
Sub președinția tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

ȘEDINȚA «ȘIIIUEDI DE STAT

Proletari din toate firile, untfi-vâ 1

portal
s

Marți, 30 mai a.c., a avut 
loc ședința Consiliului de Stat, 
prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România.

La lucrările ședinței au 
participat, ca invitați, vice- 
prim-miniștri ai guvernului, 
miniștri, al ți conducători de 
organe centrale, președinți ai 
unor comisii permanente ale 
Marii Adunări Naționale.

în eadrul ședinței. Consiliul 
do Stat a dezbătut și adoptat 
Decretul privind unitățile a» 
gricole cooperatiste care bene
ficiază de anularea unor da
torii provenite din credite și 
dobînzi.

Elaborat în temeiul Legii 
nr. 1/1989, adoptată recent de 
Marca Adunare Națională la 
inițiativa președintelui Repu
blicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
decretul stabilește în mod con
cret, pe baza unei analize 
aprofundate a situației econo- 
mico-financiare a fiecărei uni
tăți, cooperativele agricole de 
producție și asociațiile econo
mice intercoopcratiste ale că
ror datorii se anulează, pre
cum și cuantumul datoriilor 
acestora provenite din credite 
și dobînzi.

Proiectul de decret a fost. 
In prealabil, examinat și avizat 
favorabil de Consiliul Legis- 

, lativ.
In continuare, Consiliul de 

Stat a discutat și aprobat Ra
portul privind concluziile des
prinse din analizele efectuate, 
din însărcinarea Consiliului de 
Stat, de comisiile permanente 
ale Marii Adunări Naționale 
in legătură cu înfăptuirea po
liticii partidului și aplicarea 
legii in următoarele domenii 
de activitate :

— Comisia pentru industrie 
și activitatea economico-fi. 
nanciară a analizat modul in 
care se aplică și se respectă 
de către unitățile 
electrotehnice legile 
gramele 
ducției. 
ducției 
cum și
Industriei Construcțiilor de 
Mașini și a consiliilor oameni, 
lor muncii din unitățile aces
tui minister pentru înfăptui
rea hotăririlor adoptate de a. 
dunărilo generale ale 
lor muncii.

— Comisia pentru 
tură, silvicultură și 
dărirea apelor a analizat sta
diul realizării obiectivelor din 
Programul național de perspec
tivă pentru amenajarea bazine
lor hidrografice adoptat de 
Marca Adunare Națională prin 
Legea nr. 1/1976, precum și mo
dul de aplicare și respectare a 
prevederilor Legii pomiculturii.

— Comisia pentru invăță- 
mînt, știință și cultură a ana. 
lizat modul in care cercetarea

științifică din invățămintul 
superior iși îndeplinește sar
cinile din programele de cer
cetare științifică, dezvoltare 
tehnologică și introducere a 
progresului tehnic și contri
buie la integrarea sa cu in- 
vâțămîntului și producția.

— Comisia pentru sănăta
te, muncă, asigurări sociale și 
protecția mediului a analizat 
felul in care se aplică și se 
respectă reglementările privind 
protecția muncii în unitățile 
Ministerului Construcțiilor In
dustriale.

— Comisia pentru consiliile 
populare și administrația de 
stat a analizat modul de a- 
plicare și înfăptuire a hotărî, 
rilor de partid și a prevederi
lor legii referitoare la siste
matizarea localităților rura
le în județele Neamț, Satu- 
Mare și Teleorman, precum și 
modul in care se aplică și se 
respectă prevederile legale 
în domeniul autoconducerii si 
autoaprovizionării teriforia’e 
a populației în județele A- 
rad, Iași și Prahova.

— Comisia const tuțională si 
juridică a analizat modul de 
aplicare și respectare a pre
vederilor 
soluționarea 
trimoniale dintre 
cialiste.

De asemenea, 
dinței Consiliului 
fost dezbătute și

legale referitoare ta 
litigiilor 

unitățile
pa- 
so-

șe- 
au 

Ra

industriei 
și pro- 

privind calitatea pro. 
îndeosebi a pro.

pentru export, pre.
activitatea Ministerului 

Construcțiilor

oameni-

agricui- 
gospo-
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in cadrul 
de Stat 

---- ------------ T. aprobate__  
portul Comisiei pentru analiza 
activității de soluționare a pro- 

sesizărilor, reclama- 
cererilor oamenilor 

adresate Consiliului de 
Raportul privind acti- 

de rezolvare a propu- 
sesizărilor, reclamați, 

cererilor oamenilor 
adresate Consiliului de

I § Intr-o ambiantă specifică 
. § marilor concursuri, la Piatra 
. $ Neamț, pe frumoasele șl pr- 

i- mitoarele terenuri din vecină- 
§ tatea Sălii de sport .Ceahlăul*4, 

“ § cei mai mici jucători de tenis 
S — băieți și fete intre 11 și 
§ 14 ani din întreaga țară — au 
Ș fost protagoniștii uneia dintro 
§ cele mai pasionante întreceri 
§ înscrise sub genericul Dacia- 
§ dei, aceea care avea să desem- 
§ neze pe ciștigătorii actualei ♦•- 
§ diții a Cupei caselor pionierl- 

lor și șoimilor patriei.
§ Firește, o finală pe țară avea 

să domine toate întrecerile 
§ programate la finele săptămî- 
Ș nii trecute în municipul de re 
| ședință al județului Neamț. 
§ celelalte (la handbal. fotbal, 

volei etc ) rămînirid oarecum 
§ în plan secundar. Aceasta cu 
§ atit mai mult cu cît gazdele — 
§ Consiliul județean al organi- 
§ zației pionierilor și Casa pio- 
§ nierilor și șoimilor patriei din 

Piatra Neamț și din Tg. Neamț
Ș excelente organizatoare, pre- 
§ zentau reprezentanți cu aspi- 
§ rații la primele locuri. De alt- —  « — «4 5—4- J•»♦

Baia Mare. Mai categorică 
desprinderea in cîștigătoare a 
Mihaelei Pop (6—0. 6—1 cu 
Simona Șorobontea, reprezen
tanta județului Dîmbovița), in 
schimb mai electrizantă parti
da finală * Andreei Andor 
(7—5. 6—4 cu Carmen Bădlă. 
campioana județului Caraș-Se-

Benă Soniag (13—14 ani) din 
Constanța, doi ciștigători meri
tuoși și incontestabili: Sorin 
s-a impus cu 6—1. 6—1 în fața 
lui Dumitru Măcăială — Ba
cău, tn timp ce Bend a dispus 
cu 6—0. 6—2 de Petru Apostol 
— Neamț. învinsul, reprezen
tant al Casei pionierilor și șoi
milor patriei din Tg. Neamț, a 
avut o evoluție excelentă, care 
ti anunța drept ocupant al pri-

punerilor, 
fiilor și 
muncii 
Stat și 
viiatea 
nerilor, 
ilor și 
muncii 
Miniștri, ministerelor si celor
lalte organe centrale ale admi
nistrației de stat. în anul 1988. 

în continuarea ordinii de zi. 
Consiliul de Stat a examinat 
și aprobat Darea de seamă pri
vind activitatea desfășurată de 
Tribunalul Suprem și Raportul 
privind activitatea desfășurată 
de organele Procuraturii Ge
nerale a Republicii Socialiste 
România, în anul 1988.

în cadrul ședinței a lost 
dezbătut și aprobat Programul 
privind analizele ce vor fi e- 
fectuate în anul 1989, din în
sărcinarea Consiliului de Stat, 
de comisiile permanente <le 
specialitate ale Marii Adunări 
Naționale, referitor Ia medul 
în care organele de stat înfăp
tuiesc politica partiduiui și a- 
sigură aplicarea legii in diferi
te domenii de activitate.

Consiliul de Stat a soluțio
nat, de asemenea, unele pro
bleme ale activității curente.

In legătură cu problemele în
scrise pe ordinea de zi a Con
siliului de Stat a luat cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

§ fel, așa cum s-a și întîmplat. 
§ Actuala ediție a acestei ad- 
Ș mirabile întreceri, care 
§ vat faptul că în multe 
§ ale țârii preocuparea 
§ apropierea tenisului de 
§ se face tot mai mult simțită, 

fost dominată de exponent*’ 
§ tenisului pitic din județul Ma- 

ramureș, în probele feminine.
5 care au revenit Mihaelei Pop 
5 (11—12 ani) și Andreei Andor 
§ (13—14 ani), ambele pregătite 
S: de tînărul antrenor Octavian 
§ Batea, în cadrul Casei pioni.e- 
§ rilor și șoimilor patriei din

a rele- 
orașe 

pentru 
copii

S
[(apă completă

în campionatul de rugbij

îș Sportul cu balonul oval se 
§ menține în plină actualitate 
§ prin intermediul unei noi eta- 
§ pe a Diviziei A. oea de a 17-a, 
§ în grupa I valorică, programa- 
§ tă astăzi. O etapă completă, cu 
§ multe meciuri de tradiție si. 
§ de la sine înțeles, cu posibile 
§ modificări de poziții în clasa- 
§ ment.
§ La București, pe terenul din 
Ș Parcul Copilului, de la orele 
§ 17,30. R.C. Grivița Roșie va 
§ juca cu iidera campionatului. 
S Steaua. In pofida distanței 
§ care le separă în clasament 
§ (locurile I, Steaua, respectiv t) 
S- meciul se anunță deosebiț de 
§ atractiv. rugbyștii grivițenl

Pe agenda actualității, conferințele organizațiilor sportive

LA RAPID CRESC TINERII, DAR TREBUIE
SĂ CREASCĂ
Deși nu mai are forța de o- 

dinioară, cînd — de pildă — 
echipele sale de volei (mascu
lin) și handbal (feminin) cuce
reau Cupa Campionilor Euro
peni. cînd multi dintre sporti
vii săi figurau printre laurea- 
ții competițiilor naționale la 
numeroase discipline, iar deca
lajul global valoric care îl di
ferenția de cei doi „mari" 
Steaua și Dinamo, era incom
parabil mai mic decît cel e- 
x.istent în prezent. Rapid con
tinuă să răminâ unul din 
cluburile de scamă din Capita
lă și din (ară. După puterile 
lui mai reduse de azi dar cu 
aceeași dorință de a-și ono-a 
tradiția si a-și împlini cit mal 
bine menirea, acest vechi club 
muncitoresc se strădui© să ți
nă Pasul cu noile realități și 
cerințe, să ridice nivolul per
formanțelor obținute, pentru 
a fi in măsură să contribuie 
mal substanțial jg continua

! xohiiv 'A')-
.t,3i(îțOt'P5 WPt «1 A’hA!

Șl COMPETITIVITATEA LOR
dezvoltare și afirmare a spor
tului românesc în arena inter
națională și să ofere, implicit, 
satisfacții tot mai mari foarte 
numeroșilor săi suporteri și 
simpatizanti din întreaga tară.

Avînd la ora actuală 4 sec
ții de nivel olimpic (atletism, 
haltere, . judo și lupte libere) 
6 de nivel international (bo . 
fotbal, handbal feminin, lupte 
greco-romane. polo și pop.ee) 
și 3 de nivel național (baschet 
rugby și volei). Rapid și-a rea
lizat $1 chiar depășit majorita
tea obiectivelor pe care și Ic 
asumase prin planul său de ac
tivitate, fapt remarcabil, sub
liniat și în darea de seamă 
prezentată la recenta conferin
ță a clubului. Anul trecut, spre 
exemplu, în palmaresul clubu
lui au fost adăugate alte St 
titluri de campioni naționali 
(față de 22 planificate), obținu
te tn majoritatea lor la atle
tism, care constituie de clțiva

ani sportul nr. 1 — din punct 
de vedere valoric — la Răpii. 
Tot în 1988 un număr de 78 
sportivi de la Rapid (fată de 
47 prevăzuți în plan) au fost 
selecționați in loturile repre. 
zentalive. jumătate dintre ei în 
cele de tineret si juniori, tn 
oarecare creștere s-a dovedit 
a fi si bilanțul internațional 
al clubului în anul precedent, 
cu cele 11 medalii individuale 
șl alte 3 prin contribuția spor
tivilor săi la succesele diferi
telor echipe reprezentative, 
medalii obținute îndeosebi la 
Jocurile Balcanice și Concursu
rile Prietenia. Din păcate, acest 
bilanț este încă prea modest in 
raport Cu competițiile majore 
(Jocurile Olimpice, campiona
tele mondiale și europene), 
care dau adevărata confirmare

Constantin FIRĂNESCU

IContlnuare tn pag. î-3)
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Aspect din finala băieților la categoria 11—12 ani
Foto: Gabriel MIRON

verin). Oricum, Maramureșul 
are — cum a dovedit-o și a- 
ceastă întrecere — cel puțin două 
viitoare jucătoare de tenis de 
mare perspectivă, rod al ta
lentului proaspetelor câștigă
toare, al eforturilor celor ce le 
ajută să-și sporească bagajul 
de cunoștințe, totodată să le 
creeze condiții optime de pre
gătire. dr. Cornel Opriș fiind 
unul dintre aceștia.

Titlurile la băieți au fost îm
părțite între Sorin Iftene (11— 
12 ani) din Bîrlad-Vaslui și

mului loc. Dar emoția l-a co
pleșit chiar pe... linia de so
sire, evoluînd — cum apreci
ază tehnicienii prezenți — cu 
mult sub valoarea sa.

Pe județe. Neamț s-a situat 
pe locul I (urmat de Suceava. 
Brăila, Maramureș, Sălaj, Ba- 
cău. Vaslui și 
afara locului 
13—14 ani, a

Brașov), care în 
2 la băieți — 
avut două pozl-
liberii» STAMA

(Continuări (n pag 1-3)

ÎN CAPITALĂ, 0 PARTIDĂ DE TRADIȚIE
GRIVIȚA ROȘIE-STEAUA

fiind întotdeauna adversar, 
incomozi pentru «XV“-le mili
tar. x

Celelalte partide sînt progra
mate în țară. La Constanța, de 
pildă. Farul primește pe teren 
propriu, de la orele 17, repli
ca Științei CEMIN Baia. Mare, 
într-o întrecere deschisă ori 
cărui rezultat. La Buzău. Con- 
tactoare va juca cu Dinamo 
București (stadionul Gloria 
orele 18), cu ambiția de a do
vedi că rămîne o formație as- 
pirantă la primele 4 ' 
ierarhia republicană. 
Știința din Petroșani 
La orele 17, gazda 
dintre echipa locală 
T.C. Ind. Constanța. Șansele 
par să surîdă studenților, care 
în general sînt greu de între
cut acasă. Și tot de la orele 
17, pe stadionul Agronomia din 
municipiul de pe Bahluî este 
programat meciul Politehnica 
Agronomia — C.S.M. Sibiu. Un 

binevenit prilej pentru studen-

locuri în 
Stadionul 
va fi dt 
întîlnirii 

Șiinta și

ții ieșeni de a pregăti... terenul 
pentru părăsirea ultimului loc 
în clasament. în fine, Univer
sitatea Eitim Timișoara, deși 
evoluează acasă, pe stadionul 
1 Mai II, de la orele 15. va 
avea totuși o misiune dificilă 
în partida cu Rulmentul Bîr- 
lad, una din fruntașele ultimei 
ediții ale „Cupei României".

Iată și meciurile din cea de 
a 2-a grupă valorică, ce se vor 
desfășura tot astăzi:

SERIA I: Mașini Grele — 
Constructorul Constanța (sta 
dionul Olimpia, ora 17,30), 
C.F.R. constanța — Hidroteh
nica Iași, U.R.A. Tecuci — 
C.S.M.I.M.U. Suceava. Hidro
tehnica Focșani — Rapid Bucu
rești; SERIA a ll-a: C.F.R. 
Brașov — Petrochimistul Pi
tești, Metalurgistul Cugir - 
Sp. Studențesc T.M.U.C.B., pe
trolul Olimpia Arad — Energia 
București șl I.A.M.T, Oradea — 
Universitatea 16 Februarie 
Cluj-Napoca.

Astăzi, de la ora 18, pe stadionul din Ghencea

STEAUA — F.C. ARGEȘ,
MECI RESTANTĂ DIN DIVIZIA A DE FOTBAL

Iubitorii fotbalului din 
Capitală au prilejul să ur
mărească astăzi o atracti
vă partidă de Divizia A. 
Este vorba de meciul e- 
chipelor Steaua si F. C. 
Argeș, care se Jntllnesc 
într-o partidă restantă din 
etapa a 26-a. Sarcină difi
cilă pentru formația arge- 
seană. tintnd seama de 
faptul că echipa noastră 
campioană are o recu
noscută forță de atac mal 
cu seamă oe teren pro
priu. Partida programa
tă de la ora 18. oe sta- 
dionul Steaua, va fi con
dusă de o brigadă de ar
bitri. avtndu-l la centru 
ne Ad. Porumbolu (din 
vaslui), ajutat la Unle 
de V. Curt. (Constanta) al 
V. Tltorov (PlOpenl).

CLASAMENTUL
1. STEAUA 27 25 2 0 98—24 52
2. Dinamo 28 25 1 1 110—21 51
3. Victoria 28 18 4 6 71-44 HI
4. Flacăra 28 11 4 10 51—35 32
5. Sp. Stud. 28 13 2 13 45—49 28
6. F.C.M. Brașov 28 11 5 12 41—44 27
7. F. C. Inter 28 12 3 13 35—43 27
8. F.C. Olt 28 10 7 11 30—12 27
9. F.C. Argeș 27 11 3 13 31—37 25

10. Univ. Craiova 28 10 5 13 11—50 25
11. F.C. Bihor 28 9 6 13 30—36 24
12. F.C. Farul 28 11 2 13 28 -42 21
13. Corvinul 28 11 2 13 36—56 21
14. „U“ Cluj-Nap 28 8 7 13 36—49 23
15. Oțelul 28 9 5 14 31—51 23
16. S. C. Bacău 28 10 2 16 12—49 22
17. Rapid 28 10 2 16 32—19 22
18. AXA. 28 2 2 24 16—83 6
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De „Ziua copilului"

LA STARTUL ÎNTRECERILOR-
PRIMII CAMPION! Al... MILENIULUI TREI!

A devenit o frumoasă tradi
ție ca, în fiecare an, de „lntîi 
Cireșar". pe s'tadionul „Voința" 
din Capitală, sute si sute de 
copii să se adune — conduși 
de părinții și bunicii lor — 
pentru a serba, si pe tărâm 
sportiv, ziua care, pe toate 
meridianele a fost dedicată 
copiilor. N-a făcut excepție 
nici anul acesta, 1989.

De la primele ore ale dimi
neții de duminică, copiii bucu- 
reșteni. ai căror părinți lucrea
ză în cooperația meșteșugă
rească, s-au îndreptat spre 
pistele stadionului „Voința" 
unde, cu tricicletele sau bici
cletele (cei mai... tehnici), cu 
mingi (viitorii jucători de Di-

Explozia de bucurie 
marchează startul

de pe stadionul 
„furtunos" in cursa

vizia...A) și sumedenie de mici 
atleți („Hai, să vedem, cine 
fuge mai repede!") au năvălit 
pe stadion, voioși și gureși.

Trandafirii în floare, copacii 
cu frunzele de un verde crud, 
iarba ușor vălurită de vînt, au 
constituit decorul unor pasio
nante întreceri ale celei mai 
tinere generații. Ca să nu mai 
vorbim de „galeria" formată 
de sute de fete și băieți, care 
aplaudau de zor, bătînd din 
palme, strigînd și... tropăind 
furtunos. Ceea ce trebuie să 
notăm este faptul că n-au e- 
xistat... abandonuri, că s-a 
luptat „pînă la capăt". Concu- 
renții evoluau pentru public 
și. mai ales, pentru părinți- și 
bunici! Ca să nu mai vorbim 
de cei premiați: diplomele pri
mite — primele din întreaga 
lor viață — îi făcuseră parcă 
mai... înalți și, cu pieptul ușor 
bombat ide emoție, desigur) 
priveau uimiți spre colegii lor 
de... grădiniță.

— Eu am fost mai bun la 
cursa cu obstacole, se fălea un 
puști cu părul cîrlionțat.

— Eu l-am bătut pe toți la 
fugă, își trâmbița succesul So
rin Firu, într-un grup de fetițe 
și băieți in uniformă de „Șoimi 
ai patriei", înghesuiți să vadă 
diploma lui Sorin, multi nești- 
ind încă să citească.

— Am să-i cer tatii să-mi 
cumpere un tricou galben, 
cum poartă cîștigătorul din 
„Cursa Păcii", spunea Tudor

CONFERINȚELE ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE
(Urmare din pag. 1)

a valorii, competiții la oare 
sportivii rapidiști au cucerit 
doar trei medalii, prin atleta 
Mihaela Pogăceanu („bronz" 
la C.E.), boxerul Petrică Pa- 
raschiv („argint" la „europene
le" de juniori) și voleibalista 
Daniela Bumbăcilă (contribu
ție la „bronzul" cîștigat de e- 
chipa de junioare la C.E.).

Acest aport minor (chiar pria 
comparație cu ceea ce reușesc 
alte cluburi cu condiții șj po
sibilități mai reduse) ia zes
trea de medalii a sportulu, ro
mânesc în confruntările de an
vergură se explică prin com
petitivitatea scăzută ia nivelul 
devîrf, internațional, a majo
rității secțiilor și sportivi'or 
clubului Rapid, care se mulțu
mesc . cu puțin, propunindu-și 
Obiective insuficient de stimu
lative. Este mai ales cazul 
secțiilor de la jocuri sportive 
(discipline cu veche și ma'e 
tradiție la Rapid), ale căror e- 
chipe — cu excepția celei de 
polo, care se menține la o co
tă acceptabilă în ciuda pierde
rilor masive de jucători sufe
rite în ultimii ani. și mai re
cent a celei feminine de vo
lei, aflată (grație preocupării 
deosebite manifestate de bi
roul secției) într-o remarcabi
lă ascensiune — se zbat in 
mediocritate. Inclusiv sau eu 

Onuțu. I-am întrecut pe toți 
cicliștii (el a zis... „bicidiștii‘) 
cu două roți! Nu cu una!

Privindu-i, simțeai o căldu
ră fără seamăn inundîndu-ți 
inima. Pe chipul lor se putea 
citi copilăria fericită pe care o 
trăiesc datorită grijii partidu
lui. a secretarului său general, 
pentru tinerele mlădițe care, 
ca miine, vor crește viguroase, 
devenind constructori de nă
dejde ai socialismului si comu
nismului.

— La intrarea noastră în 
mileniul al treilea, spunea to
varășul Constantin Fureela, 
vicepreședintele clubului Voin
ța, acești copii vor avea 17—18 
ani și vor bate la porțile per-

Voința din Cap tată 
bi și tricicletelor

Foto : Aurel D. NEAGU 
formanței sportive. Și de ce să 
nu credem că dintre ei. cei 
care au... evoluat aici, ca și 
pe sutele de terenuri de sport 
din întreaga țară de „Ziua Co
pilului". se vor număra primii 
campioni ai anului... 2000?!

Fără îndoială că. fiind un 
concurs al celor mici, n-au 
lipsit nici probele distractive: 
adunarea... cartofilor (se aler
ga cu găletușa și se adunau 
cartofii din niște cerculețe). 
cursa cu obstacole (alergarea 
cu mingea pe sub niște frin- 
ghii). alergarea în sac, aler
garea cu... oul într-o lingură 
și trasul la țintă, cu mini-să
geți.

Duminică a fost, la Bucu
rești, o zi de primăvară capri
cioasă, norii amenințînd me
reu cu ploaia. Dar revărsarea 
de veselie a copiilor a dăruit 
tuturor spectatorilor o fărîmă 
de soare, astfel că toți am 
trăit cu impresia că a fost o 
zi plină de lumină.

Iată cîțlva dintre cîștigători 
Triciclete (biciclete): Marian
Răzvan Irimia, Onuț Tudor, 
Cristina Imre. Trasul la țintă: 
Anita Vasilescu. Alergare: So
rin Firuț. Alergare în sac: 
Cristina Imre. Cursa cu obsta- 
eole: Andreea Ionel. Cel mai 
mic concurent (doi ani și ju
mătate): Toma Vasilescu, mare 
specialist în... fotbal și în... a- 
dunatul cartofilor.

Sever NORAN

precădere — echipa de fotbal, 
care de ani buni, ca și in pre
zent, are ca principal (el sal
varea de la retrogradare.

Pozitiv este, totuși, faptul că 
Rapidul a pus de Ia o vreme 
— printr-o mai largă selecție 
și o colaborare mai strinsă cu 
Clubul Școlar nr. 5 — un mai 
mare accent pe întinerirea c- 
fectivelor sale cu elemente ta
lentate și de reală perspectivă, 
cum sînt — ca să dăm doar 
unele exemple — Iolanda Oau- 
tă, Marilena Lazăr, Octavia 
Iacob, Tudor Bogdan (atle
tism), Petrică Paraschiv. Ion 
AHuță, Nicolae Dima (box). 
Ștefan Vlad, Petrică Tufă, Mar
cel Trif, Marian Enache (hal
tere). Ștefan Cristescu, Florin 
Băjenar, loan Simion (judo) 
Laurențiu Iaeob, Daniel Ioniță, 
Vasile Oană, Florin Iaeob, F>o- 
rin Dăneci (lupte). Emil Abrii, 
Silviu Ceobanu (polo). Marga
reta Crișan, Daniela Burabăci- 
lă, Daniela Gîlcă (volei), Ma- 
rincla Doiciu, Daniela Țurca- 
nu, Florica Ivan (handbal). Me- 
lania Marina. Adina Cristescu 
(baschet) Elena Bîrnaz (popi
ce). Sorin Stanciu, Ionel Ro- 
șoagă, Gabriel Cilnică (rugby). 
Cu speranța că ceea ce va 
crește va și râmi ne în propria 
sa grădină, clubul din Giulești 
își propune să continue pe 
acest drum. Dar pentru ca 
acești tineri performeri să 
crească și să se afirme mai

Înaintea etapei finale, In campionatele de motocros

STEIIȘTII COMDUC LA SENIORI $1 TINEREÎ
Piloții de la Torpedo Zărnești domină clasele juniorilor CLASAMENTUL FINAL AL

Campionatele individuale de 
motocros, ediția 1989. au con
tinuat cu penultima etapă (a 
V-a), desfășurată pe traseul de 
la St Gheorghe. în organiza
rea excelentă a asociației 
sportive Electro din localitate 
(președinte — ing. D. Telea), 
prin secția sa de moto (pre
ședinte — C. Mikloș, antrenor 
— E. Daub).

Așa cum se anticipa, Între
cerile penultimului act au fost 
viu disputate, aspre, palpitan
te, deoarece la toate cele patru 
clase principalii favoriți, de 
forțe sensibil egale, erau des- 
părțiți de diferente foarte mici 
în clasamentele generale. La 
cea mai importantă alergare 
din program, 250 cmc. FI. Pop 
avea doar un avans de 8 p 
înaintea startului față de D. 
Titilencu, pasionantul duel din
tre acești tineri și talentați pi- 
loți continuînd și acum. în 
prima manșă, după o treime 
din traseu a apărut... defecțiu
nea tehnică la ambii motoci- 
cliști: Fi. Pop va face dovada 
curajului și îndeminării care 
l-au consacrat în arena compe- 
tițională, continuînd cursa 
fără frânele de la roata din 
spate (in final a ocupat pozi 
ția secundă), iar D. Titilencu 
în loc să oprească cînd meca
nicul său i-a făcut semn că 
motorul a început să întrerupă, 
a schimbat mai tîrziu bujia și 
astfel a pierdut puncte pre
țioase, trecînd al zecelea linia 
de sosire. In „runda" a doua, 
O. Titilencu a luat un start 
bun și a condus în primul tur, 
urmat îndeaproape de liderul 
campionatului, dar, din nou, a 
greșit undeva și a apărut apoi 
pe 'locul al patrulea, pe care 
și l-a menținut pînă la sfâr
șitul manșei. Prin urmare, ri
valitatea dintre FI. Pop și D. 
Titilencu a fost practic tran
șată în favoarea primului, 
care, datorită unui plus da 
tehnică în pilotarea mașinii 
s-a distanțat la o diferență de 
26 de puncte și numai un even
tual abandon i-ar putea crea 
probleme stelistului în calea 
dobîndirii mult râvnitului titlu 
de campion chiar în primul an 
de seniorat.

Și la 125 cmc tineret, sufra
giile numerosului public «t 
deopotrivă ale tehnicienilor 
le-a întrunit un alt tî-năr ste- 
list, I. Bogdan. Accidentat la 
antrenamentul oficial el a fă
cut uz de întregul lui poten
țial fizic și tehnic, apărîndu-și 
eu strășnicie poziția de lider

SIMULTAN DE ȘAH
Cu prilejul manifestațiilor spor

tive prilejuite de „Ziua Copilu
lui", Clubul Sportiv Școlar 1 
București organizează joi 1 iu
nie (ora 15), în sala din str. 
Smîrdan 11, un simultan de șan 
susținut de antrenorii și sporti
vii fruntași ai secției. în conti
nuare, va avea loc festivitatea 
de premiere a concursului do
tat eu „Cupa Clubului Sportiv 
Școlar"

repede și mai puternic nu nu
mai pe plan național, ci și în 
arena internațională este ne
voie — și credem că noua și 
energica echipă de conducere 
a Rapidului (președinte: Aurel 
D. Popa; vicepreședinți: Ion 
Pândele, Sava Becic, Ion Lan- 
ga și Florin Grecu) va reuși 
să acționeze eficace în aceste 
direcții — și de o reîmprospă
tare a corpului tehnic Cu antre
nori de recunoscută valoaie, 
de perfecționarea procesului de 
instruire (pe măsura cerințe, 
lor marii performanțe interna
ționale), dc îmbunătățirea sub
stanțială a muncii educative, 
creșterea exigenței și combate
rea eu mai multă fermitate a 
abaterilor de tot felul, dc or
ganizarea întregii activități a 
clubului la un nivel superior.

Cu un sprijin mai substan
țial din partea factorilor tute
lari. cu preocupări și eforturi 
proprii sporite, cu mai multă 
răspundere și exigență în 
munca întregului colectiv (ac 
tivul de bază, cel obștesc, an
trenori, sportivi), clubul Rapid 
— ca unitate sportivă repre
zentativă a feroviarilor, a tu
turor oamenilor muncii din 
ramura transporturilor și te’e- 
comunicațiilor — poate și tre
buie să facă saltul valoric ne
cesar pentru a-ș.i relua cu a- 
devărat locul printre principa
lele forțe ale mișcării noastre 
sportive.

atacată puternic de C. Tompa, 
C. Duță și E. Dor.

Pe temeiul ascensiunii lor 
valorice, mai mulți juniori ca 
în etapele trecute s-au angajat 
din plecare în lupta pentru un 
Ioc pe podium. Talentatul I. 
Milea din Cîmpulung-Muscel 
a cîștigat prima manșă cu de- 
zinvoltura-i recunoscută, însă 
în a doua cursă i s-a slăbit 
lanțul și a fost nevoit să o- 
prcască, lăsînd grijile primu
lui loc la 80 cmc pe seamă lui 
Z. Ferenczi, A. Roman șl F. 
Szilaghi. In sfirșit, disputîn- 
du-și cu ardoarea specifică 
vîrstei, protagoniștii celor mai 
mici motocrosiști de la 50 cmc, 
C. Lucaci și M. Dinescu și-au 
împărțit de data aceasta victo- 
riile pe manșe, primul menți- 
nîndu-și astfel avansul de 12 
puncte înaintea etapei finale, 
programată la 18 iunie, la 
Cîmpina. pe traseul principalu
lui său adversar.

CLASAMENTE: etapa, 250 cnic
— seniori — 1. FI. Pop (Steaua) 
37 p, 2. P. Titilencu (Torpedo 
Zărnești) 32 p, 3. P. Schmidt 
(Poiana Cîmpina) 31 p, 4. M 
Butuza (Torpedo) 22 p, 5. A. En- 
ceanu (St.R.Bv.) 21 n. 6. D. Ti
tilencu (Torpedo) 19 p; 125 cmc
— 1. C. Tompa (Electro Si. 
Gheorghe) 35 p, 2. I. Bogdan 
(Steaua) 30 p, 3. C. Duța (Stea
ua) 28 p, 4. E. Dor (Steaua) 28 
p; 80 cmc — 1. Z. Ferenczi (Tor
pedo) 37 p, 2. A. Roman (Steaua) 
32 p, 3. I. Milea (Muscelul 
C.-lung) 31 p: 50 cmc — 1. C. 
Lucaci (Torpedo) 37 p, 2. M. Di
nescu (Poiana) 37 p, 3. I. Vaida 
(I.R.A. Tg. Mureș) 28 p; gene
ral, 250 cmc — 1. FI. Pop 188 p,
2. D. Titilencu 162 p, 3. P. Ti
tilencu 133 p, 4. Al. Enceanj 
118 n 5. Al. Ilieș (Steaua) 105 p.
6. P. Schmidt 98 p; 125 cmc — 
1. I. Bogdan 161 p. 2. E. Dor 
152 p, 3. C. Tompa 147 p, 4. C. 
Duță 114 p; 80 cmc — 1. Z. Fe
renczi 163 p, 2. A. Roman 151 p.
3. F. Szilaghi (Electro) 145 p: 
50 cmc — 1. C. Lucaci 169 p, 2. 
M. Dinescu 157 p, 3. I. Vaida
124 p.

TRAGEREA LA SORȚI PEI 
„CUPEI ROMÂNI

Marți 6 iunie, ora 12, la se- la s. 
diul F. R. Handbal, din str. v. clurl 
Conta 16, va avea loc tragerea (m)Troian IOANIȚESCU

CONCURSUl REPUBLICAN Dl ATLETISM PE ECHIPE
BUCUREȘTI. Stadionul „23 Au

gust" a găzduit întrecerile gru
pei B a Concursului Republican 
de atletism pe echipe la care au 
participat reprezentativele a 16 
județe. Disputele au fost, in ge
neral, echilibrate iar unele pro
be au furnizat rezultate de bună 
valoare. Astfel, In cursa femi
nină de 10 km marș tînăra 
Mioara Papuc (născută în 1971), 
din reprezentativa județului 
Vrancea, a obținut timpul de 
22:07,62 care constituie un nou 
record național.

La încheierea întrecerilor aces
tei prime etape clasamentul ge
neral este următorul :

1. Galați 531 p
2. Bacău 513,5 p
3. Brăila 507 p
4. Sibiu 459 p
5. Suceava 458 p
6. Dîmbovița 395,5 p

7. Vrancea 378 p, 8. Bihor 366,5 
p, 9. Timiș 354,5 p, 10. Vaslui 
354 p, 11. Brașov 335,5 p, 12. Pra
hova 326 p, 13. Neamț 265 p, 14. 
Caraș Severin 235,5 p, 15. Bistrița 
Năsăud 138 p, 16. Maramureș 91 p.

Cele mai bune performanțe in
dividuale au fost obținute de : 
FEMEI : 100 m : Corina Tarău 
(Gl.) 11,72, Laurenția Hurmuz
(Gl.) 11,77 ; 200 m : Tarău 23,66, 
Daniela Pleșcan (Br.) 23,87 ; 400 
ni : Pleșcan 53,60, EI. Șolean 
(Suc.) 54,32; 800 m: Viorica Niga 
2:03,17, Liliana Sălăgean (ambele 
Suceava) 2:04,59, Daniela Anti
pov (Gl.) 2:04,63 ; 1 500 ni : Ma
ria Pîntea (Bc.) 4:13.14. Liliana 
Palade (Vr.) 4:13,35; 3 000 m: Le- 
nuța Prescută (Vr.) 9:03,20, lulla 
Negură (Bc.) 9:03,72; 100 mg: Li
liana Năstase (Gl.) t3.09, Corina 
Barbu (Bv.) 13.85 : 400 mg : Fă- 
nica Hreșcu (Gl.) 59.90, Cr. Po
iată (Br.) 62,94 : 4X100 m : Ba
cău 48,50, Suceava 49,48 ; 4X400
m : Brăila 3:44,47, Galați 3:47,24 ;

TINEREȚEA
(Urmare din pag. 1)

ții 4 (Ioana Filip — 13—14 ani 
și Octavian Stan — 11—12 ani. 
în timp ce o altă reprezentan
tă a județului gazdă. Daniela 
Nicolăică (11—12 ani) s-a si
tuat pe locul 5.

La reușita Întrecerilor (și 
desigur la ineditul lor) a con
tribuit șl măsura organizatori
lor de a delega ca arbitri copii 
și elevi care activează in ca
drul C.S.S. Relon Pionierul 
Piatra. Neamț, care s-au inițiat 
în tenis sub îndrumarea unui 
inegalabil pedagog, prof. 
Gheorghe Maftei, iar paralel 
S-au remarcat și ca oficiali nu 
numai in partide organizate cu 
participarea celor mici, ci în 
foarte multe avînd drept pro
tagoniști, seniorii. Printre ei, 
Ionuț Dan, Dan Dumitrache,

In conformitate cu regulamen
tul F. R. Handbal. în cazul în 
care două sau mai multe echi
pe au acumulat același număr 
de puncte, ordinea în clasament 
este stabilită de diferența dintre 
golurile înscrise șl cele primite. 
Se face precizarea că în situa
ția în care una sau mai multe 
echipe nu realizează minimum 
50 la sută din punctajul maxim, 
rezultatele cu aceste formații se 
scad din golaverajul general. 
Așa s-a întîmplat în ediția a 
XXXI-a a Diviziei A masculine, 
cînd Tratorul Brașov a realizat 
numai 24 de puncte. în aceste 
condiții, clasamentul final se 
prezintă astfel :

1. S
2. 1
3. 1
4. 1
5. 9*
6. I

7. .«

8. I
9. „

10. E

11. C
12. 3

• I
pun 
în 

aver 
puți] 
nule

REZULTATE DIN SEMIFINALELE ,
In jocurile-tur ale semifinale

lor „Cupei României" (m), locu
rile 5—8, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Dinamo Bucu
rești — știința Bacău 33—30 
(16—12) și Tractorul Brașov — 
Universitatea C.U.G. CIuj-Napo- 
ca 23—21 (11—10). (Rezultate co
municate de corespondenții noș
tri C. Necula și C. Gruia).
• Cuplul arbitrilor internațio

nali Jean Mateescu si Valter Dăn- 
cescu a condus atent, bine sin
cronizat, aplicînd corect regu
lamentul și neîngăduind nici cea 
mai mică abatere. Și asta în
tr-un meci (A.S.A. Electromureș 
Tg. Mureș — H. C. Minaur Baia 
Mare) în care numerosul public

(inel 
din 
turil 
mari 
dar 
crur 
tot 
nelo 
jude 
Tom 
din 
vat 
conc 
ciur 
Divi 
Iată 
ccne 
cei

ECHIPELE CALIFICATE ÎN TURN
La Craiova (băieții) și la Brăî- Dim

la (fetele) vor avea loc tur- reș,
neele finale ale juniorilor II rad,
(15—18 iunie), competiție inclu- mini
să în calendarul Daciadel. Iată Ce
formațiile reprezentative de ju- II
dețe calificate — masculin : rev

10 km marș : Mioara Papuc 
22:07,62, Luminița Bibic (ambele 
Vrancea) 23:38,99 ; lungime : Lil. 
Năstase 6,30 m, Cor. Barbu 6,17 
m ; înălțime : Oana Mușunoiu 
(Gl.) 1,78, Elisab. Anghel (Bv.) 
1,78 m ; greutate : Cristina Fătu 
13,67 m, Nicoleta Grădlnaru (am
bele Neamț) 13,30 m ; disc : Gră
dinara 51,82 m, Veronica Popes
cu (Vas.) 41.00 m ; suliță : Erica 
Hiriț (Mar.) 50.92 m, CI. Isăilă 
(Sb.) 47,52. BĂRBAȚI : 100 m :
l. Constantinescu (Gl.) 11,18 ; 200 
m : M. Crețu (Sb.) 22,43, I. Că- 
răbaș (Tim.) 22,51 : 400 m : Câ- 
răbaș 49.07, Crețu 50,00 ; 800 m :
C. Ene (Tim.) 1:54,03, M. Băliban
(Bih.) 1:54,33 : 1 500 m : D-tru
Pod (Bist.) 3:48,69, V. Aldică 
(Db.) și I. Lavric (Bv.) 3:48.77 ; 
5 ooo m : M. Pomohacl (Sb.) 
14:24,80, E. Enăchioiu (Suc.) 
14:26,15 ; 10 km marș : M. Mi- 
hălescu (Suc.) 45:03,72, D. Despa 
(Bih.) 47-06,15 : 110 mg : Fl. Ste
fan 15,22, Ed. Teohar (ambii 
Prahova) 15.74 ; 400 mg : D. Ga- 
vrilcscu (C. Sev.) 55.22. Fl. Tu
dor (Sb.) 55,55 : 4X100 m: Brăila 
42 63. Bihor 44.18 : 4X400 m : Ti
miș 3:26,53, Bihor 3:28.19 : 3 000
m ohst. : C. Berbece (Bc.) 9:03.47, 
st. Ținu (Vas.) 9:10.49 ; lungime: 
M. Bran (Bc.) 7.40 m. D. Ene 
(Nț.) 7,03 m : trinlu : Bran 16,18
m. C. Boroș (Bih.) 15.78 m ; 
înălțime : A. Szasz (Sb.) 2.10 m,
D. Ene 2.05 m ; greutate : M.
Andrușcă (Suc.) 16,43 m ; disc : 
R. Osz (Nț.) 46,16 m : suliță :
D. Negoită (Ph.'i 68,80 m, S. Fa- 
zekas (Bih.) 67.98 m : ciocan : 
M. Fazekaș (Bin 1 58.60 m.

Romeo VI1
TIMIȘOARA. Cîteva rezultate 

notabile au fost înregistrate în 
cadrul întrecerii d>n cea de a 
treia grună valorică. Avem in 
vedere în snerâal no cele ale 
Vloricăi Ghioan (4:07.2 la 1 500

m ș 
nera 
deșt

Cîț 
FEM 
(St. 
Andi 
Irins 
800 1 
ța) 
Ghic 
Ghic 
liaelî 
100 1 
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lea f 
Fi. ’ 
Flore 
(Cov 
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1:53,i 
(Alb: 
(Alb; 
(S. I 
56.4 : 
che 
Arad 
marș 
49:11 
(Căli 
Ogră 
tripli 
greu: 
m ; 
m ; 
46,62

La 
atlet: 
CaDiH 
gust1 
conc 
vară

TENISULUI
Eric Băieșu, Răzvan Maftei, 
Eveline Colbu și Ionel Apin- 
tiloaie.

Pe podiumul de premiere 
aveau să urce:

FETE, 11—12 ani: 1. Mihaela 
Pop (Maramureș), 2. Simona 
Șorobontea (Dîmbovița). 3 
Florentina Codorean (Sălaj); 
13—14 ani: 1. Andreea Andor 
(Maramureș). 2. Carmen Băci- 
lă (Caraș-Severin). 3. Aurelia 
Murariu (Suceava).

BĂIEȚI, 11—12 ani: 1. Sorin 
Iftene (Vaslui). 2. Dumitru Mă-
eăială (Bacău), 3. Gabriel Ma
tei (Teleorman); 13—14 am: 1. 
Benei Sontag (Constanța) 2.
Petru Apostol (Neamț), 3.
Gyorgy Kompoth (Harghita).

Dar. după opinia noastră, și 
în afara podiumului există co
pii de mare viitor în tenis. 
Dacă n-ar fi fost emoțiile...
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2 O 694-513 64
4 O 593-453 62
5 6 569-511 49
210 566-558 44
t 11 537-544 42 

(480-494)
211 538-542 42 

(489-507)
) 12 537-582 42 

(477-531)
L 12 483-531 41
I 13 515-546 40 

(457-501)
I 13 542-577 40
„...A481”53.9?.
Î5 462-536 34

I 21 460-622 24 
cu cîte un
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PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
„Caravana" eșalonului secund 

se apropie de linia de sosire, 
cele 54 de divizionare mai a- 
vînd de străbătut doar 4 etape, 
înaintea ultimelor 360 de minu
te ale actualei ediții, se poale 
spune că multe dintre întrebă
rile startului au primit deja 
răpunsurlle. In prima serie. Pe
trolul Ploiești are acum un a- 
vans dc 9 puncte cu care, prac
tic, și-a atins obiectivul, redo- 
bîndindu-șl statutul de divizio
nară A, o performantă meritorie

după un parcurs pe care l-a 
condus cu autoritate. Foarte a- 
proape de prima scenă se află 
Jiul (învingătoare în derbyul cu 
Chimia) și „Poli" Timișoara 
(alte două puncte la „adevăr" 
după acel 6—5 cu Dacia, la O- 
răștie).

Complicată se anunță. în 
scliimb. lupta pentru evitarea 
-retrogradării, în „horă" fiind 
încă prinse multe echipe, re
zultatele din etapa de duminică 
amplificînd grijile acestora.

UN „PRIM ACT" DECISIV

(. S Botoșani - Petrolul Ploiești 2-1 (2-1)

Considcrtim cu meciurile cu im
plicații pentru zona subsolului 
clasamentelor au fost la Elec
troni ureș Tg. Mureș — Dacia Pi
tești (2—2), A. S. Drobeta Tr. Se- 
verin — Metalurgistul Slatina 
(1—1) și A.S.A. Progresul Timi- 
șoara — Chimica Tîrnăveni 
(2—2), în care oaspeții au ago
nisit puncte prețioase.

Și etapa viitoare este domina
tă de partidc-chcie, înconjurate 
de un mare interes și în care 
echipele amenințate speră...

INTRE VESTIAR...
✓ „»« j- ’X.

trecut gol- 
jective, mai 
jciuri susți- 
rașov.

iNIEi" (m)
băimăreană) 
Sală a spor- 
ș nu a fost 
?i deosebite, 
,t unele lu- 
curi. • Și 
iatorită bu- 
jampionatele 
îi B, cuplul 
or Sighicea 
.'ost promo- 
□n valoric, 
tență mc- 
ânip’“ si d’n 
și feminin), 
jalistele vîl-
deocamdată 
„top“.

niori li)
a, Maramu- 

Galați, A- 
■ureșli ; fe- 
lud, sălaj, 
"'ți, Bacău, 

li Bucu-

I Victorie absolut meritată a c- 
chipei locale, care a vrut mai 
mult șl a știut cum să obțină 
cele două nuncte. de remarcat

I fiind aportul ..dispecerului" 
state, al truditorilor" Amorări- 
tei și Vasllache si al penetran
tului .vîrf" Radu. Pe ansamblu.

I formația gazdă s-a dovedit a fi 
superioară pe toate planurile, 
domlnînd o valoroasă adversară

Icare a jucat la jumătatea ..tu
rației" el normale, „romantis
mul" apărătorilor neputînd fi 
suolin.it de prestația excelentului 
Jipa. a rafinatului Catinea ș! a I Iul Mocanu.

Totul s-a decis în prima repri
ză. Gazdele au deschis scorul 
în min. 9. STATE, transformînd 
cu siguranță penalty-ul just a- cordat. în urma unui hent comis 
în careu de Panait. Localnicii 
mai expediază de două ori ba
lonul în .transversală" (State în 
min. 27 șl Vasilache în min. 33). 
in timp ce oaspeții mizează pe 
contraatac. In min. 37. Catinea 
pătrunde în careu, este faultat 
de Sandu șl GREACA înscrie din penally. In min. 40. va fi 2—1 î 
Pitulice, prin alunecare, vrînd să 
joace mingea ti ia piciorul de 
sprijin lui Radu, iar arbitrul re-

șlțean. C. Corocan, aproape de 
fază, dictează penalty. trans
format de STATE. In repriza 
secundă, fotbalul a dispărut a- 
proape în totalitate. Jocul anost 
fiind ..înviorat" doar de cele 
două goluri pe drent nevalidate 
în min. 51 (Radu se afla în of
said) șl în min. 62 (marchează 
Bota. însă inițial. Radu comise
se fault la portar).

C. S. BOTOȘANI : Erdic — E- 
pure. Sandu. Tică. Luea — Bota. 
AMORARITEI (min. 79 Suruba- 
ru). Abălașei. STATE — VASI
LACHE (min. 89 Rusul.. RADU.

PETROLUL : JIPA — popa. 
Panait, Pitulice. I. Toma — MO
CANU (min. 88 Neagu). HIncu 
C. Lazăr I. Nicolae (min. 78 Ca- 
tană) — Greaca CATINCA.

Paul ZAHARIA

• In AIECIUL de duminica, 
cu F. C. Bihor, Steaua s-a 
aflat înțr-o ofensivă aproape 
permanentă, supunînd unui 
tir susținut poarta oaspeți
lor. De altfel, cu cele 41 de 
șuturi expediate spre poarta 
adversă (dintre care 22 pe 
spațiul acesteia) steliștil au 
stabilit — credem — un ade
vărat record în materie. • 
în ciuda celor cinci goluri 
primite, portarul echipei _oră- 
dene. Lăzăreanu, s-a remar
cat în mod deosebit, reușind 
să limiteze scorul, în unele 
sjtuațtl critice, prin lntcrven- 

efect. Mo- 
determinat 
mal 
toate
Ia

_ _ _ de 
Lăzăreanu

țlile sale de mare 
tiv care ne-a șl 
să-i acordăm cea 
notă “
date 
meci.
al 
tinuă să fie Unul dintre cei 
mai buni portari din fotba
lul nostru. Tocmai de aceea 
ne-a întristat atitudinea unei 
părți a spectatorilor de la 
ambele peluze, care, pe rînd, 
în cele două reprize, l-au 
șicanat fără motiv pe bra
vul portar bihorean. (C.F).

ta) , dintre 
jucătorilor 

La cei 35 
săi,

mare 
cele 

acest 
ani 

con

de mare miză cum a fost cei 
eu S. C. Bacău, de duminică, 
și-a asumat riscul să titula
rizeze doi cvasi-debutanțl 
(Cliebac și Tofan), pentru ca. 
pe parcursul meciului, să mai 
introducă în teren și pe Po
doabă, care avea același sta
tut. Trebuie spus că toți trei 
(provcnițl din pepinieră pro
prie), deși fragezi (Chebae și 
Podoabă, cite 21 de ani, To
fan, 20), au dat deplină sa
tisfacție. revelația numin- 
du-se Chebae. tehnic, insis
tent. bătăios un „vîrf" avan
tajat șl de statură, despre 
care, credem, se va mai 
vorbi. • Tratînd meciul cu 
atenția cuvenită, antrenorii 
băcăuani au „sacrificat" doi 
Jucători. Ciudin și Andrieș, 
pentru a-1 marca „om la om 
pe tot terenul", pe O. Po
pescu șl Burcea, considerați 
jucătorii de creație din ta
băra gazdelor. Cei doi șl-au 

din 
a-1 

cum

făcut datoria, trudind 
greu 90 de minute, fără 
fi. putut însă anihila, 
s-a scontat, pe adversarii lor, 
aflați în vervă deosebită.
(I. C.).

ÎNCÂ UN PAS SPRE... „A"

| Jiul Petroșani - Chimia

IO partidă care a satisfăcut pe 
deplin pe cei peste 15 MO de 
spectatori Drezentl în coche
tul stadion din Valea Jiului. Vîl- 

Icenii. venițl cu intenția vă
dită de a relansa lupta pentru 
promovare, au început bine par
tida dejucînd toate intenții- 

Ile ofensive ale minerilor. Din 
min. 18 însă. gazdele schimbă 
registrul tactic, mărind vite
za de joc acțiunile lor devenind

I deosebit de periculoase pentru 
poarta vîlceană. Șutul violent 
a Iul Cristea din min. 19. reținut 
cu greutate de Diescu. anunța

nm. Vîicca 2 0 (l-o)
începutul unei ofensive sus
ținute a minerilor. Pe fondul unui joc bun. gazdele deschid 
scorul in min. 2o prin HENZEL. 
ratînd alte 5—6 ocazii deo
sebit de favorabile prin Lasconl 
(min. 28). Henzel (min. 31). Mo- 
romete (min. 32) șl din nou Las
conl (min. 42). La reluare oas
peții intră deciși, echilibrează jo
cul. creind cîteva faze periculoa
se la poarta lui Racoltea. tratate 
de Carabageac (min. 48). Mun- 
teanu n (min 54) si Guda (min. 
62). Se joacă bine de ambele 
părți, cu acțiuni ne toată supra-

fata terenului. răsplătite din 
nlin de un public obiectiv. Gaz
dele reușesc desprinderea în min. 65. cînd Henzel face o cursă de 
35—40 m pe partea dreaptă, saltă 
mingea in careu Ia MOROMETE 
care înscrie plasat.

A arbitrat Ilie Cot (Ploiești).
JIUL : Racoltea — NEGRU ’ 

SEDECARU. Mihăilă Dodu (min. 78 P. Lucian) — CRISTEA. Bîcu 
TIMOFTE — HENZEL. Moromete. 
Lasconl (min. 75 Filip).

CHIMIA : Iliescu — Gaiță, La
zăr. Cristea. TUDOSA — MUN
TEAN!) II. (min. 72 Ad. Giurcă). 
Guda. CARABAGEAC. FI. Stan- 
cu (min. 84 Tudorache). — Nit5 
M. Nicolae. Fiorin SANDU

putării me-
României"

1—8.
• ...

I
I DOMINARE STERILĂ
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a) 24:32.30 ; I 
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(Aradt 55. "1 | 
abo (Arad) I

A.s Drobcto Tr. severin- Mctaliirițistiil Slatina 1-1 (0 0)
La Drobeta Tr. Severin s-a 

consemnat un injust rezultat de 
egalitate, la capătul unei partide 
de valoare modestă, cu un final 
incandescent sl cu contestarea 
unui iucător de la Metalurgist-! 
(Mlhaiu) pentru substituire. 
Jocul a avut mal tot timpul sens 
unic, spre poarta oaspeților, in 
marea majoritate a acțiunilor o- 
fensive ale localnicilor au fost 
confuze, fără prea mare pericu
lozitate pentru defensiva ad
versă. Metalurgistul (cu un —4 
la .adevăr") a apelat la toate 
miiloacele. chiar neregulamen
tare (întîrzierca repunerii ba
lonului în joc. simulări de acci
dentare etc.), pentru smulge

rea unul punct. în primele 45 de 
minute doar o dată gazdele au 
creat o situație de finalizare 
însă Moraru (min. 24) a șutat u- 
șor și portarul Banca a reținut. 
In partea a doua a meciului, do
minarea gazdelor s-a accentuat 
au apărut mal multe ocazii. însă 
Metalurgistul a deschis sco
rul. Aceasta s-a întîmnlat în 
m!n. 78 : Păun, de pe partea 
stingă, a centrat la circa 6—7 m 
in fața porții, fundașul Chiroced, 
uluit, a pasat balonul Iul CRAT'"' VEANU. care bineînțeles eă a pro
fitat de gafa localnicului si a 
înscris : 0—1. Bucuria le-a fost 
însă de scurtă durată, deoarece, 
după cinci minute, același CHI-

ROCED. de la circa 25 m. a șutat 
puternic si a făcut inutilă in
tervenția portarului : 1—1. La
un atac prelungit in careul aglo
merat. cu două w’nute înainte 
de final Mănescu a zvîcnit din- 
tr-un grup de jucători, a trimis 
balonul în poartă, tuslerul I. 
Moise a semnalizat greșit ofsaid, 
iar arbitrul I. Șchlopu. (Focșani) 
nu a validat înscrierea golului 
gazdelor.

A. S. DROBETA : M-------
GLU — Iovan. Tița. DAVID. Chi
roced — PALEA. Briceag. Mora
ru. (min, 76 Donoată) — Stănică, 
MANESCU Hortopan (min. 46 
PAVEL).

METALURGISTUL : Banca — 
Mihaiu. Gheorghe. Mozăceanu 
ASAFTEI 
— Mladin 
88 Mihai) 
dea).

Gheorghe. ---------------
— Popescu. Din. Rădut 

CRAIOVEANU. (min. 
Păun (min. 36 Can-

Pompiliu VINTILA

>r reuni în I
11 „23 Au- ■
tradiBo”"'”’
de primă- I

C.F.R. din > 
a la 30 iu- I 
e maraton I 
dotat cu 
Competiția ■ 

lădurea Bă |

AȘA A FOST LA ORĂȘTIE...

Dacia Mecanica Orăștie-— „Poli". Timișoara 5 6 (1-3)!
Duminică, după-amiază. Ia Hu

nedoara. sau în cursul zilei de 
luni, cei ce aflau că am fost la 
meciul de Ia Orăștie ne întrebau 
invariabil : ..Ce a fost acolo 7" 
Am aruncat o glumă, spunind 
că meciul s-a decis la... penal- 
tyuri. Am fi putut serie un foi
leton. dar lucrurile au fost prea 
serioase iar finalul, pe teren si 
la vestiare ne-a lăsat un gust 
amar. Cînd am ajuns la meci, 
am auzit și am dedus că un 
..egal" ar mulțumi ambele echi
pe. deși gazdele se află cu un 
picior în ,C“. Condițiile de joc 
— destul de improprii, terenul — 
denivelat priveliștea. dincolo 
de gardul de sîrmă deloc am
biantă în timp ce un stadion 
mai frumos, al fostei divizionare 
B a rămas bun pentru meciuri
le de iudet din cauza rivalității 
dintre cele două grupări locale. 
Cum a fost cu acest 6—5 pentru 
..Poli" 7 Se întreabă chiar șl

cei.. 2 090 de spectatori. împărțit! 
și ei în două tabere. în min. 7. 
..centralii" timișoreni Ionut si 
Crăciun âu fost depășiți de un 
jucător care le venea pînă la 
brîu (GORAN) șl gazdele con
duceau cu I—0. deși ..Poli" luat 
se jocul ne cont propriu. Dar 
golurile în poarta lui Vlad au 
început să curgă : TRAISTARU 
(min. 12) OLOSUTEAN (min. 
17) sl din nou. OLOSUTEAN 
(min. 36) marcau ca la antre
nament. la gazde neexistînd 
nici urmă dp marcaj. După pau
ză „Poli", echipă mult mal 
bună, dar sl fără replică în fată 
îsl continuă seria : 4—1 (CHI
NA — min. 47). 5—1 (TRAISTA
RU — min. 53. șut slab, bîlbîlală 
de portar), apoi 5—2 (HARABA- 
GIU — min. 60. din lovitură li
beră) 6—2 (TRAISTARU — min. 
70) 6—3 (min. 72. penalty apărat

de Molse șl reluare in gol tot a 
executantului. ONIGA). Gaz
dele se enervează. Asaftel Înjură 
tot timpul șl amenință. Haraba- 
giu si Kaszas faultează, chiar și 
fără minge. Mal înscriu GIUR
GIU (min. 78) și HARABAGTU 
(min. 90 din alt penalty) șl flu
ier final. La vestiare auzim că 
oaspeții au fost loviți Bozesa-i 
n are pomeții umflat! si vineți, 
fiind lovit de un jucător Si un 
localnic, iar Moise, care a apărat 
cîteva suturi a fost ș! el vtaat.

Să notăm arbitrajul bun al lu! 
M. Niculeseu (București).

DACIA MEC. : Vlad — Băd* 
(min. 33 HARABAGIU). Giurgiu 
Sterle. Oniga — Asaftel. Ursan. 
Dumltreasa (min. 46 Kaszas) — 
GORAN Istvan. R. Rus.

„POLI" : Moise — PASCU. 10- 
nut. Crăciun. Varga — I. Timofte 
(min. 46 China). VLAICU. Băr- 
bosu (min. 75 Otiman). OLOSU
TEAN — TRAISTARU. BOZE- 
ȘAN H.

Constantin ALEXE

i

• UN JUCĂTOR DE MARE 
TALENT, care n-a realizat, 
din păcate, nici 50% din reu
șitele la care îi dădeau 
dreptul calitățile lui, șl nu 
din vina altora, D. Sava e- 
voluează acum la cota reală. 
Ințelegînd (mai bine mal tîr- 
zlu decît niciodată) că numai 
pregătirea șl seriozitatea pot 
deschise drumul consacrării, 
tînărul mijlocaș al Flăcării 
(22 de ani) este astăzi unul 
dintre cei mai buni oameni 
ai echipei lui. Tot așa. îna
inte ! • Probabil că Univer
sitatea Craiova este astăzi 
divizionara A cu cea mai 
mare medie de inălțime. Cu 
un „cvintet" de jucători care 
depășește sau se află în 
preajma cifrei de 1,80 m (Gh. 
Popescu, E. Săndoi, N. Zam
fir, Olaru, Neagoe), tînăra 
formație din „Bănie" este la 
înălțime. Și nu doar la pro
priu... • La 34 de ani, pe 
care !-a împlinit luni, Butu- 
fei rămîne un exemplu de 
conștiinciozitate în 
ment, dar șl 
pentru culorile echipei, 
duminică el a luptat exeni- 
par pentru victorie. • Cra- 
iovenli îl așteaptă, contind 
mult pe experiența Iul, pe 
Geolgău. Cînd îl vom reve
dea în ..monomul" alb-albaș- 
trflor ? (Ef. I.).

antrena- 
de dragoste 

’ și

• „BINE AȚI VENIT PE 
MUNICIPAL". Cu această u- 
rare au fost Intimpinați, du
minică, spectatorii brașoveni 
(în număr dublu față de pre
zențele anterioare) pe... ta
bela electronică a Municipa
lului. Noua instalație de a- 
fișaj modern, după cum am 
fost informați de administra
torul bazelor sportive de la 
F.C.M., Gheorghe Andrușcă, 
este creația grupului de spe
cialiști de la S.P.I.A.C.T.- 
C.F.R. Craiova. • Aplauze 
„la scenă deschisă" pentru 
Polgar. La cel 31 de ani, el 
a avut multe intervenții sal
vatoare pentru buturile „gal- 
ben-negrilor" șl nu greșim 
cu nimic dacă afirmăm că el 
a fost cel mai bun jucător 
de pe teren. • Tînărul fun
daș Cotora are o comportare 
constant bună în echipa si- 
bienilor. în partida cu F.C.M. 
l-am anreciat în ambele mo
mente ale jocului, apărare- 
atac. • în schimb. Mandoca, 
care a promis, cîndva, atîtea 
șl atîtea, 
sfert de 
trodus în 
presia că 
rezervă.
mai frumoasă a performan
ței sportive : 25 de ani î
(S. TR.).

nici măcar In acel 
oră cît a fost ln- 
teren n-a lăsat im- 
regretă postura de 

Șl are vtrsta cea

MAR-
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din sumar : Sportul integrator al educației 
;.ii teoretice și practice privind selec- 
isihologică a copiilor și juniorilor (IV), de 
rban ; Metode sportometrice moderne pentru 
raluarea antrenamentului și concursului spor- 
duț ; Modality de colaborare eficientă între 
iție fizică și organizațiile de copii și tineret din 
rea și desfășurarea activității sportive, de 
etodica predării locului de oină în lecțiile de 
prof. Oct. Lupei.
este calea cea mal sigură ca revista „EDU- 
SPORT* să nu lipsească din biblioteca de 

esorilor de educație fizică, a antrenorilor, a 
a tuturor activiștilor mișcării sportive.

urgență abonamentul la revista ..Educație fi-

• CIȘT1GURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 28 MAI 1989 : 
Cat. 1 (13 rezultate): 11 variante 
1007a a 4 703 lei și 396 variante 
25% a 1 176 lei; cat. 2 (12 rezul
tate) : 140 variante 100% a 356 lei 
și 7 144 variante 25% a 89 lei: 
cat. 3 (11 rezultate): 1 197 va
riante 100% a 82 lei și 51 295 va
riante 25% a 20 lei.
• Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES de astăzi, miercuri. 31 
mal, va avea loc în București 
în sala clubului din str. Doam
nei nr. 2, începînd de la ora 
15,50. Aspecte de la această tra
gere vor fi radiodifuzate pe 
programul I, la ora 16,15, ur- 
mînd ca numerele extrase să 
fie transmise și in reluare, pe 
același program, la ora 23,15. și 
miine, joi, la ora 8.55. Tragerea 
fiind publică, accesul in sală 
este liber, pentru toți cei Inte
resați.

• Publicăm mal jos partidele 
înscrise la concursul PRONO
SPORT de duminică, 4 iunie, cu 
recomandarea ca partlclpanții 
să-și depună cît mai din timp 
buletinele cu propriile opțiuni, 
pentru a evita aglomerația ine
rentă ce se creează în ultimele 
zile sau ore dinaintea vînzării : 
1. Atalanta — Juventus ; 2. Ce
sena — Pisa ; 3. Fiorentina —
Lecce ; 4. Verona — Bologna ;
5. Lazio — Inter ; 6. Milan — 
Roma ; 7. Napoli — Sampdoria ; 
8. Pescara — Como ; 9. Torino — 
Ascoli : 10. Avellino — Cremo- 
nese ; 11. Cosenza — Udinese ;
13 Piacenza — Sambenedettese : 
13. Taranto — Catanzaro.

O Frecvcntînd agențiile Loto- 
Pronosport din întreaga țară, 
aveți posibilitatea să obțineți in
formații utile (șl, eventual, să 
sl jucați) la interesanta TRAGE
RE MULTIPLĂ LOTO de dumi
nică. 4 iunie.

• O ABSENȚA DE
CA din „ll“-Ie dinamovist. 
Ne referim la mijlocașul O- 
vidiu Sabău, care, săptămîna 
trecută, a fost supus unei 
Intervenții chirurgicale (her
nie Inghinală). Sînt speranțe 
ca el să-șl reia pregăticile 
peste cîteva zile. • Promi
țătoare evoluția tînărului îna
intaș Dobre, la Sportul Stu
dențesc. Deși destul de mie 
de statură, el are o bună 
tehnicitate, driblingul șl fen
ta făcînd de asemenea par
te din arsenalul Iul. Produs 
sută la sută al centrului de 
copil și juniori din „Regie", 
Dobre a și marcat singurul 
gol al studenților în meciul 
cu Dinamo, anunțîndu-se ca 
un jucător de perspectivă. 
Totul va depinde, însă, de el. 
• Tînărul llăduciolu, copie 
în... miniatură a Iul Duml- 
trache, a deschis scorul cu 
o frumoasă lovitură de cap. 
Dar jocul lui este încă des
tul de „alambicat", lipsit de 
limpezime șl continuitate. 
Sînt carențe pe care Rădu- 
cioiu le poate elimina mun
cind cu sîrg la antrenamente.
(Gh. NE.).

• CU DESTULE OPINTELI 
în acest campionat, una din 
cauzele regresului Oțelului 
Galați era considerată și vîrsta 
medie avansată a echipei, de 
30 de ani. Iată că acest han
dicap (la un moment dat) a 
fost sesizat de conducerea 
tehnică, care, într-un meci

•jr.

• duminica, în județul 
Hunedoara s-au disputat pa
tru meciuri de mare interes, 
cu implicații directe în pri
vința promovării sau retro
gradării. La Hunedoara, Cor- 
vinul — Rapid, la Petroșani, 
derbyul serici a II-a a Divi
ziei B, Jiul — Chimia, in 
timp ce pretendentele la 
promovare din seria a III-a, 
„Poli" Timișoara șl U.T.A., 
au evoluat la Orăștie șl, res
pectiv, Paroșcni. După aces
te jocuri, cum ne spunea un 
susținător al Corvlnului, Hu
nedoara va avea două echipe 
în „A", iar A. S. Paroșenl și 
Dada Mecanica Orăștie vor 
cobori în „C“. Să vedem. • 
Corvinul și Rapid nu jucau 
deloc rău, dar omiteau esen
țialul : șutul la poartă. în 
prima repriză, raportul șutu
rilor a fost de... 2—2. • Ex
celentă comportarea lui Nic- 
șa. La 31 de ani, autor al 
primului gol, el a fost cel 
mai bun de pe teren. Inspi
rată ideea antrenorului O. 
Cojocaru de a-1 folosi pe 
Nicșa „libero", iar pe Suciu 
mijlocaș. Mai puțin inspirată 
schimbarea lui Gabor. • 
Noutăți la Rapid : au apă
rut în formație Cîrstea și 
Drăghici, care au fost.., rea
bilitați. și debutul lui Con- 
stantinovtei. Rapid aduce alt 
jucător în Divizia A, care 
are 21 de ani. și destule ca
lități, în timp ce altă mare 
promisiune, Estinca, a jucat 
la „speranțe" I (AI. C.).
• AM URMĂRIT PE F. C. 

ARGEȘ în ultimele două me
ciuri din campionat. Pe te
ren propriu, eu F.C.M. Bra
șov (0—0), s-a descurcat greu 
în fața unei echipe care cu
noaște foarte bine lecția a- 
părării. în deplasare, la Tg. 
Mureș (2—0), argeșenii au 
fost, cel care au demonstrat 
că șl-au însușit foarte bine 
lecția apărării, dublată însă 
de un contraatac simplu șl 
eficace. Modalitate prin care 
echipa piteșteană a cîștigat 
multe meciuri la Tg. Mureș.
• ,Am văzut o echipă A.S.A. 
foarte tinără, care se anun
ță pentru la anul ea princi
pală candidată la promovare, 
în schimb, dimineața, în «ma
tineu», o fruntașă a seriei a 
Il-a din «B», Electromureș, a 
decepționat, contrazicind fru
moasele aprecieri culese de 
această echipă în sezonul de 
primăvară". Este opinia ob
servatorului federal Gheor
ghe GlislcL • Vilău a jucat 
la Tg. Mureș destul de bine 
pe un post inedit, cel dc 
fundaș la marcaj. • șapte 
dintre jucătorii de la A.S.A. 
sînt sub 20 dc ani, cel mai 
tînăr fiind portarul Rotaru.
• Eduard continuă să se a- 
fle într-un pronunțat con de 
umbră. După ce, ea mijlo
caș, dovedise o mare poftă 
de gol în tur și la înce
putul returului. Va... recidiva 
el spre finalul campionatu
lui 7 (L. D.).

• REMARCABIL este ata
șamentul publicului constăn- 
țean față de echipa lui fa
vorită, nu mal '' 
20 000 de spectatori 
zențl pe stadionul 
toral la meciul de 
cînd F. C. Farul _______
susținut un examen dificil în 
fața echipei 
„Tribuna" 
pul „în 
jind șl 
vorlțil, pe 
conform ________ ____
scene, sugerînd Ideea eă pu
blicul constănțean este dc 
„Divizia A", așa cum se do
rește să fie în continuare șl 
echipa de pe Litoral. • Spi
ritul ofensiv a fost la înălți
me în meciul de la Constanța 
de vreme ce ambele „distri
buții" au avut în primele lor 
linii cîte trei „vîrfuri", din
tre ele detașîndu-se în mod 
deosebit constănțeanul M. 
Popa, aflat într-o mare ver
vă. • La prima vedere se 
poate afirma despre un meci 
în care s-au marcat 7 goluri 
că el a fost lipsit de ratări. 
Dimpotrivă, au fost multe o- 
eazil Irosite, unele chiar ra
risime, campion fiind bucu- 
reșteanul Coraș. (A. V.).

...Sl GAZON

puțin de 
fiind pre- 
de pe Ll- 
dumlnlcă, 

avea de
Victoria... 

a fost tot tim- 
priză", îneura- 
aplaudîndu-șl fa

un fond sonor 
cerințelor primei

suolin.it


SPORTUL IN LUME
i? u Început campion a tele

EUROPENE DE BOX
ATENA, 30 (prin telefon). 

Luni, în Sala nării Și priete
niei din localitate, au înjcput 
Campionatele Europene de box 
pentru seniori, ia startul că
rora s-au aliniat 148 de spor
tivi din 26 de țări. In prima zi 
a competiției au urcat trepte
le ringului și 3 sportivi ro
mâni: Daniei Dumitrescu (se- 
miușoară) Francisc Vaștag 
(semimijlocie) și Rudei Obicja 
(mijlocie mică). Dumitrescu a 
ciștigat la puncte in fața lui 
K. I'anaiolis (Grecia). Obicja 
l-a întrecut prin abandon în 
rundul secund pe Z. Kostici

(Iugoslavia), iar Vastag a fost 
învins (a puncte, cu o decizie 
de 3—2. de B. Abadjiev (Bul
garia), Marți, seara tîrziu du
pă transmiterea acestei cores
pondențe, vor debuta în compe
tiție și ceilalți patru sportivi 
români, care vor susține urmă
toarele meciuri: Petrică Pa- 
raschiv — Sosa (Spania). Ni- 
colae. Aliuță — Lawlor (Irlan
da), Adrian Mărcuț
(Anglia) șl Giani Gogol 
Rusnekov (U.R.S.S.).

How'ct

Telcmac SIRIO POL

/

TURNEUL PUGILISTIC DIN CUBA

Sâptâmlnu flccflsltf. li» baza
sportivă „scmanatoarca"
UN ATRACTIV CONCURS

INTERNATIONAL
DE AUTOMODELISM

DE TENIS DE MASA ALE POLONIEI (juniori)

HAVANA, 30 (Agerpres). în 
turned! internațional dc box 
oe se desfășoară în orașul cu
banez Pinar dd Rio. la cate
goria pană sportivul român 
Ion Dudău l-a întrecut la 
puncte cu o decizie de 3—0.

pe cehoslovacul Jan Sugar. 
Alte rezultate la aceeași cate
gorie: Fonseca (Cuba) întrece 
la puncte pe Herrera (Nicara
gua): Suarez (Cuba) învinge 
prin k.o. pe Hamatov (U.R.S.S.); 
Mesa (Cuba) b.p. Seller (R.F.G.).

Baza sportivă Semănătoarea 
găzduiește, în această săptămî- 
nă, un interesant concurs in
ternațional de automodelism. 
la startul căruia vor fi pre- 
zenți sportivi de valoare din 
Bulgaria, Cehoslovacia. R. D 
Germană. Polonia, U.R.S.S. si 
România.

Competiția programează curse 
de automodele captive de vi
teză pentru parcurs circular, 
clasele 1,5 cmc, 2,5 cmc. 5 cmc 
și 10 cmc (vineri, duminică), 
curse de automodele radioco- 
mandate de viteză cu motor 
termic (formula I și II) și mo
tor electric (vineri, sîmbătă, 
duminică) și curse de autome- 
dele cu motor electric teleco
mandate de îndeminare — sla
lom (sîmbătă, duminică).

întrecerile se vor desfășura 
vineri și sîmbătă între orele 
9—19. iar duminică între orele 
9—13.

între 26 și 28 mai au avut 
loc la Zawadzkie Campionate 
le internaționale ale Poloniei 
la tenis de masă pentru juni
ori, la care au luat parte spor 
tivi din Bulgaria. Cehoslova 
cia, Danemarca. Finlanda 
Franța, R.D. Germană, Luxem
burg, România. Suedia, Unga
ria. Uniunea Sovietică și țara 
gazdă. 126 de băieți si 64 de 
fete.

Din țara noastră au concu
rat Adriana Năstase. Georgcla 
Cojocaru si Laura N'icolae (ul
timele două sînt cadete). pre
cum și Cristian Țol și Ooru 
Căluș, sub conducerea anterio
rilor Emil Băcioiu și Mihai 
Bobocică. Adriana Năstase a 
ciștigat primul loc la simplu 
întrecînd pe Boruta (Polonia) 
Babajanova (U.R.S.S.). Jaru- 
szyk (Polonia). Ello (Ungaria) 
și, în finală, Pettersen (Sue-

dia). Locul Irei a fost ocupat 
de Georgcla Cojocaru. care a 
eliminat pe Jaszkowa (U.R.S.S.), 
Morgant (Franța), Wirth (Un
garia) și a pierdut în semifi
nale la Fetlersen. La dublu fe
te. Năstase a făcut pereche cu 
poloneza Polinska și au ocu
pat locui al doilea, tn finală 
cu Wirth Ello (Ungaria), după 
ce au trecut de dublurile din 
Polonia Franța și Suedia. în 
proba pe echipe. Năstase. Co
jocaru s-au clasat pe locurile 
3—4. pierzînd la mare luptă 
(2—3) partida cu Suedia.

După cum ne-a informai an
trenorul Băcioiu. băieții au 
avut o prestație modestă, in
tr-un concurs puternic. Ia am
bele catigorii.

TURURI CICLISTE

ACTUALITATEA LA TENIS

Sorin Babii: „ÎN SPORT, BOlUjlA
PERFORMANTEI w e NICIODATĂ WCHflATĂ!“

MUNCIIEN (Agerpres). — 
..Cupa Mondială" la tenis pe e- 
chlpe s-a încheiat, la Dtlsseldorf, 
cu victoria selecționatei R. F. 
Germania, care a întrecut în fi
nală. cu 2—1. formația Argenti
nei. Rezultate tehnice : Boris 
Becker. — Guillermo Roldan 6—0. 
2—6. 6—2. Martin Jalte — Carl 
Uwe Steeb G—4. 6—3. Becker, Je- 
len — Frâna. Luza 6—4. 7—5.

ROMA, 30 (Agerpres) Desfă
șurată oe traseul Aquila — Gu- 
bblo (221 km), etapa a (-a a tu
rului ciclist al Italiei a revenit 
rutierului danez HJorne Rljs 
tn 6.00:45. tn clasamentul ge
neral pe primul loc a 
portughezul Da Silva

trecut

MADRID. 30 (Agerpres). 
Aragonulul s-a încheiat 
ragoza cu victoria rutierului simt 
nlol Innki Gaston.

Turul 
la Za-

ROMA. 30 
neul de la

(Agerpres) 
Florența.

mare satisfacție 
oferit Sorin Babii 

ctad In .Cupa Mondială" 
Suhl a clstlgat de o ma- 
entuziasmantă proba Si 
de pistol cu aer compri- 
Prețul acestui nou suc- 

Stlut : eforturi uriașe tn a 
tn a-sl

atunci 
de la 
nieră 
finala 
mat I 
ces e 
se controla permanent. _  _ „
stăptal ceea ce e attt de greu de 
stăoînlt — nervii, tremurul im
perceptibil al brațului care în
seamnă automat, oe tlnta din 
fată ajungerea tn ..nouar" sau. 
mai grav tn ..optar".

— lată-te. Sorin Babil. dacă nu 
cel mal bun. oricum printre cei 
mal buni trăgători de olstol din 
lume...

Acest Performer tn vtrstă dc 25 
de ani (ceea ce înseamnă puțin 
tn tir în general sl in proba de 
pistol tn special) înclină 
creadă că deși asa ar 
rent lucrurile faptul 
mal mică Importantă :

— tn tir în sport, performantei nu e ____
încheiată Nu poți afirma vreo
dată că. gata, ești cel mai bun. 
E necesar să continui întotdeau
na. cu si mai multă hot&rtre, e- 
forturi si renunțări ca mai îna
inte.

Asa gîndeste acest campion 
autentic a! sportului românesc. 
SI gîndeste bine, tnlr-un sin
gur an tncepînd din seotemb-ip. 
trecut — nu e nici un an întreg 1 
— a ciștigat titlul olimpic la pis
tol uber a ieșit campion euro-

să 
sta apa

sc? o
evoluția 

niciodată

Copenhaga (cu record 
la pistol 10 metri, a 
treapta a treln a po- 
>a mondialele" de la 
La toate acestea a 

două victorii în 
_____ Cehoslovaciei. 

„ _ ___  ta .Cupa Mondială"
de la Suhl 81 nu tn ultimul rlnd 
un nou record national la pistol 
10 metri, cu 691.4 o performantă 
de înaltă valoare Internat-'-- 
Toate tnsă aoarttn acum de do
meniul... trecutului si Sorin 
Babii este conștient că Înaintea 
sa se află alte competiții. Pri
ma — Campionatele Europene 
de la Zagreb din luna Iulie.

— Te vel tntîlnl aici, din nou 
cu Basinski. cu Kokorev, cu 
Melentiev. cu Uwe Potteck. cu 
atîția altl specialist! renumit! a! 
probei. Cum nu mal e mult 
oină atunci. întrebarea : ..Cu ce 
gînduri. cu ce moral, cu ce In
tenții t" apare absolut firească...

— Cred că am un ușor avans tuturor : 
ori

___  tn ultimul r- 
Și. în tir. asta contează enorm. 
Totul e ca eu să rămîn același, 
cel care le-a provocat ..frica". 
Mă glndesc acum mereu. îm
preună cu antrenorul meu. Ted! 
Jeglinschi. la păstrarea acestui moral ascen-'-nt : cu el sm 
fără el se cîștigă sau se pierd 
acum, la cel mai concursurile.

Mereu nemulțumit 
mereu tn căutarea 
adică a ochirii fără ___
Babii n-a dat niciodată vina pe 
condițiile vitrege de concurs, 
pe oboseala drumului, căutind 
alte subterfugii la care multi 
trăgători apelează ntît de des. 
Terenul pe care antrenorul Je- 
glinsch! .lucrează" 
cu trăgătorul 
psihic, intim si 
flcil de înțeles ..Marea torță a 
firmă reputatul
— e constituită . 
st exactitatea din pregătire si din concurs. Fiecare antrenament 
este luat ca o întrecere oficială. 
Astfel sl reciproca este valabilă : 
in concurs, tace Ia fel ca ta trenament !"

Indiferent că se consideră 
nu cel mal bun trăgător de 
toi din lume la ora actuală. __ RIN BABII ESTE VALOAREA 
CERTĂ A TIRULUI NOSTRU. S! 
pentru a se menține la cel mal 
înalt nivel, ei trebuie să păstreze 
permanent contactul cu re
dutabilii adversari pentru a 
perpetua acel complex de In
ferioritate" pe care l-a determi-

oean. la 
mondial) 
urcat oe 
diurnului 
Sarajevo, 
mat adăugat 
..internaționalele" 
pe cea de la

psihologic înaintea 
l-am cam ..bătut" de cite 
l-am... prins

înalt nivel,
de el Insusi. 
perfecțiunii, 

fisura Sorin

primordlal 
său este cel 

deci, atlt de di
al de rezolvat, 
lui Sorin — a- 
nostru specialist 

de seriozitatea

an-
sau 
pis- 
so-

ECHIPA DE BASCHET A IUGOSLAVIEI
A CÎȘTIGAT COMPETIȚIA DE LA DORTMUND
MONCHEN 30 (Agerpres). în 

finala turneului international 
masculin de baschet de ta Dort
mund Teorezentatlva Iugosla
viei a întrecut cu scorul de 103—

85 (50—41) 
locul trei 
Greciei 
(42—40> tn 
Germania.

formația Italiei, s-a clasat selecționata 
Învingătoare cu 98—Si 
meciul cu echipa R. F.

CONCURSURI DE ATLETISM

hac în rîndul tuturor, fără ex
cepție. Preluînd onoranta po
ziție de purtător de drapel al ti
rului românesc, de la marele 
performer Corncliu Ion. sl be
neficiind de toate condh 
necesare înaltelor rezultate. So
rin Babii. poate duce sl mat de
parte prestigiul s! faima sportu
lui nostru oe oo-ligoanele lumii.

Rodu TIMOFTE
(Agerpres). p--' 

de talere aruncate din sânt. din 
cadrul concursului de tir de la 
Suhl a revenit sportivului englez 
Kevin Glii cu 220 talere, urmat, 
de americanul Shani Brack — 220 
t. si sovieticul Aleksandr Lavri
nenko

BERLIN. 30

Tur- 
contînd 

pentru „Marele Premiu", a fost 
ciștigat de jucătorul argentinian 
Horacio Pena, care a dispus în 
finală cu 6—4, 6—3 de Iugoslavul 
Goran. Ivanisevic!.

TIRANA. 30 (Agerpres). Ce-a 
de-a 45-a ediție a turului Alba
niei. desfășurat în 13 etape, s-a 
încheiat cu victoria rutierului 
Sellm Calmaia de la Dinamo Ti
rana. Pe echipe a ciștigat forma
ția Vtaznla' urmată de Partizan 
Tirana.

TURNEUL DE LA ROLAND GARROS
PARIS. 30 (Agerpres). Pe te

renurile arenei pariziene Roland 
Garros au început întrecerile 
Campionatelor Internationale de 
tenis ale Franței. Iată primele 
rezultate înregistrate în probele 
de slmolu ; masculin : Wilan- 
der — Carbonell (Spania) 6—3 : 
6—3 : 6—3 : Gomez — Clerc 7—6 
3—6 6—t 6—2 : Arias — Pernfors

• In BULGARIA. în penulti
ma etapă (et. 29). Srertet Sofia — 
virtuală campioană — a termi
nat la egalitate (2—2) cu Slavia. 
Ea are 47 p. fiind urmată de 
Vitoșa cu 38 n. care a dispus cu 
3—1 de cealaltă formație din Ca
pitală. . Lokomotiv, 
poziția a 3-a cu 33 
victoriei reourtate 
asupra formației 
Stara Zagora. Alte 
Spartak Varna — 
1—1. Lokomotiv Plovdiv 
no More 2—2. Minior ■ 
0—1. Dunav Ruse - 
goevgrad 1—2(1). Vi 
kia Plovdiv 1—0.
• Cu două etape înainte de 

în"haierea campionatului luări 
SLAVIEI. Ir» fruntea clasamentu
lui se află Vojvodina NovI Sad 
cu 39 o urmată de Steaua Roșie 
36 p șl Dinamo Zagreb 33 p. In 
etapa a 32-a Vojvodina a dispus 
de Celik cu 2—0 iar Steaua Ro
șie a învins la Osijck cu 3—1. 
Alte rezultate : Dinamo Zagreb 
— Velez .3—0. Napredak — Ze- 
leznicear 3—0 Sloboda Tuzla —

Etăr ocupă 
O. în urma 
cu 4—0 (!) 
Beroe din 

rezultate : 
Oreahovița 

Cer- 
Sliven 

- Plrln Bla- 
rața — Tra-

Vardar Skoplje 
Split — Rijeka 4-0. 
levo — Spartak Subotlța 
Partizan — Radnlckl Nis 
Buducnost Titograd — Rad 
grad 3—0. Dff remarcat că 
această etapă nici una una 
tre partide ri-a fost decisă 
loviturile de la 11 metri, 
form regulamentului 
dacă scorul este egal, 
de minute dooartaiarea se face 
în urma executării ouial't..... Io?

B Surpriză în etapa a 8-a a 
campionatului SUEDIEI : I.F.K 
Gotcborg — Diurgarden 1—3 1
Alte 
Frolunda ‘ 
promovate).
1—1. A.I.K. — Halmstad (acum în 
prima ligă) 
ment continuă să conducă Mal- 
mi» ,F. F. cu 12 p. urmată de 
Halmstad sl Dfurgarden. cu cite 
10 p.
• Șl in NORVEGIA se afirmă 

echipele care.au pășit tn divizia 
superioară, tn clasament, după 
5 etape conduce LillestrSm cu 13 
0. urmată de Tromso 12 o Vi-

C. Sara- 
1—0. 
I—0 
Bel

in 
din- 

duoă 
Con- 

lugoslav. 
după 90

SUEDIEI : 
Diurgarden 

rezultate : Sundsvall — 
2—1 (ambele stat nou 

Orebro — Oergryte
2—3 ! în clasa-

A FOST CINDVA

UN GOLGETER.

8—2. 6—2 6—2 : Tuiasne — Mccir 
2—6 6—9 1—6 6—3 ; ‘ '
Gabriela Sabatini
hlya (Japonia) 6—0 : 6—0 : Stetfl 
Graf — Camille
(S.U.A.i 6—1 : 6—1 : Laura Lap! 
(Italia) — Louise Field (Austra
lia) 7—5 : 6—0: Zina Garrison — 
Louise Allen (S.U.A.) 6-2. 8—2.

feminin :
Akeml N.is-

Benjamin

king 
două 
vate) 
Moss ..
• tn etapa a tt-a a turneului 

final din AUSTRIA : un nou 
derby. între finalistele Cupei, 
F. C. Tirol Innsbruck și Admira 
Wacker care au terminat la e- 
galitate : 2—2. (după cum am a- 
nuntat finala Cupei a fost cu
cerită de Tirol, cu 6—2 și 0—2. 
Antrenorul formației din Inns
bruck este fostul internațional 
Ernst Happen. Alte 
Rapid Viena — 
Wiener S. C.
3—1 St. Polten 
în clasamentul 
duce F. C. Tirol 
de Rapid Viena 
nna cu 13 p. tn 
neral, dună 33 de etape, 
mul loc se află tot F. 
cu 35 n. urmată de Rapid și Ad- 
mlca Wacker cu cite 27 d. F. C. 
Austria 26 n etc.

<* DUPĂ 30 de etape, 
mentul 
tulul 
Serena 
goluri marcate, urmat de Anto
nio Careca (Napol!) — 19 go
luri Roberto Baggio (Florentina) 
— 15 goluri Glanluca ViaIU
(Samndorla) — 14 goluri etc.

Stavanger to o (acestea 
din urmă sînt nou promo- 
si de deținătoarea titlului. 

10 p.

rezultate : 
Grazer A.c. 3-0.

Austria Viena 
— Vienna 2—2. 

..play-off- con- 
cu 18 o. urmată 
cu 15 d șl Vie- 
clasamentul ge

ne pri-
C. Tirol

In clasa- 
golgeterilor camplona- 

Itallan conduce Aldo 
(Internazlonale). cu 20

BERL1N. 30 (Agerpres». Cu prl- 
lelul unul concurs desfășurat la 
Rostock Ulf Timmerman a ter
minat învingător tn proba de a- 
runcarea greutății cu 2’ "■ 
m Iar coechipierul său Jilrgen 
Schult s-a situat pe locul întîi 
la runcarsa discuta! cu 67.90 m. 
tn n-obs feminină de aruncarea 
disenlut nrlmul loc a fost o- 
cimat de like Wvluda - 70.78 m.BRUXELLES 30 (Agerpres). 
Cit-=. internationals de alerga
re desfășurată la Bruxelles s

fost cîstlgată de atletul englez 
Mike Mac Leod Înregistrat ne 
distanta de 20 km eu timpul de 
58:23. L-au urmat Stanley Mao- 
dabele (Zimbabwe) 58:20: si Dirk 
Vanderherten (Belgia) 58:45.MOSCOVA 30 (Agernres) Cu 
nrllelul concursului desfășurat 
ta Novonolotk sportiva sovie
tică Filma Tvanova a ciștigat 
proba de 10 km mars tn 43:’° 
performantă superioară cu 
minut recordului mondial 
flclal.

Clnar dacă va rata titlul de campioană a Spaniei, e de apre
ciat că F. C. Barcelona șl-a salvat sezonul, ea dobîndind re
cent, după 2—o cu Sampdoria. Cupa Cupelor. Nu același lucru 
se poate afirma Insă șl despre Gary Lineker. Internaționalul 
englez din atacul el, fost golgeter al C.M, 1988 șl, pînă mal 
ieri. Idolul publicului catalan. „Llneker tn bernă“. titra deu
năzi ..l'Equlpe", preclztnd că anul competlțional 1988-89 a fost 
..unul al tuturor deziluziilor pentru Gary". Nu doar că el a 
evoluat palid în finala de la Berna, cea mal scăzută notă (5) 
acordată componențllor Barței" de presa internațională, dar 
a jucat arareori ca titular si. consecință logică a marcat maț 
puțin ca orlcînd : doar 12 goluri (în campionat șl în C 2) pînă 
ia ora finale! cu Sampdoria.

Invitat să explice acest . pas înapoi». Lineker s-a referit la 
hepatita care l-a împiedicat. în toamnă, să reia pregătirile la 
timp. Numai că, dincolo de asta, comentator!) au sesizat încor
darea care domnește între Gary șl actualul antrenor a! Bar
celonei. celebrul Johan Cruyff, al cărui cuvin t a devenit, mal 
ales dtipă Borna, lege ta echipă. Pentru postul de vîrf. Cruyff 
l-a preferat, surprinzător, pe bascul Julio Salinas, neținînd cont 
că el fusese ..debarcat" de Atletico Madrid, al cărui președin
te. guralivul Jesus Gil. nu se sfiise să declare că „Salinas nu-1 
decît. un cartof" ?! tncredințîndu-1 Iul J. S. tricoul cu numă
rul 9. olandezul l-a rezervat lu! Llneker o postură Inedită, cea 
de aripă, nelăslndu-1 să aleagă. Acolo sau nicăieri", a hotărî) 
Cruyff. Exilat pe flancul drept, adesea rupt de coechipier! 
Gary nu s-a mal arătat puncherul de odinioară, devenind um
bra golgeterului de temut. Mutarea 1-a deranjat, „sub nici o 
formă nu stat de acord cu acest rol", dar a Intuit, că trebuie 
să. joace cum... 1 se clntă 1 ..Antrenorul decide, a adăugat Gary, 
iar eu mă supun. Cruyff consideră că tn interesul colectivu
lui. stat mal util pe aripă. Nu-1 șt părerea mea. dar știu că 
nimic nu-l va determina să-și schimbe punctul de vedere".

întrebarea e cum va decurge ceea ce -pare să fie — eu toa
te că termenul e evitat do ambele părt! — un conflict Irecon
ciliabil ? Sigur e că. totdeauna inflexibil (ca Șl tn cazul re
nunțării la Rijkaard de la Ajax) Cruyff nu va coda, de unde 
și încercările lui Lineker de a cocheta cu fotbalul Italian, din 
aria căruia măcar Fiorentina manifestă un Imediat Interes pen
tru el. Numai că — iată o chestiune de urmărit — contractul 
lui Lineker cu ..Barca" nu expiră declt tn 19S2...
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