurile 
— fizic, tehnic, tactic, dar mai 
ales psihic — concurenții. în 
acest context, să subliniem că 
în ultimii doi ani arcașii noș
tri au reușit să ocupe cinci me
ritate locuri pe podiumul de 
premiere al competiției — e- 
chipele masculine și feminine

Campionatul de lupte greco-romane pe echipe

ALUMINIU SLATINA Șl L.C. DACIA PITEȘTI — ÎNVINGĂTOARE
DETAȘATE ÎN MECIURILE SUSȚINUTE LA BUCUREȘTI

— locul I și, respectiv. II. iac 
in întrecerea individuală, Dia
na Nicolaescu — locul II, Ga
briela CosOvan și Puiu Ciubo- 
taru — locul III.

Pentru această a X-a ediție, 
care va avea loc de mîine 
pînă luni, cu participarea u- 
nor trăgători din Bulgaria, 
R. D. Germană, Polonia și 
U.R.S.S., F. R. Tir a desem
nat ca gazdă orașul Rădăuți. 
Alegerea nu este întimplătoa- 
re, deoarece de o bună bucată 
de timp aici există un puter
nic centru al tirului cu arcul, 
sportivii din cluburile Voința, 
Metalul, C.S.Ș. și de la Car- 
pați Gălânești aflîndu-se în 
prim-planul întrecerilor noas
tre interne. Programul „Inter
naționalelor1* prevede trageri
— la standurile instalate pe 
Stadionul „23 August** — în 
sistem Grand FITA, atît la in
dividual, cit și pe echipe, în- 
cepînd de joi, de la orele 10, 
iar deschiderea oficială a com
petiției aro loc cu o zi mai 
devreme, după antrenamentele 
de rigoare și ședința teh
nică. (I. N.).

De mîine, la Brașov,

DECISIV, AL DIVIZIEI A DE BASCHET (f)
Pasionanta dispută pentru cu

cerirea titlului de campioană a 
României la baschet feminin 
se apropie de sfirșit, ultima 
„manșă1* urmînd să se desfă
șoare in Sala Sporturilor din 
Brașov, de miercuri pînă du
minică. Cu mult interes sint 
așteptate, in primul rind, me
ciurile dintre principalele can
didate la titlu, dar nu mai pu
țin atractive pot fi și alte 
partide, așa cum ș-a intimplat 
la turneele precedente, cînd au 
fost înregistrate și surprize de 
proporții.

Desigur, în prim-plan se va 
afla lupta pentru locul I, insă 
nu trebuie omis faptul că a- 
cest al treilea turneu al grupei 
1—6 a Diviziei feminine A con
stituie și ultimul prilej pentru 
selecția celor mai bune bas
chetbaliste care vor reprezen

ULTIMUL TURNEU,

ta țara noastră in întrecerile 
internaționale din acest an. 
Este de așteptat oa disputele 
să ofere nu numai meciuri a- 
prige, ci și de bună valoare 
tehnică, așa cum se cuvine din 
partea fruntașelor baschetului 
nostru feminin.

Miercuri, in ziua inaugurală 
a turneului, vor avea loc în- 
tîlnirile (de la ora 13) : Uni
versitatea C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca — Metalul I.M.P.S. Sa- 
lonta Crișul, Voința C.S.Ș. 2 
București — Metalul C.S.Ș. 
Rîmnicu Vilcea, Olimpia Bucu
rești — Voința Brașov.

Clasamentul înaintea acestor
partide :
1. „U“ CluJ-N. 32 27 5 
». Voința Buc. 32 85 7
3. Olimpia Buc. 32 24 3
4. Voința Bv. 32 21 11
5. Met. Rm. V. 32 16 16
6. Met. Salonts 32 11 21

2520:1921 59 
2309:1998 57 
2251 :1875 56 
2428:2164 S3 
2355:2335 4t 
2091:2291 4*

BUCUREȘTI. Sala steaua ■ 
fost solicitată la capacitate ma
ximă, șl de competitori, și de 
către spectatori, găzduind In 
paralel două reuniuni ale cam
pionatului divizionar A la lupte 
greco-romane.

In prima s-au întilnlt echipele 
I.M.O. București, Aluminiu Sla
tina și Electroputere Craiova 
(seria a n-a). De fapt, a fost 
un simplu „galop de sănătate" 
al slătinenllor, vizibil detașat! 
valoric de partenerii lor de în
trecere, dovadă și scorurile : 
29—6 cu I.M.G.B. șl 27—13 CU 
Electroputere. „Aluminiu" a 
prezentat o garnitură redutabilă, 
în care șapte din cel zece 
luptători au ciștigat ambele in- 
ttlniri susținute, unii dintre el 
foarte clar, prin tușuri rapide, 
cazul lui C. Soare (cat. 90 kg) 
șl I. Savin (130 kg). Notabile 
au fost Insă șl victoriile la 
puncte obținute de V. Babi (40 
kg), N, Alecu (62 kg), D. Popa 
(68 kg), I. Balcan (74 kg) șl 
A. Olteanu (82 kg). Alți doi 
luptători slătinenl, I. Marghișan 
și I. Mlrea, au avut comportări 
contradictorii : primul a fost 
descalificat, Împreună cu ad
versarul său, în meciul cu 
I.M.G.B., pentru ca apoi să clș- 
tlge detașat în fața lui E. Pre- 

dulescu (Electroputere). In timp 
ce Mirea l-a Întrecut fără mari 
probleme pe M. Butunoi 
(I.M.G.B.) dar a pierdut prin 
tuș ta fața lui C. Dragomlr 
(Electroputere).

în „derbyul" pentru locul 
secund al galei s-au intilnit, 
așadar, I.M.G.B. șl Electroputere 
Craiova. A fost o dispută pasio
nantă, echilibrată in male parte, 
și decisă de seria bună a bucu- 
reștenilor intre categoriile 62 și 90 
kg. Atunci T. Brezeanu, S. Bur
suc, A. Horinceanu, Gh, Dumi
tru șl N. Olea au învins „pe 
linie", făclnd ca succesele cra- 
lovene de la ultimele două ca
tegorii (D. Olteanu — la 100 kg. 
șl A. Badi — la 130) să nu mai 
poată schimba nimic. Scor : 
20—18 pentru I.M.G.B.

Bun arbitrajul prestat de N. 
Cristea (București), A. Șandră- 
gan (Galați) și I. Crăciun (Timi
șoara), mai puțin îmbucurător 
fiind faptul că au lăsat ne
sancționate protestele non-stop 
ala celor doi antrenori. De alt
fel, acesta constituie un subiect 
asupra căruia vom reveni.

In cadrul celeilalte reuniuni, 
oare • opus echipele Metalul 
București, Lupte Club Dacia 
Pitești și I.M.U. Medgidia, lucru
rile au stat oarecum asemănător. 

in sensul că piteștenii nu au 
avut adversari pe măsură : 31—7 
cu I.M.U. Medgidia și 34—6 ou 
Metalul Punctele lor forte s-au 
numit C. Tudose (57 kg), N. 
Marinei (62 kg), D. Strez&roiu 
(74 kg), G. Costin (82 kg), C. Bu- 
leașcă (90 kg) șl V. PStrașcti 
(100 kg). Învingători in amîndouă 
meciurile disputate, cel mai ex
peditiv arătindu-se G. Costin — 
două victorii prin tuș.

I.M.U. Medgidia a orezentat o 
echipă cu două... „extreme" va
loroase, „semimusca11 C. Safta 
șl „supergreul" I. Hanu, oare 
nu au pierdut nici un meci. De 
asemenea, ta partida cu Metalul, 
I.M.U. a contat pe E. Ciucă (57 
kg), I. Guraliuc (victorie prin tuș 
la 62 kg) și N. Dobromir (100 kg), 
cărora 11 s-a adăugat șl decizia cu 
4—0 obținută de M. Rădulescu 
(90 kg) prin neprezentarea ad
versarului. Deci, I.M.U. — Me
talul 23—12.

Corecte (și mai autoritare de
cit cele de pe salteaua vecină) 
arbitrajele asigurate de I. Ga
bor (București). Mircea Filip 
(Iași) și Nicolae Bregaza (Ga
lați).

Sorin SATMAB

(Continuare In pre I— *



IN ÎNTRECERE, FINALISTELE „CUPEI FEDERAȚIEI" PILOfll DE LA I.P.A. SIBIU-IN FRUNTE ÎĂIIL-U AMUIIIUASĂ IM UfCIUL
Sala Construcția I.C.E.D. din 

Capitală găzduiește, de miine 
pînă duminică, turneul final al 
grupei 1—6 a „Cupei Federației4*, 
competiție rezervată divizionare
lor masculine A (fără jucătorii 
lin lotul național). Miercuri, In 
ziua inaugurală, au loc, de la 
ora 12, partidele I.C.E.D. C.S.Ș. 4 
București — Dinamo București, 
Dinamo I.M.P.S. Oradea — 
RAM IHA Baia Mare, Balanța 
C.S.U. Sibiu — Steaua.

Turneul final al grupei 7—12 
al aceleiași competiții se va des
fășura la Timișoara, de miercuri 
pina sîmbătă, cu următoarea 
participare : ELBA Timișoara,
Metalotehnica Tîrgu Mureș, U- 
niversitatea Metalul Roșu Cluj- 
Napoca, Rapid C.S.Ș. 5 Bucu
rești, Farul C.S.Ș. 1 Constanța 
și Academia Militară Mecanică 
Fină București.

© Turneele finale ale Diviziei 
școlare și de juniori se vor des
fășura, în sala C.S.Ș. din Sibiu, 
Intre 31 mai și 4 iunie. între

cerile vor fi precedate de tre
cerea probelor și normelor de 
control, care va avea loc marți 
30 mai, incepînd de la ora 8.
• Se află în plină desfășu

rare „Cupa A. S. Mine-Energie**, 
competiție care se desfășoară 
pe terenul Facultății de Științe 
Juridice, binecunoscut sub denu
mirea terenul de la „Drept" și 
socotit, pe bună dreptate, „lea
gănul" baschetului bucureștean. 
La „Cupa A. S. Mine-Energle" 
iau parte șapte echipe din eșa
lonul superior al campionatului 
Capitalei, reuniunile se dispută 
astăzi, joi și sîmbătă (cu înce
pere de la ora 1b) Ln ultima 
zi avînd loc finalele. pri
lej cu care se va desfășura și 
întîlnirea demonstrativă dintre o 
selecționată bucureșteană și „AII 
Stars", aceasta fiind alcătuită 
din foști elevi ai regretatului 
antrenor Costy Herold, printre 
care : Andrei Folbert, Grigore 
Costescu, Emil Niculescu, Mihai 
Popa, Horațiu Giurgiu, Pavel 
Visner (antrenor : Mihai Ne,def).

Divizia A la feminin

TURNEUL PENTRU
SATU MARE, 15 (prin tele

fon). In turneul din localitate 
lupta este foarte strinsă pen
tru evitarea retrogradării. Iată 
citeva amănunte de la meciu
rile zilei a treia :

RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI — 
CONPREF C.S.Ș. 1 CONSTAN
ȚA 52—39 (40—21). Partidă cu 
multe greșeli comise de jucă
toarele ambelor formalii. Sur
prinzător. pînă în min. 10 au 
condus ' constănțencele. iar în 
min. 11 am consemnat egali
tatea : 11—11. Din acest mo
ment baschetbalistele feroviare 
au ridicat ritmul de joc și. prin 
acțiuni ceva mai clare decît 
ale adversarelor, au re ițit să 
obțină o victorie lejeră care, 
deocamdată, le face să pri
vească ceva mai liniștite ulti
mele două zile de întrecere. 
Au marcat : Popa 7, Butan 9, 
Rădulescu 10, Budurăseu 2, 
Biduianu 7, Cristeșcu 15, Mari
na 2 pentru Rapid? respectiv 
Oprescu 10, Coroamă 4, Simi- 
oană 6, Tudoran 5, Marcovici 
14. Arbitri: I. Antonescu și 
M. Coldea.

POLITEHNICA SPORTUL 
STUDENȚESC BUCUREȘTI —

LOCURILE 7-12
COMERȚUL TG. MUREȘ 
63—60 (39—27). Am asistat la 
un meci antrenant între două 
echipe care au luptat exem
plar pentru victorie, pînă în 
ultima secundă de joc. După 
20 de minute, se părea că 
bucureștencele vor cîștiga ușor, 
dar adversarele lor s-au mo
bilizat foarte bine șl în ultima 
repriză au redus difer&nța, 
făcînd ca în min. 39 să se 
consemneze un rezultat de e- 
galitate : 60—60 ! în ultimele 
secunde, Maia Zidaru a benefi
ciat de trei aruncări libere, 
pe care le-a transformat cu 
precizie și astfel studentele 
bucureștene au obținut o me
ritată victorie. Au înscris : 
Zidaru 11, Mitroj 20 Făgără- 
șanu 2. Gera 8, Laszlo 14. Mol- 
doveanu 8 pentru învingătoare, 
respectiv Dumitraehe 8, Șandor 
11, Jakabfy 16, Nagy 6, Po- 
draczky 19. Arbitri : G. Dutka 
și Z. Raduly.

în ultimul med al zilei : 
MOBILA C.S.Ș. SATU MARE 
— CONSTRUCTORUL C.S.Ș. 
ARAD 62—50 (33—22).

Turneul continuă marți și 
se încheie miercuri.

Nicoleta ALDEA

Cel mai buni alergători de 
dirt-track din țara noastră s-au 
aliniat' sîmbătă, oe oi.sta Stadio
nului Municipal din Brăila, la 
startul primei etape a Campio
natului Republican de perechi, . 
rezervat seniorilor. Așa cum se 
anticipa, întrecerile — în formu
la clasică de tandemuri, în 21 
de manșe — au fost dominate 
de alergători! apartinînd secției 
I.P.A. Sibiu, care au clștigat 
etapa inaugurală mai lejer decît 
se sconta. Principalele atuuri ale 
învingătorilor au lost omogeni
tatea (Sorin Ghibu, Dan Bogdan 
și rezerva Marius Șoaită — 
„arma secretă'1 a antrenorului 
Nicolae Rîureanu — fiind de 
forțe sensibil egale), un plus de 
tehnică în luarea startului și a- 
plicarea unor scheme tactice în 
funcție de valoarea adversarului.

Pentru locul doi în clasament 
s-a dat o mare luptă între repre
zentanții clubului Steaua (conduși 
de data aceasta de maestrul 
sportului Ionel Pavel, deoarece 
antrenorul Gheorghe Volculescu 
se află peste hotare) și piloții 
de la Petrolul Ianca (pregătiți 
de tînărul șl inimosul tehnician 
Nicu Niță), care au avut ca 
principali realizatori pe Mircea 
Agrișan - 13 p și, respectiv, 
Nicolae Puraveț — 17 p, cel 
mai productiv concurent la 
„individual11. Duelul a fost cîș
tigat în final, la o diferență 
de numai două ouncte, de către 
steliști, avantajul avut însă la un 
moment dat în... buzunar de 
tînărul petrolist Gheorghe Gri
gorescu, care, în evident pro
gres, a condus în două curse, 
dar a pierdut terenul copilă
rește, de fiecare dată, în ulti
mul tur.

cert că brăilenii au devenit abo
nați la... neprezentări, deoare
ce el au mal lipsit în actua
lul sezon și de la alte con
cursuri. Oare ce se întimplă la 
această secție fruntașă i

CLASAMENTE : etapa I — 1. 
I.P.A. Sibiu (S. Ghibu —
16 p, M. șoaită — 8 p, D. Bog
dan — 5 p) 29 p, 2. Steaua (M. 
Agrișan — 13 p, S. Postolache — 
8 p, A. Toma — 1 p) 22 p, 3. 
Petrolul Ianca (N. Puraveț — 17 
p, Gh. Grigorescu — 3 p) 20 p, 
4—5. Metalul București (M. 
Gheorghe — 11 p, M. Dobre — 
6 p, L,. Maier 1 p), Voința Si
biu (A. Hack — 14 p, H. Giirt- 
ler__4 p) 18 p, 6. Lotul de
tineret (A. Oaneș — 7 p. O. Si- 
mlon — 3 p) 10 p ; etapa a 
Il-a — 1. I.P.A. (S. Ghibu — 
13 p, M. Șoaită — 10 p, D. Bog
dan — 5 p) 28 p, 2. Steaua (M. 
Agrișan — 14 p, A. Toma — 
10 p) 24 p, 3. Petrolul (N. Pu
raveț — 17 p, Gh. Grigorescu — 
3 p, V. Arghir — 2 p) 22 p, 4. 
Metalul (M. Gheorghe — 11 p, 
M. Dobre — 7 p) 18 p, 5. Voin
ța (A. Hack — 9 p, H. GUrtler
5 p, S. Marlncu — 1 P) 15 p, 
6. Lot tineret (A. Oanes — 10
p, O. Simion — 2 p) 12 p ; 
general — 1. I.P.A. 57 p, 2.
Steaua 46 p, 3. Petrolul 42 p, 
4. Metalul 38 p, 5. Voința 33 p. 
6. Lot tineret 22 p.

Troian IOANIȚESCU

Zile de vîrf la caiac-canoe, 
cu tradiționale regate interna
ționale, cu o întrecere de mare 
ambiție pe baza nautică Bascov 
de lingă Pitești : Concursul Repu
blican de ambarcații mici pentru 
juniori. Competiția a reunit mal 
tot „schimbul de miine" al ca
iacului și canoei noastre, ti
neri și tinere din 35 de asocia
ții și cluburi sportive din în
treaga țară. A fost un concurs 
atrăgător, cu multe „speranțe'1 
la start, o fatrecere-tect pen
tru viitoarele competiții inter
naționale.

Finalele de caiac simplu — 
viteză și fond — au fost do
minate de doi reprezentanți al 
secțiilor nautice de pe lacul 
Herăstrău. Nu este prima dată 
cînd Viorica lordache (C.S.U. 
Construcții) și Mihai Apostol 
(Olimpia) înving într-o compe
tiție de anvergură. El sînt mem
bri ai lotului național de ju
niori, elevi în clasa a Xll-a, 
„șefi de promoție" al grupei 
poastre juvenile de caiac. I-am 
subliniat deoarece atît Viorica 
lordache, cît șl Mihal Apostol 
au cîștigat tot ce se putea cîș
tiga în cursele de caiac sim
plu : probele de 500 și 3 000 m 
(fete) și 500 și 6 000 m (băieți).

Rezultate (feminin) : K 1 — 
500 m : 1. Viorica Iordache 
(C.S.U.) 2:06,12, 2. Daniela
Catană (Farul C-ța), 2:08,49, 3.
Mihaela Bene (U.T.A.) 2:10,49 ;

T»S3B

Mult schimbați în bine s-au 
prezentat și metalurglștii bucu- 
reșteni. Antrenorul Gheorghe 
Sora a prezentat la start un 
„trio11 omogen, alături de Ma
rian Gheorghe și Laurențiu 
Maler reușind să-1 recupereze 
și pe dificilul Marin Dobre, care, 
de data aceasta, a făcut uz de 
întregul său potențial fizic și 
tehnic, adueîndu-și astfel o 
considerabilă contribuție la 
punctajul general. In rest, 
„dubluri" cu un singur solist, 
care, firește, nu au contat în 
lupta pentru primele locuri.

Etapa a doua a campionatu
lui, desfășurată duminică pe 
cocheta arenă din noul oraș 
Ianca, în organizarea ireproșa
bilă a asociației petrolul din 
localitate, a avut cam același 
istoric, petroliștii reușind, din 
nou, să urce pe podium. Din 
păcate, s-a produs și o sur
priză, total neașteptată : nepre- 
zentarea motocicllșitlor de la 
C.S Brăila, aflațl cu sediul la 
o distanță de aproximativ 30 
km. Nu cunoaștem încă moti
vele acestei absențe, care a ne
cesitat schimbarea formulei de 
desfășurare a întrecerilor, însă 
oricare ar îi explicațiile, rămîne

aa

CAMPIONATUL DE LUPTE GRECO-ROMANE PE ECHIPE
(Urmare din pag. 1)

In sala Dinamo, Turbomecanlca 
București (organizatoare a galei) 
a primit replica vizitatoarelor 
Carpați Sinaia șl Feroviarul 
Flacăra Buzău (seria a IlI-a). 
încă din prima întîlnlre, cea 
dintre Turbomecanlca și Carpati 
Sinaia, luptătorii ambelor for
mații au evoluat crispat, timo
rat, fără să-și pună în valoare 
cunoștințele tehnice, obligind 
prin aceasta brigada de arbitri 
să descalifice pentru luptă pa
sivă pe mulți dintre ei, consem- 
ntndu-se chiar șl o dublă des
calificare lș cat. 130 kg. In cele 
din urmă, cu aportul luptători
lor de la categoriile superioa
re, Turbomecanlca va cîștiga cu

17—12. Al doilea meci al bucu- 
reștenilor, cu Feroviarul Buzău, 
le-a prilejuit primilor o victorie 
mai ușoară, cu mențiunea că șl 
aici s-au Înregistrat destul de 
multe descalificări pentru luptă 
pasivă. Scor final : 22—9.

In ultima partidă disputată, 
Carpați Sinaia s-a impus în 
fața Feroviarului Buzău, meciul 
avînd un caracter decisiv pen
tru evitarea ultimului loc în 
serie. Scor : 20,5—10,5. S-au re
marcat : G. Cioranu și M. Vol- 
nea (Turbomecanlca), G. Căciu
lă și M. Dumitru (Carpați Si
naia), G. Docuz (Feroviarul Bu
zău).

Arbitri — I. Ionescu (Reșița), 
C. Alexandru (București) și M. 
Bontea (Galați). (Florin BRASLA 
— coresp.).

A APĂRUT UN NOU

NUMĂR AL REVISTEI

„EDUCAȚIE FIZICĂ

Șl SPORT"
FS

sînt incluse articolele :
— sub semnul unor evenimente 

(editorial) ; TEORIE-STUDII- 
modelul performanțelor sportive 
Contribuții teoretice și practice 
psihologică a copiilor și junio- 

“ ‘ ; EDUCAȚIA FIZICA
Factorii perturbatori și

„ Criteriul primăverii" la tenis

0 COMPHIIII ULUȘIIĂ, CU ADEVĂRAT UTILĂ
Florentina Cumene și Răzvan Itu, învingători merituoși 

ai probelor individuale

K 1 — 3 O1 
(C.S.U.) 1

O bre j a (C.i 
Cristina St 
16:51,46 • K 
na Cîrsti 
(CSM Pite 
1:57,18, 2.
Acatincăi ( 
Iași) 2:00,4 
Anișoara • 
va 4- CSȘ
— 3000 m 
loga (CSft 
cea) 15:2t?, 
Catană (M 
15:32,70, 3. 
(CSU) 15 :< 
500 m : 1. 
pia) 1:50,4 
(Delta) 1: 
xanciru (C 
K 1 — 6( 
31:46,12, 2. 
F. Alexan 
500 m : 1
Ieriu Te< 
Buc. 4- -î 
2. D. Teoc 
Alexandria 
K 2 — 600 
Teodoresci 
Marina Br 
dosiu, R. 
xandria 4-

La cano 
fost cîștig 
(Delta Tu 
în proba < 
de fond.
— 1. I. < 
Platon (D 
C 2 — 1. 
cu (Danu 
1-.55,83, 2.
(Constr. I 
la) 1:56,02 
Carpov 34 
(Locomoti-
— 1. c. 
structorul 
Brăila) 31 
D. Brînză 
Clasament 
Orșova 56 
cea 53 p

in sumarul acestui număr 
Sărbătorirea zilei de 1 Mai 

de însemnătate istorică 
CERCETĂRI — Prognoza și 
oficiale, de prof. C. Răduț ; 
privind selecția și orientarea 
rilor (IV), de psiholog Maria Șerban 
ȘI SPORTUL ÎN INVAȚAMÎNT 
posibilitățile de optimizare a sistemului de apreciere și no
tare la educație fizică, de prof. V. Fârcaș ; Probele tetratlo- 
nului atletic și dezvoltarea somatică și morfo-funcțională a 
elevilor, de prof. Al. Zota ; Testarea calităților motrice la 
clasele V—VIII și unele aspecte ale evaluării, de prof. Ad. 
Duca : TEHNICA-METODICA-ANTRENAMENT — Interacțiunea, 
suprapunerea și completarea unor factori în pregătirea pisto
larului de performanță, de antrenor emerit Gh. Corbescu ; 
MEDICINA SPORTIVA — Patologia tendinoasă la sportivi (I), 
de dr. Gh. Dumitru ; Magneziul în actualitate, de farmacalog 
Gh. Popescu ; OPINII-CONSULTAȚII — Aprecieri asupra evo
luției recordurilor mondiale la înot (X), de prof. M. Olaru ; 
SPORT-RECREAȚIE-SANATATE — Exemple de exerciții folo
site în cadrul lecțiilor de gimnastică aerobică (IV), de prof. “---- --------------------------- --------- u.-------i; FILE DE ISTORIE

cu privire la istoria 
unlv. dr. R. Poenaru.

Aurelia Suciu și prof. Cornelia Popescu 
— Precursori ai olimpismului. Opinii < 
Jocurilor sportive ale grecilor, de lector

sigură pentru ca re-ABONAMENTUL
Vista „EDUCAȚIE
nftasn de lucru a ______  __ _____
rlor, a medicilor sportivi, a tuturor activiștilor mișcării sportive. 

Reînnoiți-vă de urgență abonamentul la revista „Educație 
**zică și sport" !

este calea cea mal
FIZICA ȘI SPORT** să nu lipsească de pe 
profesorilor de educație fizică, a antreno-

Tot în Capitală, în cadrul se
riei a IV-a s-au întîlnlt echi
pele CESAROM, Metalul Rădăuți 
și Mecanica Botoșani. Reuniunea 
a demonstrat superioritatea 
luptătorilor din Rădăuți, care 
au cîștigat (detașat) cu Meca
nica Botoșani (28—8) șl după o 
dispută echilibrată (15—11), cu 
CESAROM. La rîndul lor, 
bucureștenil au jonglat cum au 
vrut în disputa pentru locul se
cund al „triunghiularului", dls- 
punînd net de Mecanica : 24—6. 
S-au evidențiat : Gh. Cimpan 
(90 kg), Trandafir Geană (52 
kg) și Gh. Lavric (68 kg) de la 
Metalul Rădăuți, C. Duță (57 kg) 
și Gh. Ranete (90 kg) — de la 
CESAROM. (Nicolae ȘTEFAN — 
coresp.).

ORADEA. Echipa gazdă, Crl- 
țul, a terminat învingătoare am
bele meciuri disputate : 32—11
cu C.F.R. Timișoara și 26—10 cu 
Metalul Lugoj, partide în ca
drul seriei I. In cea de-a treia 
întîlnlre a galei, Metalul — 
C.F.R. 19—18 (Hie GHISA — 
coresp.).

SATU MARE. Tot în seria I, 
s-au întîlnit formațiile Someșa- 
na Satu Mare, Rapid București 
șl Strungul Arad. Sportivii de 
la Someșana au cîștigat de fle
care dată : 15—11 cu Rapid șl 
24—12 cu Strungul. In cealaltă 
întîlnlre : Rapid — Strungul 
17—10. (R. VIDA — îOresp.l.

CRAIOVA. C.S.M. Craiova — 
Steaua 8—28, Electrometalurgls- 
tul Băilești — Steaua 9—31 șl 
C.S.M. Craiova — Electrometa- 
lurgistul 22—14, meciuri în ca
drul seriei a n-a. Netă supe
rioritate, deci, a sportivilor 
bucureșteni, antrenați de Gh. 
Berceanu. (V. POPOVICI — 
coresp.).

■1-,'1A1.1J1.1,'A,.,.,.'.W.’.W.’.1.‘.'.1.".'.".1.'.'.'/.,.,.“.,.1A‘.1.'.'.'

brașov. Dlnamovlștll bucu- 
reșteni s-au impus șl el fără 
dificultate în fața colegilor de 
serie (a IH-a) de la Progresul 
București șl Steagul Roșu din 
localitate : 28—10 în prima ln- 
tîlnire, 22—15 în cea de-a doua. 
Steagul Roșu — Progresul 30-61 
(C. GRUIA — coresp.).

SUCEAVA. C.S.M. Suceava a 
evoluat bine pe „teren propriu" 
cîștigînd cu 24,5—8,5 în fața 
A.S.A. Buzău și cu 24—16 în 
dauna lui C.S. Botoșani. C. S. 
Botoșani — A.S.A. Buzău 22—18. 
a. MÎNDRESCU — eoresp.).

„Criteriul primăverii", Între
cere de tenis, desfășurată săptă- 
mlna trecută în Capitală, pe 
terenurile de la Centrul Republi
can „23 August" (fetele) șl ale 
clubului Steaua, din Ghencea 
(băieții), s-a dovedit util. Nu 
atît prin disputele în sine — de 
bun nivel tehnic, după cum opi
nează antrenorii loturilor, Flo
rența Mihal și Gheorghe Boa- 
ghe — cit, înainte de toate, 
prin participare. Pentru că au 
fost prezenți cei mai buni Ju
cători al țării, inclusiv compo- 
nențli echipei noastre de „Cupa 
Davis" — George Cosac, cam
pionul țării, Florin Segărceanu, 
Adrian Marcu și Răzvan Itu — 
abia întorși din Elveția. Pre
zența acestora a înviorat dis
puta, a ... zgîndărit orgolii, cei 
tineri, dornici de afirmare, 
luptind pentru victorii asupra 
consacrațllor, iar aceștia din 
urmă apărîndu-și ... locurile in 
echipă Nu în ultimul rînd, pre
zența celor mai buni jucători 
al noștri în această confrun
tare tradițională de primăvară 
a însemnat, de această dată, 
asigurarea nivelului tehnic ri
dicat al marii majorități a me
ciurilor. Sigur că oboseala (nu 
atît cea fizică, cit rea psihică, 
știută fiind încărcătura nervoasă
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SELECȚII lĂ ÎOINȚA
Clubul sportiv Voința 

București organizează se
lecții permanente pentru 
băieți născuți între 1974— 
1976 pentru secțiile de ci
clism șl box șl între anii 
1975—1978 pentru secția de 
atletism (fete șl băieți). 
Selecțiile au loc zilnic la 
stadionul Voința (stația de 
metrou Aurel Vlaicu), în
tre orele 8,30—12 șl 15—18.

pe care o presupune un meci 
de „Cupa Davis") și-a pus am
prenta asupra evoluțiilor celor 
trei care au jucat efectiv în 
Elveția. Dar nu trebuie subesti
mată în vreun fel victoria netă 
(totuși), obținută pe teren pro
priu, a stelistului Răzvan Itu, 
care i-a eliminat, pe rînd, pe 
Cosac (în sferturi, .aruneîndu-i" 
în grupa 5—8), pe Marcu, pe 
Segărceanu și pe Vanță.

întrecerea fetelor nu a fost cu 
mult mai prejos în ceea ce a 
privit realizările tehnlco-tactice. 
A cîștigat, cum era de așteptat, 
Florentina Curpene (Progresul- 
Energomontaj), care a trebuit 
să se întrebuințeze serios pen
tru a-și apropria victoriile în 
fața talentatelor noastre junioare 
Ruxandra Dragomir și Loredana 
Bujor, clasate în această ordine 
în final. Prin acest loc 2, Ruxan
dra Dragomir a continuat (și 
confirmă) prestațiile bune din 
această primăvară. De remar
cat clasarea între primele patru 
a Danielei Pavăl (în revenirea 
căreia sperăm, de altfel), pre
cum și evoluția foarte bună a 
timișorencei Andreea Vane (16 
ani, locul 6).

Rezultate tehnice, feminin, 
grupa 1—4 : 1. Florentina Curpe
ne (Progresul Energomontaj) 3 
v (7—6, 6—4, cu Dragomir, 6—3,
2— 6, 6—2 cu Bujor, 6—1, 6—2 cu 
Pavăl), 2. Ruxandra Dragomir 
(Victoria CCIAG) 2 V (6—1, 6—2 
cu Bujor, 6—3, 6—4 cu Pavăl). 
3. Loredana Bujor (Progresul 
Energomontaj) 1 v (6—2, 6—1 cu 
Pavăl), 4. Daniela Pavăl (Steaua) 
6 v ; masculin, grupa 1—4 ; 1. 
Răzvan Itu (Steaua), 3 v (6—4,
3— 6, 6—4, cu Marcu, 6—3, 3—6,
6— 1 cu Segărceanu, 6—3, 6—1 cu 
Vanță), 2. Adrian Marcu (Steaua) 
2 V (6—4, 7—6 cu Segărceanu,
7— 6, 6—4 cu Vanță), 3. Florin 
Segărceanu (Dinamo) 1 v (7—6, 
7—5 cu Vanță), 4. Mihal Vanță 
(Dinamo) 0 v.

Doino STANESCU
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GEOAG1U-BĂI, i
*

0 STAȚIUNE A TUTUROR VÎRSTELOR I
Cunoscută și apreciată de secole pentru eficiența apelor mi- » 

nerale, termale și mezotermale, stațiunea GEOAGIU-BAI este 
căutată, în orice anotimp, de oameni de toate vîrstele. Ei vin I
aici aduși de renumele unui loc bogat în factori naturali » 
de cură.

Folosite în cură internă sau externă, apele minerale ter- I 
male și mezotermale de la GEOAGlu-BAi au o bună efi- * 
ciență In afecțiunile :

— aparatu1 locomotor — sistemului nervos periferie — gine- I 
cologic — endocrine — metabolice și de nutriție — derma- * 
tologice — cardiovasculare.

GEOAGIU-BAi atrage și prin farmecul împrejurimilor. Coli- «
nele. ta mijlocul cărora se află stațiunea, acoperite cu păduri »
de fag șl brad, prospețimea,- puritatea aerului ozonat șl tonic I 
— lată motive pentru care tot mai mulți oameni vin aici ta 
concediu de odihnă să-șl fortifice sănătatea.

GEOAGIU-BAi are o bună dotare materială ; hoteluri mo
derne, vile, restaurante, condiții pentru practicarea sportului, 
ștranduri termale in aer liber (bazin pentru copii, bazin mare j 
șl bazin olimpic).

Din Geoagiu-Băl se fac excursii în împrejurimi (cascada de 
p- Vales Băilor ș.a.), precum și în localități cu monumente 
Istorice, de cultură șl artă din județul Hunedoara.

Bilete și informații suplimentare cu privire la zilele de In- J 
trare în stațiune, durata sejurului etc. obțineți de la Agen- , 
țllle Oficiilor județene de turism, ale I.T.H.R. București, pre- I 
cum și de Ia Comitetele sindicatului din întreprinderi si ‘ 
instituții.
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HULIGAN CU
ORICE PREȚ!?
Faptele s-au petrecut 

în sala Constructorul 
T.A.G.C.M. din Brașov (cu 
prilejul ultimului turneu 
al grupei valorice 9—16 a 
Divziei B — de tineret la 
baschet), au fost consem
nate în foile oficiale de 
arbitraj și confirmate de 
unii antrenori neutri aflați 
la fața locului. Concret, 
antrenorul-jucător Ionel 
Marin, de la Sodistul Rm. 
Vîlcea (o echipă medio
cră, de altfel), a avut (în 
meciul cu Pandurii Tg.

LOTUL REPREZENTATIV
IC rina re im pag I)

I

I 
I
I
I

Jiu) în repetate rînduri 
ieșiri reprobabile față de 
arbitrii și oficialii întîlni- 
ril, motiv pentru care a 
fost sancționat cu două 
greșeli tehnice și a fost 
îndepărtat din sală. Nu 
i-a fost însă destul, deoa
rece a doua zi (la parti
da cu Constructorul Cra
iova) a reapărut în sală, 
l-a amenințat pe unul din 
arbitri, l-a călcat (inten
ționat șl... apăsat) pe pi
cior pe celălalt și doar or
ganele de ordine au reu
șit să-1 scoată din sală, 
nu însă înainte de a-și 
incita colegii de echipă 
împotriva celor doi.

Acestea sînt faptele, ca
re nu mai au nevoie de 
comentarii pentru a se 
scoate în evidență inten
ția „antrenorului44 (ghili
melele nu sînt întîmplă- 
toare) de a-și masca in
capacitatea profesională 
(oglindită de evoluția mo
destă a echipei Sodistul 
în Divizia B) prin acuza
ții vehemente, repetate și 
nesportive, prin gesturi și 
vorbe de maidan adresa
te arbitrilor și oficialilor.

Intervenția (și sancțiu
nea) forului de 'Speciali
tate din cadrul F. R. 
Baschet este așteptată dt 
mal grabnic.
Dumitru STANCULESCU

CANPIONATUL DE GIMNASTICĂ 
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conducerea tehnică. Fără a- 
seaienea gesturi și atitudini 
nu am fi reușit să intrăm in 
națională, să ne putem expri
ma in joc, in cele mai bune 
condiții".

Cum menționam, progra
mul tricolorilor prevede, în 
continuare, antrenamente și 
multe ore dedicate studierii 
jocului adversarilor de 
miercuri. Pentru aceasta, un 
punct de referință este și in- 
tîlnirea ultimă susținută de 
echipa Bulgariei, la Sofia, cu 
reprezentativa Danemarcei, 
deși, așa cum subliniază teh
nicienii noștri, trebuie să 
ne așteptăm la modificări 
nu numai in formația care va 
fi aliniată miercuri, ci și în 
tactica de joc, dat fiind faptul 
că pe banca tehnică se va a- 
fla antrenorul principal al 
clubului Sredeț, echipa care 
domină cu autoritate campio-

ANUNT
La meciul de fotbal 

România — Bulgaria, care 
se va disputa miercuri 17 
mai, de la ora 18, pe sta
dionul Steaua din Capi
tală, posesorii de legltima- 
ții-abonament vizate de 
C.N.E.F.S. pe anul 1989 
pot avea acces în stadion 
numai pe bază de tichete 
de loc (cele roșii și verzi 
la tribuna oficială, iar 
cele gri la tribuna I, sec
torul 1).

iȘI ÎNCHEIE PREGĂTIRILE
natul Bulgariei. Este vor
ba de D. Penev, cunoscut 
lost internațional ; el va 
fi secondat, cum s-a mai 
anunțat, de Gh. Vasiiiev, de 
la Etar Tîrnovo. Orice schim
bări de conduceri tehnice a- 
trag după sine și remanieri 
ale planurilor tactice. Toc
mai de aceea, antrenorii Em. 
Jenei și C. Drăgușin sint preo
cupați de mijloacele de a pre
veni și contracara aceste po
sibile noutăți tactioe. In 
afaira ședinței de pregătire de 
ieri după-amiază, fotbaliștii 
noștri vor efectua și astăzi 
alte antrenamente, unul chiar 
pe Stadionul Steaua. La capito
lul „buletin medical" un singur 
caz: Lung acuză unele dureri 
lombosciatice și medicii fac 
toate eforturile pentru recupe
rarea lui pînă la ora întîlnirii.

Lotul reprezentativ bulgar 
și-a anunțat sosirea pentru as
tăzi la amiază. La puține ore 
după aterizarea avionului de 
la Sofia, oaspeții vor efectua 
un antrenament pe Stadio
nul Steaiua. Căpitanul echi
pei bulgare, Iliev, a declarat, 
In privința meciului de 
miercuri, că el și colegii lui 
doresc să realizeze la Bucu
rești o partidă care să mai 
șteargă din impresia nefavo
rabilă lăsată în cele două în- 
tilniiri pe teren propriu, am
bele pierdute, cu echipele 
României (1—3) și Danemarcei 
(0-2).

Vă reamintim, iniilnirea de 
miercuri de pe Stadionul Stea
ua va începe la ora 18.

PARTIDA DINTRE SELECȚIONATELE DE TINERET
(Urmare din pag. 1)

meciului cu Bulgaria, după 
care s-au oprit la următoarea 
formulă probabilă de echipă: 
Prunca (lene) — Ciocan, Ad. 
Popescu, Lucaci, M. Pani — 
Cr. Sava (Timofte), 
I. Lucian (Fulga), ' 
Răducioiu, Negrău

îmbucurător este 
toți selecționabilii 
perfectă stare de 
ceea ce a permis antrenorilor 
să se oprească la oei mai în 
formă dintre ei.

Nu lipsită de importanță este 
și alegerea — inspirată — a 
Stadionului Giulești, oare ofe
ră bune condiții de vizionare 
spectatorilor. Se speră, deci, ca 
tribunele să se umple cu spec
tatori, iar aceștia să-i încu
rajeze pe tinerii noștn trioo- 
lori — așa cum fac și suporte
rii Rapidului Ia meciurile e- 
chipei lor favorite — pe tot 
parcursul întîlnirii. Tocmai de 
aceea, tinerii noștri jucători 
au obligația să se autodepă- 
șească. să abordeze partida cu 
mare ambiție si să obțină vic
toria așteptată de toți iubitorii 
fotbalului.

Selecționata de tineret a Bul
gariei a sosit ieri după-amiază 
la București. Antrenorul Hr is to 
Andonov va efectua astăzi, cu 
elevii săi, un ușor antrena

Lupeșcu, 
I. Stan — 
(Neagoe), 
faptul că 
sînt într-o 

sănătate.

ment pe Stadionul Giulești. 
Foarte reținut în declarații, el a 
anunțat că va comunica forma
ția doar cu puțin timp înain
tea partidei. Iată-1 pe oe> 17 
jucători care au făcut deplasa
rea la București : Stoianov 
(Sliven) și Zdravkov (Vitoșa) 
— portari ; G. Slavtcev (Vi
toșa), Trend afilov (Spartak 
Varna), E. Dimitrov si Tzveta- 
nov (Etar Tîrnovo), Gintcev și 
Kalaidjiev (Beroe), I. Slavtcev 
(Sredeț). Pavlov (Mimor Per- 
nik), Urukov (Spartak Pieven), 
Petkov și Nankov 
Ruse), Darliiov 
(Pirin), Veîkov 
Sofia) și Valkov 
jucători de câmp, 
tul prezentat la ... .
Danemarca și câștigat ou 6—0, 
o singură absență, 
tului S. Mladenov, 
vează în Portugalia, 
acum în rândurile primei re
prezentative.

Imediat după sosire, antreno
rul Hristo Andonov ne-a făcut 
următoarea declarație i „Este 
un joc foarte important pentru 
noi. De el va depinde dacă 
vom cîștiga sau nu grupa. Am 
venit Ia București deciși să nu 
pierdem, 
dacă băieții mei vor ști 
respecte tactica de joc".

Partida va fi condusă 
arbitrul R, Matusik, din Ceho
slovacia.

(Dunav 
șl Mihtarski 

(Lokomotiv 
(Shven) — 
Față de lo- 
meeiul cu

a atacan- 
oare acti- 

prezent
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SERIA I

Minerul Gura Humorului — 
Foresta Fălticeni 0—0, Steaua Mi
nerul Vatra Dornei — Carpațl 
Gălăneștl 3—0 (2—0), Metalul
Roman — Avîntul Frasin 3—0 
(1—0), Metalul Rădăuți — 
FORTUS Iași 3—2 (3—1), Zim
brul Șiret — Metalul Botoșani 
6—1 (3—0), Constructorul Iași — 
Laminorul Roman 4—o (1—0) 
C.s.M. Bucecea — Cetatea Tg. 
Neamț 4—1 (2—1), Aurora Tg. 
Frumos — I.T.A. Celuloza Piatra 
Neamț 3—0 (2—0).

Pe primele locuri in clasa
ment, după etapa a 25-a : 1.
MINERUL GURA HUMORULUI 
37 p (41—15), 2. Foresta Fălticeni 
36 p (58—20), 3. Metalul Rădăuți 
29 p (37—28) ... pe ultimele
locuri : 15. Avîntul Frasin 19 p 
(40—50), 16. Celuloza Piatra
Neamț 14 p (23—49).

DIVIZIA C — REZULTATELE ETAPEI A 25-3

Timp de două zile, în Sala | 
Sporturilor „Dacia" din Buzău, I 
în organizarea secției de resort • 
a Ministerului Educației și In- 
vățămîntului, cu sprijinul Inspec- . 
toratului școlar județean și al I 
C.J.E.F.S. Buzău, s-a desfășurat | 
Campionatul Republican școlar 
de gimnastică pentru elevii din g 
clasele V—VIII, competiție in- I 
clusă in programul „Daciadel". I 
Conform regulamentului, con
cursul a prevăzut, atît pentru | 
fete, cit și pentru băieți, probele I 
de sărituri șl sol, precum și an- ■ 
samblu. Iată rezultatele înregis
trate : sărituri : fete, echipe • I
Școala generală nr, 15 Buzău I
44,25, școala generală nr. 11 Ga- * 
lăți 43,80, Școala generală nr. 58 - 
București 43,45 ; băieți, echipe : I 
Șc. gen. nr, 18 Timișoara 45,45, | 
Șc. gen. nr. 4 Iași 43,85, Șe. gen.
nr. 32 Constanta 43,85 ; sol t | 
fete, echipe : Șc. gen. nr. 58 I 
București : 53,65, Șc. gen. nr. 8 I 
Iași 53,25, Șc. gen. nr. 1 Baia 
Mare 51,80 ; băieți, echipe : ȘC. | 
gen. nr. 18 Timișoara 52,40, Șe. I 
gen. nr. 32 Constanța 50,15, Li- ■ 
ceul industrial nr. 2 Sf. Gheor- 
ghe 49,15 ; individual compus, I 
lete : Laura Hodorogea (Șc. gen. | 
nr. 58 Buc) 18,20, Mihaela Ionel 
(Șc. gen. nr. 6 Iași) 18,20, Mag- . 
dalena Tălmaciu 'Șc. gen. nr. I 
11 Galați) 17,80 ; băieți : Leontin | 
Bucur (Șc. gen. nr. 18 Timișoa
ra) 18,95, Ionuț Cîaudiu Andrei g 
(Șc. gen. nr. 15 Buzău) 18.50. Er- I 

gean Săli (Șc. gen. nr. 32 Con- | 
stanța) 18,20 ; ansambluri fete : 
Șc. gen. nr. 58 Buc. 19,20, Șc. |
gen. nr. 6 Iași 19,00, Șc. gen. I
nr. 1 Bala Mare 18,20 ; băieți : ■ 
Șc. gen. nr. 18 Timișoara 17,80,
Șc. gen. nr. 32 Constanța 17,75, I
Lie. ind. nr. 2 Sf. Gheorghe I 
17,60 ; clasamente generale, fete : 
șc. gen. nr. 6 Iași 115,60, Șc. . 
gen. nr. 58 Buc. 115,30, Șc. gen. I 
nr. 1 Bala Mare 113,15 ; băieți : | 
Șc. gen. nr. 13 Timișoara 115,65, 
Șc. gen. nr. 32 Constanța 111,95, g 
Lie. ind. nr. 2 Sf. Gheorghe 110,30. •

SERIA A Il-a
Viitorul Vaslui — Victoria 

C.F.R. Tecuci 4—1 (2—1), Gloria 
C.F.R. Galați — C.S.M. Bor- 
zești 5—2 (1—1), Minerul Co- 
mănești — Petrolul Moineștl 2—0 
(2—0), Mecano Sport Galați — 
Steaua Mecanica Huși 2—1 (1—1), 
Unirea Negrești — Mecanica 
Vaslui 3—1 (2—1), Textila Bu- 
huși — Șantierul Naval Galați
3— 2 (2—0), MECON Mun. Gh.
Gheorghiu Dej — Știința 
NAVROM Galați 1—0 (0—0), Par
tizanul Bacău — Proletarul Ba
cău 2—3 (1—1).

Pe prunele locuri : 1. VIITORUL 
VASLUI 39 p (75—29). 2. Gloria 
C.F.R. Galați 37 p (68—16), 3.
Partizanul Bacău 28 p (44—30) ... 
pe ultimele locuri : 14. Ș. N. Ga
lați 20 p (33—34), 15. Mecano 
Sport Galați 20 p (38—55), 16.
C.F.R. Tecuci 19 p (42—59).

SERIA A 111-a
Olimpia Rm. Sărat — Arru- 

bium Măcin 1—0 (0—0), Victoria 
Țăndărel — Chimia Buzău 2—0 
(1—0), Granitul Babadag — La
minorul Brăila 3—0 (1—0), Auto
buzul Voința Odobeștl — Petro
lul Berea 1—1 (0—0), Petrolul 
Brăila Ianca — A.S.A. Buzău 
5—0 (1—0), Foresta Gugești —
Progresul Isaccea 2—0 (2—0),
Hidrotehnica Buzău — Ș.N.-C.S.S. 
Tulcea 3—1 (1—0) C.S. Progre
sul Brăila — Celuloza Adjud
4— 0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. OLIM
PIA RM. SARAT 41 p (51—8), 
2. Hidrotehnica Buzău 32 p (61— 
33), 3. C.S. Progresul Brăila 31 
p (47—27) ... pe ultimele locuri :
15. A.S.A. Buzău 18 p (44—50),
16, Laminorul Brăila 18 p 
(28—46).

SERIA A IV-a
Unirea Slobozia — Unirea Ur- 

zlceni 4—0 (0—0), S.N. Oltenița— 
Victoria Munteni Buzău 7—0 
(1—0), Portul Constanța — 
Unirea Cîmpina 3—1 (1—1), Voința 
I.C.S. Medgidia — CONPREF

Constanța 4—2 (3—1), Montana 
Sinaia — Olimpia Slobozia 1—0 
(1—0) — s-a jucat la Buș
teni. ISCIP Ulmanl — Victoria 
Florești 2—0 (0—0), Petrolul
Băicoi — Progresul c.s.s. Medgi
dia 1—0 (0—0), Victoria Lehliu— 
Viitorul Chlrnogi 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. MON
TANA SINAIA 39 p (CO—19).
1. Unirea Slobozia 39 p (57—17),
3. Portul Constanța 36 p (58—25) 
... pe ultimele locuri : 15. Viito
rul Chirnogi 20 p (32—59), 16.
Victoria Munteni Buzău 2 p 
(15—99).

SERIA A V-a
MECON București — Unirea 

Alexandria 2—3 (0—1), Petrolul 
Poieni — Autobuzul București 
0—2 (0—2), Danubiana Bucu
rești — Chimia Tr. Măgurele 
3—0 (1—0), F.C.M. Victoria Giur
giu — Automatica București
2— 1 (0—0), Viscofll București —
C.F.R.-B.T.A. București 3—2 
(2—1), Metalul București — 
A.S.I.C. București 6—1 (3—0),
ROVA Roșiori — A.S. Dunăreană 
Giurgiu 3—1 (1—0). Petrolul Roa
ta de Jos — I.M.G. București 
2—1 (2—1).

Pe primele locuri : 1, AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 39 p (52—14),
2. Unirea Alexandria 38 p (58— 
18), 3. I.M.G. București 32 p 
(43-,22), 4. F.C.M. Giurgiu 32 p 
(40—21) ... pe ultimele locuri : 
15. Petrolul Roata de Jos 19 p 
(36—42), 16. Petrolul Poieni 2 p 
(11—104).

SERIA A Vl-a
Mecanica Fină București — 

Muscelul Cîmpulung 5—0 (3—0),
IUPS Chitila — Unirea Pitești
3— 1 (2—1), Forestierul Băbenl —
Minerul Filipeștl 2—0 (1—0),
Avicola Crevedla — Tehnometal 
București 1—0 (0—0), Minerul
Șotînga — Progresul Energia 
București 1—0 (0—0), Electrica 
Titu — A.S.A. Chimia Brazi
4— 0 (1—0), Metalul Filipești — 
Electronistul Curtea de Argeș
5— 0 (2—0), Electrica Fieni — Ci
mentul Fleni 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 38 p 
(47—16), 2. Progresul București 
28 p (40—24) — penalizată cu 3 p,
3. Unirea Pitești 28 p (36—37) ...
pe ultimele locuri t 14. Tehno
metal București 21 p (25—35), 15. 
Electrica Fieni 21 p (26—38), 16. 
Forestierul Băbenl 21 p (29—46).

seria a vn-a
Tercomonstructorul Drobeta Tr. 

Severin — Constructorul T.C.I. 
Craiova 0—2 (0—1), Sportul Mun
citoresc Drăgănești Olt — I.O.B. 
Balș 1—0 (1—0). Minerul Mătă- 
sari — Petrolul Stoina 1—0 (0—0), 
Constructorul Șoimii Craiova — 
Recolta Stoicănești 5—1 (1—1),

Viitorul C.S.S. Drăgășanl — 
Petrolul Țicleni 3—0 (2—0), Me
canizatorul Șimian — Dacia Co- 
zia Călimănești 2—0 (1—0), Dier- 
na Orșova — Progresul Băllești 
1—0 (0—0), Progresul Corabia — 
Metalurgistul Sadu 2—0 <1—0).

Pe primele locuri : 1. CON
STRUCTORUL TCI CRAIOVA 34 
p (55—14), 2. Progresul Corabia 
33 p (47—21), 3. Constructorul
Șoimii Craiova 29 p (57—33), 4. 
Sp. M. Drăgănești Olt 39 p 
(43—41) ... pe ultimele locuri : 
15. Progresul Băilești 21 p (31— 
37), 16. Termoconstructorul Dro
beta Tr. Sev. 11 p (20—64).

SERIA A VIII-a
C.S.M. Lugoj — Vagonul Arad 

4—1 (1—0), Motorul IMA Arad — 
Energia Auto Timișoara 3—0 
(1—0), C.F.R. Victoria Caranse
beș» — Minerul Moldova Nouă
3— 2 (2—1), A.S. sînmartlnul Sîr- 
besc — Minerul Oravlța 1—0 
(0—0), Minerul Anina — Strun
gul Chișineu Criș 4—0 (3—0), U.M. 
Timișoara — C.S.M. Caransebeș
4— 2 (0—1). Petrolul Arad —
Unirea Sînnicolau 3—1 (2—0).
Automecanica Reșița — Unirea 
Tomnatic 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. VAGO
NUL ARAD 36 p (76—43), 2. 
C.S.M. Lugoj 32 p (58—29), 3.
U.M. Timișoara 29 p (52—35), 4. 
A.S. Sînmartlnul Sîrbesc 29 p 
(51—50) ... pe ultimele locuri : 
15. C.F.R. Caransebeș 19 p (ȘI- 
OS), 16. Minerul Oravlța 16 p 
(36—50).

SERIA A IX-a
Carpați Agnita — Mureșul Ex

plorări Deva 2—1 (0—0), Șoimii 
Lipova — Aurul Brad 1—0 
(1—0), Retezatul Hațeg — Mi
nerul Lupeni 2—1 (1—0), C.S.U. 
Mecanica Sibiu — Metalul Alud 
4—0 (3—0), Textila Clsnădie — 
I.P.A. Sibiu 4—2 (2—0), Minerul 
Știința Vulcan — Carpați Mlrșa 
4—2 (2—0), C.F.R. Simerla — 
Automecanica Mediaș 1—0 (0—0), 
Energia Săsciori — Metalurgistul 
Cugir 1—0 (0—0).
• Meciul Șoimii Lipova — 

Carpați Mîrșa, din etapa a 21-a 
(pe teren 2—1), a fost omologat 
eu 3—0 în favoarea echipei 
Șoimii.

Pe primele locuri s 1. MURE
ȘUL DEVA 39 p (53—13), 2. Me
talurgistul Cugir 34 p (41—22), 
3. Aurul Brad 28 p (55—29) ... 
pe ultimele locuri : 14. Carpați 
Mîrșa 21 p (42—43), 15. Textila 
Clsnădie 21 p (44—56), 10. Auto
mecanica Mediaș 16 p (24—48).

SERIA A X-a
Rapid Mierourea Cluc — IMASA 

Sf. Gheorghe 2—1 (0—0), Minerul 
Baraolt — Relonul Săvlneștl 
4—1 (3—0), Progresul Odorhei — 
Precizia Săcele 4—0 (2—0), Car

pați Brașov — Nitramonia Făgă
raș 4—3 (4-2), Cimentul Hoghlz— 
Metalul Sighișoara 0—1 (0—1),
Minerul Bălan — Unirea Cristur 
3—0 (1—0), Electro Sf. Gheor
ghe — Viitorul Gheorgheăl 1—3 
(0—1), Metalul Tg. Secuiesc — 
Carpați Covasna 1—1 (0—1).
• Meciul Cimentul Hoghlz — 

MASA Sf. Gheorghe, din eta
pa a 21-a (pe teren 2—4), a fost 
omologat cu 3—0 în favoarea e- 
ehipei din Sf. Gheorghe.

4* Meciul Unirea Cristur — 
Metalul Sighișoara, din etapa • 
22-a (pe teren 1—0), a fost omo
logat cu 3—0 în favoarea forma
ției Metalul.

Pe primele locuri : 1. IMASA 
SF. GHEORGHE 41 p (57—16), 
2. Rapid Miercurea Ciuc 31 p 
(38—25), 3. Electro Sf. Gheorghe 
30 p (28—27) ... pe ultimele
locuri ; 14. Minerul Bălan 21 p 
(34—32), 15. Unirea Cristur 21 p 
(25—40), 16. Cimentul Hoghlz 10 
p (17—77).

SERIA A XI-a
IZOMAT Șimieul Silvaniei — 

Steaua C.F.R. Cluj-Napoca 2—2 
(0—0), Minerul Sărmășag — 
Olimpia Gherla 2—1 (1—0), Sticla 
Arieșul Turda — Industria Sîr- 
mel Cîmpia Turzli 2—0 (1—0),
Chimia Năsăud — Laminorul 
Beclean 1—2 (1—0), Laminorul 
Victoria Zalău — Mecanica Bis
trița 2—0 (1—0), Mureșul Luduș— 
Lacul Ursu Sovata 2—0 (1—0),
C.U.G. Cluj-Napoca — Metalo- 
tehnica Tg. Mureș 1—2 (1—1). 
Oțelul Reghin — Metalul Reghin 
1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 34 p 53—19). 2.
Sticla Turda 30 p (42—25). 3.
Mureșul Luduș 30 p (32—24) ... 
pe ultimele locuri : 15. Olimpia 
Gherla 19 p (19—32), 16. Lacul 
Ursu Sovata 19 p (22—57).

SERJA A XlI-a
Someșul Satu Mare — tnfră- 

țirea Oradea 3—0 (0—0), Minerul 
Șuncuiuș — Victoria Cărei 2—3 
(0—1), Oțelul Or. dr. Petru Groza 
— C.I.L. Sighet 3—1 (2—1), Voin
ța Oradea — Minerul Borșa 3—1 
(1—1), Gloria Beiuș — Chimia 
Tășnad 4—0 (2—0), Minerul Băl
ța — Minerul Turț 3—1 (1—0), 
Oașul Negrești — Minerul Baia 
Sprle 1—0 (0—0), Bradul Vișeu— 
CUPROM Baia Mare 2—0 (1—0).
• Meciul Someșul Satu Mare— 

C.I.L. Sighet. din etapa a 21-a. 
(pe teren 0—0), a fost omologat 
cu 3—0 în favoarea echipei So
meșul.

Pe primele locuri : 1. SOME
ȘUL SATU MARE 33 p (56—25),
2. Oașul Negrești 29 p (51—50),
3. Minerul Borșa 27 p (40—30)... 
pe ultimele locuri : 15. Minerul 
Turț 22 p (25—32), 16. Minerul 
Șuncuiuș 17 p (26—50).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de către corespondenții 
noștri voluntari din localitățile 
respective.

GERI1
ADMINISTRAȚIA Dt STAT

riante
riante respectivă, avînd în vedere că
3,00 a se extrag nu mai puțin de 66
a 357 de numere, în cadrul a 7 ex-

lei ; trageri, cu posibilitatea de a se
. Re- cîștiga și cu 3 numere din 24

șl. respectiv, 28 extrase. Biletele 
aflăm de 25 de lei participă la toate

î mai extragerile și au, implicit, ac-
mului ces la toate cele 13 categorii de
ei noi cîștiguri. Nu uitați, însă, că ul-
î, cu tima zi pentru jucarea numere-
nerar, lor favorite este sîmbătă, 20 mai.
peste Pînă atunci, agențiile din în-
apar- treaga țară vă stau la dispo-
după zițle cu toate informațiile ne-

igerea cesare, inclusiv cu prospectele

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
tragerii, care se distribuie gra
tuit.
• Un mare interes îl va stîrni, 

desigur, și concursul PRONO
SPORT de duminică, 21 mal, 
cind sînt programate următoare
le partide : 1. Atalanta — Samp- 
doria ; 2. Bologna — Inter ; 3.
Verona — Ascoll ; 4. Juventus — 
Roma ; 5. Lazio — Fiorentina ; 
6. Napoli — Torino ; 7. Pescara — 
Lecce ; 8. Pisa — Como ; 9. A- 
vellino — Bari ; 10. Barletta — 
Empoli ; 11. Cosenza — Padova ; 
12. Reggina — Licata ; 13. Taran
to — Messina.

• Lista marilor cîștigători be
neficiari de autoturisme „Dacia 
1300" continuă să crească, pe 
măsură ce noi șl noi iubitori al 
sistemelor de joc continuă să in
tre în posesia unor asemenea 
cîștiguri, săptămînă de sâptămî- 
nă. De pildă, numai în ultimele 
zile, au avut asemenea satisfac
ții următorii participant! : Gh. 
Dumitrache (Brașov). loan 
Cojocaru (Timișoara). Petru Ci- 
prian (Slănic, Prahova), toți la 
Pronosport, Vasile Floroiu 
(Cîmpulung — Argeș) la Prono- 
expres. Viorel Bîriădîaru 'To- 
han, Brașov), la Loto, Ion Calea 
(Craiova), la Loz în Plic șl mulțl 
alții.

SELECȚIE LA CENTRUL OLIMPIC 

„VIITORUL44 TIMIȘOARA
Centrul Olimnie Viitorul* 

Timișoara organizează o ac
țiune de selecție în perioada 
19—20 mai 1989 astfel t
- Vineri 19 mal ora 10, 

oentru lunior! născuți în anul 
1972 dună I august si in 1973 
după august :

— Sîmbătă 20 mal ora 10. 
oentru iuniori născut! în 1974 
dună 1 august si în 1975 după 

august.

Selecția se desfășoară pe 
Stadionul C.s.s. politeh 
NTCA din Timișoara, str. Zo
na Stadion 1 Ma! nr. 1. Spor
tivii admiși vor beneficia de 
școlarizare în municipiul Ti
mișoara — cazare și masă 
gratuit.

Informații la telefon nr 
961/6.69 26. și 96V6.49.96..



După Turneul international de hoi de la liomarno

„SPERĂM SĂ NE PREZENTĂM BINE
Șl LA CAMPIONATELE EUROPENE"

— ne declara antrenorul lotului reprezentativ
In perspectiva Campionatelor 

Europene de box, oare vor in. 
oepe la Atena, La 29 mai, o- 
noe activitate a pugiliștilor 
noștri din formația cane V» 
participa la întreoarile con
tinentale prezintă un inte
res deosebit. în această scur
tă perioadă de pregătiri oare 
a mai rămas pină la primul 
gong al importantei competiții 
din capitala Greciei, partidele 
de verificare pe cane le sus
țin reprezentanții țării noas
tre sînt urmărite cu o aten
ție sporită, în primul rînd de 
către antrenorii lotului, motiv 
pentru care am solicitat teh
nicienilor Relu Auraș și 
Emil Popa citeva aprecieri in 
legătură cu recenta participa
re a elevilor lor la Turneul 
internațional de box de la 
Komarno (Cehoslovacia), unde, 
după cum am mai anunțat in 
ziarul nostru, Petrică Fa- 
raschiv (muscă). Adrian Măr- 
cnț (cocoș), Daniel Dumitrescu 
(semiușoară), Giani Gogol 
(ușoară), Francisc V aș tag 
(semimijlocte) și Rudei O- 
breja (mijlocie mică) s-au si
tuat PC primul loc la catego
riile lor de greutate.

„Fără să fi fost o oompeti- 
tie de maximă dificultate — 
ne-a declarat antrenorul coor
donator al lotului reprezenta
tiv, Relu Auraș —. Turneul 
international de la . Komar- 
no a prilejuit sportivilor noștri 
• bună și foarte utilă verifi* 
oare. La startul întrecerilor 
s-au aliniat boxeri din 8 țări : 
Austria, Cehoslovacia, Dane
marca, R. D. Germană, fu go* 
slavi», Ungaria, Uniunea So
vietică și România. Deși nu 
am prezentat o formație com
pletă, prin eele 6 locuri 
I obținute delegația noastră 
s-a situat pe primul loc in 
clasamentul pe echipe. Da
niel Dumitrescu primind și 
trofeul acordai celui mai teh
nic boxer al competiției. Noi. 
antrenorii, am fost mulțu
miți îndeosebi de forma bună 
arătată de băieții noștri în 
toate partidele, fiecare dintre 
ei demonstrîndu-și din plin 
posibilitățile de-a lungul 
celor trei meciuri pe care 
le-au susținut fiecare. Mă 
refer atît la pregătirea fi
zică, cît și la cea tehnică, net 
superioare celei a adversarilor, 
dar $1 la moralul bun, încre
derea în propriile forțe eu 
care au abordat fiecare parti
dă. Evidențiez, desigur, com
portarea tuturor, cu o men

Ș; SPRE POL și
J i Se mal află in librării 6 carte, semnalată nouă de distinsul 1 ■ 
i' medic clujean Crișan Mircloiu, intitulată „Pe jos spre Pol“. ,1
■ | Ea cuprinde, fără a insista, „jurnalul de bord* al iul Jean < J 
; I Louis Etienne, șt el medic, care • izbutit, în 1088, să ajungă 11 
t1 pe schiuri pînă la Polul Nord, străbătînd în 63 de zile, de ; ■ 
■' unul singur, o distanță de 1200 de kilometri, avînd ca punct i!
■ i de plecare baza canadiană Ward Hunt Island. O emoționantă 1 ■
, i victorie a omului asupra lui însuși, pentru a demonstra — ! ■
■ j foo ochit, foc lovit — că nu există nici o greutate atit de i J
' i mare incit, prin ambiție, prin dăruire, prin perseverență, să 1 ■
J i nu fie învinsă. ' ■
i [ Numai că, în superbul lui demers, Etienne a fost tot timpul <! 
‘ „supravegheat* (șl alimentat) de pe continent, ceea ce nu se 1 ■
J întimplă, citim, cu expediția lui Robert Swan, în curs de ' >
i desfășurare. După ce, la începutul lui 1087, Swan a atins i!
< Polul Sud „ă pled“, el șl-a propus acum să urce șl pină '!
J la Polul Nord, în fruntea unei echipe alcătuite din 7 teme- J ■
i rari (de 6 naționalități), porniți deunăzi la drum. Dacă vor i'
i reuși, oei 7 vor fi primii eare au făcut-o fără mijloace de ' ! 
! locomoție și, in premieră absolută, fără nici un contact cu 11 
j lumea. ] i
’ Intitulată, fără ostentație, „Icewalk*, care s-ar traduce prin 1!
■ „Mers pe gheață", expediția pare a ae apropia de țintă. ! ■
I Pe parcurs, membru ei vor fi efectuat cercetări științifice i!
J (îndeosebi privitoare la afectarea stratului de ozon care pro- 1 ■
■ tejează Pămîntul). cu atS mai dificile, se poate aprecia, cu !i
i cît, pe lingă vicisitudinile de climă (temperaturi de pină la <!
■ minus 30 de grade, vînturl năprasnice etc.), înaintarea lor 1,
{ e îngreunată de un bagaj voluminos. Mal concret, fiecare ]i
i dintre eel 7 cutezători, Robert Swan însuși, trage după el ,*
< un M de sanie, pe care sînt rlnduite alimentele, aparatele ij
] de cercetare etc. „Povara* «întărește, dacă adăugăm si ' ■
, rucsacurile, peste 12S de kilograme, ceea ce implică un efort , ■
> colosal, pe alocuri supraomenese, in condițiile unor presiuni [ 
• i atmosferice excepționale. ■

' Dacă Robert Swan va cîștlga șl această prinsoare, tulbu- !'
, rătoare prin frumusețea șl amploarea unei întreprinderi fără !
i precedent, el va fi cel dinth om care va răzbate pe jos șl i
I fără asistență, la ambii poli ai Terrel. Cîtă diferență, veți fi >
, de acord, între această stenică tentativă, expresie a luntei i J 
i omului eu limitele ltd, șt așa-zlsa eomoetitie sportivă .Harrl- 
i cana*, despre care am relatat nu demult în pagina de fată 
, (vezi „Sportul* din S mai) ! SI credem că nu greșim încheind , [ 
i prezenta notă cu una din mărturisirile Iul Jean Louis Etienne.
■ care rezuma astfel, eu o modestie pronrie bărbaților adevă- - 
, rațt, marșul său 1 „Eu n-am dus mai denarte biruințele omu- 1 ■ 
i iul, el ideea pe care ne-o facem noi despre acestea*. ! ■

! Ovldlu tO*Mtrnata ;!

,vv'rtwrtW(Wrre(YWWWWrtWVlWjW«VAVi-i’,ViVr.'

țiune în plus pentru Paras- 
chiv, Dumitrescu, Vaștag și 
Obreja. Sperăm să ne pre
zentăm bine și pe ringul „eu
ropenelor**, cele două săp- 
tămîm care ne-au mai rămas 
pentru pregătiri urmînd a 
le folosi cu toată ambiția și 
seriozitatea**.

O completare din partea 
„seouindului" Emil Popa: 
„La Turneul de Ia Komarno 
nu s-au organizat întreceri la 
«scmimuscă» și «supergrea-, 
Așa se explică faptul că Pe
trică Paraschiv a boxat la o 
categorie superioară. La 
«europene», insă, el va lupta 
la “semimuscă»**.

Desigur, înregistrăm și noi 
au satisfacție rezultatele obți
nute de boxeri la turneul din 
Cehoslovacia, dorindu-ie suc- 
oese asemănătoare și la a- 
puxxpiatele Campionate Euro
pene. Cele două săptâmîni 
de pregătiri care le-au mai 
rămas pină la marea competi
ție trebuie folosite din plin, 
deoarece adversarii de la 
Atena vor fi mult mal puter
nici decît oei de la Komarno.

Petre HENȚ

„CURSA
BERLIN, 15 (Agerpres). Cea 

de-a 7-a etapă a „Cursei Păcii* a 
revenit lui Olaf Ludwig (R.D.G.), 
cronometrat pe 212 km în 4h57:15. 
Printre animatorii acestei etape 
purtată într-o trenă foarte rapidă 
s-a numărat și Dănuț Catană. 
clasat pe locul 7, în același timp 
cu învingătorul. Cu primul plu
ton au sosit de asemenea Ludo- 
vle Covaci șl Valentin Constan- 
tinescu. In clasamentul general 
individual conduce bulgarul Șu- 
manov, urmat de Raab (R.D.G.) 
la 3 s, Peeters (Belgia) la S s. Pe 
echipe se menține lideră foma- 
tta Bulgariei, urmată de R. F. 
Germania la 1 s Belgia la ÎS s,

5 000 DE JUCĂTORI 

LA TENIS DE MASĂ 

ÎN NIGERIA
LAGOS (Agerpres). După fot

bal, cel mai popular sport din 
Nigeria este tenisul de masă, 
cu 5 000 de jucători legitimați. 
Pentru creșterea nivelului aces
tei discipline, autoritățile nlge- 
riene au hotărît să introducă în 
mod obligatoriu tenisul de masă 
în programa școlară.

SPORTIVI ROMÂN)
PESTE HOTARE
SUCCES LA REGATA 

DE CAIAC-CANOE DIN 
CEHOSLOVACIA

FRAGA, 15 (Agerpres). La re
gata de caiac-canoe de la Ra- 
chice (Cehoslovacia), in con
cursul feminin, echipajul de caiac 
dubiu al României (Marinache, 
Slmion) s-a clasat pe primul 
loe in proba de 500 m, cu tim
pul de 1:47,53, urmat de cele ale 
R. D. Germane (Zinger, Maslan- 
ka) — l :48,18 și Cehoslovaciei 
(Bukovska, Goraskova) — 1:49,76. 
La masculin, In proba de canoe 
dublu, echipajul Romanței s-a 
situat pe locul al treilea.

PE PODIUMUL
MARATONULUI DE LA SOFIA
SOFIA, 15 (Agerpres). Cursa 

de maraton de la Sofia a fost 
cîștigată de Klaus Goldemar 
(R.D.G.) cronometrat pe 42,195 
km în 2h 24:29, urmat de Gheor- 
ghe Sandu (România) — 211 25:02 
și Hrlsto Gheorghiev (Bulgaria) — 
2h 25:49. La feminin, pe primul 
loc s-a clasat Rumiana Panov- 
ska (Bulgaria) — 2h 46:29. se
cundată de românca Adriana An- 
dreescu — 2h 52:48.

Turneul feminin de tenis de 
la Roma s-a încheiat cu victo
ria campioanei argentiniene Ga
briela Sabatini, care a dispus în 
finală cu 6—2, 5—7, 6—4 de A- 
rantxa Sanchez (Spania).

bl finala probei de dublu,

PĂCII"
R. D. Germană. U.R.S.S.. Franj», 
Olanda. Cehoslovacia. Poloni», 
R. P. Mongolă. România etc.
• Etapa a 21-a a Turului ci

clist al Spaniei, Valladolid — 
Duc (188 km) a revenit colum
bianului Alberto Camargo în 
5h 20:02. Lider al clasamentului 
general se menține spaniolul 
Pedro Delgado, urmat de Parra 
la 35 s, Echave la 3:24, Plno la 
4:28, Ivanov la 5:16 etc.
• După opt etape. în Turul 

Americli se menține lider rutie
rul norvegian Dag Otto-Laurlt- 
zen. urmait la 28 secunde de o- 
landezul Henk Lubberding. Etapa 
a 8-a a fost cîștigată de ameri
canul Davis Phinney, cronome
trat pe 110 km în 2!1 31:25.

• Turul Toscanei a fost riștlgat 
de campionul mondial. Italianul 

Maurizio Fondriest, cronometrat pe 
distanța de 230 km în 6h 05. Pe 
locurile următoare, în același 
timp cu învingătorul, au sosit 
Dmitri Konișev (U.R.S.S.) și 
Gianniero BaroncheUl (Italia).

PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • In concursul de 

ia Soci, Tatiana Alekseeva a 
clștigat proba de 200 m plat in 
22,80, iar Valeri Starodubțev a 
terminat învingător la 800 m cu 
timpul de 1:46,71.

BASCHET • In penultima zl 
a turneului de calificare pentru 
Campionatul European feminin, 
care se desfășoară, în orașul 
finlandez Țampere, s-au înregis
trat următoarele rezultate : Sue
dia — Anglia 75—42 (42—25) J
Belgia — Scoția 69—37 (35—19) : 
Danemarca — Finlanda 45—43 
(22—25).
BOX • La Inglewood (Califor

nia), în meci pentru titlul de 
campion mondial la Categoria 
superușoară (versiunea WBC), 
mexicanul Julio Cesar Chavez 
l-a învins prin abandon, in re
priza a 10-a, pe americanul Ro
ger Mayweather.

GIMNASTICA • Concursul de 
gimnastică ritmică modernă de 
la Corbeil (Franța) a fost cîști- 
gat de sportiva sovietică Alek
sandra Timoșenko, clasată pe 
primul loc la Individual compus 
cu 39,15 p. Pe locurile următoare 
s-au situat Adriana Dunavska 
(Bulgaria) — 39,00, Oksana Ska- 
dlna (U.R.S.S.) și Iulia Bajiceva 
(Bulgaria) — cu cîte 38,50 p.

HANDBAL • Echipa feminină 
a U.R.S.S., aflată în turneu în 
R. F. Germania, a jucat la So- 
bernheim cu selecționata vest- 
germană. Handbalistele sovietice 
au obținut victoria cu scorul de 
27—17 (14—10).

SĂRITURI • Proba feminină 
de trambulină din cadrul „Cu
pei Mondiale* la sărituri în apă, 
desfășurată la Indianapolis, a 
fost cîștigată de sportiva chineză 
Gao Min — 323,46 p, urmată de 
Irina Lasko (U.R.S.S.) — 315,15 p 
șl Kelly McKormick (S.U.A.) — 
269,40 p.

ȘAH • Turneul de la Miln- 
chen s-a încheiat cu doi clști- 
gători : maeștrii olandezi Jeroen 
Piket și Van der Sterren, care 
au realizat cîte 7,5 p din 13 po
sibile. -

VOLEI • în cadrul competi
ției masculine de la Hamburg, 
echipa Ț.S.K.A. Moscova a în
trecut cu scorul de 3—1 (ÎS—9, 
15—7, 13—15, 15—3) selecționata
Poloniei.

SOLUȚIE -------------------------------------------------------------- -
După trei ani de demersuri judiciare s-a dat verdictul în procesul 

intentat de Carlos Jose Benedt Împotriva lui Isidro Calvo, ambii rug- 
byști in prima divizie spanio-lă : intr-un meci, primal a *cst grav 
accidentat de al doilea, motiv pentru care l-a acționat în judecată. 
Sentința este clară : plătirea de către acuzat a tuturor cheltuielilor 
pe care Benedi le-a făcut prin spitale pentru a-și recăpăta sănătatea, 
la care se adaugă daune materiale și morale. Cum acest caz nu este 
unicat — s-au mai Înregistrat rezolvări similare — modalitatea lui 
de soluționare ar trebui — poate — extinsă. Ar mai fi tncă una dintre 
căile de reducere a violenței de pe arenele sportive.
—------------------------------------------- -------- PERFORMANȚĂ

Probabil că prea puțini dintre comentatorii de tnot din lume ne 
pot spune citeva cuvinte despre Myrtle Wright. Și totuși, ea este re
centa realizatoare a 5 noi recorduri mondiale la diferite itiluri și 
probe 1 Explicația acestei aparente neconcordanțe ? Myrtle Wright are 
80 de ani, a participat la toate „internaționalele* de natațle ale Aus
traliei, țara sa natală, mai întîi ca junioară, apoi ca senioară, pentru 
a termina, iată, de mai multe decenii. învingătoare la categoriile „vete
ranilor*. Longevitate sportivă 2 Fără Îndoială. Dar nu numai atit... 
SCHI IN... SAHARA -- -----------------------------------------------------

Va trebui, cu siguranță ca. în viitor, cercetătorii sportului să pună 
ordine în uriașa varietate de discipline șl probe practicate astăzi în 
lume. Schiul, bunăoară, a depășit, de mult granițele climatice ale 
sezonului hibernal, invadîndu-1 șl pe cel... estival : se schiază astăzi 
pe rotile, dar și pe piste de plastic, asemănătoare cu neaua clasică. 
Schiul cucerește însă globul și din punct de vedere geografic, el fiind 
astăzi practicat și în... deșertul Sahara ! Mai exact, rolul zăpezii, ai 
ierbii ori al plasticului este jucat in Africa de dunele de nisip extrem 
de fin. oare favorizează perfect lunecarea la vale.

Rd. T

TURNEE DE TENIS
cuplul australian Elisabeth Smy- 
lie-Janine Thompson a învins cu 
6—4, 6—3 perechea Manon Bolle- 
graf (Olanda) — Mercedes Paz 
(Argentina).
• In finala turneului interna

țional de la Charleston (S.U.A.) 
contind pentru „Marele Premiu*, 
jucătorul american Jay Berger 
l-a învins cu 6—4, 6—3 pe co
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• S-A ÎNCHEIAT Campiona

tul European pentru juniori II 
(16 ani), desfășurat în Dane
marca. Așa cum era de aștep
tat, echipa Portugaliei, care a 
arătat și în partidele ante
rioare o formă deosebită. a 
dispus tn finală cu 4—1 (1—8)
de selecționata R. D. Germane. 
Pentru locurile 3—4 : Franța — 
Spania 3—2 (1—6) • CAMPIO-

NOI ACTE DE VIOLENȚĂ 

ALE SUPORTERILOR ENGLEZI
Zeci de băniți și sute de
Nici după drama de la 

Sheffield (la meciul dintre 
Liverpool — Nottingham 
și-au pierdut viața 95 de per
soane), unii spectatori en
glezi n-au tras învățămin
tele ce se cuveneau. Exact 
după 4 săptâmîni de la 
acest dezastru, sîmbătă tre
cută s-au înregistrat noi in
cidente, de data aceasta (din 
fericire) fără victime ome
nești, dar cu numeroase în. 
căierări soldate cu răniți, 
zeci de persoane fiind in
ternate în spital (unele în 
stare destul de gravă). Se 
pare că poliția a fost mai 
promptă acum, intervenind 
la timp și opărind (după o 
cifră transmisă de agențiile 
de presă) 255 de arestări !

La Londra. în meciul 
Crystal Palace — Birmin. 
gham (liga secundă), la sco
rul de 1—0 pentru gazde 
(min. 12), suporterii de la 
Birmingham și o parte din 
cei ai gazdelor au invadat

NATe. Belgia (ultima etapă) : 
titlul a revenit pentru a 4-a oa
ră cunoscutei formații F.C. Ma
lines (ciștigătoarea de anul 
trecut a „Cupei Cuoelor*) care 
a totalizat 53 p, fiind urmată de 
Anderlccht, cu 53 p, și F. C. 
Lifcge — 46 p ; în etapa finală 
(a 34-a), F.C. Malines a dis
pus cu 2—1 de Beveren, Ander- 
lecht a întrecut cu 4—3 pe 
Cercle Bruges, iar F.C. Liege 
a surclasat cu 6—1 pe Beerschot: 
echipele Molembeek si Genk au 
retrogradat în liga secundă. 
Scoția (ultima etapă) : campioa
nă a devenit, conform preve
derilor, echipa Glasgow Ran
gers, cu 56 p, deși ea a fost 
învinsă sîmbătă de Aberdeen cu 
3—6 I Au urmat in clasamentul 
final Aberdeen, cu 50 p, și 
Celtic Glasgow — 46 p. Spania 
(et. 32) : fruntașele au obținut 
alte victorii : Real Madrid — 
F.C. Sevilla 3—0 (Michel 2, Bu- 
tnagueno, după ce H. Sanchez 
a ratat un penalty). F. C. 
Barcelona — Vigo 3—1. Valen
cia — Elche 3—2 ; alte rezultate; 
Betis — Atletico Madrid 0—1, 

echipierul său Lawson Duncan.
In finala de dublu masculin 

de la Hamburg : Emilio șl Ja
vier Sanchez (Spania) — Becker, 
Jelen (R.F.G.) 6—4, 6—1.

a în semifinalele tur
neului de la Ede (Olanda), sue
dezul Stefan Edberg l-a elimi
nat cu 6—3, 6—4 pe argentinia
nul Jose Luis Cferc. iar ameri
canul Andre Agassi a dispus cu 
6—3, 6—4 de ecuadorianul An
dres Gomez.

.*

Osasuna — Espanol 0—0, Gijon— 
Malaga 1—2, Real Sociedad — 
Cadiz 0—0. Zaragoza — Bilbao 
1—9, Valladolid — Logroncs 3—1, 
Murcia — Oviedo 0—0 ; conduce 
in continuare Real Madrid — 
59 p, urmată de F.C. Barcelona 
— 47 p (un joc mai puțin), 
Valencia 41 p ; au mai rămas 6 
etape și. deci, lupta dintre ma
drileni șl catalani continuă...

arestări operate de poliție
terenul, iar arbitrul a în
trerupt jocul timp de 27 de 
minute, pînă ce ordinea a 
fost restabilită. Bilanțul pri
mului act : 21 de răniți, 
transportați la spital, și 25 
de arestări. A urmat actul 
secund, după meci numeroa
se autocare fiind avariate. 
Au fost operate alte 8 ares
tări. Actul 3 : plecați din 
Londra, după ce Birmingham 
pierduse partida cu 4—1, 
suporterii infierbintați au 
devastat un magazin cu... 
băuturi pe autostrada spre 
orașul lor. Alți răniți și 
alte 43 de arestări... La 
Portsmouth, numărul scan
dalagiilor reținuți s-a ridi
cat la 57, la Sheffield — 
17, la Southampton — 11, 
ca să nu notăm decît cazu
rile mai semnificative. „A 
fost o sîmbătă rușinoasă 
•pentru fotbalul englez", a 
declarat John Carlisle, mem
bru al parlamentului din 
Marea Britanie. A cîta ?

MlINE SEARA (21,15, ora 
Bucureștiulul) se va disputa la 
Stuttgart meciul din manșa a 
doua a finalei „Cupei U.E.F.A.*, 
dintre V.f.B. și NapolL Vor pu
tea italienii cîștiga trofeul, dup* 
victoria din prima manșă cu 
2—1 2 Partida este așteptată eu 
un mare interes și toate biletele 
au fost vîndute pe „Neckar- 
stadion*, iar pentru • se evita 
incldc ațele organizatorii au luat 
măsuri excepționale.

LA 23 mal la Terni (Italia), 
un joc ale cărui Încasări sînt 
destinate ajutorării copiilor han
dicapați din Italia și Argentina. 
Se vor întîlnl o selecționată for
mată din jucători argentinieni 
(cu cri trei frați Maradona, 
Ruggeri, Pasculll etc.) șt o repre
zentativă italiană (cu VialU, 
Bergomi, Carnevale).

PREȘEDINTELE F.I.F.A., Joaa 
Havelange, a fost recent la 
Italia, pentru a vizita stadioa
nele care vor găzdui turneul 
final al C.M. de anul viitor.

Rubrică realizată de 
Ion OCHSENFELD


