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STEAUA-AL XXII-lea TITLU Uf CAMPIOANĂ LA HANDBAL!
• ieri, 20-29 in derbijul cu Dinamo București

ia încheierea campionatului feminin de baschet

„U“ C.S.Ș. VIITORUL CLUJ-NAPOCA,
0 ÎNVINGĂTOARE MERITUOASĂ

BUZĂU, 25 (prin lelefon). 
Ieri, în Sala Sporturilor din lo
calitate s-a desfășurat ultimul 
meci al Diviziei A la handbal 
masculin, eternul derby Dina
mo București — Steaua. în
cheiat cu scorul de 29—29 
(16—15). în urma acestui re
zultat, Steaua a cîștigat pentru 
a XXII-a oară titlul de cam
pioană a României. record 
greu de egalat, antrenorii 
Radu Voina si Ștefan Birtalan. 
împreună cu handbaliștii pregă
tiți de ei meritînd calde 
felicitări. Au retrogradat Co
merțul Sinnioolaul Mare și 
Tractorul Brașov.

Cum ora de așteptat, încă 
din start, ambele echipe și-au 
etalat clar intențiile de a juca 
numai la victorie în derbyul dis
putat în Sala Dacia din Buzău. 
A rezultat un meci echilibrat, 
desfășurat într-o deplină sporti
vitate. deși ambele formații 
au aruncat în luptă toate ener

Tineri performeri — in intreceri

internaționale, la București

giile. Echilibrul din prima 
parte a meciului este ilustrat 
și de cele 13 momente de ega
litate de pe tabela de scor. în 
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pentru „gazde". La reluare, 
deși practic lipsită de aportul 
lui Marian Dumitru, acciden
tat, Steaua preia inițiativa. 
Vasile Stingă reamintește tutu
ror că este un tunar de temut 
și campioana se îndrepla spre 
o victorie clară (29—27 în min. 
57). Dar, după ce George Do- 
gărăscu reduce din handicap 
(29—28 în miin. 59), cu numai 
10 secunde înainte de fluierul 
final al arbitrilor. Tudor Roș
ea egalează și... punct final în- 
tr-un reușit spectacol handba
listic al sfîrșitului de campio
nat. Steaua, ca și Dinamo de 
altfel, termină neînvinse aceas
tă ediție a campionatului, ce
ea ce reprezintă o performanță 
notabilă. Elevii antrenorilor 
Ghiță Licu și Valentin Samun- 
gi și-au apărat cu aplomb mi
nima șansă, motiv pentru care 
trebuie și ei felicitați. în afa
ra golgeterului partidei se cu. 
vih subliniate evoluțiile porta
rilor Alexandru Buligan și 
Adrian Simion. Au înscris : 
Licu 8 (2 din 7 m), Zaharia 8, 
Mocanu 4, Roșea 4, Dogărăscu 
2, Stupar 2, Ștefan 1, Jîanu 1. 
Bed i van 1. respectiv Stingă 12 
(1 din 7 m), Berbece 8 (1 din 
7 m), Ghlmeș 3, Săftescu î> 
Miri că 2, Dumitru 1. Popescu 
1. Arbitrii buzoieni R. Iamandi 
și Tr. Ene s-au achitat bine de 
sarcina avută.

Mihail VESA

In cea de a 40-a ediție a 
Campionatului Național femi
nin de baschet, laurii au fost 
cuceriți, pentru a 10-a oară 
de-a lungul întrecerii, de spor
tivele de la Universitatea 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca (a 
opta oară de cind la cîrma 
echipei se află an
trenorul Nicolae 
Martin, acum se
cundat de Horia 
Pop). Pentru fru
mosul buchet de 
succese înregistrat 
de baschetbalistele 
de pe Someș și 
tehnicienii lor, un 
sincer bravo !

în campionatul 
încheiat, studente
le clujene au a- 
vut cel mai omo
gen lot. E adevă
rat, echipa nu a 
beneficiat de ju
cătoare cu talie 
deosebită, dar ma
joritatea compo
nentelor ei au de
monstrat — clnd 
au dorit să o facă 
cu tot dinadinsul 
— că sînt pose
soarele unor cu
noștințe și calități 
remarcabile, că 
prin talent, mun
că și dăruire In 
joc pot reduce 
mult din incon
venientul handi
capului de talie, 
că titlul de cam
pioane se află în 
mîini bune.

întrecerea părea să aibă o 
derulare normală. Totul decur
gea spre cîștigarea liniștită a 
titlului, dar în ultimele două 
turnee (pentru locurile 1—6) 
ciujencele au „călcat" de ct- 
teva ori greșit și astfel s-a 
ajuns ca ultimul meci al cam
pionatului, cel cu Voința Bucu

rești, să devină decisiv. Nor
mal, valoarea sportivelor clu
jene și buna lor pregătire 
și-au spus, pînă la urmă, 
cuvîntul și tricourile de cam
pioane au fost îmbrăcate din 
nou de baschetbalistele de la 
,.U“.

tn acțiune — Paula Misăilă, una dintre 
cele mai bune jucătoare ale echipei cam* * 
pioane Foto : Ioan LESPUC

CLASAMENTUL

1. STEAUA 22 20 2 0 694-513 64
2. Dinamo Buc. 22 18 4 0 598-453 «2
3. H.C. Minaur 22 11 5 6 569-511 49
4. ASA Ei Tg M 22 10 2 10 560-558 44
5. U. Craiova “ ""
6. „Poli” T. •
7. Știința Bc.
8. Dinamo Bv.
9. „U“ C.U.G.

10. Dacia
11. Comerțul •
12. Tractorul

• Echipe penalizate cu cite un 
punct.

finalul primei părți, reflec
ți nd ușoara superioritate a di- 
n-amoviș'ilor, tabela electro
nică a indicat avantaj minim

Antrenorii N. Martin șl H. 
Pop (ultimul a format, la 
C.S.S. Viitorul, multe dintre 
titularele actuale ale lui „UI 
dispun de jucătoare complete,

Paul IOVAN

(Continuare in pap. 2-3)

TURNEUL CAPITALELOR" LA VOLEIu

în sala „Agronomia" diin 
Capitală se desfășoară compe
tiția internațională de volei 
„Turneul Capitalelor", la care 
iau parte selecționate de ju
niori din București. Berlin, 
Praga și Varșovia. Programul 
primei runde a fost deschis 
de formațiile masculine I și 
II ale Bucureștiului, echiipa I 
obținînd victoria cu 3—1. în 
celălalt joc de băieți, selecțio
nata orașului Praga a între, 
cut pe cea a Varșoviei cu 3—0.

în întrecerea feminină o

ÎNTÎLNIREA BILATERALĂ DE ÎNOT 
ROMÂNIA - BULGARIA

O- întrecere tradițională este 
și aceea dintre tinerii înotători 
din România și Bulgaria. în 
acest sezon, ea va fi găzduită 
de Bazinul ,,23 August" din 
București, cu participarea unor 
juniori fruntași într-o probă 
seu alta în cele două țări. Un 
binevenit prilej, așadar, de ve
rificare a pregătirilor efectuate 

frumoasă evoluție a avut se
lecționata secundă a Bucu
reștiului, care a dispus ou 
3—0 de cea a Varșoviei. De la 
învingătoare au ieșit în evi
dență Laura Halus șl Mihaela 
Săpătoru. în cel mai impor
tant meci al reuniunii de de- 
but : București I — Berlin 
3—0. Din echipa noastră o 
prestație remarcabilă a avut 
Alida Cioroianu. Au jucat, de 
asemenea, bine Felicia Nicolae 
și Luminița Pintea.

pînă acum de candidați! la 
participarea la Campionatele 
Europene pentru juniori, care 
vor avea loc în iulie, la Leeds, 
și la Concursul Prietenia, din 
august, de la Leipzig.

Reuniunile au loc sîmbătă, de 
la orele 10 și 17, iar duminică 
de la 10 și 16,30,

După finala de la Barcelona a C. C. E. la fotbal

PE „LINIA DE SOSIRE", ECHIPEI NOASTRE
l-A LIPSIT... SUFLUL

BARCELONA, 25 (prin tele
fon de la trimisul nostru spe- 
cial). Lucru firesc, o partidă de 
amploarea aceleia găzduită 
miercuri seara de stadionul 
baroelonez „Nou Camp" declan
șează multe și variate discuții 
indiferent de rezultatul final.

Lăudind pe A.C. Milan pen
tru prestația ei de excepție 
(„Cosi si gioca soltante in Pa
radiso"; așa se joacă numai în 
Paradis — titrează Gazzetta 
dello Sport cu litere mari pe 
întreaga pagină întîi), comenta
torii de presă fac unanimitate 
în a aprecia că cealaltă fina- — 
listă, Steaua, a jucat cu mult 
sub potențialul obișnuit care 
i-a permis să fie prezentă în 
ultimul „act" al prestigioasei 
competiții continentale.

Este un adevăr acesta emis, 
cum spuneam, de ziariștii și 
tehnicienii prezenți la finală, 

multi dintre ei urmărind-o în 
seria jocurilor disputate îna
inte de „momentul barcelonez" 
și încheiate, unele dintre ele. 
la o diferență de patru goluri 
în favoarea Stelei.

Și acum 0—4 ! Cum a fost 
cu putință 7

Fără a încerca să știrbim 
din marile merite ale „unspre- 
zecelui" italo-olandez, căruia i-a 
reușit totul (în defensivă. In 
treimea de mijloc, ca și în 
avanposturi, grație conlucrării 
perfecte între compartimente) 
trebuie spus că. în schimb. 

Finalele Dzciadei la scrimă

A FOST RÎNDUL SABRERILOR

Stelei nu i-a reușit mai inimic 
în nici unul dintre cele două 
mari momente ale jocului.

în apărare. supravegherea 
partenerilor de întrecere a lă
sat mult de dorit, iar în situa
ția de atac vîrfurile au acțio. 
nat adesea pripit, fără sprijin 
prompt din partea coechipierilor 
și. ca o consecință firească, 
fără orizont și eficiență.

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare tn pag 1-3)

Secvențe din noua istorie sportivă a țării SA-ȘI DESEMNEZE CAMPIONUL

Craiova ; DE LA UN MODEST STADION Șl UN BAZIN DE ÎNOT, 
LA REMARCABILE PERFORMANȚE INTERNAȚIONALE

• Cîștigător, Al. CHICULIȚĂ (Steaua)

Acum, cind întreaga țară se 
pregătește să sărbătorească 
împlinirea a 45 de ani de la 
revoluția de eliberare socială 
Si națională, antifascistă și 
antiimperialistă, eveniment de 
o excepțională Însemnătate în 
istoria patriei noastre pentru 
a avea o imagine mai clară 
asupra importanței actului is
toric de la 23 August 1944, a 
consecințelor sale benefice 
Pentru poporul nostru, vom 
face o scurtă comparație in
tre Craiova de atunci și cea 
de astăzi. Și nu ne vom re
feri la spectaculoasa dezvol
tare industrială a acestei 
urbe, nici la miile de blocuri 
de locuit care au schimbat ra
dical înfățișarea orașului Vom 
rămîne în domeniul speciali
tății noastre, al sportului, al 

bazelor sportive existente a- 
cum fată de cele de atunci, ca 
și al performanțelor obținute 
în anii construcției socialiste 
de reprezentanții acestui im
portant oraș.

într-o recentă vizită la Cra
iova. împreună cu cîțiva mai 
vechi oameni de sport, între 
care șl Ion Rinderiu, președin
te al C.J.E.F.S. Dolj, Gelu 
Ștefănesou, președinte al 
C.S.M. Craiova (amîndoi dețin 
aceste funcții din anul 1975), 
am încercat să ne amintim oe 
posibilități de a face sport e- 
xistaiu în această localitate în 
primii ani de după Eliberare. 
Iată-le : un singur stadion 
(„Tineretului" de azi), cu tri
bună pe o singură latură, care 
putea găzdui 3500 de specta
tori ; în preajma lui se afla 

un bazin de înot (mai există 
și azi) și două terenuri de te
nis acoperite cu zgură, pe care 
aveau acces numai anumite 
persoane. în toate liceele din 
Craiova existau numai patru 
său de educație fizică și cî- 
teva terenuri în aer liber in
suficient amenajate. Boxul, 
sport mult Îndrăgit în „Bănie", 
se practica tn încăperi total 
neoarespunzătoare acestui soop, 
iar galele se organizau în in
cinta circurilor aflate ocazio
nal în localitate sau în sălile 
de cinematograf...

O dată cu impetuoasa dez
voltare economico-socială a

Mihai TRANCA

(Continuare tn pag. 2—3)

SATU MARE. 25 (prin tele
fon). Pe planșele sălii de scri
mă din localitate a venit rîn- 
dul sabrerilor să evolueze în 
cadrul etapei a Il-a, califica- 
torie pentru intrarea în rîndul 
celor 8 finalișbi desemnați să-și 
dispute, în proba individuală, 
titlurile de campion al țăriii și 
cîștigător al ediției 1989 a Da- 
ciadei.

Etapa a II-a s-a Încheiat cu 
următoarele rezultate : D.
Costache (Steaua) — M. Cruțu 
(Montorul Slobozia) 10—3. M. 
Mustață — I Pop (ambii 
U.C.B.) 10—7, St. Oros (Dina
mo) — FI. Păunescu (Steaua) 
10—S, Al. Chiculiță — M. Flo
ras (ambii Steaua) 10—4 ; 
Cosrtache — Mustață 10—3. 
Chiculiță — Oros 16—5 ; pen
tru loc. 3—4 : Oros — Mustață 
10—8; pentru loc. 1—2 Chicu- 
iiță —Costache 10—8.

Pe baza adițiunii de puncte 
obținute în cele două etape, 
s-au calificat pentru finala do 
opt a campionatului național 

individual sabreril ; Alexan
dru Chiculiță. Vilmoș Szabo, 
Florin Păunescu, Dan Costa- 
che (toți de la Steaua). Ioan 
Pop, Marin Mustață (ambii 
U.C.B.), Ștefan Oros (Dina
mo), Mihai Oriță (Tractorul 
Brașov). De remarcat pe mar
ginea acestui tablou al flna- 
liștilor, că Dan Găiureanu 
(Tractorul Brașov) deși a ocu
pat locul 4 după etapa I. n-a 
reușit si intre tn lupta pen
tru titlu. Lar Mihai Cruțu 
(Montorul Slobozia), deși fina
list tn ambele etape a ratat 
(doar pentru un punct I) intra
rea în primii 8 sabreri ai tării.

Iată rezultatele din disputa 
pentru locurile pe podium î 
Al. Chiculiță — M. Oriță 10—8, 
M. Mustață — Fl. Păunescu 
10—8, V. Szabo — St. Oros 10—5, 
I. Pop — D. Costache 10—8 ; 
Chiculiță — Mustață 10—1,

Doina STANESCU

(Continuare tn pag. 2-3)
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Nu cu mult timp in 
urmă făceam. în coloanele 
ziarului, o mică pledoarie 
pentru „sistemul elvețian*',  
formulă competițională des
tul de controversată, dar 
care cîștigă tot mai mult 
teren. Iată, chiar in aces
te zile, două importante 
concursuri se desfășoară 
după acest sistem. Ne refe
rim la „liga B“ etapa pre- 
finală a campionatului nos
tru national oa și la open- 
ul de la Moscova, unde 128 
de mari maeștri și maeștri 
internaționali luptă pen
tru 8 locuri de calificare în 
Cupa Mondială.

De ce, totuși, noul sistem 
își face loc atît de gneu în 
ansamblul competițiilor ? 
Ne răspunde, cu tîlc. ex- 
campionul mondial Mihail 
Tal, într-unul din suculen
tele sale comentarii : „Sis
temul elvețian este pe 
placul spectatorilor, dar na 
și al... jucătorilor !“ Buta
da se referă la amănuntul 
că în .elvețian" trebuie să 
joci mereu activ, la eîștig, 
altfel ești scos din cursă. 
Un șah spectaculos, intr-a
devăr. însă mult mai difi
cil pentru competitori, une
ori chiar prea riscant.

Nu avem încă mostre de 
joc din turneele menționate 
mai sus, dar putem oferi 
una foarte recentă, de la 
open-ul norvegian dotait cu 
„Cupa Arnold" : Hiii—Mohr 
(Gausdal. 1989) l.d4 
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Consiliul Municipal Bucu
rești pentru Educație Fizi„ 
că și Sport, împreună CU 
Cabinetul municipal pen
tru activitatea ideologică și 
politico-educativă, organi
zează astăzi, 26 mai a.c., 
orele 12, în sala Dalles, în 
cadrul programului de pre
gătire pohtico-ideologică a 
cadrelor de conducere din 
domeniul activității de e- 
ducație fizică și sport din 
Capitală, expunerea-dezba- 
tere :

„Creșterea tot mai puter
nică a rolului conducător al 
partidului în toate sec
toarele de activitate : sar
cinile ce revin mișcării 
sportive bucureștene în lu
mina expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se
cretarul generai al partidu- 

al

APLAUZE PENTRU,

Iubitorii sportului cu mănuși 
și pugiliștii din Europa își în
dreaptă gîndurile în aceste zile 
spre Atena, capitala Greciei, un. 
de luni, la ora 16, pe ringul in
stalat in „Sala păcii șl priete
niei" vor începe întrecerile celei 
de a 28-a ediții a Campionatelor 
continentale. Pentru cele 12 
titluri puse în joc vor lupta 188 
de sportivi din 27 de țări, prin
tre el numărindu-se și reprezen
tanții noștri Petrică Paraschiv 
(semimuscă), Nicolae Aliuță 
(muscă), Adrian Mărcuț (cocoș), 
Daniel Dumitrescu (semiușoară), 
Giani Gogol (ușoară), Francisc 
Vaștag (semimijlocle) șl Rudei 
Obreja (mijlocie mică).

Ultimele apariții publice ale 
boxerilor români care vor parti
cipa la Campionatele Europene 
de la Atena au avut loc, în ca
drul pregătirilor, la Ploiești și 
Călărași, unde membrii lotului 
pregătit de antrenorii Relu Au
ra) șl Emil Popa au susținut me
ciuri cu puglliști de la diverse 
secții de box din țară. Numeroși 
spectatori din cele două orașe 
au înconjurat ringurile pentru a 
urmări îndeosebi evoluția spor
tivilor în care ne investim spe-

ranțele la „europene" și... Aceștia 
au dat cu totii satisfacție, dove
dind o bună pregătire fizică și 
tehnică, obținînd victorii clare, 
unele chiar înainte de limită, 
deși adversarii le-au opus o re
zistență dîrză. In gala de la Plo
iești s.a tranșat lupta 
titularizare la 
între Nicolae
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...gazdele din Ploiești șl Călă
rași care au organizat excelent 
galele susținute de boxerii din 
lotul național în cadrul pregăti, 
rilor pentru Campionatele Eu
ropene. Cu acest prilej am re
marcat frumoasele calități de 
crainic ale arbitrului internațio
nal -Ion Damian, din Călărași. 
Aceasta în ciuda emoțiilor, fi
rești, prilejuite de cel de al 
4-lea meci din... carieră, susținut 
de fiul său Ionuț, în „deschide. 
re“...

...toți pugiliștii care s-au ofe
rit in calitate de sparring-part
ner pentru colegii din lotul na
țional. Un gest generos, făcut de 
oameni curajoși numai din ma. 
rea lor dragoste pentru sportul 
cu mănuși si din dorința fier
binte de a-i ajuta pe purtătorii 
culorilor noastre să obțină re
zultate cit mal bune pe ringul 
„europenelor". Iată cîțiva dintre 
ei: Marian Popa, Marius Arde- 
leanu (Steaua), Florin Dumbra
vă, Florian Hircea, Adrian An. 
ton (Drobeta Tr. Severin), Sorin 
Cîmpeanu (Olimpia București), 
Viorel Neagu (C.S.M. Brăila), Oc
tavian Stoica (Constructorul 
București), Aurel Manole (Me
canică Fină București).

... __r j pentru 
categoria muscă, 

____  ______  Aliuță și Zoltan 
Lunca, Aliuță obținînd o victo
rie convingătoare și, astfel, pri
lejul de a confirma la „europe
ne0. Mare neșansă, însă, pentru 
Marcelică Tudoriu fpană): o
recidivă la o mai veche acci
dentare la mînă l-a eliminat din 
cursa pentru Atena, 
titular care nu 
două meciuri cu 
a fost Francisc 
accidentat, însă 
clor, în timpul 
fotbal jucat cu

28.Dg7 +

Singurul 
a susținut cele 
sparring.partner 
Vaștag, și el 

ușor, la un pi- 
unui meci de... 

_____ „___ ___ colegii din lot. 
Medicul formației, I. Ioniță, ne-a 
spus că Vaștag va fi complet 
refăcut pînă la ora startului. Bo
xerii români vor pleca sîmbă- 
tă la Atena. Le dorim tuturor 
mult succes 1
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De reținut că danezul C. 
Hoi, unul din laureeiții 
turneului, este și posesorul 
unui „Premiu de frumuse
țe" la ultima ediție a O- 
Iimpdadel de șah, Salonic 
1988. Relativ la partidă, 
punem cititorului două în
trebări : I) De ce albul, 
după a 10-a mutare, nu în
cearcă ll.C:d4? II) 
poate juca, d!in poziția 
gramei, direct 21.T:h6?

Vom da răspunsurile 
rubrica viitoare și tot 
tunci vom reveni la 
dinii lud V. Nestorescu, 
la campionatul național de 
compoziție șahistă.
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R. D. GERMANĂ - ROMÂNIA 7-4, LA JUNIORI

5
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i

Tradiționala confruntare bila
terală dintre reprezentativele de 
juniori ale României și R.D. Ger
mane, care se dispută in fiecare 
an, a avut loc, recent, la Berlin, 
gazdele obținînd victoria cu 7—4, 
revanșîndu-se astfel după în- 
frîngerea suferită la întîlnirea 
precedentă. „Rezultatul putea fi 
mai strîns — ne-a declarat

Gheorghe Ene, antrenorul lotu
lui de juniori — dacă Ia cate
goria cocoș lui Viorel Bucioacă 
nu i.ar fi fost refuzată decizia 
pe care ar fi meritat-o din plin 
in fața lui R. Schubert. Puncte
le formației noastre au fost rea
lizate de Nicolae Dima, Victor 
Bușteanu, Iulian Clobanu și 
„greul" Vasile Adumltroaie.

Rubrică realizată de
Petre HENJ

I. DRAGOMIR, C. TIȚOIU, 
FL. LIVĂDARU, DIN NOU 

IN RING !
La București, in. organizarea 

Comisiei Municipale de box. sînt 
In plină desfășurare cursurile 
școlii de arbitri. Fapt îmbucură, 
tor, în această serie de 40 de 
cursanți se află mulți foști bo
xeri fruntași, printre care Ilie 
Dragomir, Constantin Tițoiu, 
Florian Livadaru, Florian Tîr- 
comnlcu, Mircea Simon, Ion Vla
dimir. Sperăm că revenirea lor 
in ring, de data aceasta in ca
litate de arbitri, să fie apreciată 
și aplaudată ca și activitatea lor 
sportivă. (D. Daniel).

TINERET, ETAPA A 20-a

LA ÎNCHEIEREA CAMPIONATULUI FEMININ
(Urmare din pag. 0 tunci 
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în echipă, inclusiv în cea re
prezentativă. Carmen Costa, 
nașiu și Delia Dragoste devin 
pe zi ce trece tot mai . utile, 
în timp ce Maria ->
Margareta Veres 
mai multă vreme, 
de umbră nedorit s 
ficat.

Voința C.S.Ș. 2 
luptat mult pentru a 
pe cea mai înaltă treaptă

bune cunoscătoare ale joculuiț 
cu o îndemînare remarcabilă în 
minuirea mingii și care, prin 
aplicarea aproape permanentă a 
apărării agresive, și-au asigu
rat succesul în multe partide. 
Gabriela Kiss și Aurora Dragoș 
au dus greul luptei sub pa
nouri. Ele, datorită unei bune 
mînuiri a mingii (în special 
Kiss) au recuperat și fructifi
cat numeroase baloane, 
turi de acestea, mai i 
Daniela Moroșan, cu o 
corespunzătoare, poate 
mult eficacitatea echipei, 
cătoarele de cîmp" sînt 
de oprit. Ele 
nuu, se apără foarte bine 
tot terenul, iar atunci 
intră în posesia mingii 
extrem de periculoase, 
eficace, Paula Misăilă, 
Enyedi, Ildlko Manasses, 
na Morar sînt sportive pe care 
oricare antrenor și le-ar dori

i Vigh șl 
se află, de 
într-un con 
și... nejusti-

București a 
ajunge 

. ____ . 1 a
podiumului. Ea dispune de nu
meroase sportive cu talie, dar 
acest lucru s-a dovedit insufi
cient pentru victoria finală. 
Ștefania Borș, Roxana Ștefan, 
Luminița Ciocan, Rodica T“- 
gănaru, mai tinerele 
Cocîrlan și Svetlana 
s-au zbătut pentru 
dar cu o singură conducătoare 
de joc competitivă — Elena 
Caloianu — nu au putut mai 
mult. Rămîne ca antrenorii 
Marian Strugaru și Rodica 
Ungurean u să rezolve această 
problemă devenită acută și a-

Ală- 
tînăra 

talie 
ridica 

. „Ju- 
greu 

aleargă conti- 
pe 

cînd 
sînt 
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Tunde 
Simo-
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Simion 
victorie.

MASCULIN, seria II I.M.U. 
Bacău — Arctic Găești 24—31, 
Moldosln Vaslui — Celuloza 
Brăila 37—25, Hidrotehnica Con
stanța — A.S.A. Buzău 27—19. 
Mecon Iași — C.S.M. Sf. Gheor
ghe 34—29, Relonul Săvinești — 
Steaua n Mecos 24—15. Calcula-. 
torul I.I.R.U.C. — Teleajen Pra. 
hova C.S.U. Ploiești 22—22 ; pe 
primele locuri: 1. HIDROTEHNI
CA CONSTANȚA 47 p (+80), * 
Arctic Găești 
I.M.U. Bacău 43 
tlmele locuri: 
I.I.R.U.C. 37 p 
Sf. Gheorghe 37 
luloza Brăila 35 
Il-a : Metalul __________
C.S.M. Reșița 32—31, Metalul Lu
goj — Tehnoutilaj Odorhel 
37—33, Independența Carpați Mîr. 
șa — Minaur II Cavnic 32—25 
Strungul Arad — Unio Satu Ma
re 38—20. Autoturisme Timișoa
ra — Metalul Bistrița 18—20. Me- 
eaniea Oradea — Constructorul 
Arad 20—20: pe primele locuri :
1. STRUNGUL ARAD 51 p (+112).
2. Metalul Hunedoara 41 p (—32).
3. Metalul Lugoj “ ' “
ultimele locuri: 
Timișoara 37 p 
structorul Arad 
C.S.M. Reșița 36

FEMININ, seria I : Filatura
Focșani — Precizia Vaslui 24—22, 
Carpatex C.S.U. Brașov — I.T. 
București 30—23. Textila Buhuși 
— Otelul Galați 30—24. C.S.M. Sf.

Gheorghe — Relonul Săvinești 
22-—26, Olimpia Slobozia — Spor, 
tul Muncitoresc Caracal 26—16, 
Cetatea Tg. Neamț — Metalul O- 
limpia Plopeni 19—12; pe prime
le locuri: 1. RELONUL SAVI- 
NEȘTI 55 p 
Buhuși 44 p 
Gheorghe 43 
mele locuri: 
Plopeni 35 p .
C.S.U. Brașov 34 p (—61),’ 
Sportul Muncitoresc Caracal __ 
p (—73); Seria a II.a: Construc
torul Baia Mare — C.S.M. Inde
pendența Sibiu 29—20. C.S.M.
Bistrița — Electromotor Timișoa
ra 31—26, Industria Linii Timi
șoara — „U“ Farmec Cluj-Na-
poea 28—24, Voința Odorhet — 
A.E.M. Timișoara 27—18. Textila 
Sebeș — Industria Ușoară O- 
radea 25—13. Voința Rm. Vilcea 
— C.F.R. Craiova 29—25; pe pri
mele locuri: 1. C.F.R. CRAIOVA 
50 p (+57), 2. C.S.M. Indepen
dența Sibiu 45 p (+61), 3. C.S.M. 
Bistrița 43 p (+23) ...pe ultime
le locuri : 10. A.E.M. Timișoara 
36 p (—23), 11. Electromotor Ti
mișoara 35 p (—53), 12. industria 
Ușoară Oradea 34 p (—83).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de corespondenții: C. Cre- 
țu, Șt. Crețu, O. Berbecaru, M. 
Verzescu, C. Olaru, I. Vlad, C. 
Popa, M. Florea, Fi. Filioreanu, 
V. Sabou, Fl. Jecheanu, I. Toma, 
C. Gruia, A. Piaioga, I. Vleru, 
Ion lonescu, V. Pelenghian.

= __ __ . - . ..................§

2.
44 p (+44), 3.
p (+5) ... pe ul- 
10. Calculatorul 

(—15). 11. I.M.P.
p (—17). 12. Ce- 

p (—89): Seria a 
Hunedoara —

. RELONUL SAVI- 
(+108), 2. Textila 
(+60), 3. C.S.M. Sf. 
p (+57) ... pe ulti- 

10. Metalul Olimpia 
(—33). 11. Carpatex 

12.
34

TURNEUL PENTRU LOCURILE 7-12

lui, la Plenara C.C. 
P.C.R. din aprilie a.c.“

în cadrul activității, con
dusă de lectori ai Cabine
tului municipal, vor lua 
cuvîntul conducători și 
propagandiști ai unor uni
tăți sportive din Municipiul 
București.

41 p (—36) ... pe 
10. Autoturisme 
(—6), 11. Con-
37 p (+1), 12.
P (-24).

în Sala Sporturilor din A- 
rad continuă ultimul turneu 
(locurile 7—12) din cadrul Cam. 
pionatului Național de baschet 
feminin. întrecerea are meni
rea de a stabili echipele care 
în ediția viitoare a întrecerii 
vor evolua în eșalonul secund.

MOBILA C.S.S. SATU MARE 
— COMERȚUL TG. MUREȘ 
72—90 (37—40). Tîrgmuneșen- 
cele au realizat o spectacu
loasă victorie. începutul a fost 
echilibrat și după 25 de mi
nute era greu de indicat cîș- 
tigătoarea. Pînă la urmă, 
sportivele de la Comerțul s-au 
impus clar. Marcatoare : Ia-

kabfy 20, Podraczki 18, Șan- 
dor 13. M. Nagy 13, Dumitra- 
che 10, Bod 8, Sînchevici 5, 
Ilieș 3 pentru învingătoare, 
respectiv Moldovan 8, Szocs 
32, Szeneș 10, Chindriș 10, Toth 
6, Lepedus 6.

RAPID C.S.S. 5 BUCUREȘTI 
— POLITEHNICA SPORTUL 
STUDENȚESC 79—72 (41—35).
Meci strîns. căști gat de fero
viare. Au înscris î Popa 20, 
Hiițan 7, Biduianu 13, Cristescu 
23, Marina 16, respectiv Mitroi 
26, Zidaru 7, Petre 8, Făgă- 
rășanu 7 și Moldoveanu 24.

CONSTRUCTORUL C.S.Ș. A- 
RAD — CONPREF C.S.S. 1 
CONSTANȚA 68—56 (32—24).

I

BASCHET. UN COMPLETAREA reuniunii 
de sîmbătă a „Cupei Mine-Energie" a avut 
loc șl un meci între echipa asociației or
ganizatoare și o formație acătuită din foști 
membri ai lotului național, printre care 
Andrei Folbert, Mihai Nedef, Grigore Cos- 
tescu, Horațiu Giurgiu, Pavel Visner, Flo
rin Dudescu. Realizind faze de mare spec
tacol, de mare finețe și eficiență, înscriind 
citeva coșuri de la linia de centru, maes
trul emerit al sportului Andrei Folbert a 
amintit, celor mal vîrstnlci, de anii clnd 
apariția acestui mare talent al baschetului 
românesc culegea ropote de aplauze la sce
nă deschisă. Amatorilor de a-i revedea pe 
Folbert șl pe ceilalți componenți ai echi
pelor C.C.A. (acum steaua) și Dinamo de 
acum două-trei decenii le precizăm că sim- 
bătă, de la ora 16, va avea loc (în cadrul 
ultimei reuniuni a „Cupei Mine-Energie") 
meciul dintre foștii rivali la titlul de cam
pioni ai țării. Nu vor lipsi : Andrei Fol
bert, Mihai Nedef, Emil Niculescu, Mihal 
Dimancea, Nicolae Pirsu, Radu Diaconeseu, 
Horatiu Giurgiu, Pavel Visner, Florin Du
descu, Dan Georgescu ș.a. Gazdă, terenul 
de la „Drept". (D. ST.)

LUPTE CA DE OBICEI, Sala sporturi
lor din Focșani a fost o gazdă perfectă 
pentru o competiție internațională, dele
gațiile participante la turneul de juniori 
al României avlnd numai cuvinte de laudă 
la adresa organizării, a condițiilor de dis
putare a Întrecerii. Felicitări federației de 
specialitate (Victor Dollpschl »-• dovedit 
eu această ocazie nu numai un competent

antrenor, cum îl știam, ci șl un bun coor
donator al multiplelor activități pe care le 
presupune o asemenea întrecere), C.J.E.F.S. 
Vrancea, ca și priceputului gospodar care 
este Mircea Onea, directorul sălii focșe- 
nene • CU AT1T MAI REGRETABILA 
apare neprezentarea la concurs a șase din 
cei opt arbitri internaționali români dele
gați 1 Ion lonescu. Ion Cernea, Gheorghe 
Berceanu, Ion Crăciun, Constantin Bușoiu 
și Constantin Alexandru au considerat că 
este mai bine să rămînă acasă, obllgînd 
organizatorii la tot solul de artificii pen
tru a putea asigura arbitraje corespunză
toare. Vorba cuiva, dacă ar fi fost la mij
loc o competiție internațională desfășurată 
In străinătate, la fel ar fi procedat ? " 
Îndoim... Șl, totodată, nădăjduim că nu 
va repeta istoria și săptămîna aceasta. 
„Internaționalele" de lupte libere de 
Tirgu Jiu. (S. A.)

Ne 
se 
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1»

s-a
cu

RUGBY DEȘI la Valencia sînt, ni 
spus, 22 de cluburi de rugby, stadion 
buturi este unul singur, pe care echipa 
noastră l-a putut vedea doar cu o oră 
Înaintea partidei. Unde s-a antrenat ea 7 
Pe un teren de fotbal, pe altul de rugby — 
acesta din urmă afllndu-se Insă lntr-o altă 
localitate... • DACĂ la sosire ne întîmpi- 
nase o vreme excelentă pentru... plajă 
(marele oraș fiind, se știe, port la Medi- 
terană), la ora partidei Spania — România 
timpul a devenit Meal pentru joc. Au că
zut ehiar picături de ploaie 1 • TEMPE
RAMENTALII spectatori iberici și-au încu
rajat non stop formația. Dar șl așa, chiar

dacă erau o mină de oameni „contra" cinci 
mii, membrii echipajului TAROM s-au fă
cut auziți permanent cînd scandau nu
mele țării (ne-am putut convinge de aceas
ta șl după meci, în fața televizorului, ur
mărind înregistrarea întîlniril). Aproape că 
nu mal aveau voce la încheierea jocului, 
însă nu mai conta. Vorba vicepreședintelui 
F.R.R., ing. Aurel Bojlnescu : „Totul e 
bine cînd se termină cu bine...". (G. R.).

TENIS DE MASA DUPĂ o lungă peri
oadă, sala Floreasca revine în circuitul te
nisului de masă, iar prin strădaniile de
puse de Adriana Radu și colectivul pe ca- 
re-1 conduce totul a fost la înălțime • DE 
ALTFEL, la reușita acestor „Internaționale" 
și-au adus contribuția mulți pasionați al 
tenisului de masă, printre aceștia aflîn- 
du-se Nicolae Togan Otto și Eduard Holz- 
mann, Viorel Pâunescu, Radu Popescu ș.a.
• O NOTA BUNA pentru majoritatea clu
burilor șl asociațiilor sportive din Capitală 
ș! din țară care au organizat excursii pen
tru ca tinerii lor jucători să poată vedea 
„lecția deschisă" a multora din performe
rii continentului. Și au avut ce învăța.
• MEMBRU in Biroul federal, bun cunos
cător al sportului — nu numai al tenisu
lui de 
bună 
reunit__ ______ „ ___ ,_____ ___ __ ______
ci șl... spectatori de valoare". într-adevăr, 
in tribune s-au aflat foste glorii ale teni
sului de masă românesc — Geta Pitică, 
Maria Alexandru Nicolae Aneelescu s.a. — 
precum și mai tinerii lor urmași — Maria 
Alboiu, Otilia Bădescu, Emilia Ciosu, Maria 
Bogoslov etc. — toți reuniți ca lntr-o 
„strlnsă și unită familie" • CEL mai mic 
dublu l-au alcătuit Antonela Mânae șl 
Andrei FHlmon. Cel doi s-au remarcat 
printr-o frumoasă evoluție, ti așteptăm să 
crească... (FM. F.)

masă —, Radu Enescu remarca pe 
dreptate : „Actualele întreceri au 
nu numai competitori de valoare,

i
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FINALELE DACIADEI
(Urmare din pag. 1)

Szabo — Pop 10—7 ; pentru 
ioc. 3—4 : Pop — Mustață 
10—6 ; pentru loc. 1—2 : Chi- 
culiță — Szabo 10—8. A fost, 
se poate spune, un „galop de 
sănătate" pentru sabrerul clu
bului Steaua, Al. Chicuiiță, 
care a terminat pe primul Ioc 
în toate disputele de pînă a- 
cum. învingător fără dubii, el 
a intîînit o rezistență mai 
mare doar în ultimele asal
turi ale finalelor de aici, din 
partea colegilor săi de club, 
Costache și, respectiv. Szabo 
(10—8). Am dori, însă, ca pri
mul nostru sabrer să-șî dove
dească valoarea pe planșele
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I.D.M.S. Bl
bMcul Interes 
prin transfer 

lor care au banii depuși la C.E.C. 
astfel :

Autoturisme OLTCIT — pînă la d 
Autoturisme DACIA 1416 Sport — 

1987.
înscrierile se efectuează la Corni 

Valea Cascadelor nr. 24. sectorul 6 B 
Autoturismele DACIA 5Oo se vlnd 

nele auto București si Timișoara r 
depuși la C.E.C. in cont pentru aut' 
decembrie 1928.

ANUNȚ
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ilor Adria- 
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nimeni. Ea cere doar o anumi
tă abilitate, pe care ți-o asi
guri destul de repede, după 
două, trei partide. Cu tenisul 
are comun doar sistemul de 
punctaj".

Am avut prilejul să urmă
rim, paralel cu „miuțele" de 
fotbal, organizate pe ateliere, 
și aceste meciuri de tenis... 
fără rachetă. Mult haz, mare 
animație, ceva stingăcie la în
ceput. Dar, in cazul unora, 
mai experimentați, un joc deo
sebit de antrenant, chiar pa
sionant !

Și uite-așa, aproape fiecare 
zi din săptămînă este puncta
tă, după orele de muncă, de 
altele, acolo, pe baza sportivă 
a navaliștilor din Brăila — 
creația lor. Oamenii vin, după 
ieșirea din schimb, iși iau in 
primire echipamentul (o ma
gazie specială le stă la dispo
ziție) și timp de o oră.două, 
după disponibilități, fac miș
care in aer liber, practică 
sportul. Lăcătuși, strungari, 
mecanici, electricieni, tubula- 
tori, tehnicieni, ingineri vin 
cu toții, sint din nou împreu
nă, se destină după orele de 
producție. Atmosfera este în
totdeauna veselă, plăcută, ca 
intre tovarăși de muncă, în
tre prieteni.

Este o inițiativă pe care am 
considerat util de a o releva, 
pentru ca, eventual, să o pre. 
ia și alții, alte colective care 
dispun de condiții similare. 
Totul e să începi, să iei star
tul. Cine încearcă ? Cine ur
mează exemplul navaliștilor 
brăileni ?

Tiberiu STAMA

336 DE CONCURENȚI 
LA LUIINEUL FINAL DE JUDO 

PENIR.U COPII
Azi și mîine. la Bușteni va 

avea loc turneul final al Con
cursului Republican de judo 
pentru copii mari (11—12 ani) 
și mici (9—10 ani). Iși vor dis
puta intîietatea nu mai puțin 
de 336 de micuți judoka, cali
ficați după întrecerile etapei 
de zonă la care au participat 
6300 de coneurenți. Cei mai 
mulți finaliș i sint de la Pio
nierul Galați. ICEMENERG 
Voinicelul București. C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc, T.C.I. Oradea, 
Pionierul Timișoara, C.S.Ș. 
Unirea Iași, C.S.U. Siibiu ș.a. 
In total sint reprezentate 102 
secții din aproape toate jude
țele.

IEste ceea ce reține ca prin
cipal din prestația fotbaliștilor 
noștri și cronicarul de fotbal 

IEnric Baneres, al cotidianului 
„La vanguardia" care apare la 
Barcelona: „Los marcajes blan- 

Idos del conjunto romano y su 
falta de ambicidn decidieron 
pronto el encuentro" (n.n. mar- 

Icajul blind al echipei române, 
ca și absenta ambiției au decis 
prompt întîlnirea).

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

Implicațiile ta teren, la de
taliu. ale unei asemenea lacu
ne evidente pentru specialiști, 
se cunosc: lipsit de baloane 
utilizabile (la picior sau pe po
ziții viitoare, nu prins între doi 
milanezi, cum adesea s-au pe
trecut lucrurile), Lăcătuș, ur
măritorul lui Van Basten în 
clasamentul golgeterilor ai 
C.C.E., nu și-a putut face 
jocul obișnuit, iar Pițurcă, ce
lălalt vîrf de atac, s-a simțit 
și mai izolat în zone atent 
controlate de Costacurta (la 
marcaj strict) și franco Bare- 
si (ih supraveghere).

Iar cauzele acestei regretabile 
stări de lucruri, întrucît s-au 
petrecut pe „linia de sosire", 
în fața unui stadion reputat 
aproape plin și a milioanelor 
de telespectatori, sînt, desigur, 
mai multe. Oprindu-se la una 
de fond, cu prilejul conferinței 
de presă, care a avut loc după 
meci, la stadion, antrenorul 
Anghel Iordănescu explica pres
tația sub așteptări a echipei sale 
prin gradul avansat de obosea, 
lă, acumulată în ultimul timp; 
înțelegînd prin acest termen 
perioada 12 aprilie — 24 mai, 
cînd cei mai mulți dintre com- 
ponenții formației noastre cam
pioane au susținut un mare 
număr de meciuri, uneori du
minică — miercuri — duminică, 
solicitante în planul fizico- 
psihic.

O uzură care, adăugată la cel 
patru ani neîntrerupți de par

ticipare, cu un foarte bun ran
dament, pe absolut toate fron
turile (campionat, cupă. C.C.E., 
echipă națională, cu jocurile ei 
oficiale și de pregătire) explică 
și absența ambiției de care 
vorbea și confratele spaniol. 
Pentru că, oricum, nimeni nu 
poate pretinde că. o dată ajunși 
la un pas de trofeul pus în 
joc, fotbaliștii Stelei nu și l-ar 
fi dorit.

Joi seara, pe aeroportul din 
Barcelona, suporterii lui A.C, 
Milan, așteptînd și ei să-și ia 
zborul spre casă, l-au reperat 
pe fotbaliștii Stelei și i-au aplau
dat cu sinceritate și căldură. 
Le recunoșteau, poate, în felul 
acesta o valoare incontestabilă 
și le reaminteau, în același 
timp, că, nu peste multă vre
me, în toamnă, ei se vor pre
zenta în onoranta postură de 
protagoniști la startul unei noi 
ediții a Cupei Campionilor Eu
ropeni.

Nu-i tîrziu ea, tacă de pe 
acum, în paralel cu o pregătire 
temeinică, conștiincioasă, cam
pioana României, ea în special, 
dar și celelalte divizionare A 
să beneficieze și de un pro
gram competițional judicios în
tocmit, care să înlesnească o 
mai eficientă recuperare după 
efort.

Și că astfel stau lucrurile 
în materie de dozare a efortu
lui ne-o demonstrează A.C. Mi
lan. care. în scopul de a-și a- 
tinge țelul, cucerirea invidiatu
lui trofeu, ediția 1988-89, a re
nunțat încă din octombrie a- 
nul trecut, cînd s-a dat startul 
în competiție, la titlul de cam
pioană pe care îl deținea. Este 
prea dur campionatul italian, 
se destăinuia antrenorul Arrigo 
Sacchi, pentru a lupta, ta ace
lași timp, pe două importan
te fronturi „ar fi ca și în ca
zul vînătorului lacom și ne
experimentat, care aleargă după 
doi iepuri", a adăugat el.

In cel de al doilea meci dintre selecționatele de juniori *92

ROMANIA — BULGARIA 1-1 (1-1)
CARACAL, 25 (prin telefon). 

Pe cochetul stadion „Parc" 
din localitate, în prezența a 
circa 8 000 de spectatori, s-a 
disputat partida revanșă din
tre selecționatele de juniori 
’92 ale României și Bulgariei, 
aceasta fiind prima întîlnire 
inter-țări găzduită de orașul 
Caracal. Și exact ca ta primul 
med (cel de la Alexandria. 
2—3), foarte tinerii noștri ju. 
cători (15 ani) au reușit să 
deschidă scorul (în min. 18), 
în urma unei faze cursive, 
centrarea lui Zadea fiind 
reluată foarte frumos, eu 
capul, din mijlocul careului, 
de PAPA. Cinci minute mai 
tîrziu, în urma unui joc bun al 
echipei noastre, Zadea s-a aflat 
la un pas de 2—0, dar a irosit 
prea ușor centrarea fundașului 
Luca și, ca în atîtea alte situa- 
ții de pe terenurile de fotbal, 
ta loc ca jucătorii noștri să 
intre la pauză cu un scor fa
vorabil — și pe deplin meritat 
— în min. 34 el au primit gol 
foarte ușor, la o greșeală copi
lărească a lui Nemțanu, spe
culată prompt de masivul virf 
de atac al oaspeților. JABOV. 
cel care înscrisese de două ori 
și la Alexandria.

După pauză, dominare in
sistentă a echipei noastre. în 
marea majoritate a timpului

jocul desfășurindu-se ta jumă
tatea de teren adversă. Dar 
imprecizia atacantilor seles- 
ționatei noastre (pe de o parte) 
și agresivitatea apărării oaspe
ților. îndeosebi a fundașului 
central V. Petrov (pe de altă 
parte), au făcut ca tabela de 
marcaj să nu se mai modifice, 
deși în min. 78 fundașul Stoică, 
singur în careu. tn poziție 
ideală, a șutat foarte aproape 
de stîlpul din dreapta al porții 
Iui Popov, Și astfel. partida 
s-a încheiat la egalitate, deși 
selecționata noastră — după 
aspectul general al jocului — 
merita să cîștige.

Arbitrul I. Danciu a condus 
următoarele formații :

ROMANIA : Berta — STOI
CA, Nemțanu. Manea. LUCA 
(min. 17 Ciucă) — Moldovan. 
PAPA, Vel cea (min. 71 Pliscă), 
Bădăluță — ZADEA (min. 65 
Axinia). Olariu (min. 46 Po
pescu).

BULGARIA: Popov — Stoev. 
ZDRAVKOV. V. Petrov, Ilkov 
— Ioncev. ASENOV (min. 79 
Raîoev). ALEXEEV, R. Ivanov 
(min. 73 Zafirov) — JABOV. 
Vucikov.

Laurențiu DUMITRESCU

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI

DE DUMINICĂ A DIVIZIEI B

•unde se vor juca
1 ALE „CUPEI

După cum se știe, joi 8 iu
nie, de la ora 17, sînt pro- 

Igramate (pe terenuri neutre) 
partidele din cadrul optimilor 
de finală ale „Cupei Romă-

„OPTIMILE" DE FINALĂ
ROMÂNIEI"
niei", competiție ce se desfă. 
șoară sub egida Daciadei. Iată 
localitățile unde se vor desfă
șura cele 8 întîlniri :

I
I
I

Drobeta Tr. Severin : C.F.R. Timișoara
Sf. Gheorghe : Electromureș Tg. Mureș
Brașov :
Brăila :
Pitești :
Cimpina : 
Slobozia :
Cluj-Napoca :

F.C. Inter Sibiu 
Gloria Buzău 
F.C.M. Brașov 
Flacăra Moreni 
Unirea Slobozia 
Armătura Zalău

— Rapid București
— S.C. Bacău
— Dinamo București
— F.C. Farul
— Steaua
.— Victoria București
— F.C. Bihor
— Gloria Bistrița

SERIA I î Gloria Buzău — Po
iana Cimpina : G. Roșea (Bistri
ța) C.S. Botoșani — Petrolul 
Ploiești : C. Corocan (Reșița), 
C.S.M. Suceava — C.F.R. Pașcani: 
M. Popescu (Craiova). Aripile 
Victoria Bacău — F.C.M. Progre
sul Brăila : A. Crăeiun (Bucu
rești). A.S.A. Explorări Cîmpu- 
lung — Unirea Focșani : M. îlieș 
(Odorhei), Șiretul Pașcani — 
Metalul Plopeni : D. Busuioc 
(Craiova) prahova C.S.U. 
Ploiești — F.E.P.A ’74 Bîr- 
lad : N. Țenea (Drobeta Tr. 
Severin). Ceahlăul P. Neamț — 
F.C.M. Delta Dinamo Tulcea : V. 
Busuioceanu (Roi. Vîlcea), Poli
tehnica Iași — Steaua MlzU : V. 
Mihăilă (Sibiu).

SERIA A n-a : C.S. Tirgoviște 
— Metalul Mangalia (nu se 
dispută, eehina din Mangalia fi
ind suspendată), Sportul „30 De
cembrie" — Electroputere Craio
va : I. Moraru (Cimpina). Elec
tromureș Tg. Mures — Dacia Pi

SECVENȚE DIN NOUA ISTORIE SPORTIVĂ
(Urmare din pag 1)
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» etape au 
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întregii țări in anii socialis- 
mului, in mod deosebit ta pe
rioada care a urmat Congre
sului al IX-lea, cînd și activi
tății sportive i s-a aoordait o 
atenție deosebită, baza ei ma
terială s-a îmbunătățit sub
stanțial, aceasta favorizînd și 
obținerea unor autenitiice per
formanțe interne și interna
ționale. A fost construit sta
dionul central, o bază sporti
vă modernă cu 32 000 de locuri 
și toarte anexele necesare ; în 
aceeași zonă a municipiului 
s-a înălțat o frumoasă sală 
polivalentă (cea veche fiind 
folosită acum numai pentru 
antrenamente) ca și un com
plex modern de pregătire, re
facere șl recuperare, cantină 
etc ; un complex sportiv al 
A.S. Constructorul T.A.G.I., un 
altul, asemănător, al A.S. Con
structorul „Șoimii" ț ta zona 
Parcului Poporului s-a amena
jat complexul sportiv al 
I.L.I.F., compus din sală, te

renuri de tenis și de handbal, 
un teren de fotbal cu tribune 
pentru 12.000 de spectatori, 
complexul sportiv al clubului 
Electroputere, stadionul A.S.A. 
Craiova (cu terenuri de fot
bal, tenis și baschet) ; la Li
ceul „Nicolae Bălcescu" s-a 
construit un bazin acoperit (cu 
încălzire), în localitate exiș
ti nd acum 24 de săli de sport 
ale diferitelor unirtăți școlare 
(fată de 4 cîte existau ta 
trecut).

Cinci dintre sporturile prac
ticate în Craiova (atletism, 
fotbal, volei, tenis de masă și 
scrimă) sînt încadrate în rîn- 
drul ramurilor sportive de 
înaltă performanță. iar altele 
11 sînt trecute printre cele 
prioritare. In sport activează 
108 antrenori și tehnicieni, 
dintre care un număr de 64 
lucrează tn cluburile sportive 
școlare.

Firește. în condițiile îmbu
nătățirii permanente a bazei 
materiale nu puteau să nu a-

pară și rezultate de excepție. 
Tineri talentați, depistați și 
pregătiți la Craiova, au reu
șit apoi să realizeze perfor
manțe de nivel mondial, așa 
cum au fost Gheorghe Ber- 
eeanu, Argentina Menis, Vir
ginia Bond, Marian Rizan etc. 
La Jocurile Olimpice de la 
Los Angeles, atletele craio- 
vene au urcat de trei ori pe 
podiumul de premiere : _ Ani- 
șoara Cușmir (aur), Mihaela 
Loghîn (argint) și Cristieana 
Cojocaru (bronz). Medaliile 
obținute de sportivii craioveni 
din anul 1965 și pînă in pre
zent, numai la marile compe
tiții internaționale (J.O., 
C.M., C.E., J.M.U.. Concursul 
Prietenia șl Campionatele Bal
canice), depășesc cifra de 200. 
Echipa de fotbal Universitatea 
a cucerit de trei ori titlul de 
campioană a tării, cîștigînd de 
patru ori „Cupa României", 
iar In anul 1983 fotbaliștii cra
ioveni au reușit să se califice 
ta semifinala „Cupei U.E.F.A.". 
Și enumerarea performanțe
lor realizate de sportivii cra
ioveni ar putea continua...

La aceste succese s-a ajuns

și ea urmare a bunei organi
zări a aotivității sportive de 
performanță, bazaită pe exis
tența unui sistem competițio
nal local permanent, ca ur
mare a îmbunătățirii selecției 
și a conținutului procesului in- 
structiv-educativ, a bunei co
laborări cu toți factorii cu a- 
tribuțil.

In încheiere, vom consemna 
opinia președintelui C.J.E.F.S., 
Ion Rinderiu în legătură cu 
situația fotbalului craiovean : 
„Am traversat, ta acest an 
competițional, o perioadă pu
țin mai dificilă. Dar Craiova a 
fost, este și va rămîne, totuși, 
Craiova ta fotbal. Avem o or
ganizare foarte bună, dispu
nem de elemente tinere foarte 
talentate, sportivi crescuți aici, 
la noi și avem jucători se
lecționați ta toate loturile na
ționale. Ded, putem privi cu 
optimism spre viitor".

[ Zâzfzai 1980 .
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• Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi, vineri. 26 mal. va avea 
loc tn București In sala clubu
lui din str. Doamnei nr. 2, tnce- 
pînd de la ora ÎS,50.

• Nu uitat! 1 Au mai rămas 
doar doua ZILE otnă la avan
tajoasa TRAGERE MULTIPLA 
LOTO de duminică. 38 mal (deci, 
mîine sîmbătă. este ULTIMA ZI 
pentru procurarea de bilete eu 
numerele favorite 1). precum și 
ptnă la termenul limită de de- 
nu nere a buletinelor la intere
santul concurs PRONOSPORT al 
săntămtntt. Consemnăm din nou, 
mal' Jos partidele Înscrise ta 
concursul respectiv : 1. A.S.A. —

F.C. Argeș ; 2. Farul — Victoria; 
2. F.C. Olt — „U“ Clul-Napoca ; 
4. Flacăra Moreni — Univ. Cra
iova ; 5. Ascoll — Atalanta : 8. 
Cesena — Verona : 7. Como — 
Milan : 8. Lecce — Bologna : 9. 
Inter — Napoli : 18. Juventus — 
Fiorentina ; 11. Pisa — Torino ; 
12. Roma — Lazio. 13. Sampdo- 
rta — Pescara

• în aceste ultime zile ale lu
nii lui Florar mai există Încă 
posibilitatea de a vă încerca 
șansele la emisiunea specială li
mitată de LOZ In PT.TC intitu
lată LOZUL PRIMĂVERII care 
•e distinge. Intre altele. prin 
dșMgurUe suplimentare atribuite.

inclusiv AUTOTURISME si TE
LEVIZOARE COLOR.

CÂȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 19 mai : cat. 1 : 2 variante 
25% a 58.000 lei : cat. 2 ; 3 va
riante 100% a 11.826 lei și 18 va
riante 25% a 2.956 lei ; cat. 8 î 
17.75 variante a 4.164 lei • cat. 
4 : 63,75 variante a 1.159 lei ; cat. 
8 : 173.25 variante a 427 lei ; cat. 
81 327 variante a 226 Iei ■ cat. 
X : t.804.75 variante a 108 lei. 
Report la categoria 1 : 23.184 lei. 
CIstisurile In valoare de 58.000 
lei. de la categoria 1. au revenit 
participantilor lancu Daniel din 
Giurgiu ?i Pop Maria din Vlșeu 
de Jos. județul Maramureș.

testl : T. Chelu (Giurgiu). Mine
rul Motru — I.C.I.M. Brașov S 
I. Chelaru (Bacău). Metalul Mija
— Dunărea Călărași : I, Cristea 
(București). Gaz Metan Mediaș
— F.C.M. Caracal : I. Popa (Ti
mișoara). Jiul — Chimia Hm- 
Vîlcea : I. Coț (Ploiești). A.S. 
Drobeta Tr. Severin — Metalur
gistul Slatina : I. Șchiopu (Foc
șani). Tractorul Brașov — Glo
ria Pandurii Tg. Jiu : I. Toma 
(P. Neamț).

SERIA A IlI-a : A.S. Paroșenț- 
Vulcan — U.T. Arad : N.. Di- 
nescu (Rm. Vîlcea). Armatura 
Zalău — Metalul Bocșa : I. Dc- 
culescu (Călărași). F.C. Maramu
reș — C.S.M. Reșița : P. Buhaiau 
(Gh. Gheorghiu Dej). Minerul 
Cavnic — Unirea Alba Iulia : 
Gh. Vodă (P. Neamț). A.S.A. 
Progresul Timișoara — Chimica 
Tîrnăvenl : Gh. Dumitrașcu
(Constanța). Gloria Reșița — A- 
vîntul Reghin : V. Dobrescu 
(București) Olimpia Satu Mare

— C.F.R. Timișoara : I. Ursache 
(Bacău) Strungul Arad — Glo
ria Bistrița : N. Milea (Bucu
rești). Dacia Mecanica Orăstle — 
Politehnica Timișoara : M. Nicu- 
lescu (București).

Toate partidele vor începe » 
ora 11.

Selecții la Centrul 
Olimpic Viitorul Buzău

Centrul Olimpic de fot
bal Viitorul Buzău organi
zează selecții după următo
rul program :
• marți 30 mai pentru 

copil năsouți după 1 august 
1974 ;

* miercuri 31 mai ^pen- 
tru copii născuți după 1 
august 1975.

Cei interesați se pot pre
zenta ta zilele respective, 
de la ora 9, la stadionul 
Gloria din Buzău.

Tragere multiplă
■ ÂR

încă o mare 
ocazie ce poate 
fi valorificată cu 
mari șanse • 
72 de numere, 
încadrate în 8 
extrageri, cu po
sibilitatea de o 
se cîștiga șl cu 
3 numere din 
18 extrase • Ul
tima zl pentru 
procurarea de 
bilete cu nu
merele favorite 
este sîmbâtâ, 27 
mai I
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Cupa Mondială la tir

SUIIL, 25 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). în 
programul primei zile a între- 
cerilor din cadrul Cupei Mon
diale la tir, ce se desfășoară 
pe poligonul Friesberg din lo
calitate, a figurat proba de 
pistol liber, în cadrul acesteia 
au evoluat si doi sportivi ro
mâni. Sorin Babii si Ilie Pe
tru. Amîndoi au reușit să se 
califice pentru finala întreoe-

rii. în ciuda unui vint puter
nic, care a pus destule proble
me concurenților, sovieticul 
Basinski și ungurul Papanitz, 
ambii multipli medal'ați în 
competiți olimpice si mondia
le, capotînd in concursul pro- 
priu-zis.

în finala întrecerii. Uwe 
Potek a intrat cu un avantaj 
substanțial (572 p) înaintea so
vieticilor Kokorev si Pișianov

ACTUALITATEA CICLISTĂ
• Etapa a patra a Turului ci

clist al Italici, desfășurată pe 
traseul Scilla — Cosenza (204 
km) a revenit rutierului elvețian 
Rolf Jagermann, în 5h 53:26, ur
mat cu același timp ‘ 
Rolf Sorensen In 
general se menține 
nul Silvano Contini.
• Cursa feminină 

în Franța s-a încheiat cu vic
toria campioanei franceze Jean
nie Longo, urmată de coechipie
ra sa Cecile Odin la 5:18 sl ita
lianca Maria Canlns la 8:10. Ul
tima etapă a fost cîstlgată de 
Jeannie Longo, cronometrată pe 
45 km în 1.14:05.
• tn clasamentul celor mai 

buni cicliști din lume, clasament 
alcătuit de federația Internațio
nală de specialitate, pe primul 
loc se află francezul Charlie 
Mol.tet cu 819 puncte, urmat de 
irlandezul Sean Kelly 760 puncte

de danezul 
clasamentul 
lider italia-
desfășurată

și spaniolul Pedro Delgado cu 
719 puncte. Delgado a cîștigat 
recent Turul Spaniei. reallzind 
Intr-o etaoă contracronometru 
Individual oe distanta de 46.500 
km o medie orară de peste 45 
km.
• Cu prilejul concursului de 

la Moscova. sportivul sovietic 
Konstantin Smurighin a stabilit 
un nou record 
nlori ta proba 
sat. cu timpul 
59.938.
• competiția ______

„Tour de l'Oise", desfășurată 
patru etape ta Franța, a 
cîștigată de rutierul vest-german 
Andreas Rapes, urmat de olan
dezii Jetle Nildam ta 5 s șl 
Mathieu Harmans la 10 s. Ultima 
etapă a revenit la sprint lud An
dreas Rapes, care a parcurs 111 
km ta 2.47:59.

(ambii cu cite 567 p) Potek 
n-a avut, în schimb, o finală 
prea bună (doar 89 P) si n-a 
lipsit mult ca ej să fie ajuns 
de Kokorev, care a reușit 93 p.

Cea mai bună finală a avu- 
t-o reprezentantul țării noas
tre. Ilie Petru, dar faptul că 
în concursul propriu-zis n-a 
reușit decît 556 p l-a „țintuit" 
pe poziția a cincea a clasa
mentului general. So-in Babii 
(562-1-91 p) și-a păstrat și 
poziția cu care a intrat 
ultimul act al competiției. Am
bii au demonstrat, oricum, că 
figurează in elita mondială a 
aoestei probe.

Rezultatele tehnice înregis
trate in proba de pistol liber: 
1. Uwe Potek (R.D. 
661 
(U.R.S.S.)

el 
în

După „Trofeul Jeanty"

FLORETISTA ELISABETA TUFAN,
ÎNTRE FRUNTAȘELE

Recent, s-au derulat la Paris 
secvențele unuia din cele mai 
mar! turnee de scrimă din ca
lendarul Cupei Mondiale, oel fe
minin de floretă dotat cu „Tro
feul Jeanty". Au fost prezente 97 
de floretiste din 15 țări din Eu- 
rooa. America de Nord si Aus
tralia. Printre cele 8 finaliste 
s-au aflat si două reprezentante 
ale scrimei românești. Elisabeta 
Tufan si Reka Lazăr alături de 
Francesca Bortolozzi. Diana Bian- 
chedi. Annaoia Gandolfi (Italia). 
Anja Fichtel. Zlta Funkenhau- 
ser Christine Weber
Iată drumul celor două floretiste 
române nînă ta finală : Tufan — 
8—3 cu Wiirtz (Franța) și Reise

(R.F.G.).

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA MOSCOVA — 
ÎNAINTEA FINIȘULUI

„CUPEi MONDIALE"
(R.D.G.). 8—5 cu Gandolfi (Ita
lia) : Lazăr — B-r3 cu McIntosh 
(Marea Britanie) 8—7 cu Sob- 
ceak (Polonia). 8—4 cu Fichtel 
(R.F.G.). In finala de 8. însă. La
zăr a pierdut în fata aceleiași 
Fichtel (5—8). în timp ce Tufan 
a întrecut-o pe Bianchedi (8—3). 
fiind întrecută anoi. în semifi
nală, de Bortolozzi (6—8) și tn a- 
saltul pentru .bronz" de Fun
kenhauser (1—8)

Trofeul a revenit italiencei 
Bortolozzi. învingătoare cu 8—5 
în fața campioanei olimpice Fich
tel. în urma acestor rezultate, 
Elisabeta Tufan se află în clasa
mentul 
cui 4. 
R.F.G.. 
Fichtel 
ronnl.

Cupei Mondiale pe lo
in urma reprezentantelor
Z. Funkenhauser si A. 
șl a itatiencei D. Vaca- 

. „...... aceasta din urmă fiind
însă suspendată de Federația In
ternațională de Scrimă pentru 
doping, sancțiune care, probabil, 
va fi extinsă oină dună C.M. din 
această vară. (S. PV.).

mondial de ju
de t 000 m Un
exceptional de

in ternatională 
ta 

fost

3 „CETATEA STEROIZILOR"
5 Avertizate, dacă nu chiar speriate, de amploarea și consecin- 
rf țele fenomenului, autoritățile din Statele Unite au decis să in- 
2 vestigheze mai atent posibilele legături dintre fotbalul ameri- 
■t can și consumul de substanțe interzise. Dacă existau semne că 
J unii jucători wr apela la doping, de-acum există certitudini, ca 
i încă o dovadă — a cita ? — că metehnele unei societăți se răs- 
<• frîng și asupra sportului. în numărul său din 10 mai, ziarul 
Ji new-yorkez „Daily News" relatează despre audierile efectuate 
j de Comitetul judiciar al Senatului, manifestîndu-șl perplexita-
■ tea — termenul ii aparține — față de gravitatea depozițiilor
• i referitoare la imixtiunea dopajului în viața Ligii naționale de

fotbal („National Football League"), invitați în fața organlsmu- 
i1 lui citat. Marty Schottenheimer, de la Kansas City Chiefs, și 
a’ Chuck Noll, de la Pittsburgh Steelers, n-au ascuns că ei în-
■ , șișl s-au dopat. Noii fiind chiar mai tranșant : „Nici măcar 
Ji nu-mi imaginez, a zis el, ca vreunul dintre noi să fie complet 
5 curat" !
i' Pe aceeași linie s-a situat și mărturisirea Iui Bill Fralic,
■ , „guardul» echipei Atlanta Falcons, ale cărui dezvăluiri, pe cit 
Ji de sincere, pe atît de acuzatoare, au stîrnit o discuție aprinsă. 
J 1 „Trei sferturi dintre jucătorii de fotbal american, a menționat
■ J Fralic. utilizează în mod curent steroizi anabolizanți, iar an- 
•, trenorii închid ochii" ! Rugat să insiste. Fralic nu s-a sfiit să 
Ji furnizeze amănunte, declarînd că situația e aceeași Ia toate nl- 
h [ velurile. din divizia școlară în cea profesionistă, explicația ne-
■ trebuind prea mult căutată î „Toată 
Ji toril cu orice preț, drept pentru care 
}> unei pvesiuni extraordinare". Rezumînd, el 
i' vocat pînă șî titlul articolului î „N.F.L e 
a ; lor®.
Ji Mal triste, dar la fel de revelatoare, au 
Ji lui Steve Courson, fost component al lui
■ ' recent retras din activitate după o carieră de 10 ani. De ce mai
• > triste? înOrucît. în prezent. Courson suferă de o boală de
■ i inimă fără leac, medicii recomandîndu-i transplantul 
8' și precizînd că. în afara Iul, nu va mai avea mult 
a, de trăit. Și Courson a recunoscut, cu voce amairă
■ ( că s-a dopat, accepting chiar versiunea — pare-se probată de „
■ i cardiologi — că tragedia de azi I se trage de la ster izii de 
J i ieri.
a’ Dacă, audiați și eî alțî jucători au „scă!dat-o«. vorbind mai
■ ; degrabă evaziv, temîndu-se să meargă pînă la capăt, concluziile 
IJi nu-s greu de formulat. Numai că, într-o societate care e cum 
a i e. măsurile ferme nn se vor lua niciodată. Pentru că. făcea 
B‘ haz de necaz însuși Fralic, asta ar însemna desființarea fotba- 

;■ | »ului amwican.

i

r
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I

lumea aleargă după vic- 
antrenorll stat supus! 

a oferit ziarului tn- 
o cetaie a steroizl-

apărut si depozițiile 
Pittsburgh steelers.

Ovicfiu IOANIȚOAIA

* PENTRU CA UN ORAȘ să poată ce
re C.l.O dreptul de a H gazdă a unei e- 
iitli a Jocurilor Olimpice In mod obli
gatoriu e’ trebuie ca mal tatii să aibă 
girul comitetului olimpic național res- 
Dectiv. tn această privință forul de re
sort din S.U.A. va avea serios de discu
tat, deoarece mal multe orașe americane 
doresc să fie gazde a J.O. de Iarnă din 
1998 : Denver, Salt Lake City, regiunea 
Reno-Tahoe Anchorage șl... Lake pla
cid. Dună cum este știut. Lake placid a 
mai găzduit J.O. de iarnă în anii 1932 și 1980. 
Dacă va primi în final adeziunea C.l.O. 
ar ff primul oraș cu trei Olimpiade la ao- 
tiv ; cite două mai au St. Moritz (Elveția) 
tn 1928 șl 1948 sl Innsbruck (Austria) în 
19G4 șl 1976 • SUEDEZUL INGEMAR 
STENMARK. căruia prietenii îl spun Ingo, 
este schiorul cu cel mal impresionant pal
mares : de două ori campion olimpio. în 
1986 la slalom special si uriaș (locul 3 tn 
1976 la „uriaș") campion mondial la „spe
cial" șl la „uriaș" ta 1978, la Garmlsch. și 
la „special" în 1982 la Schladmlng (locul 
doi la .uriaș") 86 victorii la slalom spe
cial și uriaș în Cupa Mondială, trofeu pe 
care l-a cîștigat de trei ori (primul ta cla
samentul genera! tn 1976 77 și T9) •
FOSTA CAMPIOANA ȘI MULTIPLA RE
CORDMANA. atleta Marita Koch, din R.D. 
Germană este mama unei fetițe. Ulrlke 
• EDIȚIA A DOUA A Cupei Mondiale de 
rugby care urmează a avea loe anul vii

tor. tn Anglia, a debutat totuși ta 1989 cu

Germană)
2. Igor Kokorev 
660 p, 3. Serghei 

Pișianov (U.R.S.S.) 657 p. 4.
Sorin Babii (România) 853 p,
5. Ilie Petru (România) 650 p.
6. Kinagaki (Japonia) 648 p, 7. 
Joung (S.U.A.) 642 p. 7. Eder 
(R.D. Germană) 640 p.

p.

Radu TIMOFTE

înaintea ultimei runde în tur
neul ..open" de șah de la Mos
cova lider se menține marele 
maestru sovietic S, Dolmatov, 
cu 6,5 p (din 8). urmat de com- 
patriotii săi V. Akopian, V. Ga
vrikov, A. Halifman. E. Vladimi
rov șl americanul N. De Firmian, 
cu cite 6 p. Rezultate din runda 
a 8-a: Vladimirov — Popovic!
1—0, Cernin — Cvitan 1—0, Dorf
man — Vaiser 1—0, Lukov — 
Reshevsky 1—0, Alisa Gallamova 
— Smaghin 0—1, remize Dolma, 
tov — De Firmian, Gavrikov — 
Akopian, Bareev — Ubllava.

12 ECHIPE FEMININE OE HOC1EI

LA „CUPA INTERCONTINENTALĂ"
„Cupa Intercontinentală" Ia 

hochei pe iarbă feminin se va 
desfășura la Delhi, la începutul 
lunii noiembrie, cu participarea 
a 12 echipe între care selecțio
natele R. P. Chineze, Franței, 
Scoției, Italiei, Malayeziei, 
S.U.A., Japoniei și Indiei.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
ATLETTSM • Cu nrilejul unui 

concurs desfășurat tn orașul ja
ponez Fukushima, atleta chi
neză Ma Yongfeng a cîștigat 
proba de aruncarea greutății, cu 
10.79 m. iar coechipiera sa Feng 
Yinghua s-a situat oe primul loc 
în cursa de 100 m garduri, cu 
timpul de 13.30. a> Irlandezul 
Liam O’Brien a terminat învin
gător în cursa internațională de 
la Liubliana fiind cronometrat 
ne loooo m tn 29:23.8.

sche“. cu o medie orară de 
179.339 km. Pe locurile următoare 
s-au situat mașinile conduse 
pilotli Jean Schlesser (Franța) 
Mauro Baldi (Italia) — ambii 
..Mercedes".

BASCHET • In prima zl

de 
91 

pa

SCURT • PE SCURT
U.R.S.S. și Cehoslovaciei au ter
minat la egalitate : 3—3 (2—1.
1—0 6—2).

AUTOMOBILISM * Cursa In
ternațională desfășurată ne cir
cuitul dp la Dijon 
gală de echipajul 
(Franța) - 
Germania)

a fost cîștl- 
Bob Wolleck 

Franz Jelinski (R.F. 
oe o mașină ,Por-

_ ... _____ a
turneului masculin ce se desfă
șoară în diferite orașe din R.F. 
Germania. selecționata Iugosla
viei a întrecut cu scorul de 74—61 
(39—33) echiDa Italiei. Intr-un alt 
joe. reprezentativa Greciei a dis
pus cu 83—77 (46—451 de forma- 
ția Franței.

HOCHEI PE GHEAȚA • In 
turneul Internațional pentru 
„Cupa Japoniei", pe patinoarul 
central din Tokio selecționatele

tenis • Turneul feminin de 
(a Geneva a programat ultimele 
partide din primul tur. încheiate 
cu următoarele rezultate : Ma
nuela Maleeva (Bulgaria) — Leila 
Meshki (U.R.S.S.) 7—5. 6—0 : Larisa 
Savcenko (U.R.S.S.) — Renee
Simnson (Canada) 6—1. 6—2 ;
Belinda Cordwell (Noua Zeelan- 
dă) — Jenny Byrne (Australia) 
6—1 6—3 ; Laura Garone (Italia)
— Sophie Amiach (Franța) 6—3. 
6—1 : Chris Evert (S.U.A.) — Sa
bine Hack (R.F. Germania) 6—3. 
1—6.

£

!
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• ECHIPA Sredeț Sofia 
virtual campioană a Bulgariei — 
a cîștigat fără drept de apel și 
Cupa Bulgariei. In finala 
fășurată miercuri, 
dispus cu 3—0 de ___
Burgas. Echipa învingătoare vs 
lua startul în noua ediție a 
C.C.E., in timp ce formația din 
Burgas va fi prezentă tn Cupa 
Cupelor • AȘA CUM am anun
țat. Dynamo Dresda a cucerit 
titlul de campioană a R.D. Ger
mane încă înainte de a se ter
mina toate etapele. Miercuri, în 
ultima rundă, ea a terminat la 
egalitate (1—1) cu Halle, scor 
înregistrat și in partida dintre 
Dynamo Berlin și Cottbus, iar 
Hansa Rostock a fost învinsă 
cu 3—0, In deplasare, de către 
Brandenburg I Pe primele locuri 
in clasament : Dynamo Dresda 
37 p. Dynamo Berlin (ciștigă- 
toarea Cupei) și Hansa Rostock, 
cu cite 28 p. * SURPRIZA în 
preliminariile C.E. de juniori : 
echipa Suediei a dispus, pe te
ren propriu, cu 4—0. de caa a 
R.F. Germania I In schimb, 
formația de juniori n a vest-

desfășurarea unul turneu orecalificatlv 
care s-a desfășurat la Tours, în Fran
ța. La acest turneu au luat parte repre
zentativele Suediei. Elveției Danemarcei 
si Israelului Cîstigătoarea urmează să în
tâlnească ta meci de barai viitoarea ta

vlngătoare din grupa Campiona
tului F.I.R.A. • FEDERAȚIA DE FOTBAL 
din Nigeria șl-a depus oficial candidatu
ra pntru organizarea în 1991 a Campio
natului Mondial de juniori. • ÎN ISTORIA 
pugilismului mondial au existat. din 
păcate nenumărate decizii greșit acor
date la încheierea unui meci. Una dintre 
acestea, flagrantă, a fost cea din finala o- 
limplcă de la Seul, la categoria Ti kg. Deși 
boxerul american Jones a manifestat o 
superlo rite te evidentă asupra adversarului 
său. sud-coreeanul Park, pe care, pur și 
simplu l-a surclasat arbitrii au văzut 
altfel. Arbitrul sovietic șl cel ungur l-au 
acordat victoria Iul Jones cu 60—56. cel u- 
gandez a acordat 59—59 o. dar l-a Prefe-

des- 
Sredeț a 
Cernomoreț

germanilor a întrecut la Aachen, 
cu 3—1, reprezentativa Olandei • 
” ~ LIVERPOOL se apropie de 

de campioană a ‘ Z"-'. 
ce a dispus cu 5—1 de West 
(care, cu această 

a retrogradat în liga se-

F. C. 
titlul 
după 
Ham 
gere, ______ ___
cundă). Acum ea totalizează 76 p, 
fiind urmată de Arsenal — 73 p. 
Urmează un alt derby : Liver
pool (pe teren propriu) cu Ar
senal. • LA LONDRA, pe 
„Wembley", spre deziluzia celor 
doar 15 000 de spectatori, în meci 
amical, echipa Angliei (fără cei 
de la Liverpool) n-a putut tre
ce de selecționata Chile. Scor : 
0—0. • ȘI încă o partidă ami
cală a selecționatei secunde a 
Angliei. După ce a cîștigat cu 2—0 
zilele trecute la Reykjavik (cu 
Islanda), miercuri a evoluat la 
Stavanger, în compania selecțio
natei similare a Norvegiei. Engle
zii au
• UN 
tional 
fășurăril 
R. F. 
generală 
germane

Angliei,

infrîn-

cîștigat cu 1—0 (0—0) 
NOU sistem competi- 

în perspectiva des- 
campionatului din 

Germania ? La adunarea 
a federației vest- 

din » mad s-a propus

rat oe Park iar judecătorii nwocan și u- 
ruguayan l-au văzut cîștigător pe boxerul 
sud-coreean. cu 59—58 1 Decizia a stîrnit. 
evident serioase nemulțumiri șt un mare 
scandal. Park a primit medalia olimpică 
de aur. iar Jones a fost recompensat cu 
„Cupa Val Baker", trofeu care răsplătește pe 
boxerul cu cel mai frumos stil șl cel mal 
complet 1? • CEI MAI EFICACE jucători 
de baschet din Iugoslavia au fost Drazen 
Dalipagicl de la Partizan Belgrad care tn 
campionatul din 1982 a realizat 944 o (re
cord pentru această competiție), iar în 
1977 a obținut 900 o. Un alt Drazen. Pe- 
trovicl de la CIbona Zagreb (tn prezent 
Joacă la Real Madrid), a trecut șl el de 
bariera oelor 900 o. ta 1987—932 n al 1085- 
905 p. • ÎN AFARA. DE ACUM foarte 
populara gimnastică aerobică, un tehni
cian sportiv, F. Vermes, a imaginat șl fă
cut cunoscută o nouă ramură a gimnas
ticii 1 hydrobieul adică gimnastica acva
tică. Exercițiile acesteia stat utilizate cu 
succes ca gimnastică de întreținere. de 
reeducare șl mal ales ea antrenament • 
FOSTUL RECORDMAN mondial la arun
carea greutății, iitalianiul Alessandro An
drei (22,91 m ta 1987), deține primele 51 de 
performanțe în bilanțul național. De ase
menea Sara Simeon! are primele 19 per
formanțe naționale la înălțime, iar Fausta 
Qntatavalla le are pe primele 37 de per
formanțe la aruncarea suliței.

Romeo VILARA

0 Sredeț Sofia a 
tigat 
S-a 
R. D. Germane 0 
priză ‘ 
de juniori 0 F. C. Liver
pool - o nouă victorie 0 
„Bundesliga" va ajunge la 
16 echipe î 0 Se caută 
soluții eficiente pentru o 
opri „euforia*  spectatorilor 
britanici ... 0 Prima man
șă a finalei Cupei Liber- 
tadores

CIȘ-
• 

încheiat campionatul 
_ Sur

in preliminariile C.E.

Cupa Bulgariei

oa numărul echipelor din ..Bun
desliga" să fie redus de la 18 la 
16 iar după terminarea partide
lor tur-retur să aibă loc un tur
neu „play-off". O hotărîre defi
nitivă va fl luată la Congresul 
federației, de la Frankfurt pe 
Main (9 iunie). Se poartă însă 
multe discuții pro și contra, cu 
privire la aplicarea acestei re
forme. In primul rînd cluburile, 
antrenorii si sunorterii se împo
trivesc I Președintele federației 
vest-germane. Hermann Neuber
ger, a cerut și părerea secretaru
lui general al F.I.F.A.. elvețianul 
Seop Blatter. Acesta a spus t 
„sistemul prbpus este destul de 
complicat și mă voi consulta și 
cu alți membri ai F.I.F.A." •
DUPĂ finala „Cupei Angliei" 
(F.c, Liverooo'l — Everton 3—2, 
d.n.). jucătorii din formația în
vingătoare nu au mal putut face 
pe pistă tradiționalul tur de o« 
noare purttod trofeul, deoarece 
pe teren au intrat sute de supor
teri. In urma tragediei de la 
Sheffield, organizatorii au lăsat 
porțile dintre tribune și teren 
deschise, oentru ea în caz de 
busculadă evacuarea spectatorii 
lor să se facă mai ușor. Preșe
dintele federației engleze de fot
bal. Bert Millichip. a declarat 
că „această măsură — a deschi
derii porților — este provizorie 
01 ne vom gindl la alte soluții 
mal eficiente". • PRIMA 
manșă a finalei Cupei U- 
bertadores 7 Olimpia Asuncion 
(Paraguay) — Nacional Medellin 
(Columbia) 2—0 (1—0). Au În
scris Bodabilla (min. 36) șl Sa
nabria (mln. 6o). Partida 
urmează să aibă loc la 31 
la Medellin

retuir 
mal.

deRubrică realizată
Ion OCHSENFELDîi*
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