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Ediția jubiliară, a X-a, a „Cupei României44

la handbal masculin

DOUĂ PARTIDE ATRACTIVE

In prima manșă a semifinalelor

ANUL XLV - Nr. 12 261 J. ~ 5° BAN> 1 Simbotă 27 moi 1989

Mîine, etapa a 28-a in Divizia A de fotbal

• Steaua - „Po!i“, mline In Sala Floreasca, de la ora
11,15 • A S A. Electromureș - H.C Minaur, la Tg Mureș

ACUM, TOATĂ ATENȚIA SE ÎNDREAPTĂ SPRE CAMPIONAT
9 Sub Timpa, un meci intre vecinele de clasament 9 La Tg. Mureș, piteștenii speră să-ți îmbună

tățească ți ei situația la „adevăr" 9 La Hunedoara, joc important pentru zona retrogradării 9 La 
Galați, altă partidă cu implicații pentru evitarea... Diviziei B 9 La Constanța, examen dificil pentru 
„marinari" 9 in Ghencea, liderul e favorit, chiar ți după... Barcelona 9 La Scornicețti, altă parti
dă cu gazdele în prim-plan 9 Meci de atracție in Șos. Ștefan cel Mare, după ascensiunea 

Sportului 9 Partidă atractivă la Moreni.

CLASAMENTUL țiwnrwmvpROGRAMUL JOCURILOR^""""’*;
1. STEAUA
2. Dinamo
3. Victoria
4. Flacăra
5. Sp. Studențesc 
S. F.C. Inter
7. F.C.M. Brașov
8. Univ. Craiova
9. F.C. Olt

10. F.C. Bihor
11. F.C. Argeș
12. „U“ Cluj-Nap,
13. S.C. Bacău
14. F.C. Farul
15. Rapid
16. Corvinul
17. Oțelul
18. A.S.A. Tg. M.

26 24 2 0 93-24 50
27 24 1 2 104-23 49
27 18 4 5 68-40 40
27 13 4 10 50-35 30
27 13 2 12 44-43 28
27 12 3 12 35-42 27
27 10 5 12 40-44 25
27 10 5 12 41-49 25
27 9 7 11 28-41 25
27 9 6 12 30-31 21
26 10 3 13 32-37 23
27 8 7 12 35-47 23
27 10 2 15 42-47 22
27 10 2 15 24-39 22
27 10 2 15 32-47 22
27 10 2 15 34-56 22
27 8 5 14 29-5t 21
27 2 2 23 16-81 6

Brașov: F.C.M.
Tg. Mureș : A.S.A.
Hunedoara : CORVINUL 
Galați :
Constanța :
București :

Scornicețti 
București :

Moreni :

F.C. INTER
F.C. ARGEȘ 
RAPID 

OȚELUL - S.C. BACĂU
F.C. FARUL - VICTORIA
STEAUA - F.C. BIHOR

(Stadionul Steaua)
F.C. OLT - „U“ CLUJ-NAPOCA
DINAMO - SP. STUDENȚESC

(Stadionul Dinamo)
FLACĂRA - UNIV. CRAIOVA

Toate partidele vor începe la ora 18.

Printr-un remarcabil „parcurs de regularitate44

Desfășurată sub generosul 
însemn _al Daciadei, „Cupa 
României" la handbal mascu
lin, ajunsă la ediția a X-a. 
programează duminică prima 
manșă a semifinalelor. La 
București, în Sala Floreasca, 
de la ora 11,15, se vor Intîlni 
Steaua și Politehnica Timișoa
ra. Campionii au mai cîștigat 
prețiosul trofeu de două ori 
in edițiile a IlI-a șl a VH-a 
în timp ce studenții și-au în
scris numele printre cîștigă- 
tori în ediția a VIII-a. Cu 
siguranță, așa cum s-a întîm- 
plat la toate întîlnirile dintre 
aceste echipe, și în partida de 
duminică partenerele de între
cere vor arunca în luptă toa
te energiile, meciul din Sala 
Floreasca anunțîndu-se echili
brat și spectaculos.

în cealaltă semifinală 
A.S.A. Electromureș Tg. Mu
reș, prezentă pentru prima 
dată în fazele superioare ale 
„Cupei României", după ce a 
eliminat pe Dinamo București 
(de trei ori deținătoare a

trofeului — edițiile a II-a, a 
IV-a și a IX_a) va primi vi
zită altei triple laureate, H.C. 
Minaur Baia Mare (edițiile I, 
a V-a și a Vl-a). Experiența 
jocurilor specifice Cupei sau 
dorința confirmării surprizei 
de pînă acum 1 Acestea sînt 
întrebările la care se așteaptă 
răspuns, cu atît mai mult cu 
cit mureșenii vor evolua în 
primul meci în fata proprii
lor suporteri.

Așadar, în prima manșă a 
semifinalelor „Cupei Româ
niei" la handbal masculin — 
două partide atractive, din 
care sperăm să nu lipsească 
spectacolul sportiv de calitate.
9 în perioada 5—11 iu. 

nie, la Bistrița, va avea loc 
Turneul final al Campionatu
lui Republican al juniorilor I 
(băieți și fete). La Craiova 
(15—18 iunie, băieții) sl Brăila, 
aceleași date — fetele, se vor 
disputa turneele finale ale ju
niorilor II. care se desfășoară, 
de asemenea, în cadrul Dacia
dei (M. V.).

VICTORIE ROMÂNEASCĂ LA REGATA DE YACHTING
DIN BULGARIA

DINAMO ȘI-A MENȚINUT SUPREMAȚIA ÎN POLOUL NOSTRU
9 0 echipă în creștere-steaua • întrebări pentru Crișul 

$1 Rapid • De acuin, toate fundurile spre... C. E.
Spre a respecta regula ori

cărui prim comentariu Ta o 
ediție de campionat, vom da 
întîietate laureatei si în cazul 
jocului cu mingea pe apă. Dar 
dacă vorbim de la bun început 
despre echipa care și-a mai 
trecut în palmares un titlu, 
argumentele sint, la modul 
concret, altele. Pentru că Di
namo București izbutește a 
26-a performanță de acest fel. 
autentic record la jocuri spor
tive, într-o manieră convingă
toare, din moment ce a înche
iat întrecerea cu nu mai puțin 
de opt puncte avans. Poloiștii 
din șos. Ștefan cel Mare s-au 
instalat în frunte încă din 
debutul competiției, încheind 
șirul etapelor duble sâptămîna- 
le. din toamnă, cu șase puncte

POIANĂ BRAȘOV iȘI PRIMEȘTE OASPEȚII 
CU OZON, SOARE Șl ARENE SPORTIVE

Ne-am aflat în aceste zile 
de primăvară în splendida sta
țiune climaterică — — Poiana 
Brașov. Un covor verde, proas
păt, acoperă întreaga așezare: 
elegantele hoteluri se înalță 
majestuoase, etalîndu-și arhi- 
tecturile diverse; Comolexul 
Cristal și lacul din preajmă 
au început să-și primească 
oaspeții — totul într-un ocean 
de lumină strălucitoare oe 
justifică din plin numele... su
plimentar dat acestei stațiuni : 
„Poiana Soarelui".

Evident, oamenii muncii ve- 
niți aici, turiștii din tară si 
de peste hotare, au la dispo
ziție peisaje îneîntătoare, con
diții de cazare și confort ul- 
tna-moderne, posibilități de a- 
grement. Noi, însă, firesc, 
spune, ne-am întrebat dacă cei 
ce iubesc sportul, o dată ajunși 
!a Poiana Brașov, au posibili
tăți să-l practice... Și dacă au, 
pentru ce discipline? Răspuns 
la aceste întrebări am primit 
de la O.N.T. Carpați unde, cu 
amabilitate, cei de aici ne-au 
prezentat — pe teren — rezul
tatul preocupărilor lor în a- 
ceastă direcție. Și, o spunem 
de la început, spre satisfacția 
noastră am constatat că sin' 
create bune condiții ca turiștii 
ajunși aici să practice diferite 
discipline.

La început ne-a fost arătat 
Centrul de călărie, cu cai fru

mai mult decît principala ur
măritoare (singura. în fapt). 
Steaua, menținind apoi dife
rența, mărind-o chiar, pe par
curs, în turneele celor mai bu
ne șase echipe de la noi. Un 
parcurs de regularitate, așadar, 
cu toate că emoțiile și-au fă
cut loc uneori, mai cu seamă 
dnd „șaptele" dinamovist nu a 
avut cadența firească, aceea 
care i-a permis să domine net 
scena internă — nouă succese 
în ultimele 12 ediții! —, dar 
și să probeze competitivitate 
internațională reală prin cîte- 
va prezențe în finale sau semi
finale continentale. în recent 
încheiata întrecere, pe lîngă 
maturitate sau coeziune, a mai 
fost evidentă strădania tînăru- 
lui antrenor Dinu Popescu de 

moși, ba chiar ponei pentru 
cei mici, unde se fac înscrieri 
existînd aici posibilitatea ini
țierii în arta echitației. Amato
rii de înot au la dispoziție două 
piscine la Hotelul Alpin și 
Complexul Cristal, iar amato
rii jocului cu bila de lemn, 
două popicarii una la Favorit 
(cu patru piste) și alta la Alu- 
niș, cu două piste — ambele 
cu automate de ridicat bețele. 
De șah. ce să mai vorbim. Ta- 
ble cu pătrățele albe și negre 
se află peste tot, ele puțind fi 
închiriate. Splendide, bine do
tate cu tot ceea ce este nece
sar, complexele Cristal (pisci- 
nă. saună, mese de tenis, te
ren de handbal și volei, su
prafață pentru patinaj pe ro
tile, bărci, hidrobiciclete) și 
Favorit (tenis de masă, biliard, 
șah, popice). O surpriză plăcu, 
tă: pe pista de săniuș de lîn
gă hotelul Bradul se poate 
face schi... pe pârtie de plastic, 
pentru aceasta existînd schiuri 
speciale de închiriat.

Am aflat, deci, toate bazele 
sportive bine puse la punct, 
vopsite proaspăt, curate. Ceea 
oe ne îndreptățește să afirmăm 
că este lăudabilă preocuparea 
O.N.T. Carpați de a asigura 
turiștilor veniți la Poiana Bra
șov condiții remarcabile de 
practicare a sportului.

Modesto FERRARINI 

a asigura angrenajului un plus 
de vigoare. La fel de ambițios 
precum era ca (binecunoscut) 
jucător internațional, el a lu
crat efectiv „umăr la umăr" 
cu mai noii veniți in lotul mul
tiplei campioane titularizin-

Geo RAEȚCHI

(Continuare In pag 2-3)

La Bistriții, start in circuitul de turnee „piaij oii'*

„TROFEUL SPORTUL"
în Sala sporturilor din Bistri

ța a început primul turneu 
masculin din cadrul circuitului 
inițiat de ziarul nostru și do
tat cu „Trofeul Sportul". La 
start s-au aliniat echipele divi
zionare A : Electrotehnica
Bistrița, Explorări Motorul Ba
ia Mare și Elcond Dinamo Za
lău, precum și (în urma for- 
fait-ului lui Rapid București!) 
formația locală Fulgerul 
P.T.T.R., campioană județeană. 
Competiția a fost onorată în

Pe agenda actualității, conferințele organizațiilor sportive

DORINȚE Șl AMBIȚII DE AFIRMARE A SPORTULUI TECUCEAN
Activitatea sportivă din Mu

nicipiul Tecuci nu are deși- 
gur, tradiția bogată în mari 
performanțe cu care se mîn- 
dresc alte orașe ale țării. Dez
voltarea înregistrată. însă, în 
ultimele decenii în toate do
meniile de activitate a propul
sat și la Tecuci sportul o- 
ordonate mereu ascendente 
astăzi activitatea de educație 
fizică și sport fiind o preocu
pare cu largi ecouri în rîndu- 
rile elevilor, tinerilor, a tutu
ror oamenilor muncii. De acest 
lucru ne-am convins, odată în 
plus, ziele trecute, asistind la 
Conferința C.M.E.F.S. Tecuci, 
în cadrul căreia a fost anali, 
zat sportul tecucean, cu reali
zările și, bineînțeles, neîmpli- 
nirile sale în perioada 1985— 
1088.

în prlm-planul dării de sea
mă prezentată participanților 
la Conferință au stat activită
țile din cadrul competiției na
ționale Daciada, la întrecerile 
căreia s-au aliniat anual circa 
23.000 de participanți, urmărin- 
du-se îndeplinirea hotărîrii bi
roului comitetului județean de

Regata internațională de 
yachting „Slîncen Briag*. găz
duită timp de zece zile de lo
calitatea Nesebar de lingă Bur
gas (Bulgaria), s*a încheiat cu 
o frumoasă victorie a sportivi
lor români, câștigători la clasa 
470. Competiția, desfășurată în 
condiții meteo favorabile a 
reunit la start concurenți de 
valoare din 5 țări : Bulgaria, 
Cuba, Polonia, România și 
U.R.S.S. Rezultatul obținut de 
echipajul fraților Florin și Mi
hai Făgărășan (C.S.U. Con
strucții — Aeronautica), după

LA VOLEI (masculin)
prima zi de cîteva sute de spec
tatori. Șl asistența ar fi fost 
mult mai mare, ne spunea pre
ședintele C.J.E.F.S., Constan
tin Sănduță, dacă divizionare 
A cu cunoscute cărți de vizită 
s-ar fi înscris la acest prim 
turneu. Dar echipele noastre 
de volei s-au cam obișnuit cu 
vacanța de... 6 luni pe an ! Să 
sperăm că Ia viitoarele turnee 
vor ieși mai multe din .. hiber
nare.

Meciurile primei etape a 

partid, de antrenare a tinere
tului in activități sportive cît 
mai diverse, simple și accesi
bile, care să se desfășoare per
manent, în limita a 6—8 ore 
oe săptămină. în acest cadru a 
fost evidențiată activitatea 
sportivă organizată la smolite 
generale nr. 5, 6 și 8, la lice 
ele 1 și 2, la asociațiile sporti
ve sindicale (aici „cupele" pe 
ramuri de producție la diferi
te sporturi țin „capul de af’ș* 
al întrecerilor) de la IRA Me
talul IMA, Flamura Roșie 
IPILF, Rapid CFR, Dacia ICM. 
Sportul muncitoresc tecucean 
atinge momentele sale de vîrf 
la competițiile tradiționale pri. 
lejuite de aniversarea zilelor 
de 24 Ianuarie, 1 Mai. 23 Au
gust și 30 Decembrie, cînd se 
organizează adevărate campio
nate la fotbal, handbal, volei 
șah, tenis de masă, tenis de 
Cîmp, popice și atletism.

O competiție tradițională de 
mare amploare o reprezintă 
„Festivalul sportului tecucean". 
La reușita ultimei ediții — a 
Xl-a — au contribuit elevii din 
toate școlile și liceele munici

efectuarea a 7 regate Ia o pro
bă în care au fost înscrise 21 
de ambarcații. demonstrează 
ațît buna lor pregătire tehni. 
că, cît și adoptarea unei exce
lente tactici de concurs. El 
constituie un reușit debut în 
actualul sezon comoetițional. 
Al doilea echipaj înscris la a- 
ceastă clasă. Dragos Blaga — 
Cristian Florea. s-a Situat pe 
locul 8, iar la „FINN" Dumi
tru Frațilă a intrat în prima 
jumătate a clasamentului, locul 
14 din 31 de oarticipanți.

turneului au dat loc unor 
dispute „strînse" și au permis 
antrenorilor încercarea multor 
elemente tinere. N-au lipsit 
nici surprizele (dar acest lu
cru nu este esențial). Astfel, 
Fulgerul P.T.T.R. Bistrița a în
trecut cu 3—2 (14. —2 7. —5, 
13) pe Elcond Dinamo Zalău 
(acesta folosind multi debu- 
tanți), iar noua promovată în 
A, Electrotehnica Bistrița a 
dispus de Explorări Motorul 
Baia Mare cu 3—1 (12. —9 10, 
7). S-au remarcat, dintre ju
cătorii mai tineri: Vaitla Si 
Gliga (Electrotehnica), Bocsardi 
și De,îi (Fulgerul) Hali șl Bo
țea (Explorări) Vlaicu (El
cond).

piului. la Întrecerile de gim
nastică. handbal fotbal lupte, 
atletism și volei asistând oeste 
5.000 de spectatori. Cu acest 
prilej a avut ioc și o spectacu
loasă demonstrație de parașu
tism și acrobație aeriană ore- 
zentată de lotul național cu 
ocazia împlinirii a 60 de ani 
de la primul salt făcut cu pa
rașuta de Smaranda Brâescu. 
Flacăra pasiunii pentru sportu
rile aviatice se menține in !o. 
calitate, membrii aeroclubului 
care poartă numele acestei fi- 
ice a Tecuciului, pregătiți de 
pasionatul instructor Constan
tin Colibaba. obținînd în ulti
mii ani rezultate meritorii. 
Urmare firească, sportiva Car
men Loredana elevă la Liceul 
Agroindustrial a fost selecțio
nată în lotul național de tine
ret. Rezultate frumoase în 
sporturile tehnico-aplicative a 
obținut și secția de karting a 
Asociației Sportive IRA Tecuci,

Petre HENT

(Continuare în pag 8-5)
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Reluarea întrecerii în Divizia A la rugby

O ETAPA CU UN PROGRAM DE REAL INTERES

ALTE FESTIVALURI, ALTE FINALE

il5
Ultimele zile ale primăverii calendaristice... Nu și ultimele 

reuniuni sportive „de primăvară" care, sigur, vor continua în 
săptămlnUe lunU ce vine. Dar să ne referim la cele la zi, în
cepînd cu un tradițional „Festival al primăverii" dintre toate 
cîte sînt organizate în Capitală, acesta de mîine fiind al sec
torului 2, ou loe de desfășurare pe arenele bazei sportive Me

canică Fină. „Start" la ora 8,30, pentru că '
lung, șl bogat Iar organizatorii și-au luat 
potrivit căreia (și) „ziua sportivă bună se 
neață". Numai vremea să fie binevoitoare 
aplaudat și de ...scris va fl, ca întotdeauna.

5

programul este șl 
un fel de deviză, 
cunoaște de dimi- 

că de văzut, de 
........... —, ___________ _ destul. Un festival

asemănător, numai că numit „al tinereții" (și ce-i tinerețea de- 
eît o ...eternă primăvară ?) va avea loc tot duminică, de la 
ora 9,30, pe stadionul (și anexele) de la Progresul, cu demon
strații. reprize ...artistice șl mai multe întreceri (pe discipline) 
în cadrul „Cupei sectorului 5". Serbări sportive, cu program 
variat, sînt ,,pe rola șl în sectoarele 1 (Stadionul Tineretului, 
de la ora 10) șl 3 (stadionul Metalul, de la ora 9,30), în aceeași 
zi de sfîrșit de săptămtnă. Invitații — și pentru iubitorii spor
tului din celelalte sectoare bucureștene...

îl) țară. în primul rînd trebuie amintite „finalele mari", cum 
s-ar spune. ..Pe traseu" de ieri, astăzi fiind momentul „de 
vlrf" (de finiș, eu alte cuvinte). Concursul de îndeminare Ia 
automobilism îsl are ea teren pe cît de ospitalier, pe atît de 
(impartial) ..dificil" pentru toți particinantil. municipiul Foc
șani. Tot de vineri pînă duminică, la Piatra-Neamț, se desfă
șoară competițiile de tenis dotate cu „Cupa caselor pionierilor 
șl șoimilor patriei», fată în fată aflîndu-se concurent» catego
riilor 11—12 și 13—14 anL La Timișoara, astăzi șl mîine, Între
cerile finale ale „Cupei Invățămînt-Cultură" ediția a Xl-a) la 
șah, tenis, tenis de masă șl volei.

■ ■ ■'
» *

§

De luni, la Oradea

BOXERII JUNIORI IN DISPIJ1Ă PENTRU TITLU

îatrecerea divizionarelor 
la rugby se reia astăzi, 
meciurile etapei a 16-a în 
ma serie valorică, o etapă cu 
un program foarte Interesant, 
în timp ce liderul se deplasea
ză la Timișoara, pe terenul re
velației sezonului, următoarele 
două clasate se întîlnesc în 
Capitală, o partidă Dinamo — 
Farul fiind oricînd de reală 
atractivitate. Maramureșenii 
primesc vizita grivițemlor, alt 
meci deschis oricărui rezultat 
părînd cel de la Constanța. Dar 
lată programul complet al run
dei de astăzi: București. Sta
dion Steaua, ora 17: DINAMO 
----- FARUL; Constanța. Sta. 
dion C.F.R., ora 16: T.C. IND. 
— CONTACTOARE BUZĂU; 
Baia Mare, Stadion Complex 
ora 16: ȘTIINȚA CEMIN — 
R.C. GRIVIȚA ROȘIE ; Timi-

CLASAMENTUL

STEAUA 
Dinamo 
Farul
Șt. CEMIN

1.
2.
3.
4. .
5. Cont. Bz.
6. Rulmentul
7. Gr. Roșie
8. U. Tim.’)
9. CSM Sb.

10. șt. Petre.
11. T.C. Ind.
12. Polit. Iași 

•) Penalizată

A 
cu 

pri-

14 12 1 1 532-195 39
15 11 1 3 361-194 38
15 10 1 4 314-177 36
15 10 1 4 300-194 36
15 7 1 7 266-291 36
15 7 0 8 233-275 29
15 6 1 8 227-265 28
15 5 2 8 189-231 26
15 5 1 9 234-286 26
15 4 1 10 171-251 24
15 4 0 11 190-477 23
14 3 0 11 177-358 20
cu un punct.

șoara, Stadion 1 Mai II. ora 
16: UNIVERSITATEA ELT1M
— STEAUA; Birlad, Stadion 
Rulmentul, ora 16: RULMEN
TUL — POLITEHNICA IAȘI ț 
Sibiu, Stadion Valea Aurie, 
ora 17: C.S.M. — ȘTIINȚA 
PETROȘANI.
• TOT ASTAZI au loc ur

mătoarele întîlniri în cadrul 
seriei a doua a primei divizii: 
grupa I: Rapid Metrou Buc.— 
Mașini Grele (Stadion Ciulești, 
ora 17,30). Hidrotehnica Iași — 
Constructorul Constanța, C.S.M. 
I.M.U. Suceava — Hidrotehni
ca Focșani, C.F.R. Constanța — 
U.R.A. Tecuci; grupa a Il-a t 
Petrochimistul Pitești — »U" 16 
Februarie Cluj-Napoca, Spor
tul Studențesc T.M.U.C.B. — 
Olimpia P.T.T. Arad (Stadion 
Tei, ora 16,30). C.F.R. Brașov
— Metalurgistul Cugir. Meciul 
Energia Buc. — I.A.M.I. Ora
dea s-a disputat în devans 
(29—14 pentru prima formație).
• ÎN CAMPIONATUL

JUNIORI, i ‘ --------
• ÎN CAMPIONATUL DE 

JUNIORI, mîine: Mașini Gre
le — C.S.Ș. 2 Constanța (Sta
dion Olimpia, ora 9,30). C.S.Ș 
Locomotiva Cluj-Napoca — 
C.S.S. Locomotiva Buc. în 
disputa pentru locurile 1—4; 
Steaua — Unirea Iași (Stadion 
Steaua, ora 10). C.S.S. 2 Baia 
Mare — C.S.Ș. Suceava, pentru 
loc. 5—8.

CINE VA CIȘTIGA „CUPA
Lamiir 
nicelu 
Const 
în gr 
bune 
tflnl i 
turnei 
laures

De Ieri, pe stadionul „23 Au. 
gust" din Mangalia. 11 echipe Și 
anume Dinamo București. C. P. 
București. I.P.A. Sibiu. Vulturii 
Dej Avîntu] Friiin (jud. Sucea 
va). Metalurgistul Sadu (jud.
Gorj), Viată Nouă Olteni (jud.
Teleorman). Electro Botoșani.

JUNIORII ȘI-AU DESEMN/
Dintre numeroasele echipe par

ticipante la etapa de masă, oliniș- 
tii care au mers din victorie în 
victorie au reușit să se califice 
în etapa finală (3—4 iunie) a 
Campionatului Republican de ju
niori. desfășurat sub egida Da- 
cladei. Iată protagonistele ulti
mului act al competiției : Viață 
Nouă Olteni (jud. Teleorman),

Școalt 
Liceul 
Arad) 
lonta 
Torpe 
trial 
toșan! 
Sector 
agroir

UN TÎNAR ACTIVIST DE..
Partlcloînd la locurile zonale 

de la Călărași ale Camnlonatulul 
Republican de juniori am reîntîl- 
nit ne stadionul din localitate pe 
un... părinte al olnei din acest 
județ : fostul învățător Iulian 
Deculescu. acum pensionar, care 
nu mai prididea dînd sfaturi sau 
rezolvînd probleme organizato
rice. Timn de cîteva decenii an
trenor al formației din comuna 
Radu Negru și apoi Modelu. el 
a depistat șl format multi os
ulști ca frații Nicolae sl Ion Fun- 
dățeanu, Alexandru Bobeică, Va- 
sile Comșa. Petre Olaru sau 
Gheorghe Ciulinaru. ca să dăm 
numai cîteva exemple de jucă-

tort t 
Dinan 
fie d 
pioani

„Ne 
împlh 
neobc 
județ» 
dă o 
antra 
de co 
cită 
creze 
la a 
decît 
pe t< 
națioi

în timp ce boxerii seniori 
își vor disputa, începînd de 
luni, titlurile continentale, cei 
mai tineri pugiliști ai țării se 
vor întrece. în aceeași perioa
dă. pentru titlurile de cam
pioni naționali — juniorii mari 
și în cadrul Concursului Repu
blican — juniorii mici. Com
petiția este organizată în Sala 
sporturilor din Oradea si la eâ 
și-au anunțat prezența 148 de 
sportivi de la cele două cate
gorii de vîrstă Iubitorii boxu
lui din Oradea și Salonta 
(marți, pugiliștii vor evolua 
în acest oraș), vor avea oca
zia să urmărească partide de 
un farmec deosebit, știut fiind 
că la boxerii juniori ambițiile 
sînț cel puțin tot atît de mari 
ca și emoțiile, firești ale ce
lor care bat la porțile consa
crării.

De aceea sîntem siguri că 
brigada de oficiali condusă de 
apreciatul arbitru Internațional 
Virgil Cazacu și compusă, în 
majoritate, din purtători ni e- 
cusoanelor A.I.B.A. și E.A.B.A., 
va judeca partidele în așa fel 
îneît să-i desemneze pe ade- 
vărații campioni. Iată numele

arbitrilor care-i vor 
cei mai buni tineri __ .
Vasile Biță, Milică Ene și Je
nei Vancea (București). Grigo- 
re Dăncilă (Drobeta Tr. Seve
rin), Vaier Negrea (Sibiu). 
Coriolan Iuga (Cluj-Napoca). 
Gheorghe Maidan (Cimpulung 
Muscel), Pavel Nedelcea (Re
șița). Iiie Ștefănescu (Craiova) 
Matei Căzănaru (Iași), Con
stantin Deju (Bacău). Din par- 
tea gazdelor vor oficia Petru 
Mihelfi, Nicolae Moclar. Ionel 
Bandi si Gheorghe Siladi.

După cum am fost informați, 
au fost luate toate măsurile 
pentru desfășurarea întrecerilor 
în cele mai bune condiții. Luni, 
marți, miercuri și joi vor a- 
vea loc cîte două reuniuni, de 
la orele 15,30 și 18, vineri de 
la ora 17, va avea loc *inala 
Concursului Republican al ju
niorilor mici, iar sîmbătă. de 
la aceeași oră. finala Campio
natului Național al juniorilor 
mari.

Deci, luni la ora 15 30 primul 
gong al turneului final.

decide pe 
pugiliști :

Paul IOVAN

TURNEUL FEMININ DE
ARAD, 26 (prin telefon). In 

Sala Sporturilor din localitate 
au continuat jocurile ultimului 
turneu feminin de baschet 
(locurile 7—12) din cadrul Di
viziei A a Campionatului Na
țional.

CONSTRUCTORUL C.S.Ș. A" 
RAD — MOBILA C.S.Ș. SA- 
TU MARE 75—69 (41—36). în
ceput de partidă echilibrat 
(8—8 în min. 5, 20—20 în min. 
10). tensiunea jocului a crescut 
treptat, ambele echipe au gre
șit pasele și aruncările la coș, 
iar forma excelentă a Meiindei 
Szocș (Mobila), care a înscris 
16 puncte în prima parte a me
ciului, nu a permis echipei 
gazdă să se desprindă. După 
pauză, ea a fost însă elimina
tă pentru 5 greșeli personale și 
gazdele, conduse excelent de 
Diana Ciupe, au obținut o vic
torie meritată. în echipa săt- 
măreană au debutat două jucă
toare de 15 ani, Adriana An- 
ghel si Hajnalko Szilagy. Mar
catoare : Nagy 22, Boldor 19, 
Neusaiz 10, Blindul 8, Ciupe 8, 
Lasko 6, Weichelt 1, respectiv

BASCHET (locurile) 7-12
Szocs 19, Chindrișa 13, Toth 9, 
Szenes 9, Moldovan 8, Szilagy 
8, Anghel 3. Au arbitrat I. O- 
laru (București) — T. Roșea 
(Oradea).

RAPID C.S.S. 5 BUCUREȘTI 
— CONPREF C.S.S. 1 CON- 
STANȚA 54—33 (34—17).

POLITEHNICA SPORTUL 
STUDENȚESC BUCUREȘTI — 
COMERȚUL TG, MUREȘ 79-69 
(37—24).

Turneul continuă sîmbătă si 
duminică.

O. BERBECARU — COl’esp.

LA POPICE, MECIURI

DIN NOU. ABSENȚE RE
După ..Cupa României", rezer

vată seniorilor. In care s-au în
registrat. din nou. absente nemo
tivate în fazele superioare ale 
tradiționalei competiții, lată că 
..figura- s-a repetat atît în în
trecerile zonale ale Campionatu
lui liceelor agroindustriale, cît șl 
în cele ale „naționalelor" de ju
niori. desfășurate sîmbăta trecută 
In mai multe orașe din țară. Să 
concretizăm. De la confruntările 
liceenilor au lipsit reprezentan
tele județelor Timiș. Olt. Gorj, 
Brașov șl Covasna. Iar la cele 
ale juniorilor au fost așteptate 
plnă în ultimul moment, cînd au 
fost radiate de pe foile de arbi-

REMARCABIL »» PARCURS DE REGULARITATE"
(Urmare din pag. 1)

du-1 pe Aurelian Georgescu, 
în cerci ndu-1 adesea și pe Dan 
Balanov. Aceasta, în condițiile 
în care poarta a continuat să 
fie. pe.ansamblu, bine apărată 
de Sorin Diaeonu sau Mihai 
Simion, sistemul tactic a func
ționat de regulă la parametrii 
ridicați îndeosebi grație marii 
experiențe a lui Liviu Rădu- 
canu (titular al echipei, plus 
antrenor secund). Eugen lo- 
nescu, Cătălin Moiceanu con. 
țribuții însemnate adueîndu-și. 
într-o fază sau alta a compe
tiției.
Dan,

Șerban Popescu. Cristian 
Bogdan Olaru, Florin Ar-

delean, Viorel Șerban, Călin 
Găvruș. în ce-1 privește pe 
Vlad Hagiu, acesta a rămas un 
atacant de excepție, golgcterul 
absolut al poloului nostru reu
șind acum aproape o treime 
din punctele marcate. 510 cu 
totul, de campioană. Avind, 
in plus, sprijinul clubului — 
unde continuă să activeze foști 
jucători apreciați. ca ex-inter- 
naționalul B. Mihăileseu —. ai 
foarte activului birou de sec
ție (președinte I. Baciu vice
președinte D. Sorescu). Dina 
mo și-a menținut supremația în 
sportul cu mingea pe apă de 
la noi. O așteptăm să oontri. 
buie acum la revitali zarea po
loului românesc, la noi afir
mări internaționale.

CU TINEREȚEA IN PRIM-PLAN
e vreo noutate dacă afir- 
că echipa care s-a stră- 

realmente să țină „pasul"

Nu 
măm 
duit 
cu campioana, să dea. in (ond. 
acea _ necesară notă de specta
culozitate disputei pentru în- 
tîietate. se numește Steaua 
București. în graiul sec dar 
sugestiv, al cifrelor, creșterea 
de potențial a elevilor unui alt 
internațional de pînă mai ieri. 
Viorel Rus. e argumentată de 
plusul de 15 puncte (!) față de 
ediția precedentă. Ascensiunea 
pe treapta a doua a ierarhiei 
interne a avut drept suport e- 
lanul tinerilor formației din 
Ghencea. ei izbutind nu o da
tă acțiuni fulgerătoare. de 
toată frumusețea. Cu un por
tar sigur, la a doua tinerețe 
sportivă — Gică Popescu, cu 
lonuț Angelescu Ladislau Ba-
lanov. Dine] Ștemate sau Ga
briel Geantă în prim-planul 
uneia sau alteia dintre parti
dele importante eu Bogdan 
Geambașu in rol de „pun:heur“ 
redutabil, cu contribuția mai 
mare sau mai mică a celorlalți. 
Steaua a crescut indiscutabil 
în ultimul campionat. Pasiona
tul său antrenor mai are însă 
de lucrat pînă la atingerea 
unei discipline tactice pe mă-

sura pretențiilor, a dorinței 
neascunse de afirmare și pe 
plan internațional.

La Crișul Oradea, 
de împrospătare din 
efectivului nu a dat _______
le scontate. A confirmat, ce-i 
drept, un Bonca, dar întineri, 
rea echipei întîrzie pe ansam
blu, titularii săi cu de-isebită 
experiență părînd uzați fizic 
și, nu în ultimul rînd. psihic, 
numai Cornel Gordan menți- 
nînd mai mereu nivelul obiș
nuit. Va readuce Liviu Garo- 
feanu echipa cu care a îmbră
cat. ca jucător, tricouri de 
campion la standardul cu ade
vărat competitiv? — aceasta 
este întrebarea vizavi de„7“-le 
bihorean. O întrebare valabilă 
și în cazul giuleștenilor: Ra
pid București a pierdut multi 
jucători 
trenorii 
xandru 
voi ți să 
re s-au , ___ _ ____
să depășească un anume nivel, 
constant bun fiind doar porta
rul Crețu. Pepiniera de lingă 
Podul Grant este încă bogată, 
așa că... Pentru C.S.U. — 
T.M.U.C.B., poziția a dncea nu

procesul 
mers a 
rezultate-

tineri și talentați an- 
Cornel Ru.su și Ale- 
Szabo, vazîndu-se ne- 
apeleze la poloiști ca- 
străduit, fără a putea

e de colea, dată fiind valoarea 
lotului, disciplinat totuși tac
tic, mai ales în apărare, prin 
eforturile antrenorului Gheor- 
gbe Zamfirescu (de asemenea, 
în trecut component de bază 
al naționalei — ca toți tehni. 
elenii amintiți mai înainte). în 
fine. Voința Cluj-Napoca a 
fost echipa care a părut sâ nu 
creadă în șansa ei — cum re
marca antrenorul federal Ana- 
toile Grințescu —. alternînd 
evoluțiile bune, inclusiv în 
compania campionilor, cu alte
le formale. Pe lingă speranțe
le autentice numite Sabău sau 
Cosmațchi, antrenorul Vasile 
Pop trebuie să mai găsească 
alți băieți dotați — nu credem 
să fi secat .izvorul" poloului 
clujean!

Concluzlonînd asupra cam- 
pionatului 1988—89, A. Grințes- 
cu sublinia că „apariția multor 
tineri in prim-plan, ta echipe
le din prima grupă valorică 
dar și la I.L. Timișoara, Va
gonul Arad. Energia Bucu
rești, Constructorul Feroviar 
(ultimele două oonfundindu-se 
cu selecționate de juniori 
•71—’73), * vădit preocuparea 
sporită pentru asigurarea 
schimbului de mîine. Mai este 
însă mult de lucru pînă la 
producerea unui veritabil salt 
de calitate pe ansamblul în
trecerii. Deocamdată, la înche
ierea campionatului am alcă
tuit loturile pentru apropiate 
întreceri internaționale: Cupa 
Carpați (2—4 iunie, la Bucu
rești), Turneul de la Kirdjali 
(22—25 iunie) și mai ales C.E. 
de seniori. în vedere* acestei 
importante competiții, repre
zentativa noastră se pregăteș
te sub conducere* lui Cornel 
Rusu, ajutat de Vlorel Rus, Di
nu Popescu și Ovidiu Botea- 
nu. cu o garnitură tinără, care 
inaintea europenelor de 
Bonn, din august, va lua 
te la un turneu in Polonia 
11 iunie)."

Ultima etapă a Diviziei A de 
popice cuprinde mal multe me
ciuri decisive pentru configurația 
finală la cel doi poli al clasa
mentelor. Ea se va desfășura 
luni 29 mal. după următorul pro
gram — feminin î Mucava Molid 
— Laromet București. Dacia F'o- 
lesti — Petrolul Bălcol. G’oria 
București — Voința Ploiești. Vo
ința București — Carpați Sinaia. 
Rapid București — Voința Galați. 
Hidromecanica Brașov — Voința 
Timișoara. Voința Sănătate* O- 
dorhei — Voința Tg. Mureș. U.T. 
Arad — Constructorul Gherla. 
Electromureș Tg. Mureș — C.S.M, 
Reșița. Voința Oradea — Voința 
Craiova ; masculin i Olimpia 
București — Explorări C-lurg 
Moldovenesc. Constructorul Ga
lați — Metalul Roman. Carpați 
Sinaia — Voința București. Rul
mentul Brașov — Gloria Bucu
rești. C.F.R. Constanța — Mine
rul Vulcan. UNIO Satu Mare —

CONCURSUL REPUBLICAN
Astăzi șl mîine. la Pitești. 

București (stad. „23 August", ora 
8.30 Sl 17.30. respectiv 8,30) și Ti
mișoara are loc prima etapă a 
concursului republican pe echi
pe. întrecerile se desfășoară pe 
grupe valorice astfel 1 grup* A 
— Pitești : combinatele Steaua, 
Dinamo. Rapid. Voința. T.E.F.S., 
Metalul și Județele Argeș. Cluj, 
Constanța. Dolj. Iași. Hunedoara;

B — București t județele 
Prahova. Galați. Suceava, 

Bacău. Vaslui. Brașov. 
Severin, Brăila, Neamț.

grupa
Sibiu.
Timiș.
Caraș
Vrancea Bistrița Dîmbovița. Bi

la 
par- 
18-

Aurul Baia Mare. C.F.R. Tg. 
Mureș — Metalul Hunedoara, 
Constructorul Tg. Mureș — Elec- 
tromureș Tg. Mures. Olimpia Re
șița — C.F.R. Cluj-Napoca. Chi
mica Tîrnăveni — Tehnoutilaj 
Odorhei.

• Astăzi pe arena prime! for
mații se desfășoară restanta eta
pei a 17-a dintre echipele femi
nine Petrolul Bălcol — Gloria 
București. <a In mal multe orașe 
din țară se desfășoară mline e- 
tapa a 3-a din Campionatul de 
calificare pentru Divizia A. ju
niori șl junioare. Intîlnirile vor 
avea loc la Ploiești. București, 
Roman. Odorhei pentru echipele 
din seria Sud și Cluj-Napoca, Ti
mișoara. Tg. Mureș. Hunedoara 
pentru cele din seria Nord. Co
respondenții din localitățile men
ționate sînt rugați să transmită 
rezultatele luni dimineața, la te
lefoanele cunoscute.

DE ATLETISM PE ECHIPE
hor. Maramureș : grupa e — Ti
mișoara : județele Arad. Gorj, 
Olt. Mureș, Covasna. Tulcea. Ia
lomița. Buzău. Sălaj. Alba, 
leorman. Vîlcea călărași.
Mare. Botoșani. Mehedinți. Har
ghita Giurgiu.

Punctajele individuale sînt : gr. 
A locul I 12 p... locul XH 1 p, 
gr. B locul I IS p... locul XVI 
1 p. gr. C locul I 13 p.. locul 
XVHI 1 p. în afară de acestea 
se acordă puncte suplimentare 
pentru recorduri naționale 91 
pentru alte performante deose
bite.

EXCURSII PLĂCUTE ÎN DELTA DUNĂRII

Te-
Satu

PRIN OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM
îndrăgostiți! de natură, căutătorii locurilor pitorești — tot 

mai mulțl sînt cel care dorese să vadă gl să revadă delta, 
MIRIFICA DELTA A DUNĂRII
O vizită prin «ceste locuri, făcută !n acest sezon, eu spri- _ de țypjșjjj sau aJ i.’t.h.R. București,jinul Oficiilor Județene 

rămtne de neuitat.
Delta — întinderi de 

Mării tărîm eu condiții 
cunoaște participlnd la ______
de turișm din țară. Se asigură t

— cazare In hoteluri, popasuri turistice eu căsuțe, pontoane 
dormitor, locuri de campare In corturi personale sau Închiriate 
de la O.J.T. Tulcea t

— masă la restaurante ț
— transportul cu trenul plnă la Tulcea șl eu nave de dife

rite tipuri pe brațele șl canalele Deltei Dunării ;
— ghid specializat :
— participarea la diferite programe eulturaî-artlstlce. 
Informații suplimentare de la agențiile Oficiilor județene de

turism și ale I.T.H.R. București,

pămtnt șl apă născute In vecinătatea 
unice de climă, floră șl faună, o puteți 
excursiile organizate de toate agențiile
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orgia Rîm- 
șl A.S.A. 
tntîletatea 

î. cele ma! 
id a se in
și mîlne In 
desemnarea

I
I
I

d. Buzău), 
Minis (jud. 
ustrial Sa- 
P.A. Sibiu. 
:eul indus- 
llectro Bo- 
ustrial al 
'ov șl Liceul 
mi.

I 
I
I
I

amovați la 
ul Poligra- 
tlple cam- I

Niciodată, poate, în istoria 
finalelor Campionilor Europeni, 
nu s-a adunat mai mult, ca 
lnî,r’Vn ?ocar> iumea mare a 
fotbalului. Și acest Interes 
uriaș trebuie explicat și prin 
echilibrul care părea să existe 
înainte de partida de Ia Bar
celona. Un cronicar binecunos
cut ca Glanville, de la „Sun
day Times", făcea doar o ob
servație de nuanță cînd ju
deca ^șansele înainte de meci: 
„Dacă Sacchi va comite gre
șeala de a juca cu Rijkaard 
stoper, atunci șansele Stelei 
cresc. Dacă îl va avansa din 
linia de fund, atunci Milan va 
fi favoritul meu". Această sta
re de spirit, în direcția echi
librului. era împărtășită de 
cronicari din numeroase țâri, 
printre care însuși olandezul 
Jaap de Groot, venit special 
pentru „olandezii săi". Se mai 
punea în balanță faptul că - ..... . uitțma

str în se

recent a 
e acum un 
tl comisiei 
i plus, mal 
r tinerilor 
esc echipe 
izîndu-1 cu 
uă să lu- 
ei si acum 
iu putem 
multi ani 

ui nostru

I
I
I
I
I

îțelor Pra- 
Gorj. Olt 

ulcea. Olt, 
î stabilit 

nepăsare, 
de la toate 
-ezon.

bile ab- 
■oril și 

cerit drep- 
fazele su

rilor renu- 
;i să nu-și 

continua- 
iu asigurat 
participării 
'e. Proble
me în fie- 
■chipe au 
: astfel că 
b mai tinut 
le eonmeti- 
in respon. 

irganizarea 
izarea si 
ne trebuie 
ine nevoile 
erformantă 
tui 1 Iată 
.J.E.F.S.-u- 
•ilor eu a-

sportulu!

Milan a obținut în 
vreme doar rezultate _____
în campionatul italian. Se mai 
invoca șl faptul că Steaua — 
aici cred că s-a greșit în ta
băra noastră — a obținut 
două rezultate de egalitate în 
meciurile amicale cu Milan, 
în calcularea șanselor se punea 
preț și pe presa bună în jurul 
lui Hagi. despre care „France 
Football" scria că el ar ti un 
al doilea Platini.

Toate acestea reflectă șl cota 
înaltă de care se bucura 
Steaua, lucru firesc, de altfel, 
după patru 
succese.

Pe teren, 
veau să se 
Și acest altfel se referă 
la unele insuficiențe în jocul 
campioanei noastre, cit și

ani de frumoase

însă, lucrurile a- 
desfășoare altfel, 

atît

pe de altă parte — la presta, 
ția cu totul ieșită din comun 
a unui Gullit, despre care se 
spunea cu scepticism că va ii 
doar umbra celui din Camplo. 
natul European, pentru ca, tn 
cele din urmă, să realizeze 
unul din marile meciuri ale 
carierei sale, la aceasta adăa- 
gîndu-se și marea performantă 
a medicilor italieni, care au 
»eușit un adevărat tur de 
forță.

Unde s-a pierdut de fapt a- 
ceastă finală, la un scor deloc 
așteptat ?

Despre valoarea ieșită din 
comun a celor trei ' olandezi 
s-a vorbit și s-a scris malt 
La masa presei s-a și făcut 
afirmația că implantarea even, 
tuală _ a „celor trei" în orice 
echipă campioană din Europa 
ar face ca pînă și selecționata 
Maltei să aibă o șansă în 
lupta pentru trofeu,

Trecînd, însă, peste această 
afirmație devenită Ioc comun, 
este normal să subliniem că. 
pe de altă parte. Steaua a 
jucat, în ziua finalei, cu mal 
puțin de jumătate din valoarea 
sa de vîrf. (Șl, cînd spunem 
asta, luăm drept reper a doua 
jumătatea a frumoasei partide 
eu Dinamo Kiev și remarcabi
lul joc de la Tokio, cînd a ju
cat mai bine decît River Plate).

De atunci s-au produs des
tule evenimente care, adăugate 
la fenomenul unei uzuri ine
vitabile, au făcut ca la Bar
celona Steaua să ajungă spre 
pragul de jos tocmai în mo
mentul ce! mai important al 
actualei ediții a competiției.

Noi spunem „mai puțin de 
jumătate din valoare". Interna
ționalul sovietic Raț vorbește

de Steaua, fosta lui rivală, ca 
despre o echipă care, la 
Barcelona a etalat doar 20 la 
sută din calitățile pe care le 
cunoaște.

Revenind la joc 
abstracție ' '

care, la

. - Și făcînddacă e posibil asa 
ceva — de prestația „trio“-ului. 
vom spune, ca în atîtea alte 
rîndu.ri, că „meciul s-a rupt 
Ia mijlocul terenului". Șj nici 
nu putea să fie altfel. în timp 
ce Donadoni (7), Ancelotti (îl) 
Colombo (4) și mai ales Rij- 
kaard jucau cu fervoarea onor 
fundași, arueîndu-se în toate 
duelurile pentru recuperarea 
oricărei mingi ca si pierdute, 

mijloc 
foarte

:tată de
4IȚESCU

Competiția speranțelor

CRAIOVEMII AU CIȘÎIGAI DERBY-UL,

în linia noastră 
forța de opoziție era ,.Ja> 
mică. Hagi, care mizează mai 
ales pe sprint, nu a părut 
preocupat de „a doua sarcină" ! 
Stoica a mai încercat să se 
bată, dar era mereu înghițit 
de doi sau trei adversari 1 Ro- 
tariu, nerefăcut (Iordănescu 
și-a recunoscut greșeala de 
a-1 fi introdus — afirmație 
făcută la conferința de presă 
—, sugerînd, tn același timp, 
In fața cronicarilor, că nici 
Lung nu era „sută la sută")! 
iar Minea, deși s-a bătut în 
fața fundașilor, a sfîrsit prin 
a ne atrage atenția că, de 
fapt, jucăm fără libero, Iovan 
și Bumbescu fiind ocupați cu 
marcarea lui Gullit și Van 
Basten. Trebuie să recunoaștem 
că e practic imposibil să joci 
fără libero în fața unui ase
menea atac. Echilibrul fiind 
rupt la mijlocul terenului, unde 
milanezii au scos aproape toa
te baloanele, a fost firesc ca 
jocul celorlalte două linii 
sufere.

De aici si pînă la 
așteptat n-a fost 
pas.

Sigur că Milan a - ~
mare. Iar cînd adversarul 
în schimb, o perioadă mai 
bă — reperabilă nu doar 
Nou Câmp, ci și 
jocuri de 
lucrurile 
mai mult 
trecere a
— cum

de

ta

Steaua —liderul returului, cu punctaj maxim

I
Nou Câmp... Stoica continuă să lupte, dar— olandezii Van Basten
— Rijkaard sint și de această dată în superioritate numerică 

Foto: Cornel MOCANU

SECERI DE ȘAH

scorul 
decît
prins

ne- 
un

In etapa a 26-a a campionatu
lui s-a disputat a treia partidă 
derby a returului. Dinamo — 
Universitatea Craiova (după 
Steaua — Dinamo sl Steaua — 
Universitatea). Deși pornea cu 
șansa a doua, echipa pregătită 
de antrenorul Nicolae Zamfir — cu 
multi iueător! de certă perspec
tivă tn rîndurile el — a reușit 
să cîstige cu 3—0. Cu toate aces
tea. liderul tsl menține un sub
stantial avans fată de a doua 
clasată Steaua care continuă să 
accelereze meci de meci. fiind 
singura formație care n-a cunos
cut înfrîngerea în retur. Sl dacă 
ar fi să ne referim numai la 
retur lată cum se prezintă po
diumul" lu! dună cele io etape:
1. Steaua 9 9 0 0 21- 4 18
2. Universitatea 10 7 2 1 22- 6 15
3. Dlnamo 10 7 1 2 20-16 14

Acest .minl-clasament" eviden
țiază două lucruri, tn primul 
rînd echilibrul dintre cele trei 
echipe fruntașe ale campionatu
lui din rîndurile cărora, 
convinși, vor ..urca" spre 
orare alt! cîtiva jucător! 
(asa cum s-a întîmplat si 
trecuti) acesta sl fiind 
nrineioal al comnetitlel. 
al doilea rînd faptul că tot for
mația cralovcană se menține în 
fruntea eficacității avînd si * în

tur. șl in retur, cele mai multe 
goluri marcate.

Revenind tnsă la -9a«am<4-” ” 
general, să subliniem un alt fapt 
interesant. Cu patru etape in 
urmă nouă echipe aveau gola- 
veral pozitiv. Acum 
O dovadă . 
întrecerii, o

Vră sînt în 
cerile pen- 
natelor Na
irn a etapă 

tin alele r

■ open-ul 
rirticipanți 
mea a opt 
vnent Oo-
Vtsiiesr :> 

puncte. Ii

urmează Ladislau Kiss op S. 
Lupu. A. Urzică sl D. Vășieșiu 
— 5.5 p. Alti 19 -toncursr.tl au 
acumulat 5 p.

Cele două grupe feminine sînt 
formate din cîte 14 participante. 
La Băile Herculane. după șase 
runde. Prima este Ligta Jicman, 
eu 5.5 o iar cite 45 n tu obți 
nut Nadia Mitescu si Marian» 
lonită (o partidă mai mult ju-

cată). Urmează Dana Turna, 
4 p. La Olănești în frunte 
află Roxana Adoamnel. cu 4,5 
urmată de Mădăl'na Stroe 4 p 
partidă mal puțin), cîte 3.5

cu 
se 
p. 
(c

—....    D
(din 5) au Judita Chirlcută. Sma 
randa Boicu si Mariana Caravan

Se joacă. în ->ate aceste tur
nee oe distanta ș 13 runde.

• în Capitală, au început con
cursurile organizate de asociația 
sportivă a Radloteleviziunii. în 
sala din str. Nuferilor 62—64. Se 
dispută întreceri de șah-rapid 
sah-fulger. computere si artistic.
gMBRWBBMW ■

o zi 
are, 
sla- 
Pe 

în unele 
campionat —. atunci 
devin clare, cu atît 
cu cit în această în- 
campioanelor, unele 

este cazul lui Milan 
— au și argumentul unui ma
siv import de supervedete. în 
ceea ce ne privește, vom re. 
peta ideea că fotbalul româ
nesc are dificultăți cînd susți
ne „bătălii pe două fronturi". 
Să nu uităm că Steaua a cîș- 
tigat Cupa Campionilor într-o 
primăvară în care echipa na
țională nu avea nici o obliga
ție de moment.

Dar toate acestea au rămas 
acum în urmă. Nu ne rămîne 
decît să nutrim speranța că 
marea efervescență stîrnită do 
Steaua, pe plan european, va 
naște noi ambiții în rîndurile 
tuturor fotbaliștilor noștri 
fruntași. Iar prima, și cea mai 
mare, trebuie să fie legală de 
Campionatul Mondial, treapta 
supremă a sportului cu balo
nul rotundl

loon CHIRILA

ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE
». o
palmares" 
categoria 

ti vă pre- 
3 Pe tară

inima iu
te toate 
!nt fotba- 
ăcate în- 
n nu prea 
ucurii. e- 
așului — 
livizia A) 
iuS *fot- 
amm la 

idare. O-
-nță nu 
la C.S.Ș. 
ecției de 
ivat un 
u) la lo- 
tț. A nalt- 
uciditate 

de per-
. în da- 
ît’onează 
!ea mim- 
infrenorii 

invers
Ițlile ca- 
!... Acești 
lele mun- 

pot jus- 
nală și 
»u colec- 
portivi..." 

generat 
>arte cu- 
a lui în

practică legîndu-se acum spe
ranțele de relansare a sportu- 
tului 
cuci.

S-a 
„baza __ . _ . .
țit an de an, atît pentru acti
vitatea sportivă de maaă cil 
și pentru cea de performanță", 
dar și faptul că unele baze 
sportive (IMA1A. IRA Tecuci. 
EGC. cele ale școlilor genera
le nr. 2 și 7) nu sînt întreținu
te și folosite corespunzător...

Dar ce gîndesc si ce spun ac- 
tiviștii sportivi? Iată secven
țe din euvîntul eîtorva. Vasile 
Dărăban, directorul C 8.Ș.. Te
cuci: „Avem rezultate nesem
nificative pentru posibilitățile 
noastre... tn municipiul nostru 
singurul sport rămas pentru 
fete este, practic, doar atletis
mul (!?!). Desființarea catedrei 
de volei a fost o g. 
Activitatea de selecție 
feetuoasă... Trebuie să 
țăm la -balastul" din 
de performanță si să 
pentru calitate, pentru 
re... Vom — - - 
tie... Am 
pentru 
Gheorghe ___  ____
Liceul industrial nr. 1: ___
vitatca sportivă din scoală este 
bună. La unele scoli sînt prea 
multe scutiri medicale nejus
tificate pentru elevi (peste 170 
de «scutiți» ia Liceul nr. 2). 
Bazele sportive ale școlilor nu

de performanță din Te-
amintit, de asemenea, că 
materială s-a imbunătă-

greșeală... 
este de- 
renun- 

grupele 
luptăm 
valoa- 

lărgi baza de selec- 
fixat noi obiective 
fiecare profesor..." 
Moraru. profesor la 

,Acti-

sint întreținute corespunzător 
Si nu sînt folosite tot timpul... 
Gimnastica la locul de muncă 
nu se practică cu consecvență, 
deși noi am pregătit Instruc
tori și le-am dat complexe de 
exerciții... Semnalăm lipsa ma
terialelor sportive din magazi
nele orașului (mingile de cau
ciuc nu se aduc pe motiv ră 
au... _ volum mare, iar corzile 
de sărit deoarece au... valoare 
mică; avem mese de tenis, dar 
nu găsim palete)". Gbeorghe 
Cuc, președintele A.S. Flamura 
Roșie IPILF Tecuci : „Avem o 
bază sportivă bună... Organi* 
zăm campionate de casă la di
ferite sporturi... Echipa noas- 
tră a cîștigat faza județeană la 
popice... Am pus bazele t>nei 
formații de volei feminin... 
Este dc dorit ea. organizația 
U.T.C. din întreprinderea noas
tră să se implice mai mult in 
organizarea activității sporti
ve..."

Participanții la discuții au 
avansat propuneri si soluții de 
îmbunătățire a activității spor, 
tive de masă si de performan
tă. neocolind aspectele negati
ve. pe care le-au criticat fără 
menajamente. Planul de mă
suri prezentat de președintele 
C.M.E.F.S.. Cornel Tucaș, poa
te mobiliza marea familie a 
iubitorilor sportului din Tecuci 
atît în vederea desfășurării 
unei tot mai bune activități în 
sportul de masă, rit si a îm
plinirii dorințelor și ambițiilor 
locale în sportul de nerfor. 
mantă.

sintem 
consa- 
timerl 

tn anii 
SCOPUl 
Șl. tn

deslgur 
dată cu

doar șase, 
a înăspririi 
apropierea

finalului a1. AL. D.b
1. DINAMO 27 21 2 4 61-36 43
2. Steaua 26 19 5 2 55-17 38
3. Univ. Cv. 27 16 5 6 70-34 35
4. F.C. Bihor 27 13 6 8 46-35 30
5. F.C. Argeș 26 12 3 11 42-42 27
S. Victoria 27 12 6 9 42-34 26
7. Otelul 27 11 5 11 44-38 26
8. F.C. Farul 27 12 2 13 41-46 26
9. A.S.A. 27 12 1 14 51-57 25

10. ,.U" Cluj-N. 27 10 5 12 39-57 23
11. F.C.M. Bv 27 9 3 10 44-45 22
12. Corvlnul 27 9 3 15 50-56 20
13. F.C. Inter 27 10 5 12 35-45 20
14. F.C Olt 27 8 4 15 37-42 19
15. S.C. Bacău 27 8 5 14 29.49 19
16. Rapid 5 9 13 29-42 16
17. Flacăra 27 7 4 16 41-57 15
Î8 Sportul Stud 27 7 3 17 30-54 15

• Partida F.C. Argeș - F.C. 
Farul (3—2 pe teren) a fost omo
logată cu 3—0 în favoarea echi
pei F.C. Farul pentru folosirea, 
de către pltestenl a unui jucător 
în stare de suspendare.

ZONELE CAMPIONATULUI
AL JUNIORILOR

Joi s-au disputat meciurile 
time! etape a actualei ediții 
Campionatului Republican al 
nlorilor I. Echipele clasate 
primele 3 locuri în cele 8 serii 
participa la întrecerile 
Iată configurația celor opt ..po
diumuri" :

SERIA I : ___ _______ _
Neamț ; 2. C.S.Ș. Vaslui. 3. 
Botoșani.

SERIA A 
Constanta : 
3. Otelul Galati.

SERIA -_____ -
București î 2. Sportul Studențesc 
București : * ' * *

SERIA
București ; 2. F.C. Argeș 
torul Pitești.

SERIA A V-a : 1. Universitatea 
Craiova : 2. Viitorul Craiova ; 3. 
C.S.S. Tg. Jiu.

SERIA A VT-a I 1. C.S.S. Ti
mișoara t 2. Viitorul Timișoara ț 
3. Gloria Reșița.

SERIA A Vn-a I 1. F.C. inter 
Sibiu : 2. C.S.S. Brașovia s 3. E- 
lectromures Tg. Mureș.

REPUBLICAN

I
ul- 

a 
lu
pe 

vor 
zonale.

1. C.S.S. Olimpia P. 
C.S.

n-a : t.
2. C.S.S.

a rn-a :

F.C. Farul 
Constanța ;

1. Steaua

3. Petrolul Ploiești. 
A IV-a: 1. Dinamo 

3. Vil-

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
• In urmă cu două săptămlni 

la medul dintre echipele ploieș- 
tene Prahova și Petrolul. In 
mim 16. arbitrul Ion Crăciunescu 
l-a eliminat din Incinta terenului 
pe Virgil Dridea, antrenorul Pe
trolului. desigur, nu pentru ex
ces de... disciplină. Dar acesta, 
nu numai că n-a vrut, timp de 
două minute, să se supună de
ciziei arbitrului, ba l-a si adus 
acestuia Injurii. Sl antrenorul 
Virgil Dridea nu este un... debu
tant în ceea ce privește elimina
rea sa de pe teren de către ar
bitri. Dar a scăpat mereu cu 
cîte un ..avertisment", ca șl cum 
avertismentele ar putea fi date 
la... Infinit. Antrenorul Virgil 
Dridea, căruia nu 1 se pot con
testa meritele legate de pozltl- 
fruntașă din clasament a echipei 
Petrolul, a fost tratat, de fle
care dată, eu multă Indulgentă 
de către Comisia de disciplină
Acum Insă. ei a fost pus in 
stare de suspendare, oină la

prezentarea lui tn fata acestui 
organism al F.R.F.. toi 1 Iunie.
• Ce a făcut Lazăr (Gloria Bu

zău). tn meciul eu Petrolul Plo
iești 7 Mai nimica 1 l-a spus ar
bitrului „de ee nu-1 arăți, bă. și 
Iul (n.n. adică unui adversar) 
cartonașul galben- 7 SI Lazăr. șl 
alti fotbaliști socotesc că adre- 
stndu-se tn felul acesta arbitru
lui. n-ar fi cazul să vadă carto
nașul roșu. întructt nu 1-au în
jurat. nu l-au Insultat... Un fel 
ciudat de a gîndi al acestor fot
baliști. Dar num Lazăr n-a mai 
avut nici o abatere dim anul 19»1 
Comisia de disciplină. tinînd 
seama șl de poziția lui corectă

• AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
VICTORIA BUCUREȘTI 4—6 
(2—2). Peste 3 000 de spectatori 
au asistat la o nartidă eu foarte 
multe faze de poartă sl nu mal 
puțin de zece goluri: goluri mar
cate de Ploaie (mln. 32 si 66)

ADMINISTRAȚIA DE
LA 

_ _ 26 1989 : Extragerea I s 10 
73 43 53 35 2 29 : Extra- 
a II-a : 3 77 51 11 32 36 
68. Fond total de cîsti. 

678.974 lei. din care 23.184

NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA LOTO DIN 
MAI ----
87 83 
gerea 
27 45 
guri: . _ .... __
lei, report la categoria 1.

• Iată-ne și la șfîrșltul ultimei 
săptămtnl a lunii mal dar Si In 
ULTIMA ZI pentru juca rea nu
merelor favorite ta TRAGEREA 
MULTIPLA LOTO (eu u-n larg 
evantai de cîștlguri si eu o for
mulă tehnică dintre cele mai In
teresante). precum si pentru de-

vin-a : 1. Gloria 
Viitorul Oradea ; 3.

CIuj-Napoca.
sase

A
2. 

Universitatea
Alcătuirea celor sase grupe 

zonale, ale căror tntîlnlr! se vor 
disputa între 30 ma! sl 3 Iunie 
(ședințele tehnice vor avea loo 
în ziua de 30 mal ora 16. la se
diile C.J.E.F.S. din localitățile 
respective) este următoarea 7

VASLUI î C.S.S. Olimpia P. 
Neamț Petrolul Ploiești C.S.Ș. 
Constanta și Viitorul Pitești.

BRAILA s F.C. Farul Constan
ta Dinamo București C.S Bo
toșani sl Sportul Studențesc.

CIMPULUNG MOLDOVENESC î 
C.S.S. Vaslui. Steaua București, 
Otelul Galați șl F.C. Argeș.

CARACAL s Viitorul T’m'sonra. 
F.C. Inter Sibiu, C.S.S. Tg. Jiu 
sl Universitatea Cluj-Nanoca

LUGOJ ! Univers'tatea Craiova. 
C.S.S. Brașovia Gloria Reșița și 
Gloria Bistrița.

ZALAU s VUtnmt Craiova Vii
torul Oradea C.S« Timișoara si 
Electromures Te. Mureș.

SERIA 
Bistrița ;

din ședință l-a suspendat numai 
pe o etapă.
• tn pauza meciul»! petrolul 

Poieni — F.C.M. Victoria Giur
giu. un spectator supărat 
treburile n-au mer» asa cum 
fl dorit localnicii s-a repezit 
arbitru lovlndn-i eu numnnl — 
piept. El fusese, de altfel, .stimu
lat" să facă un astfel d- gest, 
de magazinerul eehlne’ din Po
ieni oare. în loc că ce octin» de 
ale lui, de punerea la punct a 
echipamentului, tsl gSslse o ocu
pație ad-hoe tnelneînd spiritele 
ne teren. Ca să nu se mol tnttm- 
nle asemenea lucruri eehlne! 
Petrolul Poieni I s-a ridicat 
dreptul de organizare ne teren 
propriu, pe două luni

ca 
ar 
la 
!n

Jack BERARII)

Tănase (mln. 37) si Butoi «n’n. 
83) — pentru gazde Coras rmin. 
14. 43 51 și 52) Țîră (mln. 57)
șl Fulga (mln. 72) — pentru di
vizionara A. (Nicolae TOKACEK 
— coresp.).

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
punerea buletinelor eu propriile 
opțiuni la concursul PRONO
SPORT de mline. duminică. 28 
mal concurs la care există deja 
un report la fondul de cîștlguri 
(categoria I) ce aproape că echi
valează cu valoarea unul ctstia 
de plafon maxim. Prin urmare, 
la ambele acțiuni participarea 
poate să se soldeze eu impor
tante avantaje pentru cel care-si 
încearcă șansele 1
• TRAGEREA MULTIPLA

LOTO va avea loc tn București 
tn sala clubului din str. Doam
nei nr. 2. tnceptnd de la ora 
16.30. Aspecte de la operațiunile

de tragere vor fl transmise la 
radio pe programul I la ora 
17.30. Numerele extrase vor fl 
transmise si tn reluare ne ace
lași program, la ora 22.30 <o da
tă eu rezultatele concursului 
PRONOSPORT! Si luni 29 mal. 
la ora 8.35.

41 Așa după cum am mal a- 
nunțat. urmărind în permanență 
PROGRAMUL LOTO-PRONO- 
SPORT sl rubrica de fată puteți 
afla date Interesante tn legătură 
eu concursurile pronosport 
se vor programa partide din 
CUPA INTERNAȚIONALA DE 
FOTBAL-INTERTOTO 1989 1



După „Internaționalele" de tir cu arcul

BILANȚ POZITIV AL REPREZENTANȚILOR NOȘTRI - -li

Am menționat de multe ori 
în cronicile ultimilor doi ani 
că tirul cu arcul are la noi o 
evoluție ascendentă, pentru că 
atît in competițiile interne mas
culine. dar mai ales în cele 
feminine, au fost stabilite ne
numărate recorduri naționale 
iar prezentele sportivilor noș
tri pe podiumurile de premie
re ale 
hotare 
Este și 
diții a 
ționale 
dăuți, unde „tricolorii" și-au 
trecut in palmares două locuri 
înțîi — Victor Stănescu Și e- 
ehipa (formată din el, Ioan 
Călin și Aurel Robu) — și un 
loc doi la feminin, cu forma
ția Aurora Matei, Marina Mo- 
loce și Diana Nicolaescu. Aces
ta poate fi socotit un bilanț 
pozitiv, dată fiind valoarea 
deosebită a adversarilor întîl- 
niți (au fost prezențl, printre 
alții, proaspătul cîștigător al 
Cupei U.R.S.S.. Igor Kamada- 
nov, campionii 
R.D. Germane. ____ ___  ..
Karl Berg. recordmanii Bulga- 
riei, Katia Uieva și Krasimir 
Kirilov, campioana U.R.S.S. Ia

concursurilor de peste 
au fost tot maî dese, 
cazul acestei a X-a e- 
Campionatelor Inlcrna- 
ale României, de laRă- 

, tricolorii"

naționali ai 
Petra Iahn si

juniori. Olga Surîghina). deci 
din țări în care această disci
plină este larg răspîndită. Cu 
toate acestea, se aștepta mai 
mult de la unii dintre trăgăto
rii noștri. Ne gîndim în primul 
rind la multipla noastră re
cordmană Diana Nicolaescu și 
la maestra sportului Aurora 
Matei, clasate abia pe locurile 
șase și, respectiv, șapte la 
Daniela Robu și Puiu Clubota- 
ru, eliminați chiar din „op- 
timi", la loan Lungu și Iosif 
Szatmari, care au „căzui" în 
„optimi" și. respectiv în sfer
turi de finală.

Dincolo însă de această, to
tuși, pozitivă reprezentare, tre
buie spus că la Rădăuți con
cursul s-a bucurat de un deo
sebit interes, 
spectaculosul 
FITA. introdus de _______
internațională de câțiva ani, ca
lificările (la care au fost pre- 
zenți toți cei 68 de trăgători) 
dar mai ales seriile eliminato
rii (cu „optimi", „sferturi" șl 
semifinale) ce au stabilit câte 
opt final iști și opt finaliste, au 
atras zi de zi în tribunele sta
dionului „23 August" din loca- 
litate un numeros public. Nici

Desfășurat în 
sistem Grand 

federația

nu se putea altfel deoarece se 
poate spune că rădăuțenii sînt 
buni cunoscători ai „secretelor" 
tirului cu arcul, C.S.Ș., Meta
lul, Voința și Carpațî Gălăncști 
fiind nume cu rezonanță în lo
calitate și împrejurimi. toate 
aceste cluburi avînd puternice 
secții de profil. A fost un suc
ces de public cum nu a mai 
avut nici o altă ediție, poate 
și pentru faptul că F.R Tir. 
C.J.E.F.S. Suceava. C.O.E.F.S. 
Rădăuți și alti factori eu răs
punderi și atribuții din locali
tate au colaborat excelent la 
buna desfășurare a competiției. 
Toate aceste aspecte îndreptă
țesc speranțele gazdelor ca pe 
viitor să li se încredințeze or
ganizarea de noi întreceri — 
chiar de mai mare anvergură. 
— cum ar fi. de pildă, Balca
niada din 1990. Dar, pînă la a- 
ceastă decizie, mai este timp, 
iar pe „tricolori" îi așteaptă un 
calendar intern bogat: „Cupa 
Municipiului Satu Mare". „Cupa 
Voința Tg. Mureș", „Cupa 
României" ș.a.

loan NOVAC

PUNCT FINAL ÎN TURNEUL

în Cupa Mondială la tir

CAMPIONUL OLIMPIC, SORIM BABII f

in „Turneul capitalelor" la volei DE ȘAH DE LA MOSCOVA
..open" !n-S-a încheiat turneul ______ _

terna tio nai de șah de la Mosco- 
ultimelor 

primele

INVINGArtlB LA PISIOl CU AHÎ COMPRIMAT

• Competiția internațională de 
volei. „Turneul capitalelor", 
pentru echipe de juniori s-a 
încheiat ieri după-amiază în

■ sala Agronomia din Capitală, 
învingătoare au ieșit formațiile 
București I la fete și Praga 
la băieți.

în penultima etapă s-au în
registrat rezultatele: Bucu
rești II — Varșovia 3—0 șl 
Praga — București I 3—1, 
(meci decisiv pentru locul I). 
la masculin. Berlin — Bucu
rești II 3—1 și București I — 
^Varșovia 3—0. la feminin. în

ultima etapă, selecționata mas
culină a orașului Praga a 
dispus cu 3—0 de cea secun
dă a Bucureștiului, rămînînd 
neînvinsă. în celelalte partide: 
București I — Varșovia 3—0 la 
băieți. București I — Buca, 
rești II 3—0 și Berlin — Var
șovia 3—0 la fete. Clasamente 
finale feminin î 1. București I 
6 p, 2, Berlin 5 p, 3. Bucu
rești II 4 p, 4. Varșovia 3 p ; 
masculin: 1. Praga 6 p, 2. 
București 15 p, 3. București 
II 4 p, 4. Varșovia 3 p.

va. înaintea jucării 
partide întrerupte. De 
ont locuri sînt clasați în ordine: 
S. Dolmatov 7 o (din 9). E. Vla
dimirov. V. Gavrikov. A. Halif- 
man V. Akonian. G. Timoscenko 
(toți U.R.S.S.) si N. De Firmian 
(S.U.A.). cu cîte 6.5 o. E. Pigu- 
sov (U.R.S.S.) 6 p. Toți aceștia 
se califică pentru faza următoare 
a Cupei Mondiale,

SUHL, 26 (prin telefon, de Ia 
trimisul nostru special). Foate 
și din cauza unei vremi po
trivnice (nori alternînd cu soa
re puternic, fapt care a creat 
mari greutăți de acomodare 
vizuală și implicit o ochire co
rectă) rezultatele din ziua a 
doua a Cupei Mondiale de 
tir au fost mai scăzute decît 
se anticipase. Valoarea rămîne 
însă valoare și astfel, spne sa
tisfacția noastră. proba de 
pistol cu aer comprimat s-a 
încheiat cu victoria sportivului 
român, campionul olimpic So
rin Babii. cu 686.2 p (587 plus 
99,2), urmat în clasamentul fi
nal de Serghei Puzianov 
(U.R.S.S.) 685,9 p. Igor Basinski 
(U.R.S.S.) 684,7 p. - ■ -
korev (U.R.S.S.) 
Mamoru Inagaki . .
680,1 p, Gernot Eder (R.D.G.) 
679,5 p etc.

La proba de 
60 f culcat, 
fruntea 
cursului 
Burotti, 
nov și americanul Tamaș) au 
tras numai 597 p. ceea ce este 
puțin pentru un concurs de o 
asemenea anvergură. Finala a 
fost totuși mai bună. Tarnas 
cîștigînd în cele din urmă la 
o diferență de numai 3 zecimi 
de punct față de al doilea 
clasat. Martinov, care-și dato. 
rează poziția unei singure ze-

Boris Ko- 
684,7 p.
(Japonia)

pușcă liberă 
cei trei din 

clasamentului con- 
propriu-zis (italianul 
sovieticul Marti-

cimi! Reprezentanții 
Constantin Stan (589 
Paul Gruia (583 p) nu 
lificat pentru finală.

Și mai echilibrat a 
timul act al probei

noștri 
o) 
s-au

Si 
ea-

fost
_ — — -------- feminina

de pușcă 10 m în care Silvia 
Sperber și Vesela Letceva au 
acumulat același număr de 
puncte: 492,9 p (departajarea 
s-a făcut după rezultatul fina
lei: 101,9 respectiv 100,9).

în proba de pistol sport a 
luat parte și Anișoara Matei, 
dar cu numai 95 p în grupa a 
doua de foc, ea a ratat de puțin 
intrarea în finala de opt. cla- 
sîndu-se a 9-a cu 575 p. Vio- 
toria a revenit multiplei cam
pioane și recordmane mondia
le Nino Salukvadze. cu 691 p — 
rezultat absolut remarcabil fa
tă de condițiile atmosferica 
existente aici la Suhl.

Rezultate tehnice: FEMEI s 
pușcă 10 m: 1. Silvia Sperber 
(RFG) 492,9 p. 2. Vesela Let. 
ceva (Bulgaria) 492,9 p, 3. Mar
ta Bogdan (Ungaria) 491.9; 
pistol sport: 1. Nino Saluk- 
vadze (URSS) 691 p. 2. Maria 
Grozdeva (Bulgaria) 684 p. 3. 
Liselote Berker (RFG) 679 p ; 
BĂRBAȚI : pușcă liberă 60 f 
culcat: 1. I. Tamaș (SUA) 
698,2 p, 2. Ad. Martinov 'URSS) 
697.9 p, 3. C. Burotti (Italia) 
697.8 p.

Ui-
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TENISUL DE MASĂ, ÎNCOTRO?

Fără îndoială, prin a 40-a e- 
diție a Campionatelor Mon
diale. tenisul de masă a atins 
momentul de vîrf al gigantis
mului, fiind printre puținele 
sporturi, care, reunește la o 
astfel de competiție 680 de ju
cători și jucătoare. 750 de an
trenori. 200 de arbitri. 400 de 
ziariști. lume venită din 77 de 
țări, așa cum s-a întimplat r.- 
cent la Dortmund. O asemenea 
„aglomerație" (se mai pot a- 
dăuga încă alte ... cifre supli
mentare privind culegătorii de 
mingi, activiștii voluntari, nu
mărul de locuri în hoteluri ș.a.) 
a declanșat cum era de aștep
tat. aprige discuții în ceea ce 
privește adoptarea unei formule 
care să permită sportivilor „un 
cadru mai uman de concurs" 
(France Tennis de Table), fi
nind seama că în prezent efor
tul la care sînt supuși partici- 
panții este extrem de mare, 
el presupunînd, în condițiile 
jocurilor pe echipe și indivi
duale o concentrare maximă, 
fizică șl psihică, atît pe par
cursul unei singure zile (cu 
meciuri de simplu, dublu, 
mixt) cit și pe cel al întregii 

.competiții — durata actuală- 
este de 11 zile — ceea ce nu 
este deloc ușor, cum nu este 
de neglijat nici ..nota de pla
tă" care atinge în momentul 
de față sume cu foarte mulți 
de zero. Deci...

în aceste condiții, așadar, se 
aud tot mai multe voci care 
cer o restructurare a sistemu
lui competițional, propunerile 
vizînd trei variante : disocie
rea probelor pe echipe de cele 
individuale, ele urmînd să 
aibă loc alternativ în fiecare 
an ; organizarea întrecerii pe 
echine în 4 sau 5 orașe ur
mînd. spre exemplu, ideea 
handbalului, reducerea numă
rului de participant! prin des
fășurarea unor turnee conti
nentale de calificare. Desigur, 
fiecare propunere are avantaje 
și dezavantaje (nu le dezbatem 
acum) dar opinia generală 
potrivit căreia trebuie făcut 
ceva, există. Cum aceleași a-

mintite criterii stau și la baza 
propunerilor de restructurare 
a competițiilor europene (mai 
ales campionatele de seniori și 
„Top 12“), toate vizînd o con
centrare a disputelor, o redu
cere a efortului, a cheltuielilor 
de organizare, pentru că și 
simpla întrecere a „bătrînului 
continent" presupune acum. în 
condițiile în care tenisul de 
masă cunoaște o amplă dez
voltare în toate țările, o mare 
desfășurare de forțe, posibili
tăți care nu se mai află la în- 
demîna oricui. Este și moti
vul pentru care mulți dintre 
„candidați" dau înapoi atunci 
cînd încep să se confrunte e- 
fectiv cu toate greutățile im
puse. anunțînd... forfaitul.

Deocamdată se discută. Si 
încă mult. Pe ce drum o va 
lua tenisul de masă este greu 
de spus. Oricum, schimbările 
(iminente) preconizate vor a- 
vea un impact serios asupra 
dezvoltării sale ulterioare. Cu 
folos — susțin apărătorii aces
tor idei ; fără — spun adver
sarii. Deci, să așteptăm. Ori- 
cum, mai întîi. deciziile...

Emanuel FĂNTÂNEANU

or- 
au

„BANII NEGRI"...

Juriul a ales acum, sepa
rat, și pe cei mal buni fot
baliști din R.D.G. : 1. Jîlrgen 
Kroy — 683 p, 2. Peter Ducke
— 407 p. 3. Joachim Streich
— 324 p.

CEI MAI BUNI SPORTIVI 
Al R.D.G.

///

> •

Cu prilejul celei de a 40-a 
aniversări a R. D. Germane, 
un juriu format de 3 500 de 
iubitori al sportului a al
cătuit o listă a celor mai 
buni sportivi din această 
țară. Primul loc în acest cla
sament a fost ocupat de 
Gustav Adolf Schur, în anii 
■50 cel mal valoros ciclist 
din lume, cu zeci și zeci de 
curse cîștigate, între care 
în 1955 și 1959 „Cursa Păcii", 
iar în 1958 șl 1959 a fost 
campion mondial de fond. Pe 
locurile următoare au fost 
clasați : 2. Marita Koch — 
multiplă campioană șl re
cordmană mondială șl euro
peană la atletism, 3. Katari
na Witt — cîstlgătoare la 
Jocurile Olimpice, la campio
natele mondiale și europene 
de patinaj artistic, 4. înotă- 
toarea Kristin Otto, cea care, 
anul trecut, la J.O. de la 
Seul a obținut 6 medalii de 
campioană olimpică etc.

Interesant este faptul că o 
astfel de anchetă a fost rea
lizată șl la cea de a 30-a 
aniversare a R.D. Germane. 
Atunci, ca și acum, cel mal 
bun sportiv a fost desemnat 
tot Gustav Adolf Schur care, 
în plus, în 9 sezoane fusese 
ales șl cel mal bun sportiv al 
anului I Poptflaritarea acestui 
mare sportiv continuă, iată, 
șl peste ani.

I • • • ••••••••

///

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
BADMINTON m In prima zi a 

„Cupei Mondiale" pe echipe, la 
Jakarta s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : R.P. Chineză 
— Suedia 4—1. Indonezia — An
glia 5—0. Malayezia — Japonia 
3—2. Olanda — U.R.S.S. 4—1.

BASCHET • Rezultate înregis
trate în ziua a doua a turneului 
masculin de la Dortmund : Gre
cia — R.F. Germania 110—104 
(53—62). Iugoslavia — Cehoslova
cia 81—68 (40—32). Italia — Se
lecționata secundă a U.R.S.S. 
95—94 (55—46) • Echipa femini
nă a Cubei, aflată în turneu ta 
Cehoslovacia, a jucat cu selec
ționata țăril-gazdă, care a obți
nut victoria cu 78—74 (36—32).

CICLISM • Disputată pe tra
seul Cosenza — Potenza (275 km) 
etapa a 5-a a turului Italiei, cea 
mai lungă din cele 22 prevăzute 
în programul cursei, a fost cîști- 
gată de rutierul Italian Stefano 
Giuliani ta 8.20:49 urmat, cu a- 
celași timp, de Fondriest (Ita
lia). Anderson (Australia). Ko- 
nîșev (U.R.S.S.). etc. în clasa
mentul general Individual conti
nuă să conducă Italianul Silvano 
Contini, urmat la 11 s de por
tughezul Da Silva * ..Tour

d’Armorlque" a continuat cu 
etapa a doua. cîstlgată la sprint 
de rutierul belgian Wim Arras, 
care a narcurs 185 km în 4.58:04. 
Lider se menține francezul Lau
rent Jalabert • Prima etapă a 
comoetiției internaționale „Cursa 
Păcii", pentru tineret, desfășu
rată Ia Praga. contracronometru 

a revenit formației 
înregistrată pe 

50 km cu timpul de 1.02:46. Ur
mată de U.R.S.S. la 28 s. Ceho
slovacia la 42 s. Polonia Ia 2:25, 
Danemarca la 2:26. Norvegia la 
2:29. La întrecere participă 148 
de tineri cicliști din 12 țări.

HOCHEI PE GHEATĂ • în 
manșa a 5-a a finalei „Cupei 
Stanley" echipa Calgary Flames 
a învins cu scorul de 3—2 (3—1, 
0—1. 0—0) formația Montreal Ca- 
nâdiens. Calgary Flames conduce 
cu 3—2 si pentru a cuceri trofeul 
îl mai este necesară o victorie 
în ultimele două meciuri ce au 
mai rămas de disputat.

TENIS * In cadrul „Cupei 
Mondiale" la masculin, ce se 
desfășoară la Dusseldorf. selec
ționata s.u.A. a întrecut cu 2—1 
formația Soanlel. Iar reprezenta
tiva R.F Germania a disnus, tot 
cu 2—1 de echipa Elveției.

pe echipe. 
R.D. Germane.

La nouă ani după ce 
ganele fiscului francez 
descoperit anumite nereguli, 
de „bani negri", în evidențele 
contabile ale echipei de fot
bal Saint Etienne, autoritățile 
judiciare au deschis un pro
ces. Cu această ocazie au fost 
convocați la tribunalul din 
Lyon 10 dintre foștii jucători 
ai echipei, între care Michel 
Platini, Patrick Battlston. 
Bernard Lacombe, antrenorul 
Robert Herbin. Acuzația care 
11 se aduce este aceea de a 
fi eludat fiscul prin neplata 
anumitor Impozite la sumele 
„negre", încasate de ei. In
teresant de văzut ce va de
cide în final instanța judecă
torească din Lyon.

întrecerile tradiție
probei (Fukuoka, Rotterdam. 
Barcelona, Berlin, Hiroshima 
Roma etc.). Rod al pasiunii 
sale este o recentă lucrare 
dedicată maratonului. Am 
răsfoit cu mult interes acest 
„Marathon Handbook 1989“ in 
paginile căruia, între altele, 
am citit o serie de observa
ții. Astfel, pînă la 
fie a acestui an, 
(altfel excepțional) 
a fost înregistrat 
alergători din 44 
care au reușit 
această performanță.

MARATONIȘTII SE GRĂBESC

Ziaristul sportiv Italian 
Ottavio Castellini și-a dedicat, 
în principal, preocupările 
probei de maraton. în ultimii 
15 ani. de exemplu, el a ur
mărit pe viu toate marile 
curse oficiale de maraton 
(Olimpiade, Mondiale, Euro
pene ș.a.) ca și unele dintrf

28 februa- 
rezultatuî 
de 2.13:00 

de 389 de 
de țări, 

de 980 ori 
______  „_____________ Dintre 
aceștia, americanul Bill Rod
gers a obținut de 18 ori ci
fre sub 2.13:00, iar australia
nul Robert <le Castella și tan. 
zanlanul Juma Ikanaga d* 
cîte 13 ori etc.

Cei mai rapizi maratoniști 
al lumii sînt : Balayneh
Dinsamo (Etiopia) 2.06:50 1988 
(Rotterdam), Ahmed Salah 
(Djibouti) 2.07:07 1988 .Rotter
dam), Carlos Lopes (Portu
galia) 2.07:11,6 1985 (Rotter
dam), Steve Jones (M. Brit.) 
2.07:13 1985 (Chicago), Taisuke 
Kodama (Japonia) 2.07:35 1986 
(Beijing), Abebe Mekonnen 
(Etiopia) 2.07:35 1988 (Beijing) 
Hiromi Taniguchi (Japonia) 
2.07:40 1988 (Beijing), Castella 
2.07:51 1986 (Boston),
nimitsu Ito (Japonia) 
1986 (Beijing) etc.

Ku-
2.07:57

••••••••••••• ••••••••••••

• CUPA 
cucerită de

Rubrică realizată
Romeo VILARA

AUSTRIEI
F.C. Tirol Innsbruck, 

care în manșa a doua a finalei a 
învins pe teren propriu, cu 6—2, 
(3—1), formația Admira Wacker, 
In tur a cîștigat Admira cu 2—0.

IN preliminariile C.M. (zona 
asiatică) : Malayezia — Singa
pore 1—0 (0—0), Hong Kong — 
Japonia 0—0. • REZULTATE
din etapa a 11-a a campionatu
lui U.R.S.S. : Spartak Moscova — 
Dinamo Tbilisi 1—0. Lokomotiv 
Moscova — Dinamo Minsk 0—1 ; 
Ararat Erevan — Șahtlor Donețk 
2—0. Torpedo Moscova — Zenit 
Leningrad 1—1. Dușanbe — Dnepr 
0—1. Vilnius — Dinamo Kiev 
1—0, Dinamo Moscova — Cer- 
nomoret Odes® 1—2. tn clasament 
conduce Spartak Moscova 19 D. 
urmată de Dinamo Kiev 15 p. 
și Dnepr 14 D. • MECIURI a- 
micale : La Cochabamba (Boli
via). Bolivia a întrecut cu 3—2 
(2—9) echipa Paraguayului. La 
Lima : Peru — Brazilia 1—1 
(1—1). Au marcat Dall’Orso. res
pectiv Cristovao. • ÎN PARTIDA 
derby din etapa a 31-a a cam
pionatului R.F. Germania, lidera

clasamentului, Bayern Munchen, 
a învins în deplasare, cu 3—1. pe 
F.C. Koln. Alte rezultate : V.f.B. 
Stuttgart — Kaiserslautern 3—L 
Eintracht Frankfurt — Monchen- 
gladbach 1—1. Niimberg — Dort
mund 1—1. St. Pauli — Kickers 
Stuttgart 1—0. Uerdingen — Ha. 
novra 7—3. V.f.L. Bochum — 
Werder Bremen 0—1, Karlsruhe 
— Bayer Leverkusen 2—3. Man
nheim — S.V. Hamburg o—0. 
Clasament : 1. Bayern Mflnchen 
40 p 2. F.C. Koln 42 p. 3. Wer
der Bremen 40 p. • LA MOU- 
TIEB (Elveția), în preliminariile 
C.E. de junior! Italia a întrecut 
cu 2—0 (1—0) Elveția. • ÎN E- 
TAPA - . ‘ '
Iugoslaviei : Zenica 
Niș — ----
Rijeka 
lez Mostar 
Zeleznicear
1-0. 
4-0. 
grad 
3—1.
vodtaa cu 37 p. urmată de Steaua 
Roșie cu 34 p.

a 31-a a campionatului 
.U . _ Tuzla 1—2,
Vojvodina Novi Sad 2—1, 
— F.C. Sarajevo 2—3. Ve- 

— Hajduk Split 5—4.
— Dinamo Zagreb 

Steaua Roșie — Napredak 
Subotița — Partizan Bel- 
2—0. Rad Belgrad — Osijek 
în clasament conduce Voj-
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