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Turneul internațional de lupte libere al României — pentru juniori

TINERII NOȘTRI REPREZENTANȚI,
ÎNVINGĂTORI LA CINCI
După două zile de dispute a- 

prige, duminică la prinz, în 
Sala Sporturilor din Tg. Jiu 
s-au încheiat întrecerile Tur
neului internațional de lupte 
libere al României rezervat ju
niorilor, la care au fost pre- 
zenți sportivi din patru țării 
Polonia, Turcia, U.R.S.S. și 
România (cu mai mulți con- 
curenți la fiecare categorie de 
greutate). Deși au întîlnit ad
versari puternici (în formațiile 
Turciei și Uniunii Sovietice e- 
xistînd luptători talentați și 
foarte bine pregătiți), tinerii 
noștri reprezentanți au reușit 
Să termine învingători la cinci 
din cele zece categorii la care 
au avut loc întreceri.

Numărul mai mic de partici
pant a făcut ca organizatorii 
să nu-i mai împartă în grupe 
pe concurenți. Astfel, n-au mai 
avut loc meciuri finale între 
cîștigătorii seriilor. în aoestc 
condiții, orice partidă, disputa

Concursul Republican de atletism pe echipe

PRIMELE RECORDURI NAȚIONALE 
ÎN AER LIBER DIN ACEST AN

Ca de obicei, activiștii atle
tismului (în număr mare și 
foarte inimoși) din municipiul 
Pitești au privit cu toată se
riozitatea desfășurarea întrece
rilor etapei inaugurale a pri
mei grupe valorice a Con
cursului Republican pe echipe. 
Și. ca atare, competiția de la 
Pitești a fost bine organizată, 
întrecerile bucurîndu-se de ca
drul corespunzător. In acest 
context, de reușit spectacol 
sportiv, au fost înregistrate 
cîteva rezultate deosebite pen
tru început de sezon competi- 
țional, în prim-plan situîndu-se 
cele două noi' recorduri na
ționale de seniori, realizate de 
Victoria Oprea (Steaua) în pro
ba de 5 km marș — 22:18,74 și 
de Costcl Grasu (Dinamo) la 
aruncarea greutății — 19,42 m. 
Recordul Victoriei Oprea nu a 
fost însă de lungă durată, 
deoarece, la București, în ca
drul disputelor echipelor din 
grupa B, performanța a fost 
îmbunătățită de Mioara Papuc,

Pe agenda actualității., conferințele organizațiilor sportive

TRADIȚIE ȘI ACTUALITATE IN SPORTUL REȘ1ȚEAN
Centru cu veche și remarca- 

bilă tradiție pe tărimul spor
tului, care a dat do-a lungul 
anilor numeroși și valoroși 
campioni sau recoromani na
ționali, municipiul Reșița se 
min-drește, deopotrivă, cu o ac
tualitate sportivă de prim-rang. 
materializată. între altele, în 
frumoasele rezultate eu care se 
prezintă, de exemplu, Centrele 
de pregătire olimpică la gim
nastică masculină și La natație 
care îșl desfășoară activitatea 
in orașul de pe Birzava, sau 
în succesele cluburilor și aso
ciațiilor, ale numeroaselor e- 
chipe divizonare ce activează- 
în acest renumit oraș siderur 
gic al țării.

Cu totul firesc, doci, ca la 
Conferința Consiliului Munici
pal Reșița pentru Educație Fi
zică și Sport, în prim-planul 
dezbaterilor să se afle modali
tățile și mijloacele prin oare 
activiștii sportivi, forul sportiv 
ca_ atare, au coordonat și ur
mărit activitatea la nivelul 
municipiului, eforturile depuse 
pentru stimularea șl impulsio
narea disciplinelor prioritare, 
pentru scoaterea din umbră a 
unor sporturi care bat pasul 

tă chiar si în turul 2 sau 3, 
putea constitui un meci deci
siv, o adevărată finală. Așa de 
pildă, unul dintre învingătorii 
noștri. Marian Toma (88 kg) — 
originar din Tg. Jiu și oompo. 
nent al Centrului de pregătire 
olimpică existent în aceeași 
localitate — și-a asigurat locul 
I încă din turul 4, dnd l-a 
întîlnit pe turcul Firat Ayik. 
Talentatul junior gorjan a a- 
tacat curajos din primele se
cunde, și-a asigurat un avan
taj de patru puncte, după care 
a reușit să-și fixeze adversa
rul cu umerii pe saltea. La a- 
ceeași categorie, o comportare 
meritorie a avut și un alt re
prezentant al nostru, Cornel 
Trucmel. Explicația absenței 
sale din rîndul primilor trei 
clasați (ca și a altor luptători 
români) este prevederea regu
lamentului F.I.L.A., potrivit 
căreia din rîndul unei delega
ții nu poate figura în clasa- 

reprezentanta județului Vran- 
cea, cronometrată în 22:07,62. ■ 

Tn baza rezultatelor înregis
trate la încheierea întrecerilor 
primei etape, clasamentul pe 
echipe se prezintă astfel:

Total p p (f) p (b)
1. Dolj 987 742 243
2. Dinamo 782,5 294 488,3
3. steaua 710 191 519
4. Rapid 606 526 89
5. I.E.F.S. 399,5 288 111,3
6. Hunedoara 396 229 167
7. Argeș 379 203 176
8. Metalul 336 204 133
9. Voința 290,5 144 146,3

10. Cluj 184 68 116
11. Iași 136 5 21 115,5
12. Constanța 21 9 13

Dacă poziția de frunte a re
prezentativei județului Dolj a- 
pare firească, avînd !n vedere 
precupările pentru atletism 
caro există în această parte a 
țării, în schimb rezultatele în-

(Contlnuare în pag. 2-3)

pe Ioc sau pentru lărgirea și 
diversificarea bazei materiale, 
în continuă dezvoltare. Intre 
altele, s-a subliniat cu satisfac
ție reușita în direcția valorifi
cării pe plan local a talentelor 
existente în box. in sensul că 
federația de specialitate a no
minalizat în planurile sale în- 
ființarea unui Centru județean 
de pregătire la Reșița, sub în
drumarea profesorului de edu
cație fizică Aurel Gherghina, 
de la Liceul industrial nr. 4, 
binecunoscut antrenor, apreci- 
indu-se că tinerii Daniel Mun- 
tcanu (de la Moldova Nouă), 
Ionel Șoavă (Metalul Bocșa) și 
Daniel Copăecanu (C.S.M. Re
șița), ca să cităm doar cîteva 
nume, vor beneficia de cele 
mal bune condiții pentru a-și 
valorifica posibilitățile și ta
lentul. Au fost subliniate în 
cadrul dezbaterilor și faimoa
sele succese cu care s-a prezen
tat la Conferință sportul auto- 
moto, cu secții la C.S.M., O- 
limpia, Automotor și C.J.A.K. 
Caraș Severin. în planul per
formanței propriu-zisc au fost 
evidențiate rezultatele obținu
te de Marcel Crețu, campion 
de motociclism anul trecut, Eu

CATEGORII 
ment dedt un singur reprezen
tant.

Intr-un meci de mare luptă 
șî deosebită spectaculozitate a 
cîștigat disputa pentru primul 
loc și Sorin Moisache (81 kg). 
El l-a avut ca adversar pe 
Yalcin Ozdemir (Turcia), spor
tiv care și-a apărat cu o mare 
ambiție șansele, avantajul la 
puncte trecînd cînd de o par
te, cînd de alta. Spre final, cu 
o mal bună pregătire fizică,

Mihai TRANCA

(Continuări In pap. a 4-s)

ECHIPA COMBINATULUI POLIGRAFIC „CASA SCÎNTEII* 
A CÎȘTIGAT CUPA ROMÂNIEI LA OINĂ

Lotul formației cîștlgătoare a „Cupei României”. în picioare (de 
la stingă) : FI. Clobanu, I. Anton — antrenor secund, Ov. Popa, M. Sl- 
molu, I. Dacău — maestru al sportului, antrenor principal, I. Paules- 
cu — căpitanul echipei, R. Jerlăianu, I. Zică, C. Popescu, E. Enescu — 
secretarul asociației, N. Omocea — președintele secției. Rîndul din 
față : N. Paulescu, A. Puțintel, E. Avram, M. Duluță, A. Burclcă, L 

Volcu, I. Șerban, C. Pestrițu.

Ediția 1989 a „Cupei Româ
niei" la oină, găzduită și în 
acest an (ca de obicei, in con
diții organizatorice ireproșabi
le) de stadionul „23 August" 
din Mangalia, a reunit la star-
tul turneului final 11 echipe, 
cele permanent... abonate la 
ultimul act, dar care și-au Cîș
tigat dreptul de a-și disputa 
trofeul prin participarea la fa
zele de zonă. Excepție a făcut 
doar Dlnamo București: prln- 

gen Peteanu și Wcrncr Hir- 
schvogel, reputați automobiliști 
Și nu s-a omis să se remarce 
faptul că un mare număr de 
inimoși și pasionați activiști 
sportivi au participat cu entu
ziasm și competentă (spriji
niți,. desigur, de foruri cu atri
buții) la desfășurarea unor eta
pe de campionate naționale pe 
circuit sau a „Cupei Prietenia", 
Intre multele nume care s-au 
dat le-am reținut oc cele ale 
lui Ion Jianu, el însuși fost 
motociclist. în prezent director 
Ia întreprinderea Județeană de 
Gospodărie Comunală și Lo- 
cativă șî Petru Tarcani, direc
tor al întreprinderii Județene 
de Transport Local. Și vom da 
un singur exemplu ac implica
re a forului orășenesc în re
zolvarea unei probleme a spor
tului de performanță. Este 
vorba despre gruparea unor 
recunoscute forțe ștăilsle loca
le' în asociații municipale, mai 
concret spus la Voința (pre
ședintele secției Roman Duca)

Constantin MACOVEI

(Continuări tn pag. 2-3)

Finalele Daciadei la scrima

D4CI/DA

O ÎNVINGĂTOARE PUȚIN SCONTATA
ÎN ÎNTRECEREA FLORETISTELOR ^9

SATU MARE, 29 (prin tele
fon). Serialul probelor indivi
duale, menit să desemneze în
vingătorii Daciadei la scrimă, 
s-a terminat luni cu floreta 
feminină, de fapt singura armă 
pe deplin competitivă pe plan
șele internaționale. Dea, aceas
tă ediție a campionatelor s-a 
încheiat cu un real punct de 
interes.

Etapa a II-a a consemnat în 
foile de concurs următoarele 
rezultate ale celor 8 concuren
te râmase în dispută: Dolores 
Gregoroviciu (CR. Satu Mare)
— Laura Badea (Steaua) 8—5, 
Ioana Ionescu (Dinamo) — Ro
xana Dumitrescu (Steaua) 8—6, 
Reka Lazăr (Tractorul Brașov)
— Elisabeta Tufan (Steaua) 
8—2, Georgeta Beca (Dinamo)
— Ana Georgescu (Steaua) 
8—3; Ionescu — Gregoroviciu 
8—3, Lazăr — Beca 8—2; pen
tru loc. 3-4: Gregoroviciu —• Beca 8—8; pentru ioc. 1-2: La
zăr — Ionescu 8—4. De remar
cat pe marginea acestei etape 
efortul deosebit făcut de Ioana 
Ionescu pentru a accede în fi
nala de 8, care urma să de
semneze noua campioană (du
pă prima etapă ea avînd doar 
locul 19), numai victoria 9a e- 
tapa a II-a adurfndu-1 această

tr-o prevedere a regulamentu
lui, formația deținătoare a Cu
pei intră direct în turneul fi
nal. Au fost trei zile de între
ceri care au scos din nou în e-

După Cursa Păcii, ediția ’89

„PRIMĂVARA" ciclismului nostru
ESTE ÎNCĂ

Cu laconismul lor specific 
știrile agențiilor internaționale 
de presă ne-au tot informat, 
timp de_ aproape două săptâ- 
mîni, că, în recent încheiata 
ediție (a 42-a) a Cursei Păcii, 
prestigioasă compef'ție a ci
clismului mondial, echipa Ro
mâniei s-a instalat. încă din 
etapa a doua, undeva, la sub
solul clasamentului, poziție pe 
care a ameliorat-o întrucîtva 
abia înspre final, situîndu-se. 
la capătul întrecerii eu cele
lalte 18 formații, pe locul 11. 
Un loc aflat mult sub așteptă
rile noastre și mult prea de
parte de anticipările optimiste 
ale antrenorilor, specialiștilor 
și ale sportivilor înșiși, care 
au promis. în timpul pregăti
rilor și cu doar cîteva zile 
înaintea startului, o evoluție 
de excepție. un spectaculos 
salt spre partea de sus a cla
samentelor. acolo unde, cu ani 
în urmă, era locul ciclismului 
românesc.

Așadar, ne-am adresat — 
pentru detalii — profesorilor 
Gli. Stânei, secretarul federa
ției de specialitate, si I. Arde- 
leanu. antrenorul care- a răs
puns de pregătirea lotului. îna
inte de a le da cuvîntul să 
mai spunem că anul trecut. în 
cele două clasamente generale 
ale „Cursei" pe echipe și la 
individual, cicliștii noștri s-au 

calificare. Si a ratat-o cu puțin.
Iată șl rezultatele finalei, în 

urma cărora au fost desemna
te floretistele care au urcat pe 
podiumul de premiere: R. La
zăr — A. Georgescu 8—6. L. 
Badea — G. Beca 8—3. Clau
dia Grigorescu (Steaua) — A. 
Gregoroviciu 8—6, R. Dumi
trescu — E. Tufan 8—5; Badea 
— Lazăr 10—9, Dumitrescu — 
Grigorescu 9—7; pentru loc. 
3-4: Lazăr — Grigorescu 8—3; 
pentru loc. 1-2: Badea — Du
mitrescu 8—3. După cum se 
vede, mari surprize, primele 
două favorite, Elisabeta Tufan 
și Reka Lazăr, fiind învinse 
chiar înaintea asaltului deci
siv. Prima dintre ele nu a a- 
juns nici în semifinale, acolo 
unde șl Lazăr a pierdut în fa
ța Laurei Badea, cea care a și 
intrat în posesia titlului, după 
un asalt în care fusese condu
să cu 3—0 și 4—1 iar scorul la 
expirarea timpului regulamen
tar era 4—4... Scorurile din 
asalturile care au stabilit ie
rarhia finală reflectă fidel di
ferența reală dintre cele patru 
competitoare.

Doina STANESCU

vidență frumusețea oinei și, în 
pofida timpului foarte rece, in 
tribune a-au aflat numeroși 
spectatori. De această dată, e- 
volulnd la un nivel foarte bun, 
formația Combinatului poligra
fic „Casa Șcînteii" București a 
cîștigat pentru a 15-a oară 
„Cupa României**. Victoria 
este Cu atît mai prețioasă, cu 
cit tipografii bucureșteni au 
avut (cel puțin) o adversară 
și ea de marcă (cu un impre
sionant palmares în aceeași 
competiție), echipa Dinamo 
București.

Câștigătorilor trofeului le-au 
trebuit patru meciuri (toate cu 
Dinamo) pentru a-și apropria 
victoria, și trebuie să remar
căm faptul că tipografii au 
avut prestații de foarte bună 
calitate, mai ales în cele două 
meciuri de baraj, fiind superi
ori pe plan tehnic și tactic. La 
bătaia mingii, unde se cere 
multă îndemînare, stăpînîxe de 
sine, forță și agilitate, olniștii 
de la C.P.B., antrenați de ma

iori GAVRILESCU

(Continuări in pap. 2-3)

DEPARTE...
clasat pe locurile 13 și, res
pectiv, 21. Anul acesta au ocu
pat locul 11 pe echipe și locul 
42 la individual.

I. Ardeleanul „S-a plecat cu 
o echipă nouă, tinără, din care 
doar doi alergători mai parti
cipaseră la cîteva ediții ale 
Cursei Păcii, V. Constantinescu 
și Jr. Neagoe. Un al treilea, 
L. Kovacs, participa pentru a 
doua oară, așa că mai repede
l-am  trece în rîndul debutanți- 
lor. adică alături de V. Mitra- 
che, D. Catană și A. Balazs. 
Deși tinără. poate cea mai ti
nără echipă din competiție, 
deși incompletă, pentru că V. 
Milrache. liderul echipei, și Cr. 
Neagoe. pe a cărui experiență 
si putere de luptă se miza, au 
căzut în etapa a doua, amin- 
doi fiind obligați, datorită frac
turilor, să părăsească întrece
rea — această echipă, cu nu
mai patru alergători rămași în 
cursă, s-a luptat de Ia egal la 
egal cu foarte valoroșii săi ad
versari, campioni mondiali si 
olimpici, ciști.gătorii numeroa
selor concursuri internatio- 
na’*“.

Gh. Stânei: „Dacă citim cu 
atenție clasamentele fiecărei e- 
lape. vom ooustafa că, după

Victor NIȚA

(Continuări In pag l <-a)



in campionatul de volei al școlilor generale NOII CAMPIONI LA

Clasamentul final Antoncta Barbu a cucerit
al Dhizici icmininc A

După desfășurarea ultimelor 
turnee pe grupe valorice, clasa
mentul ediției a 40-a a Campio
natului Național de baschet fe
minin este următorul :

1. „U“ Cluj-N.
2. Voința Buc.
3. Olimpia Buc.
4. Voința Bv.
5. Met. Rm. V.
S. Met. Salonta

37 30 7 2928:2274 67
37 29 8 2673:2325 66
37 27 10 2591 2215 C4
37 24 13 2773:2495 61
37 18 19 2707:2720 55
37 11 26 2409:2683 48

7. Polit. Buc.
8. Rapid Buc.
9. Com. Tg. M.

10. Mobila S. M.
11. Constr. Arad
13. Conpref C-ta

37 20 17 2466 2230 57
37 16 21 2509:2640 53
37 15 22 2760:2966 52
37 15 22 2388:2674 52
37 13 24 2586:2873 50
37 4 33 2164:2809 41

.‘.Trofeul Sportul"
Tînăra jucătoare Antoaneta 

Barbu (23 de ani ; 1,75 m ; le
gitimată la Metalul C.S.ș. Rim- 
nicu Vîlcea) s-a dovedit cea mal 
eficientă jucătoare a ediției a 
40-a a Campionatului Național 
de baschet înscriind 841 o si cu
cerind, astfel, „Trofeul Sportul**. 
Pe locurile următoare : 2. Mag
dalena Manea (Metalul Rm. Vîl- 
cca) 775 p ; 3. Gabriela Balogh 
(Metalul Salonta) 677 p ; 4. Su- 
zana Sandor (Comerțul Tg. Mu
reș) 668 p; 5. Melinda Szocs 
(Mobila Satu Mare) 660 p; 6. 
Camelia Hinda (Voința Brașov) 
646 p; 7. Mălina Marina- 
che (Olimpia București) 634 p ț 
8. Magdalena Jereble (Voința 
Brașov) 625 p ; 9. Gabriela Kiss 
(Universitatea Cluj-Napoca) 615 
p ; 10. Roxana ștefan (Voința 
București) 613 p ;

turneele finale ale Diviziei școlare $i de Juniori
Cea mai Importantă competiție 

oficială internă rezervată bas
chetului juvenil — Divizia șco
lară și de juniori — ișj desfă
șoară turneele finale de miercuri 
pînă duminică, in sala C.S.Ș. din 
Sibiu, cu participarea echipelor 
clasate pe locurile 1 șl 3 In 
seriile preliminare. Formațiile 
finaliste sînt — feminin : C.S.Ș. 
4 București (antrenor : Gh. Cos- 
tache). C.S.ș. 1 constanța (Eni. 
Dumitru) C.S.Ș. Mediaș (C. Ta- 
taru), C.S.ș. Arad (M. Prlcă), 
C.S.Ș. Rîmnicu Vîlcea (Al. Moi
se), C.S.ș. Sf. Gheorghe (A. 
Vancsa): masculin : C.S.Ș. Vi
itorul Cluj-Napoca (L. Morariu),

C.S.Ș. Mediaș (O. Șerban), C.S.Ș. 
4 I.C.E.D. București (D. Săndu- 
lache). C.S.ș. Pitești (C. Cătănes- 
cu), C.S.Ș. 3 Steaua București 
(N. Danețiu) șl . . ..
(I. Dobrescu).

Pe lîngă faptul 
o dispută aprigă _ _ .
de campioane, turneele prezintă 
interes și pentru că vor da po
sibilitatea antrenorilor loturilor 
naționale să-l selecționeze pe cel 
mal buni, în vederea competi
țiilor internaționale din acest 
an, iar antrenorilor din Divizia A 
să-l aleagă pe cei care le vor 
Întineri echipele.

C.S.Ș.

că vor 
pentru

Ploiești

prilejul 
titlurile

calilicârilc Juniorilor II

CÎȘTIGĂTO ARE, ECHIPELE 
DIN RM. VÎLCEA (f) Șl PLOIEȘTI (m)

In organizarea excelentă a Mi
nisterului Educației șl Invăță- 
mlntului si a inspectoratului șco
lar județean Sibiu, timp de pa
tru zile, in sălile C.S.Ș. si Șc. 
gen. 21 din Sibiu, s-a desfășurat 
etapa finală a Campionatului 
Republican de volei (ediția a 
3-a). rezervat școlilor genera
le. Actuala ediție a scos in evi
dentă interesul deosebit de care 
se bucură competiția. După cum 
afirma Eugen Scarlat (inspector 
in M.E.I.). întrecerea s-a ridicat 
la un nivel calitativ superior 
fată de edițiile precedente, ofe
rind dispute care pe alocuri de
pășeau nivelul Diviziei B. Așa 
au fost, de pildă, partidele din
tre echipele de fete ale Sc. gen. 
9 Sibiu si Lie. ind. 7 Rm. Vîlcea 
(1—3) $1 dintre cele de băieți ale 
Sc. gen. 24 Ploiești si Sc. gen. 
24 Craiova (3—1). învingătoarele 
cucerind, de altfel, si titlurile de 
campioane ale tării.

Iată primele 3 clasate (din cîte 
I participante) : 1. Lie. ind. 7

Rm. Vîlcea ; 2. Șc. gen. 8 Tirgo- 
vlște ; 3. Șc. gen. 9 Sibiu etc. 
(fete) ; 1. Șc. gen. 24 Ploiești ; 2. 
Șc. gen. 24 Craiova ; 3. Șc. gen. 
3 Suceava etc. (băieți). Forma
țiile campioane, fete : Laura Ha- 
luș (cea mal bună jucătoare a 
turneului). Cristina Anghel. 
Dana Militaru. Lavinia Gherzan, 
Ivona Silvilescu. Laura Dumi
trescu. Ruxandra Dumitrescu, 
Daniela Dumitrescu. Carmen Gri- 
gorescu. Camelia Radu. Ecaterina 
Berbece; băieți: Cătălin Nede- 
lea. Cristian Vaida. Mihai Drago
man. Vivian Cat-avia (cel mal 
bun jucător al turneului). Ga
briel Victoria. Florin Obreja, 
Radu Roșu, Bogdan Matei, Ma
rius Stefanac. Marcel cristea, 
Georgian Bărbieru si Robert 
Cimpolaș,

Remarcabile prestațiile unor 
arbitri foarte tineri : Lucian 
Vlad (Constanța). Cristian Dumi
trescu (Craiova) si Lucian Năs- 
tase (Galati).

Ilie IONESCU. coresp

La Baia Mare, în fața unui 
numeros public, s-au desfășu
rat Campionatele Naționale de 
culturism pentru seniori, In 
organizarea C.J.E.F.S. Mara 
mureș, cu sprijinul A.S. Aurul 
din localitate. Competiția — 
care a reunit peste 80 de spor
tivi calificați în fazele ante
rioare, reprezentînd 38 de a- 
sociații și cluburi sportive — 
s-a remarcat nu numai prin- 
tr-o organizare excelentă, pi S> 
printr-o strînsă concurență 
pentru ocuparea locurilor 
fruntașe. Astfel, pe ocupantul 
locului secund la categoria 70 
kg îl despart de cîștigător doar 
două puncte. La categoria 82 
kg s-au confruntat trei campi
oni naționali și mai multi me- 
daliați la întrecerile din anul 
trecut.

Iată câștigătorii și ceilalți 
concurenți care au urcat pe 
podium:

70 kg — 1. Vasile Ardei (Au
rul Baia Mare). 2. Silviu 
Breahnă (Exploatare Metrou
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JOCURI INTERNAȚIONALE AMICALE
Sîmbătă și duminică, în sala 

Rapid din Capitală s-au des
fășurat cinci partide interna
ționale amicale de volei la 
care au participat echipele de 
juniori șl junioare ale Bucu- 
reștiului și Varșoviei, cea de 
iunioare a Berlinului și divi
zionara A feminină Rapid

București (fără jucătoarele 
lot). Rezultate: București 
Varșovia 3—0 și 3—0. Rapid 
— Berlin 3—0 și 3—1, la femi. 
nin, București — Varșovia 3—0 
la masculin. Arbitri: Georgeta 
Molău, L. Drăgan și I. Moraru 
(Ni. COSTACHE, coresp.).

de

PROMOVATE ÎN DIVIZIA B (f)

Divizia A la rugby —seria <

CLARIFICĂRI IN APROPIEI
In cele două grupe 

secunde valorice din 
la rugby s-a disputat 
tlma etapă.

Grupa 1 î RAPID 
BUC. _ r---------- “

ale seriei 
Divizia A 
antepenul-

S-a stabilit ca turneele de ca
lificare pentru Concursul Repu
blican al juniorilor II să se 
dispute între 9—11 iunie, în ur
mătoarele localități — FEMININ s 
Satu Mare (participă echipele 
C.S.Ș. din : Satu Mare, Cluj- 
Napoca, Botoșani, Reghin, nr. 1 
Oradea ; se califică primele două 
clasate). Mediaș (echipele C.S.Ș. 
din : Mediaș, Arad, Craiova, Ba
cău, nr. 2 București ; se califică 
primele două clasate), Dej (echi
pele C.S.Ș. din I Dej, Iași, SL 
Gheorghe, Timișoara, Gheor- 
ghenl ; se califică primele două), 
Brașov (participă echipele C.S.Ș. 
din .* Brașov, Rm. Vîlcea, Plo
iești, nr. 1 Constanța ; se cali-

fică prima clasată) ; MASCULIN: 
Arad (echipele C.S.ș. din : Arad, 
— ------ ------nr. 1

primele 
(echipele C.S.ș. 

Timișoara, Rm. 
nr. 3 Steaua 

califică primele 
(echipele C.S.Ș.

Cluj-Napoca, Deva, Sibiu, 
Oradea ; se califică 
două), Tg. Jiu 
din : Tg. Jiu, 
Vîlcea, Pitești, 
București ; se 
două), Bacău 
din : Bacău, Tg. Mureș, Mediaș, 
Botoșani, Iași, Galați ; se cali
fică primele două) șl Tirgoviște 
(echipele C.S.ș. din : Tirgoviște, 
Ploiești, nr. i Constanța, Brașov, 
se califică prima clasată).

Rubrica redactată de 
Dumitru STANCULESCU

Săptămina trecută, sala O- 
limpia din Capitală a găzduit 
turneul final al Campionatului 
de calificare pentru Divizia E 
de tineret la volei (feminin) la 
care au participat 6 formații: 
Exploi'nun Caransebeș, Trico
lorul Ploiești, Nivea Brașov, 
Olimpia Oradea, Chimia Tur- 
nu-Măgurele și C.S.U.-I.E.FJS. 
București. Cea mai bumă 
evoluție a avut-o C.S.U.- 
I.E.F.S. București — cândva 
divizionară A — care a cîști- 
gat toate cele 5 partide susți
nute. Alte două foste divizio
nare A, Olimpia Oradea și Ex- 
plormin Caransebeș, precum și 
o tînără garnitură ploleșteană.

Tricolorul, s-au comportat me- 
rrtoriu. obținind si ele promo
varea. Au ratat obiectivul ce
lelalte două participante (cea 
brașoveană pentru a treia oară 
consecutiv!). Iată, 
clasamentul final 
I.E.F.S. București 
prof. Ștefan Roman) 10 p, 2. 
Olimpia Oradea (antrenor-jucă- 
tor Georgeta Kosa) 9 p, 3. Ex- 
plormin Caransebeș (antrenor 
Doina Gheciov) 8 p. 4. Trico
lorul Ploiești (antrenor Mircea 
Popescu) 7 p, 5. Chimia Turnu 
Măgurele 6 
șov 5 p.

de altfel.
1. C.S.U.- 
(antrenor,

p, 6. Nivea Bra-

TRADIȚIE Șl ACTUALITATE ÎN SPORTUL REȘIȚEAN
(Urmare din pag. 1)

și Ie Gloria (Vasile Stanciu). 
Prezența unor șahiști de ta
lent în echipe reșițene va fi 
în măsură să consolideze în
tr-o măsură apreciabilă forța 
acestora și să le facă mult mai 
competitive in viitoarele în
treceri.

în cadrul conferinței, la fel 
de apreciate au fost și rezul
tatele din domeniul sportului 
de masă, cu deosebire cele ob
ținute în organizarea și desfă
șurarea unor acțiuni care se 
bucură de mare oopularitate 
pe meleagurile reșițene. Este 
vorba de „Prietenii munților", 
manifestare menită să-i iniți
eze pe doritori în tainele schi
ului. destinată cu prioritate 
copiilor și care se desfășoară 
atît iarna, pe pîrtiiie de pe Se- 
menic. cu participarea săptă- 
mînală a sute și sute de pasio
nați ai schiului, cât si vara, 
cînd accentul se pune pe ame
najarea și marcarea traseelor 
turistice, această tradițională 
și frumoasă acțiune căpătând 
un pronunțat caracter educativ

și gospodăresc. Aceleași elogi- 
oase aprecieri și despre „Cupa 
veteranilor", întrecere de schi 
Ca probe alpine, fond și, spre 
deliciul tuturor spectatorilor, o 
probă de... doage, dispută de 
slalom cu un singur băț!), a- 
junsă în acest an la cea de a 
22-a ediție. Mîndria reșițenilor 
în legătură cu desfășurarea a- 
cestei competiții este amplifi
cată de faptul că acțiunea s-a 
transformat, cu timpul, din una 
cu caracter local intr-o între
cere care este populară acum 
și în alte zone ale țării, nu 
mai departe decit în această 
iarnă la „Cupa veteranilor" lu- 
lnd parte practicanți ai schiu
lui (între 35 și 70 de ani!) din 
București, Brașov, Deva, Petro
șani, Timișoara și Lupani. La- 
dislau Orz, timp de mulți ani 
reputat schior reșițean, in pre
zent membru al comisiei oră
șenești de specialitate, este de 
câțiva ani animatorul și orga
nizatorul acestei frumoase și 
atractive competiții de schi a... 
tuturor viratelor. Animate au 
fost si discuțiile privitoare la 
extinderea turismului (îndeo
sebi pe jos sau cu bicicleta)

pe traseele deja binecunoscute 
de iubitorii drumeției: spre 
Văliug, Trei Ape, Mărghitaș, 
Comarnic etc., domeniu în 
care condițiile locale (s-a apre
ciat) trebuie valorificate și fo
losite într-o și mai mare mă
sură decît pînă acum.

Dorința 
mult și la 
mereu mai 
dominantă 
misă certă
tate sportive reșițene vor pu
tea fi și mai bune.

de a realiza
un nivel calitativ 
ridicat a fost nota 

a dezba'erilor, pre- 
că viitoarele rezol-

mai

final masculin se 
tot în sala Olim-

• Turneul 
va desfășura 
pia între 5 și 9 iunie.

Vasile DUMITRU, coresp.

METROU 
____ MAȘINI GRELE BUC. 
28—13 (0—3 !). După cum a de
curs prima repriză, se părea că 
„oaspeții” pot obține victoria. 
După pauză însă, feroviarii re
vin in mod remarcabil șl se 
impun autoritar, prin punctele 
marcate de Dinu, Roșoagă, Pe
trescu — eseuri, Ranga 3 drop, 
Stanciu l.p. + 2 transf. Pentru 
I.M.G.B. au înscris Visu eseu. 
Ciolan 2 l.p. + drop. (N. Toka- 
cek, coresp.) : C.F.R. CONSTAN
TA — U.R.A. TECUCI 92—6 
(56—6). Gazdele au marcat nu 
mai puțin de 16 eseuri, dintre 
care Barabanciu șl Dumitrașcu 
cîte 3. (C. Popa, coresp.) : C.S.M.- 
LM.U. SUCEAVA — HIDROTEH
NICA FOCȘANI 26-6 (13-3). I. 
Mîndrescu, coresp.) ! Conduc 
C.S.M. 33 p. Mașini Grele 30. 
Rapid 28 p.

Grupa a Il-a : SPORTUL STU
DENȚESC T.M.U.C.B. — OLIM
PIA PETROLUL ARAD 18—3 
U5—0). început de partidă de
prima grupă valorică, datorat 
bucureștenilor, care au aplicat 
o concepție modernă de joc la 
nivelul înaintării ; aceasta a cîș- 
tîgat majoritatea baloanelor în 
margine (cu două mîlnl — Stan-

j ACȚIUNE DE SELECȚIE PENTRU GIMNASTICA

LA C. S. Ș „CETATE,, DEVA

Clubul Sportiv Școlar „Ceta
te" din Deva organizează, du
minică 4 iunie, o acțiune de 
selecție pentru fetite cu apti
tudini la gimnastică sportivă 
ce urmează a fi cuprinse in 
clasa I a anului școlar 1989—

1990 la Școala generală nr. 7 
din Deva. str. Alexandru Sa- 
hia nr. 5. Se pot prezenta la 
acțiunea de selecție fetite din 
toată tara. Relații suplimen
tare la sediul scolii si la te
lefonul 956/17015.

CONCURSUL REPUBLICAN DE ATLETISM PE ECHIPE
(Urmare din pag. !)
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TELCVIZOARE COLOR 
AUTOTURISME. DACIA 1SOO* 
și numeroase clștiguri In bani

OCAZIE

PENTRU
VALORIFICAREA

ȘANSELOR I
• La toate agențiile 

vînzătorii volanți;

• Surprize dintre cele 
plăcute: 
50.000 lei, 
10.000 lei, 
altele.

cițtiguri 
20.000 
5.000 lei

S Nu uitați 
este LIMITATA I

vi

mai 
de 
lei,

că emisiunea

registrate de echipa Constanței 
(pînă în anii trecuți o forță 
reală a atletismului nostru) 
sînt de-a dreptul decepționan- 
te și impun de urgență măsuri 
organizatorice. Adevărul este 
că o astfel de competiție, cum 
este Concursul Republican pe 
echipe, pune cel mai bine în 
evidență gradul de dezvoltare 
a atletismului, într-un club 
sau Intr-un județ, pornind de 
la ideea că acest sport este 
prioritar, ca preocupare la 
scara întregii țări. Și rezulta
tele, iată, se văd I...

Pe foile de concurs ale între
cerilor desfășurate pe stadionul 
..1 Mai** din Pitești au fost con
semnate rezultatele : FEMEI : 160 
na : Marieta Ucu (Huned.) 11,72. 
Bona Dumltrascu (Rapid) 12,09 ; 
200 m : Iolanda O antă (Rapid) 
23,36. Camelia Jianu (I.E.F.S.) 
24.35 : 400 m : Oanță 50.88. Da
niela Gămălie (Dinamo) 52.26 î 
800 m : Cătălina Gheorghiu 
(Dolj) 2:03,62. Mitica Constantin 
(Metalul) 2:03.81. Aurica Mitrea 
(Dolj) 2:04,66 ; 1 500 m : Gheor-

ghiu 4:11,53, Margareta Keszeg 
(Dolj) 4:12,4G ; 3 000 m : Keszeg 
8:59,97 Hinca Oprită (Dolj) 
9:15,12 : 100 mg : Mihaela Pogă- 
ceanu (Rapid) 13.40. Bona Dumi- 
trascu (Rapid) 14,03 : 490 mg î
Cristicana Matei 57.43. Alina Bu- 
huși (ambele Dolj) 59,68 ; 4 X 100 
m : Argeș 47.70. Dinamo 47:86 ; 
4 X 400 m : Dolj 3:40.41. Rapid 
3:40,82 : lungime : Vali lonescu 
(Rapid) 6.74 m Marieta Ucu (Hu
ned.) 6.70 m ; înălțime : Alina 
Astafei (Steaua) 1.93 m. Octavia 
lacob (Raoid) 1.93 m ; greutate I 
Livia Meheș (Dolj) 19,22 m. Mi
haela Loghln (Steaua) 19.08_mj 
disc : Mariana Lengyel ‘
59.94 m. Floarea Vleru 
59.80 m ; suliță : Aurica 
(Dinamo) 58.66 m. Caria 
tru (Metalul) : 10 km
Victoria Oprea (Steaua) 
Lucia Cioancă (Rapid) 
BĂRBAȚI î 106 m : A—

(Dolj) 
(Dolj)

Bujniță 
Duml- 
marș : 

22:18.74. 
_____________  ___23:18,73; 

BĂRBAȚI : 100 m : Ad. Ilie 11.68. 
R. Mlclea (ambii Voința) 11.09 : 
200 m : George Boroi (Steaua) 
22.14 L. Giurgian (Din.) 22,33 *, 
400 m : D. Mureșan (Cluj) 48.44. 
M. Rădos (Huned.) 43.78 : 800 m : 
P. Drăgoescu 1:50.79 Rădos 
(ambii Hunedoara) 1:50.93 : 
1 506 m : Drăgoescu 3:48.13. I. 
Zgură (Steaua) 3:48.86 ; 5 000 m: 
L Costea (Argeș) 13:59.31. El. Die 
(Steaua) 14:11.41 :__ 110 mg : M.

1:50.79

3:48.13.

CURSURI DE INIȚIERE
Clubul Dinamo — Centrul Tinărul Dinamovist organizează 

In perioada 29 mai — 21 septembrie, In incinta bazinului Di
namo, cursuri de Inițiere in Înot. Vor avea loc serii de 
12 lecții, programate zilnic, între orele 12—13.30 și 13,30—15.

Informații suplimentare se pot obține la Centrul Tînărul 
Dinamovist (telefon 41.35.35.(6280).

(Stea- 
14,17 ; 
(Din.)

Oaidă (Din.) 14.08. Boroi 
ua) 14,09 Giurgian (Din.) 
400 mg : M. Matcescu 
51.72. c. Ponescu (Din.) 52.24 m :
3 000 m. : A. Barbu (Dolj) 
8:.'8,36. C. Roșu (Steaua) 8:31,35 ; 
10 km marș : I. Păun (Metalul) 
44:06,30. I. Olaru (Argeș) 44:52,45 ;
4 X 100 m : Dinamo 41.73. stea
ua 42.33 : 4 X 400 m : Dlnamo
3:14,77. Hunedoara 3:17,02 ; lun
gime : D. Rotariu (Steaua) 7,57 
m. L. Sfiea (Voința) 7.42 m ; 
triplu : Sfiea 16.28 m. D. Mltirică 
(Steaua) 16.24 : înălțime : S. 
Matei (Dolj) 2.20 m. C. Militaru 
(Steaua) 2.10 m : prăjină î
R. Enescu (Steaua) 4.80 m, R. 
Stănescu (Dinamo) 4.70 m : greu
tate : C. Grasu (Dinamo) 19.42 m, 
M. Tîrle (Steaua) 16,46 m : disc : 
Grasu 60.72 m. Tîrle 60,36 m ; su
liță : D. Andreescu (Steaua) 
69.18 m. C. Chiriac (Dolj) 68.82 ; 
ciocan : N. Bindar (Voința) 72,60 
m. Ad. Meheș (Dolj) «8.16 m. C. 
Hradskl (Steaua) 88.12 m.

CIȘTIGURILE TRAGERII PBO- 
NOEXPRES DIN 24 MAI 1989. 
Categ. 1: s 25% — autoturisme 
„Dacia 1300“ (70.000 lei); categ, 
2: 1 100% a 19.239 lei și 3 25% a 
4.810 lei; cat. 3 : 26,25 a 1.283 lei: 
cat. 4: 77,00 a 437 lei; cat. 5: 
161,25 a 209 lei; cat. X: 193,50 a 
200 lei; cat. Z: 3.262,75 a 100 lei. 
Report la categoria 1: 15.397 lei. 
Participant^ Orban Emeric din 
Hodoșa. lud. Mureș si Gri- 
gore-Petrescu Mariana din Bucu
rești, au cîștigat, fiecare, 
autoturism „Dacia 1300“ 
lei), la cat 1 — 25%.
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Etapa s-a încheiat

comentariile

continuă

PENALTY UL!

Iar cînd decizia e pe 
reușită, publicul H a- 

conducătorul de joc. 
I depinde. în acest sens, 
valoarea arbitrului

CEL MAI MARE AVANTAJ
ARTICOLUL V al Regulamen

tului de ioc. ARBITRUL. Punc
tul 7 : ..Atunci cînd arbitrul a 
decis să aplice ..legea avantaju
lui- și să lase jocul să conti
nue. el nu poate reveni asupra 
deciziei sale ta cazul ta care 
presupusul avantaj nu s-a rea- 

chiar dacă nu a arătat, 
gest, decizia sa"...
reamintit de acest 

paragraf, si am răsfoit 
Regulamentul de joc. 
două faze din partida 
.1. de la Hunedoara, 
• Rapid, au constituit 
unor

Uzat, 
printr-un

Ne-am 
important 
din nou 
pentru că 
de duminică^ 
Corvinul —„— — -----------
subiectul unor discuții în rîn- 
durile conducătorilor șl antreno
rilor celor două formații ca șl 
ale spectatorilor. Această „le
ge a avantajului- este o armă 
cu două 
cată i 
bitru. 
scăpa

__  tăișuri și trebuie apli- 
cu mare ..măiestrie- de ar- 

. Unii, de teama de a nu 
i iocul din mină sancțio-

„REPRIZA"
cum anreciam sl ta cronl-Asa ___  ..._____  . ...

ca meciului. Dinamo a controlat 
cu autoritate partida cu Sportul 
Studențesc. imprimtad jocului 
un tempo alert. Dar dacă ta 
primele 45 de minute această 
dominare a purtat amprenta li
nei presiuni mal puțin gîndite, 
transfo-rmîndu-se pe alocuri ta- 
tr-o luotă oarbă, care, nu de pu
ține ori. a întîmpinat rezistența 
dublajului ta apărare al stu
denților. la reluare Dlnamo șl-a 
limpezit vizibil acțiunile. Și 
aceasta s-a datorat într-o 
mare măsură locului Imprimat

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• MllNE. PE STADIONUL 

STEAUA, va avea loc partida 
restantă din etapa a 26-a a Di
viziei A. dintre lidera clasamen
tului. Steaua, și F. C. Argeș. In- 
tîlnirea va începe la ora 13 sl va 
fl condusă de o brigadă de ar
bitri avîndu-1 la centru pe 
Ad. Porumboiu (Vaslui), ajutat 
la linie de V. Curt (Constanța) 
și V. Titorov (Plopeni).
• JOI. 8 IUNIE. SlNT PRO

GRAMATE OPTIMILE DE FINA
LA ALE ..CUPEI ROMÂNIEI", 
în această fază a competiției, 
partidele se vor disputa pe te
renuri neutre. La cererea celor 
două cluburi. Intîlnirea F. C. in
ter — Dinamo București va a- 
vea Ioc la Alba lulia. și nu ia 
Brasov, așa cum se anunțase 
initial.

nează orice. Ceea ce duce la 
fragmentarea jocului. Alții, toc
mai din dorința de a da cursivi
tate partidei, aplică legea avan
tajului, 
deplin 
plaudă pe 
Totul 
de valoarea arbitrului res
pectiv. de nivelul lui de exigen
tă. de dorința de a fi cu adevă
rat un ..om al adevărului”, 
gulamentul 
trului cînd _  ___ _______
Nouă însă ni se pare exagerat ca, 
ta suprafața de pedeapsă, să s« 
mal lase avantaj In faze ta care 
NU SE ȘTIE DACA JUCĂTORUL 
FAULTAT VA MARCA. Dumi
nică. pe parcursul unei faze. 
Petcu a fost faultat, dar a putut 
să-1 paseze lui Nlcșa și arbitrul 
A. Porumboiu a lăsat avantaj. 
Mal mult. în careu fiind, șl Nie- 
șa a fost faultat și arbitrul a lă-

„ _ - Re-
nu-i spune arbi- 

să lase avantai.

LUI LUPU
de Lupu. înscris ca rezervă 
ne foaia de arbitraj din motive 
obiective. înregistrate de an
trenorul Mircea Lucescu. mijlo
cașul dinamovist a fost introdus 
în teren dună pauză. Vrînd să-și 
demonstreze calitățile de care 
dispune, el a etalat un bogat re
gistru tehnico-tactic, schimbînd 
rapid maniera de joc de pină 
atunci, tatr-o cu totul alta, 
de înalt randament șl. deopotri
vă. de mare eficacitate. Acest ju
cător talentat — cu evoluții ta 
salturi pe parcursul campionatu
lui. nepermise ta contextul 
unei pregătiri constant bune, a 
trecut cu dezinvoltură de dol- 
trel adversari. a dat drumul 
la minge cînd a trebuit, punln- 
du-și ta situații ideale coechipie
rii. iar cursele Iul pe flancul 
sttag au făeut breșe mari ta 
cărarea bine organizată ptaă 
tunel a „alb-negrilor".

Evident. Lupu a arătat ta 
de minute ceea ce nu prea

sat Iar Jocul să continue, 
fericire, Nicșa a marcat. Era ta 
min. 23. In min. 37. însă, la 1—0 
pentru gazde un jucător rapidist 
a intrat în careu, a fost faultat, 
dar l-a pasat lui DrSghict. arbi
trul a acordat iar legea avanta
jului ; numai că Drăghici. inco
modat și de ieșirea oportună a 
portarului ionită. a șutat pes
te poartă ! rată. deci, cum un 
avantaj a... dezavantajat pe Ra
pid. care ar fi trebuit să bene
ficieze de o lovitură de la 11 m, 
ACEASTA CONSTITUIND CEL 
MAI MARE AVANTAJ. Iată de 
ce. spunem noi. în careul de 16 
m. legea avantajului e destul de 
riscantă dacă nu ești sigur că 
balonul se va îndrepta spre gol, 
sau că atacantul rămtae singur 
cu poarta goală... O asemenea 
fază arbitrul A. Porumboiu a 
mal avut-o si în meciul tur Dl
namo — Steaua, cind Iile Dumi
trescu a șutat ta bară, din 
reu. Așadar, ta suprafața 
pedeapsă, avantajul cel 
mare e... penalty-ul. lucru 
care la timpul respectiv. A. 
rumboiu era de acord.

Constantin ALEXE

ca.

cu 
Po-

a- 
a-

4B 
• 

arătat ta 27 de etape de cam- 
nlonat. Sl atunci, ne punem în
trebarea : oare acest atît de ta
lentat mijlocaș nu sl-a amînat 
el însuși deplina afirmare 7 
Oredem că da. Totul tine numai 
si numai de seriozitatea lui. La 
numai 22 de ani. acest valoros 
jucător — cam boem uneori — 
poate Intra ta Uita fotbalului 
nostru, dar numai tablndu-1 CU 
adevărat.

Gheorghe NERTEA

DIVIZIA

Pițurcă deschide „seria" celor 5 goluri ale liderului din 
cu F.C. Bihor Foto: Eduard

partida 
ENEA

BRAȘOVENII îl POT...
MULȚUMI LUI CAȘUBA

Cînd arbitrul timișorean D. 
Buciuman a fluierat sfirșltul 
partidei de la Brașov spectato
rii au răsuflat ușurați. Preșe
dintele clubului local, R. Pascu, 
a oftat și el din adîncul Inimii, 
după care s-a confesat : ..Ce 
greu obstacol am avut azi ! Am 
ciștigat cele două puncte, dar cu 
mare șansă, trebuie să recu-

I C. ștetă- 
i tremurat 
ale ioeu-

SPECTRUL RETROGRADĂRII

REDESCOPERĂ ELANURI...
Neplăcuta perspectivă a retro

gradării are darul de a da unor 
echipe elanuri pe care — din pă
cate — nu 
ptaă acum.

A fost șl 
Cluj-Napoca. 
minlcă.

La Scornlceștl — unde nu 11 se 
acordau in mod normal șanse, 
dată fiind creșterea valorică 
sensibilă a echipei locale, arăta
tă ta ultima vreme, mal ales pe 
teren propriu (să ne reamintim 
recentul 1—0 cu Dlnamo) 
..alb-negrll” au fost la... " 

etapei . 
după care

prea le-au arătat
cazul Universității 
ta meciul de du-

15 mi-
8i de

a-nule de surpriza 
..gura de oxigen" 
leargă.

Au condus cu 
minutul 75. nu ca _ —
nul joc superior colul prestat

1—0 pînâ
urmare a

ta 
u- 

„„ „„„ ___  ___ ______ de
gazde, ci grație unei mari dă
ruiri in teren, eforturilor fără 
economie, bunei organizări a 
jocului, calități pe care publi
cul spectator le-a apreciat.

Ptaă la urmă, clujenii 
plecat steagul” în fata unei 
mâții care, ta ansamblu, a 
mal bună șl care a avut sl... — 
spirația de a opera, după pauză, 
două 
succes i 
dan $1 
toril

Dar.
minlcă. ________ ___  _ _____
resurse tehnice reale și. mal »• 
leg. ambiții sportive care ne 
fac să credem că ultimele șase 
etape îl pot aduce satisfacțiile 
finale pe care șl le dorește. Mai 
ales că. ta meciul cu F. C. Olt, 
fcU” n-a arătat doar putere de 
luptă, cl șl jucători remarcabili 
ca Prunea. Biro. Or. Sava, 
cărora li s-ar putea alătura, ca 
randament. Popicu. M. Stoica 
sau Cadar... Sînt. acestea, nume 
de ...Divizia B ?...

fos-t
in-

schimbări incununate_de 
: introducerea lui
Șuvagău. tocmai...

celor două goluri 1 
cu tot insuccesul de du-

Unlversitatca a arătat

Du 
au-

Radu URZICEANU

nosc". Da. echipa Iul 
nescu sl D. Anescu a 
ta multe momente i__ ____
Iul. Din mal multe motive, tn 
nrimul rînd. din cauza propriilor 
ratări, consemnate chiar din 
startul partidei. O timpurie 
deschidere de scor, mal mult ca 
sigur că ar fi descătușat psihic 
formația brașoveană. l-ar fl 
limpezit jocul la construcție, 
i-ar fl permis să-și pună cu a- 
devărat ta valoare capacitatea 
fizică. în al doilea rind. F.C.M. 
Brașov a tremurat si din... cau
za adversarului, care, prin mo
dul cum a gîndit acest joc (fru
moasele Sl rapidele Ieșiri ta 
atac ale siblenilor au lăsat o 
foarte bună impresie spectatori
lor). s-a aflat, mult mal aproa
pe de deschiderea scorului. Pe
ricolul a venit mal mereu de pe 
flancul Z.Z__ Z.zZ Z.
cale. acota unde tînărul fundaș 
I. Pîrvu nu s-a putut descurca 
In fata lui C. Zamfir („argintul 
viu” al Iul „Inter”). Sl a mal 
fost ceva la care echipa din o- 
rasul de la poalele Tîmpei tre
buie să reflecteze : la acțiunea 
aceea declanșată de cașuba. 
apărătorii locali au făcut „pa
sul Înainte”, năcăllndu-se sto
guri. fiindcă slblanul n-a pasat, 
cl s-a dus direct la gol. l-a scos 
pe Polgar din poartă, dar a... 
ratat 1 Rețineți. aceasta s-a 
tatîmplat la 0—6 I Ca să nu mal 
reamintim șl de bara Iul Radu 
H (min. 15). Slbienil pot fi. 
deci, necăjiți că rezultatul final 
l-a nedreptățit. În timp ce gaz
dele 11 pot... mulțumi Iul Ca- 
*Uba Stelion TRANDAFIRESCU

sting al defensivei lo-

REZULTATELE ETAPEI -a
OMĂNIEI' LA OINĂ

1)

acău, au 
rati vir- 
istă par- 
inindu-și 
ta de 
ningii. 

cU mult 
omarcare 
tare mai 
ării! Au 

mingii 
de ani), 
onstantin 
cert vic- 
asa Scîn- 
i echipe, 
larcabilă. 
ă la ca- 
rezulta- 

B.: 26—8 
Botoșani, 

Olteni.
12—6 cu 

i serie), 
de mare 

Bucru- 
1) unde 
nul meci 
t pe al 
i care au 
ri de ba- 
,B.: 20—7 
hipă. an- 
Combina- 
•artca că
niră de 

felicitări 
it.
șteni — 
arte buni 
rțtrenorul 

il Gheor-

ghe Viase — nu s-au prezentat 
la acest turneu final in pleni
tudinea (mai ales fizică) a for
ței și capacității de luptă de 
cane au dat dovadă de-a lun
gul anilor, Dinamo avînd si ea 
un foarte bogat palmares în 
„Cupa României". O frumoasă 
comportare au demonstrat-O 
Laminorul Roman. însă și A- 
vîntul Frasin, această din ur
mă echipă revenind — prin 
forțele unite ale întregii... co
mune — în elita oinci.

Cîteva cuvinte despre arbitri 
și arbitraje. La turneul final 
de la Mangalia au oficiat: AL 
Cazacu — președintele colegiu
lui, I. Dobrescu (București), V. 
Corn ța (Călărași), N. Grama 
(Sibiu), V. Borodi (Cluj-Napo
ca), D. Lazăr (Suceava), V. 
Chir iță (Galați) și M. Marchi
dan (Botoșani). Dacă în linii 
mari se pot spune cuvinte de 
laudă ta adresa arbitrajelor, au 
fost partide (vezi C.P.B. — Di
namo) unde, datorită delegării 
unor „trio“-uri mai puțin In
spirate în decizii, lipsite de 
experiență și, am spune, de 
personalitate, s-au produs acte 
grave de indisciplină. Arbitrii 
își au, desigur, partea lor de 
vînă. dar nici jucătorii nu sînt 
scutiți, pentru că orice s-ar 
întîmpla pe teren, dreptatea 
nu ți-o faci cu pumnii! Clasa
ment final: 1. C.P.B., 2. Dina
mo. 3. Laminorul Roman. 4. A- 
vîntul Frasin, 5. A.S.A. Con
stanța. 7. Electro Botoșani, 8. 
Energia Rimnioelu. 9. Viață 
Nouă Olteni, 10. Metalurgistul 
Sadu, 11. Vulturii Dej.

FORMEAZÂ
b s-a sol- 
nari satis- 
asă a par- 
cîștigurile 
ce se a- 

excursii 
rtante su- 
rin actrac- 
rioe. Men
tă valorifi- 
iclor este
> se extrag 
ie numere, 
ri „legate" 
tatea de a 
lumere din
> 25 de lei

dau posibilitatea participării la 
toate extragerile șl, Implicit, des
chid calea către lntrega paletă 
a ciștlgurilor. O asemenea oca
zie va fi oferită duminică 4 iu
nie, o dată cu organizarea TRA
GERII Multiple LOTO, ce fi
gurează drept „cap de afiș" al 
săptămlnii în curs.
• Desigur că de pe agenda 

particlpanților nu trebuie să lip
sească nici tragerile obișnuite 
LOTO de vineri și, respectiv, PRO- 
NOEXPRES de nfflne, miercuri, 
31 mai (atenție, deci, că astăzi 
este ULTIMA ZI pentru procu
rarea biletelor cu numerele fa
vorite !), precum și un nou si 
Interesant concurs PRONOSPORT, 
care va Încheia săptămîna.

SERIA I
Aurora Tg. Frumos — Forcsta 

Fălticeni 0—0. Minerul Gura Hu
morului — Metalul Botoșani 1—0 
(0—0). Metalul Rădăuți — Car- 
pați Gălăneștl 1—1 (0-0). FOR- 
TUS Iași — Avîntul Frasin 2—4 
(1—3). Zimbrul Șiret — Con

structorul Iași 2—1 (1—0), C.S.M. 
Buoecea — Laminorul Roman
2—0 (2—0). Steaua Minerul Vatra 
Dornel — Cetatea Tg. Neamț
1— 0 (1—0). Metalul Roman — 
I.T.A. Celuloza Piatra Neamț
2- 0 (1-0).

Pe primele locuri ta clasament, 
după etapa a 27-a : FORESTA 
fălticeni »s p (Si—20). 2. Mi
nerul Gura Humorului 30 p 
(42—16), 3. Metalul Rădăuți 30 p 
(33—32). 4. Metalul Roman 30 p 
(44—46)... pe ultimele locuri : 13. 
Avîntul Frasin 23 o (47—52). 14. 
Laminorul Roman 23 p (28—43),
15. Metalul Botoșani 23 p (37—57). 
IA Celuloza P. Neamț 13 p 
(26—51).

SERIA A H-a

Viitorul Vaslui — Proletarul 
Bacău 7—1 (5—0) Gloria C.F.R. 
Galați — Știința NAVBOM Ga
lați 8—0 (4—0). Minerul Comă- 
neștl — C.S.M. Borzeștl 3—1 
(0—0). Petrolul Moinesti — Vic
toria C.F.R. Tecuci 3—1 (2—0),
Mecano Sport Galați — Unirea 
Negrești 5—0 (3—0). Textila Bu- 
hușl — Steaua Mecanica Huși
1—2 (0—1). MECON Muu. Gh.
Gheorghlu-Dej — Mecanica Vas
lui 4—0 (1—0). Partizanul Bacău 
— Șantierul Naval Galați 4—0 
(2-0).

Pe primele locuri : 1. VIITO
RUL VASLUI 41 p (84—34), 1.
Gloria C.F.R. Galați 39 D (77—18).
3. Partizanul Bacău 30 p 
(49—34)... pe ultimele locuri : 15. 
C.F.R. Tecuci 21 D (47—64). 10. 
S. N. Galați 20 D (34—40).

SERIA A UI-a
Olimpia Rm. Sărat — Celuloza 

Adj ud 2—0 (2—0). Granitul Ba- 
badag — Chimia Buzău 1—0 
(0—0). Laminorul Brăila — 
Arrublum Mâcln 2—0 (1—0). Au
tobuzul Voința Odobeștl — Pe
trolul Brăila Ianca 0—1 (0—1).
Foresta Gugeștl — Petrolul Ber
ea 4—0 (3—0). Hidrotehnica Bu
zău — A.S.A. Buzău 3—0 (1—0). 
C. S. Progresul Brăila — Pro
gresul Isaccea 4—0 0—0). Victo
ria Țăndărel - S-N. C.S.S. TuJ- 
cea 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. OLIMPIA 
RM. SARAT 43 o (53—9). 2. Hi
drotehnica Buzău 34 n (64—35). 
3. C. S. Progresul 33 p (51—28)... 
pe ultimele locuri : 14. Lamino
rul Brăila 22 D (34—46). 15. Vic
toria Țăndărel 22 n (35—53). 16. 
A.S.A. Buzău 18 D (45—57).

SERIA A IV-a
Unirea Slobozia — Viitorul 

Chirnogl 3—1 (0—0). Unirea Cîm- 
plna — Unirea Urzlceni 5—0 
(2—0). Voința I.C.S. Medgidia — 
Montana Sinaia 2—1 (1—0). ISCIP 
Ulmeni — CONPREF Constanța
2—0 (1—0). Petrolul Bălcol — 
Olimpia Slobozia 4—1 (2—0), Vic
toria Lehliu — Victoria Floreștl 
9—1 (0—0). Șantierul Naval Olte
nița — Progresul C.S.Ș. Medgidia 
0—1 (0—0). Portul Constanta —
Victoria Munteni Buzău 10—8 
(7-0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
SLOBOZIA 43 p (88—19). 2. Por
tul Constanta 40 d (70—26). 8.
Montana Sinaia 40 D (61—20)... pc 
ultimele locuri : 15. Unirea Ur
zlceni 21 p (33—53). 13. Victoria
Munteni Buzău 2 o (10—117).

SERIA a V-a
C.F.R.-B.T.A. București — Au

tobuzul București 1—4 (0—1),
ROVA Roșiori — Unirea Alexan
dria 5—4 (2—1). Viscolii Bucu
rești — Chimia Tr. Măgurele 
2—1 (0—1). F.C.M. Victoria Giur
giu — MECON București 3—2 
(3—1). Metalul București — Au
tomatica București 4—1 (2—0),
Petrolul Roata de Jos — A SIC 
București 2—1 (1—0). Danubiana 
București — A. S. Dunăreană 
Giurgiu 11—0 (5—0). Petrolul Po
ieni — I.M.G. București 0—J 
C0—1).

Pe primele locuri : 1. AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 43 p (63—15), 
S. Unirea Alexandria 42 P 
(88—21). 3. I.M.G. București 36 p 
(48—24). 4. F.C.M. Giurgiu 36 p 
(44—23)... pe ultimele locuri : 14. 
Petrolul Roata de Jos îl P 
(39—45). 15. MECON București
31 n (39—45) 16. Petrolul Poieni
3 p (11-111).

SERIA A Vi a

Mecanica Fină București — Ci
mentul Fieni 3—0 (I—0). Unirea 
Pitești — Muscelul CSmpulung 
4-0 (1-0). IUPS Chitila — Mine
rul Filipești 4-0 (0-0). Avicola 
Crevedla — Minerul Șotmga a—0 
fl—0). Electrica Titu — Teh
nometal București 3-0 (1—0).
Metalul Fllipeștl - Progresul 
Energia București 2—1 (2—1).
Electrica Fieni — A.S.A. Chimia 
Brazi 1—0 (0—0). Forestierul Bă
benl — Electronistul Curtea de 
Argeș 1—1 (1—0).

Pc primele 
CA FINA 
(51—18). 2.
(40—37). 3.
30 p (44—571
P... 1

locuri : 1. MECANI- 
BUCUREȘTI 40 P 
Unirea Pitești 31 p 
Progresul București 

. ... .... — Denriizată cu 3 
pe ultimele locuri: 14. Elec

trica Fieni 23 n (27—39) — 10 vic
torii. 15. Tehnometal București 23 
p (26—38) — 9 victorii. 16. Fores
tierul Băbenl 22 p (31—52).

SERIA A Vil-a
Progresul Corabia — Construc

torul T.C.I. Craiova 0—0. Minerul 
Mătăsarl — Recolta Stoicănești 
0—1 (3—0). Petrolul Stoina — 
I.O.B. Bals 4—2 (3—1). Viitorul
C.S.S. Drăgășanl — Mecani
zatorul Simian 2—2 (1—0). Ter- 
moeonstructorul Drobeta Tr. Sev.
— Petrolul Ticlenl 0—2 (0—1).
Dierna Orșova — Dacia Cozla 
CăUmăneștl 2—0 (0—0). Construc
torul Șoimii Craiova — Progresul 
BăHestl 1—2 (1-1). Sportul Mun
citoresc Drăgăneștl Olt — Me
talurgistul Sadu 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. CON
STRUCTORUL T.C.I. CRAIOVA 
37 p (57—14). î. Progresul cora
bia M p (50—20). 3. Constructorul 
Șoimii Craiova 31 p (60—35)... pe 
ultimele locuri : 15. Metalurgistul 
Sadu 23 b (25—47). 16. Termo- 
eonstructorul Drobeta T. S. 11 
D (20—69).

SERIA A VIII-a

Petrolul Arad — Vagonul Arad
3—1 (1—1), A.S. Sînmartinul Sîr- 
besc — Minerul Moldova Nouă
3—1 (1—0). Minerul Oravita — E- 
nergla Auto Timișoara 2—0 (1—0). 
Minerul Anina — C.S.M. Lugoj 
0—0. U. M. Timișoara — Strungul 
Chlșineu Criș 2—2 (2—0). Auto- 
meeanica Reslta — C.S.M. Caran
sebeș 3—0 (2—0) C.F.R. Victoria 
Caransebeș — Unirea Sînnicolau
3—1 (2—0) Motorul I.M.A. Arad
— Unirea Tomnatic 2—0 (1—0).

Pe primele loeurl : 1. VAGO
NUL ARAD 38 p (78—45). I. 
C.S.M. Lugoj 33 p (58-33). 3. 
A. S. Sînmartinul Sîrbesc 33 p 
(55—51)... pe ultimele locuri s 15. 
C.F.R. Caransebeș 21 d (24—71), 
18. Minerul Oravita 20 p (41—50).

SERIA A IX-a

Mureșul Explorări Deva — Me
talul Aiud 3—1 (1—0). Carpațl
Agnita — Minerul Lupani 3—2 
(2—0). Șoimii ■ Lîpova — Texti
la Clsnădle 8-1 (3-0). Minerul 
Stllnta Vulcan — Aurul Brad 3—1 
(2—0) C.F.R. Slmerla — LPA. 
Sibiu 1—8 (0—0). Energia Săselori
— Carnațl Mîrșa 2—1 (1—1). Re
tezatul Hațeg — Automecanlca 
Mediaș 2—0 (1—0). C.S.U. Meca
nica Sibiu — Metalurgistul Cuglr 
2—1 (2—0).

Pe primele locuri : I. MURE
ȘUL DEVA 43 p (61—17). 2. Me
talurgistul Cuglr 36 d (47—24). 3. 
Aurul Brad 29 (57—33)... pe ulti
mele locuri : 15. Textila Clsnă- 
d!e 22 n (46—60). 16. Automecanl
ca Mediaș 18 d (27—50)

SERIA A X-a
Minerul Baraolt — IMASA Sf. 

Gheorghe 5—2 (4—0) Relonul Să- 

vineștl — Precizia Săcele 4—2 
(3—1). Carpati Brasov — Ci
mentul Hoghiz 9—0 (5—0). Mine
rul Bălan — Nitramonia Făgăraș 
2—0 (1—0). Electro Sf. Gheorghe 
— Metalul Sighișoara 4—1 (4—1), 
Metalul Tg. Secuiesc — Unirea 
Crlstur 2—0 (1—0). Rapid Miercu
rea Cluc — Viitorul Gheorghenl
4—o (2—0). Progresul Odorhel — 
Carpati Covasna 5—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. IMASA 
SF. GHEORGHE 41 p (59—24). 3. 
Rapid M. Ctuc 33 p (42—27). 3. 
Progresul Odorhei 32 p (40—29).
4. Electro Sf. Gheorghe 32 p 
(32—30)... pe ultimele locuri î IA 
Minerul Bălan 23 n (30—33). 13. 
Unirea Crlstur 23 p (27—42). 10. 
Cimentul Hoghiz 10 n (18—92).

SERIA A XI »

Chimia Năs-ăud — Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca 1—0 (0—0). Minerul 
Sărmășag — Laminorul Victoria 
Zalău 4—1 (2—0). Laminorul Be- 
clean — Industria Sîrmel Cî Tur- 
zlj 4—1 (2—0). Mureșul Luduș — 
Olimpia Gherla 2—o (2—0). C.U.G. 
Cluj-Napoca — Mecanica Bistrița 
1—2 (1—0) Oțelul Reghin — La
cul Ursu Sovata 2—0 (1—0). IZO- 
MAT șimleul Silvanlei — Meta- 
lotehnlea Tg. Mures 3—2 (2—1). 
Sticla Arleșul Turda — Metalul 
Reghin 2—0 (0-0).

Pe primele locuri : 1. STEAUA 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA 36 p (56— 
21), 2. Mecanica Bistrița 33 p 
(39—32). 3. Sticla Turda 32 p
(45—28). 4. Minerul Sărmășag 32 p 
(40—27). 5.- Mureșul Luduș 32 p 
(35—27)... pe ultimele locuri : 15. 
Lacul Ursu sovata 21 d (24—59),
16. Olimpia Gherla 20 o (20—35).

SERIA A XII-a

Minerul Șunculus — Someșul 
Satu Mare 0—2 (0—1). Chimia
Tășnad — Minerul Baia Borsa 
8—2 (3—1). Gloria Belus — C.I.L. 
Slghet 3—1 (1—1). Minerul Băita 
— Victoria Cărei 2—1 (2—1). Oa
șul Negrești — înfrățirea Oradea 
1—1 Cl—1). Bradul Vlșeu — Mi
nerul Turț 1—0 (0—0). Otelul O- 
ras dr. Petru Groza — Minerul 
Bala Sprle 2—1 (1—0). Voința O- 
nadea — CUPROM Bala Mare
5—2 (2-2) .

Pe primele locuri : 1. SOME
ȘUL SATU MARE 35 p (58—27),
2. Otelul Or. dr. Petru Groza 30 n 
(42—40). 3. Oașul Negrești 30 p 
(53—55)... pe ultimele locuri : IA 
victoria Cărei 25 n (39—32) — pe
nalizată cu 1 p. 15. Minerul Turt 
24 p (29—34) 16. Minerul Șuncu-
iuș 17 D (27-60).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.



ÎNOTĂTORII noștri juniori 
ÎNVINGĂTORI IN „BILATERALUL ' CU BULGARIA

Desfășurat simbătă si dumi
nică, în Bazinul „23 August" 
din Capitală, tradiționalul con
curs international bilateral 
România — Bulgaria, la nive
lul înotătorilor juniori, s-a în
cheiat cu victorii ale tinerilor 
noștri reprezentanți. Aceștia 
au totalizat 240 de puncte, fată 
de cele 139 ale oaspeților (111— 
80 la băieți, 129—59 la fete}.

Cele mai multe victorii de 
probă le-a obținut Marius Cri- 
șan, care s-a situat în frunte 
la 200 m fluture — 2:11,77. 200 
m spate — 2:12,00. 200 m mixt 
— 2:15,66, 100 m spate — 1:00, 
98. Cite trei succese au rea
lizat Carmen Roșiorii— 2:12,30 
la 200 m liber, 4:28,20 la 400 m 
liber, 9:02,18 la 800 m liber; 
Ramona Talpalariu — 1:18,40

CAMPIONATELE ’
MONDIALE DE HALTERE

DIN S.U.A.
Campionatele Mondiale de 

haltere pentru juniori, de la 
Fort Lauderdale (S.U.A.), au 
continuat cu disputele la alte 
categorii, la care n-au partici
pat însă sportivi români. Iată 
câștigătorii. Cat. 56 kg; Chun 
Bung Kwan (Coreea de Sud) 
250 kg; cat. 67,5; loto Iotov 
(Bulgaria) 325 kg; cat. 75 kg; 
Alti Orașduriev (U.R.S.S.) 357,3 
kg; 82,5 kg; Krasto Milev (Bul
garia) 352,5 kg.

„PRIMĂVARA" CICLISMULUI NOSTRU
(Urmare din pag- 1)

prima, eram la doar 11 secunde 
de ciștigători, pentru ca. in ur
mătoarele trei etape, eînd Mi- 
trache și Ncagoe ieșiseră din 
cursă, să coborîm Ia un pasiv 
de 33 de secunde față de echi
pa clasată pe locul intii. Aces
te 33 de secunde ne-au aruncat 
spre periferia clasamentului, 
in fapt pc locul 12".

I. Ardelcanu: „In etapa a 5-a 
ne mobilizăm și L Kovacs so
sește pe locul 10, iar D. Cata- 
nă pe locul 17, în același timp 
eu învingătorul, două rezulta
te eare ne-au adus echipa pe 
tocul 8 in etapă, dar fără să 
putem părăsi locul 12 de Ia 
„generalul" pe echipe. Com
portare meritorie pentru Ko
vacs in etapa a 6-a: locul 12, 
Iar echipa vine în același timp 
CU câștigătoarea etapei, repre
zentativa Bulgariei. In etapa a 
7-a este rindul lui Catană să 
se evidențieze: locul 8. Din 
nou Kovacs in etapa următoa
re, cînd sosește al 10-lea. Din 
păcate, in etapa a 9-a, Kovacs 
cade și se rănește destul de 
tare, dar nu abandonează. în 
schimb, V. Constantinescu ata
că și, împreună cu Jentscb 
(R.D.G.), unul dintre fruntașii 
cursei, realizează o frumoasă 
evadare, dar cei doi sînt 
prinși de pluton cu 4 km 
înainte de sosire. După a- 
ceastă încercare, Constan
tinescu, de Ia care am aș
teptat mult, s-a menajat, men- 
ținindu;se pină spre finalul 
competiției undeva la mijlocul 
plutonului. în etapa a 10-a, cea 
mai dramatică dintre to^te. Ca
tană este penalizat cu 30 de 
secunde (o busculadă Cu un 
Sirian), dar, și mai grav, are 
loc o evadare a unui grup de 
14 cicliști, printre car® nu fi
gura nici un român. A fost e- 
tapa hotărîtoarc pentru alergă
torii din R.D.G., care se insta
lează convingător în fruntea 
clasamentelor. Am pierdut 
acum 15 minute, ca și Franța, 
Cehoslovacia, U.R.S.S , S.U.A., 
Cuba și Bulgaria. O neatenție 
pe care am plătit-o foarte 
scump, pentru că, in fond, mi
zam pc calitățile de „cățără
tori" ale cicliștilor noștri. Pe
nultima etapă, contratimpul, a 
consolidat clasamentele gene
rale. Dacă l-am fi avut pe Mi- 
tcache, un specialist al probei, 
am fi eiștigat, poate. 3 mlnu- 

la 100 m bras, 5:20.38 la 400 m 
mixt, 2:48,41 la 200 m bras; 
Florin Nițu — 25,34 la 50 m li
ber, 55,59 la 100 m liber, 59,31 
la 100 m fluture. Dubli. învin
gători au terminat Patricia O- 
rășteanu, cu 2:25,02 la 200 m 
fluture și 1:07.95 la 100 m flu
ture, Alexandrina Croitoru — 
1:07,14 la 100 m spate, 2:24,42 
la 200 m spate. Georgiana Ște
fan — 2:30,74 la 200 m mixt, 
1:01,05 la 100 m liber. Cătălin 
Hazotă — 4:14,76 la 400 m li
ber, 16:27.59 la 1500 m liber, 
aceasta din urmă fiind cea mai 
bună performanță în disputele 
băieților (748 p). La fete, câș
tigătoarea de la 50 m liber, 
Camelia Șuba — 27,25 s a avut 
rezultatul nr. 1 al concursului, 
conform tabelei de punctaj 
(816 p).

Dintre oaspeți, s-au situat 
pe primul loc K. Vatev, in 
probele de bras — 1:10,40, res
pectiv 2:32,23, P. Gheorghiev — 
2:02,67 Ia 200 m liber, D. Bo- 
uev —' 4:52,97 la 400 m mixt.

AUTOMOBILISM, FORMULA 1
CIUDAD DE MEXICO, 29. 

Campionatul Mondial de auto
mobilism pentru Formula 1 a 
programat Marele Premiu al 
Mexicului, desfășurat dumini
ca pe „traseul de 305 km (69 de 
ture) din capitala țării. După 
o luptă spectaculoasă, desfășu
rată în mare viteză (191,81 km 
pe oră), victoria a revenit pi
lotului brazilian Ayrton Senna, 
actualul oampion al lumii, la 
bordul unei mașini „McLaren- 

tc, ceea ce ne-ar fi permis să 
urcăm pe locul 8 în clasamen
tul pc echipe. Așa, cu tot suc
cesul lui Kovacs, care în ulti
ma etapă a venit pe locul 5, 
am urcat doar un toc în clasa
mentul general pe echipe".

Gh. Stanei: „Vom fi sau nu 
crezuți, dar eu continui să 
susțin că altele ar fi fost șan
sele noastre cu o echipă com
pletă. Pină una-alta, pentru că 
și din eșecuri se mai Învață, 
sintem ferm hotăriți să renun
țăm Ia cîțiva cicliști care se 
cred titulari de drept ai totu
lui $1 să apelăm, în schimb, la 
serviciile unor foarte tineri a- 
Icrgători ca M. Țirlea, C. Cră
ciun, A. Stelian, C. Popa, W. 
Gross și alții incă, deoarece, 
ne-am convins, cu atit mai 
mult cresc șansele unei echipe, 
cu cit se lărgește baza ei de 
selecție".

După cum se vede, din rela
tările interlocutorilor noștri ar 
reieși că. deși incompletă, 
toarte tînăra echipă a Româ
niei s-a „bătut" (dar nu chiar 
exemplar, cum ni se sugerea
ză), a făcut o singură mare e- 
roare, cea din etapa a 10-a, 
decisivă pentru multe alte e- 
chipe. O fi așa. nu spunem nu. 
dar, cu numai cîteva flori, pri
măvara ciclismului românesc, 
primăvară în care ne-am pus 
atîtea speranțe, este încă de
parte. ..

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
baschet • Finala turneului 

masculin de la Dortmund se va 
disputa Intre echipele Iugoslaviei 
șl Italiei. în semifinale, selecțio
nata Iugoslaviei a întrecut cu 
scorul de 96—72 (55—39) formația 
R. F. Germania, iar reprezenta
tiva Italiei a învins cu 110—108 
(după prelungiri) echipa Greciei. 
• Intr-un meci amical feminin 
disputat la Strasbourg, selecțio
nata R. F. Germania a întrecut 
cu 94—89 (după prelungiri) for
mația Franței. La Încheierea tim
pului regulamentar de Joc scorul 
a fost egal : 82—82.

BOX • Americanul Virgil Hill 
șl-a păstrat titlul de campion 
mondial la categoria semiușoară 
(versiunea WBA), învlngînd prin 
k.o. tehnic în repriza a 7-a pe 
Joe Lasisi (Nigeria), în gala des
fășurată la Bismarck (Dakota).

HANDBAL • Turneul feminin 
de Ia Niyregyhaza s-a încheiat cu 
vletorla echipei Poloniei, care a 
Întrecut, In meciul decisiv, cu

IN LUME
CONCURS DE GIMNASTICĂ LA VARNA

SOFIA, 29 (Agcrpres). — în 
concursul internațional de 
gimnastică de la Varna, la in
dividual compus feminin (exer
ciții obligatorii și libere), pe 
locul întîi s-a clasat sportiva 
canadiană Lori Strong, cu 
76,000 puncte, urmată de Kara-

TURNEUL INTERNATIONAL DE LUPTE lIBIIIt
(Urmare din pag. 1)

Moisache șl-a trecut de două 
ori adversarul prin „pod" și a 
cîștigat la puncte.

O comportare remarcabilă a 
etalat Aurel Ciufulescu (54 kg), 
sportiv care a avut ca adver

sari doi luptători sovietici (A. 
Abdurahmov și A. Kenjemtov), 
un turc și un polonez, reușind 
să termine victorios în toate 
partidele susținute. Mult mai 
greu s-a clasat pe primul Ioc 
fratele său, Bogdan (58 kg). In 
disputa decisivă cu R. Madji- 
dov (U.R.S.S.), tînărul nostru 
reprezentant a fost condus la 
puncte, a reușit să egaleze și 
în final a cîștigat prin desca- 
lificarea adversarului, oare a 
fost eliminat din concurs pen-

Honda". Pentru el. cronome
trate au arătat 1.35:21,431. A 
fost urmat la mică distanță de 
italienii Riccardo Patrese, pe 
„Williams-Renault" la 15,560 s, 
și Michele Alboreto, pe „Tyr. 
rell-Ford“, la 31,254 s. Alessan
dro Nannini, pe „Benetton- 
Ford", la 45,495 s, și francezul 
Alain Prost, pe „McLaren-Hon- 
da", la 56,113 s. Ceilalți aler
gători au încheiat cursa la oeî 
puțin un tur diferență.

în clasamentul general. pe 
primele locuri se află: 1. Senna 
27 p, 2. Prost 20 p, 3. Nigel 
Mansell (M. Britanie) 9 p, 4. 
Nannini 8 p etc.

ATENA. — Prima etapă a 
competiției automobilistice 
„Raliul Acropole", probă con- 
tînd pentru Campionatul Mon
dial de raliuri, a fost câștiga
tă de pilotul italian Massimo 
Biasion, care concurează pe o 
mașină „Lancia Martini". Pe 
locul secund s-a situat finlan
dezul Juha Kankkunen („To
yota Celica").

CONTINUA MECIURILE din 
preliminariile C.M. In zona Euro
pei s-a desfășurat, la Dublin, in- 
ttlnlrea dintre echipele Irlandei 
șl Maltei. Victoria a revenit gaz
delor cu 2—0 (1—0). deci la un 
scor mal mic decît se prevedea 1 
Golurile au fost înscrise de 
Houghton (min. 32) și Moran 
(mln. 55). Iată clasamentul gru
pei a 6-a :

Următorul joc al grupe! : Ir
landa — Ungaria, la 4 iunie. • 
Mîlne sînt programate alte parti
de în zona Europei : U.R.S.S. — 
islanda (gr. 3). Tara Galilor — 
R. F. Germania șl Finlanda — O- 
landa (gr. 4) Luxemburg — Bel-

1. Spania 6 5 0 1 14— 1 10
2. Irlanda 5 2 2 1 3— 2 6
3. Ungaria 4 1 3 0 4—3 5
4. Irl. Nord 6 2 1 3 5— 7 5
5. Malta 7 0 2 5 3—16 2

seorul de 16—15 (8—10) formația 
Ungariei. Pe locul trei s-a cla
sat selecționata Austriei, învin
gătoare cu 17—15 (5—7) în par
tida cu reprezentativa Olandei,

HOCHEI PE GHEAȚA • Par
tida decisivă dintre Calgary Fla
mes și Montreal Canadiens pen
tru cucerirea faimosului trofeu 
„Stanley Cup", urmărită de 
17 909 spectatori, s-a încheiat cu 
victoria primei echipe, cu sco
rul de 4—2 (1—0, l—1, 2—1),
care . a eiștigat astfel titlul de 
campioană a NHL.

RUGBY • Pe Parc des Princes 
din Paris s-a desfășurat întîl- 
nlrea hotărîtoare, dintre Toulouse 
și Toulon, pentru cucerirea celui 
de al 90-lea campionat al Fran
ței. Peste 50 000 de spectatori au 
urmărit un Joc de calitate, în
cheiat cu scorul de 18—12 In fa
voarea echipei din Toulouse. A- 
ceasta cucerește pentru a zecea 
oară titlul de campioană de 
rugby în 15 a țării.

vaeva (U.R.S.S.) — 75,400 punc
te, Khomma (Canada) — 74,900 
puncte, Mihaela tojiban (Ro- 
mânia) — 74,650 puncte, Astrid 
Kneze (R.D.G.) — 74,000 punc
te, Grudneva (U.R.S.S.) —
73,350 puncte.

tru lovirea intenționată a par
tenerului de întrecere.

La categoria 74 kg, deși dis
puta pentru primul loc s-a dat 
intre reprezentanții țării noas
tre, Teodor Vlad, Laurcnțiu 
Dumitrescu și Ovidiu Mioc (a 
cîștigat T. Vlad), datorită pre
vederii regulamentare amintite, 
în clasamentul final al catego
riei apar sportivi care au fost 
învinși de Mioc și Dumitrescu. 
Dar, iată primii trei clasați la 
cele zece categorii — 46 kg: 1. 
Daglar Abdularahman (Turcia),
2. E. Osmankulov (U.R.S.S.),
3. Mircea Gutuș (România); 50
kg: 1. Islam Tazabenkov
(U.R.S.S.), 2. Y. Fazii (Turcia), 
3. Vasile Oană (România); 54 
kg: 1. Aurel Ciufulescu (Ro
mânia), 2. A. Mehmet (Turcia), 
3. A. Kenjemtov (U.R.S.S.); 
58 kg: 1. Bogdan Ciufulescu 
(România), 2. E. Mustafa (Tur
cia), 3. Cătălin Militaru (Româ
nia); 63 kg: 1. Eris Veli (Tur
cia), 2. M. Sariev (U.R.S.S.), 3. 
Vasile Goian (România); 68kg:
1. Balat Omurakulov (U.R.S.S.),
2. Laurențiu Ciucă (România),
3. V. Tenfik (Turcia); 74 kg: 1. 
Teodor Vlad (România). 2. A. 
Brozyna (Polonia), 3. C. Murat 
(Turcia); 81 kg: 1. Sorin Moisa- 
che (România). 2. Y. Ozdemir 
(Turcia), 3. L. Banu (Româ
nia); 88 kg: 1. Marian Toma 
(România). 2. A. Firat (Turcia). 

3. S. Niedziolka (Polonia); 115 
kg: 1. Omer Aslantas (Turcia), 
2. T. Usupov (U.R.S.S.), 3. A. 
Majkerek (Polonia).

TURUL
ROMA, 29 (Agerpres). — Elapa 

a 8-a a Turului ciclist al Italiei, 
care a comportat escaladarea 
virfului Gran Sasso (2 914 m). 
unde a avut loc si sosirea, a fost 
cîștigată de rutierul danez John 
Carlsen, înregistrat pe 183 km 
în 5.21:40. Lider al clasamen
tului general a devenit olande
zul Erik Breukink. urmat de 
portughezul Da Silva, la numai 

gia (gr. 7). La 3 iunie. In sr. 2, 
Anglia — Polonia. • In zona A- 
siei. la Jakarta. Indonezia — Ja
ponia 0—0. In grupă, conduce e- 
chipa R. P. D. Coreene cu 3 p. 
urmată de Indonezia, japonia 
șl Hong Kong. cu cite 2 o toate 
avind eîte două meciuri.

MECIURI DE CUPA. • După ce 
Benfica șl-a asigurat, pentru a 
28-a oară, titlul de campioană a 
Po-rtugaliei. n-a putut cuceri si 
Cupa țării. Duminică. în finală 
în fata celor 75 00o de spectatori 
Belenenses a dispus cu 2—1 de 
Benfica, prin golurile lui Chico 
Faria (min. 25) și Jose Juanico 
(min. 81). dintr-o lovitură liberă 
de la 30 metri, respectiv Vata 
Garcia (min. 74). dintr-o lovitu
ră cu capul. Prin urmare, cea 
de a 49 ediție a Cupei a revenit 
formației Belenenses. care a 
mai cucerit trofeul în 1919 și 
I960. Jocul a fost dur arbitrul

SCURT 9 PE SCURT
TENIS • In finala turneului 

de la Marsilia, Ivan Lendl a dis
pus cu 6—3, 6—3 de americanul 
Andre Agassi • Turneul feminin 
de la Geneva a revenit Jucătoa
rei bulgare Manuela Maleeva, 
care întrecut-o cu 6—4, 6—0 pe 
Conchita Martinez din Spania • 
Turneul feminin de la Strasbourg 
s-a Încheiat cu victoria Janei 
Novotna (Cehoslovacia), care a 
întrecut-o în finală cu 6—1, 6—2 
pe Patricia Tabarini (Argentina).

TENIS DE MASA • Proba de 
simplu bărbați din cadrul con
cursului internațional de la Hong 
Kong a fost cîștigată de Chen 
Zhlbin (R. P. Chineză) care l-a 
întrecut în finală cu 3—0 (21—13, 
21—13, 21—12) pe compatriotul
său Lin Zhingang.

VOLEI • înt-un meci amical 
masculin disputat la GSteborg, 
reprezentativa Suediei a învins 
cu scorul de 3—0 (12, 16, 4)
echipa Greciei.

La zi _____

ATLEȚII DIN...
CATEGORIA

A DOUA

Orice sezon atletic post-olimpic 
este considerat apriori ca mult 
mai liniștit dccît cel precedent, 
deoarece marile valori au, fi
resc, o anume perioadă de re
cul, după activitatea deosebit de 
solicitantă din anul olimpic. De 
aceea și rezultatele la vîrf sînt 
ceva mai modeste, iar numănul 
recordurilor mondiale mai mic. 
Dar aceasta doar în ceea ce-i 
privește pe unii dintre marii per
formeri al atletismului. Se găsesc, 
însă, destul alții, în special din
tre cei din așa-zlsa a doua ca
tegorie, care revendică pozițiile 
de frunte ale diferitelor probe, 
în această privință, un exemplu 
concludent ni-1 oferă sulițașul 
japonez Kazuhiro Mizoguchi, un 
atlet bine clădit (1,86 m șl 91 
kg), dar pînă acum fără cine 
știe ce performanța deosebite. 
Simbătă, însă, în cadrul unui 
concurs la San Jose, în Califor
nia, Mizoguchi a aruncat sulița 
la 87,60 m, adică numai la... șase 
centimetri de recordul mondial 
deținut din 1987 de aruncătorul 
cehoslovac .Tan Zelezny I

In cadrul aceluiași concurs au 
mal fost înregistrate rezultatele : 
200 m : Henry Thomas 20,42, 
Butch Reynolds 20,46 ; 1 500 m : 
Steve Scott 3:39,33 ; 3 000 m:
Brian Abshlre 7:52,72 ; 110 mg : 
Jack Pierce 13,36 ; lungime : 
Mike Powell 8,55 m, Larry My- 
rlcks 8,41 m; prăjină: Kory Tar
penning și Doug Fraley' 5,70 m : 
greutate : Randy Barnes 21,40m; 
disc : Mike Buncic 67,74 ; FEMEI: 
100 m : Dawn Sowell 10,93; 
800 m : Anna Quirot (Cuba)
2:00,43 ; 3 000 m : Patty Sue
Plummer 8:58,34 : 100 mg : Lyn
da Tolbert 12,79 ; 400 mg : Jacky 
Joyner-KSrsee 57,15.

La Barcelona a avut loc un 
concurs de marș din cadrul 
„Cupei Mondiale". în proba fe
minină la 10 km, Beate Anders 
(campioană europeană de sală 
în acest an) a fost cronometra
tă în 43:08, rezultat care consti
tuie un nou record național al 
R. D. Germane. Cursa masculină 
de 20 km a revenit sovieticului 
Franț Kostiukevici, cu 1.20:20.
(R. VILARA).

ITALIEI
o secundă si de fostul purtător 
al „tricoului roz“. italianul Con- 
tini la 12 secunde.
• Cursa ciclistă internațională 

desfășurată pe circuit în orașul 
japonez Nagoya, a fost cîștigată 
de rutierul francez Laurent 
Eudeline. înregistrat ne 64 km 
cu timpul de 1.26:09. Pe locul al 
doilea, după 57 secunde, a sosit 
spaniolul Francesco Garcla.

fiind nevoit să elimine de pe le- 
ren pe Valdo (Benfica) Și Mose 
Mario (Belenenses). a în Franța 
au avut loc partidele din prima 
manșă a semifinalelor : Monaco 
— Sochaux o—0 și Marsilia — 
Auxerre 2—0. Returul este pro
gramat la 3 iunie. Se apreciază 
că Marsilia va întîlnl in finală 
pe Auxerre. Să vedem...

CAMPIONATE. In Spania, se 
pare că Real Madrid va deveni 
campioană, după ce F. c. Bar
celona a fost învinsă în meci 
restant. în deplasare (desfă
șurat în cursul săptăminli) de 
către Murcla. cu 0—2. Madrilenii 
au cîștigat duminică. în eta
pa a 34-a. cu 4—0. partida cu 
Cadiz (golurile fiind înscrise de 
Gordillo. Sanchis. Sanchez și 
Butragueno), în timp ce cata
lanii au învins cu 3—0 pe Athle
tic Bilbao. Cele trei goluri au 
fost marcate în numai 5 minute, 
în repriza secundă de Amor, 
Ortega și Soler. Tn clasament 
conduce Real Madrid, cu 55 p. 
urmată de F. C. Barcelona 51 p 
șl Valencia 44 o. Alte rezultate : 
Gijon — Elche 2—0 Betis — Ma
laga 1—2. Valladolid — F. C. Se
villa 2—1. Vigo — Oviedo 1—2, 
Osasuna — Valencia 0—1. Real 
Sociedad — Espanol 0—1. Zara
goza— Atletico Madrid 0—0.

FENERBAHCE și-a mărit a- 
vansul față de Beșlktas după 
cea de a 34-a etană în Turcia. 
Echipa !u! Schumacher (Fener
bahce) a învins, cu 1—0. în de
plasare. pe Bursa (penalty 
transformat de Ismail) șl are 
acum 87 o. fiind urmată de Be- 
șiktas — 83 p. care a terminat 
la egalitate (1—1) în deplasare, 
cu Ădemir. De la oaspeți. Fe- 
yaz a ratat un penalty. Alte re
zultate : Saryer — Bolu 2—1. 
Galatasaray — Ankaragiicu 5—2.

MECIURILE din etapa a 11-a 
a turneului final al campiona
tului elvețian : Lucerna — 
Grasshoppers Zurich 1—0. Ser- 
vette Geneva — Neuchâtel Xa- 
max 3—2. F. C. Slon — Wettln- 
gen 2—1. Young Bovs Berna — 
Bellinzona 6—0. Clasament: 1. 
Lucerna 29 p, 2. Grasshoppers 
Zurich 28 p: 3. F.C. Sion 26 p.
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