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Astăzi, in sala „Dacia" din Baia Mare

unie —> Ziua copilului

VIITORUL PATRIEI. FLORILE VIEJII | 
w 

„Partidul ți statul nostru inconjoară cu cea mai caldă J 
dragoste ți grijă părintească copiii patriei, tinăra ge- ■ 
nerajie, fâcînd totul pentru a le asigura condiții optime ; 
de viață, posibilități neîngrădite de a urca cele mai 5 
înalte trepte ale științei ți culturii, de a-ți împlini as- S 
pirațiile ți dorințele cele mai cutezătoare, afirmindu-se S 
nestingherit în toate compartimentele societății,'în în- 3 
treaga viață social-politică a țării*. 5

NICOLAE CEAUȘESCU i

START IN TURNEUL DE CALIFICARE LA C.E. DE VOLEI (m) Copilul 
mare

Timp de trei zile, de azi 
pînă sîmbătă, Sala sporturi
lor „Dacia" din Baia Mare se 
va afla in centrul 
iubitorilor de sport 
mureșeni, ea găzduind 
petiție volelbalistică 
portanță continentală : 
neul masculin de calificare in 
faza finală a Campionatului
European, programată la
toamnă în Suedia. Pentru cele 
două locuri în turneul final se 
întrec aici reprezentativele 
României, R. D. Germane, 
Belgiei și Turciei.

Reprezentativa 
tre. care 
principală 
care, și-a încheiat stagiul de

atenției 
mara- 

o com- 
de im- 

Tur-

țării 
figurează 

favorită la

noas- 
drept 

califi-

pregătire efectuat sub con
ducerea antrenorilor Corne- 
liu Oros și Virgil Dumitrescu, 
lotul lărgit cuprinzînd ur
mătorii jucători : Pompiliu
Dascălii, Marian Constantin. 
Cornel Șoica, Anton Pițigoi. 
Mihai Pâdurcțu, Marius Căta- 
Cliițiga, Teodor Rotar. So
rin Pop, Silviu Pralea, Aure- 
lian Ion, Horst Schoberl, Ro
bert Mader, Vasile Ștreang, 
Daniel Dalacu, Dan Drăgușin. 
Glieorghe Crețu și Dorel Ște- 

In cadrul pregătirii și 
de Verif! - 

formația 
conturat 
Dascălii, 
Pralea,

PROGRAMUL DE AZI 
de la ora 16 :

R. D. Germană — Belgia 
România — Turcia

fan.
in urma meciurilor 
care susținute cu 
R. D. Germane s-a 
formația de bază : 
Constantin. Șoica.

Ieri, In etapa a 17-a la rugby (prima grupă valorică)

ECHIPELE FAVORITE S-AU IMPUS
De la un derby de tradiție 

al rugbyului nostru, precum 
meciul K. C. GRIVIȚA ROȘIE 
— STEAUA, cuprins în pro
gramul celei de a 17-a etape 
a Diviziei A, care a avut loc 
ieri, numeroșii spectatori pre- 
zenți în Parcul Copilului aș
teptau, de bună seamă, mult. 
Dar jocul avea să se situeze 
la un nivel surprinzător de mo
dest, cu un arbitraj în aceeași

rest, doar eseul din min. 63 a 
însemnat o reușită: fază lungă 
după o grămadă, balonul cir
culă prin mai multe mîini, 
Iosef îl trimite „peste" (tinărul 
flanker s-a detașat, de altfel, 
prin travaliu și luciditate), pînă 
la aripă, iar Bolder pătrunde 
în forță, fără drept de replică. 
Ce a fost mai înainte? Un joc 
de uzură, încîlcit, fără cine 
știe ce virtuți de ordin spec-

După o aglomerare, C. Florea 
balonul

(Steaua) încearcă să transmită
Foto: Eduard ENEA

Schoberl și Căta-Chițiga, iar 
ca principale rezerve figurea
ză Pop, Rotar, A. Ion și Pă- 
durețu...

Lupta pentru calificare nu 
va fi deloc ușoară pentru nici 
una dintre participante. An
trenorul V, Dumitrescu ne 
mărturisea că nu va fi ușoa
ră nici pentru reprezentativa 
noastră, „intrucit adversarele 
sînt puternice : de
echipa R. D. Germane 
robustă și înaltă, tinără, 
stantă în joc, combinativă ; la 
rîndul ei, formația Belgiei 
este adepta jocului în viteză, 
combinativ, care i-a adus 
și un Ioc 7 la ediția preceden
tă a C.E. ; eît despre volei
baliștii turci, faptul că anul 
trecut au învins la Balcania- 
dă echipa Greciei, medaliată 
la C.E., spune destul".

Iată motive care sporesc 
interesul pentru turneu. Fi
rește, obiectivul echipei noas
tre este calificarea la faza fi
nală și, în perspectivă, ocu
parea unui loc pe podium 
în Suedia.

Aurelian BREBEANU

pildă, 
este 
con-

notă. Steaua s-a impus în cele 
din urmă, 16—6 (6—6). numai 
că de la internaționalii săi — 
aproape întreaga echipă! — se 
pretinde cu total altceva decît 
au arătat ei, ieri. Două acțiuni 
mai incisive în primele 40 de 
minute, cu David gata să 
ajungă spre but și momente 
de presiune la începutul repri
zei secunde, cu aglomerări con
secutive, mai aproape de ce
rințe. de realele posibilități. în

tacular. Grivițenii au adoptat 
o tactică de așteptare, s-au a- 
părat exact, fără a iniția însă 
vreun .. ... .
Brînză căutînd să depășească 
această
Ignat, din lovitură de pedeapsă 
în min. 3, tot el a înscris după 
alte 11 minute, iarăși din l.p..

atac viguros, numai

condiție. A punctat

Geo RAEȚCHI

(Continuare tn gag 2-3)

Copilul a fost dintotdeauna, este și va fi mereu 
mare personaj in micul colectiv al familiei. Dar 
așa este el privit la grădiniță, la școală, în socie

tatea noastră. Pentru el ne concentrăm dragostea și preocu
pările, pentru el ne imaginăm cele mai înaripate visuri, 
pentru el vedem cu ochii minții cel mai plăcut și sigur 
zbor spre viață, spre înălțimile ei. Lui îi dorim îndepli
nirea tuturor năzuințelor ce-s pe deplin realizabile în acești 
ani de mărețe împliniri. Lui îi urăm fericire într-o epocă 
luminoasă, datorită lui și viața noastră capătă 6 nouă 
dimensiune.

Pentru copii am construit șl vom mai construi minu
nate lăcașuri de odihnă, cultură și recreere. Pentru ei, 
pentru copiii noștri și ai neamului nostru vom ridica pe 
not culmi de civilizație și progres patria socialistă. Pentru 
că ei, copiii sînt viitorul națiunii noastre și purtăm cu 
toții răspunderea acestui viitor, un viitor at înțelegerii, al 
bunăstării, al păcii. Despre această răspundere ne-a amintit 
nu o dată secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, înspre această grijă ne-a îndreptat nu 
o dată atenția tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, părinții iubiți ai tinerei generații.

Sigur că nu numai azi, 1 iunie, de ziua lor, a copiilor, 
ne gîndim la ci, la sănătatea șl vigoarea lor. Sigur că 
nu numai azi, clnd țara întreagă sărbătorește pe cei mai 
tineri fii ai ei, avem prilejul să ne arătăm dragostea cu 
care-i înconjurăm, cu care-i ocrotim, veghind pas cu pas 
ca ei să crească, r” - ■’----- ■ ---------------
numai azi le dorim să 
lor, frumusețea muncii, 
sebite care le sînt puse 
și statului.

Sigur că toate acestea 
și zi de zi. Dar azi, de

un 
tot

■

■

■

să se dezvolte armonios. Sigur că nu 
descopere, la scara posibilităților 
folosind din plin condițiile deo- 
la dispoziție prin grija partidului

le facem permanent, ceas de ceas 
, 1 iunie, se simte parcă mai mult

în inimi emoția că purtăm răspunderea viitorului lor, a 
destinelor lor. Pentru ci ii dorim cit mai sănătoși, cit 
mai viguroși la trup și minte. Să nu uităm insă că aceste 
virtuți sint cultivabile și piin joacă, și prin mișcare în 
aer liber, și prin sport. Și cum în fiecare sat, comună și 
cartier există posibilități multiple de a-i reuni. In mai 
micile sau mal marile întreceri găzduite sub genericul 
..Daciadei" și al „Cintării României", să facem în așa fel 
incit la aceste adevărate izvoare de sănătate să fie pre- 
zenți toți copiii noștri, tn beneficiul tuturor, pentru ri
dicarea gradului de civilizație materială șl spirituală al 
unui popor liber și stăpln pe destinele sale.

S 
=

După „Internaționalele44 de lupte libere (juniori) ale României

EXISTĂ MULȚI TINERI TALENTAȚI,
DAR PREGĂTIREA LOR TREBUIE

Concursul internațional de 
lupte libere rezervat juniorilor 
(pînă la virsta de 18 ani), or
ganizat săptămîna trecută, 
la Tg. Jiu, a constituit pentru 
toți participant!! un prilej de 
verificare destul de severă a 
potențialului de luptă, a ni. 
velului de pregătire atins in 
acest moment, cu aproape 
două luni înaintea Campiona
telor Europene. Aprecierea că 
verificarea a fost destul de 
severă are la bază constatarea 
că In rîndul prticipanților. a- 
lături de cel 
tori români, 
tivi deosebit 
bine pregătiți, .
două țări cu o recunoscută tra
diție în luptele libere : U- 
niunea Sovietică și Turcia.

au fost urmări

mai buni luptâ- 
au existat spor- 
de talemtați și 

provenițl din

Pe agenda actualității, conferințele organizațiilor sportive

întrecerile
te, în aceste condiții, cu mare 
interes, nu numai de antreno
rii Centrului de pregătire o- 
limpică pentru juniori (da 
la Tg. Jiu), ci și de antreno
rul federal Ion Crîsnic și de 
coordonatorul pregătirilor lo
tului nostru național de se- 
niorL Nicolae Pavel. De alt. 
fel, anticipînd nivelul ridi
cat al concursului, federația do 
specialitate din Turcia, or
ganizatoarea ediției din a- 
cest an a C.E. (21—23 iulie, la 
Bursa), a delegat la 
achlpă formată din 
valoroși sportivi la 
vei de vîrstă, aceștia 
soțiți de un număr 
antrenori. Firește, 
teres major a fost privită com
petiția și de delegația 
U.R.S.S.. în rîndul căreia s-au 
aflat mai mulți sportivi valo
roși, buni cunoscători ai teh-

turneu o 
cel mai 
acest ni- 
fiind tn. 
de patru 

cu un in-

PERFECȚIONATĂ
nicli specifice luptelor libere, 

în aoest oontext, ne face 
plăcere să constatăm că în 
rîndul reprezentanților țârii 
noastre au putut fi remarcați 
numeroși tineri care dis
pun de frumoase calități și de 
un bagaj apreciabil de cunoș
tințe tehnice, sportivi care 
pot aspira Ia marea per
formanță. Așa cum aminteam 
în cronica finalelor. Ia cinci 
dintre cele zece categorii de 
greutate au terminat Învingă, 
tori 
rol 
dan 
dor 
Moisache 
Toma 
sînt

luptătorii
Ciufulesc» 

Ciufulescu 
Vlad (74 

(81 
(88 kg), 

singurii

români : Au- 
(54 kg), Bog- 

(58 kg), Teo- 
kg). Sorin 

kg). Marian
Aceștia nu 

dintre tine-
Mihai TRANCA

(Continuare tn pag a 4-a)

C. S. M. IAȘI - SELECȚIA, PRIMA TREAPTA SPRE MAREA PERFORMANȚA
Indiscutabil. mișcarea spor

tivă ieșeană are în Clubul 
Sportiv Municipal unul din 
pilonii de bază, aici un colec
tiv de harnici tehnicieni pre
gătind performeri care s-au 
afirmat nu numai în compe. 
tițiile naționale, ci și în cele 
internaționale. „în fond, prin
cipala noastră preocupare — 
afirma Florin Popoviei, pre
ședintele clubului — este toc
mai de _ a lansa în arenele 
sportului acei tineri capabili 
să facă față rigorilor înaltei 
performanțe", iar faptul că 
reprezentanții C.S.M. au ur
cat de 30 de ori Pe podiumul 
de premiere al Campionatelor 
Mondiale. Balcanice și la 
„Turneul Prietenia" consti. 
tuie un argument. De alt
fel, întreaga activitate- a 
urmat — în perioada recent a- 
nallzată în cadrul conferinței 
— o linie -ascendentă, -numă

rul sportivilor incluși în lo. 
turile olimpice sau naționa
le (seniori și juniori), cel al 
campionilor, precum șl al 
medaliațilOir la competițiile 
internaționale reflectind fap
tul că antrenorii Constantin 
Vasiliu, Constantin Cătescu, 
loan Lazariuc, Gavrilă Mo- 
camol, Mihai Hrisoveni, Iu
lian Bițucă, Mihal Alexan- 
drescu ș.a. desfășoară o in
tensă și rodnică muncă a- 
tît pe plan strict tehnic, cît și 
educativ, volumul de pre
gătire al secțiilor sporind sim
țitor pe fondul unei intensități 
optime a efortului în con
cordanță cu etapele de pre. 
gătire, avîndu-se la bază 
șl o colaborare strînsă antre- 
nor-mcdic sportiv. Acest fapt 
a permis afirmarea și rezul
tatele obținute de Elena 
Pleșca. Valerin Stmion sau 
Gîanl Gogol la campiona-

tele mondiale, ca să dăm 
doar trei exemple elocvente în 
acesit sens.

Dar. elementul esențial în 
întreaga activitate in cadrul 
Clubului Sportiv Municipal 
ni s-a părut a fi munca de se
lecție, ca factor decisiv în de
pistarea acelor sportivi capa
bili să practice la un înalt 
nivel diverse discipline. Ast
fel, numai în ultimii ani 
au fost trecuți prin filtrul se
lecției 53 600 de copii și ti
neri, testîndu-se șl reți- 
nindu-se in pregătire nu
meroase elemente talentate, 
un’i sportivi fiind astăzi 
componenți ai laturilor na
ționale (Cristina Lungu, Radu

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare (s pag. 2-3)

Tudorel Stoica înscrie golul doi al partidei și... al o sutălea 
din acest campionat pentru Steaua Foto: Aurel D. NEAGU

Ieri, meci restanța in Divizia A la fotbal

STEAUA - F. C. ARGEȘ 6-0
(Cronica in pag. 2-2)



La Satu - Mare a avut lac COMPETIȚII DE CICLISM Li*

Turneul final la box (juniori) [TAPA A DOUA A DIVIZIEI DE SCRIMĂ
Săplămîna trecuta au avut loc 

la Tîrgu Mureș două Întreceri 
cicliste, de la care vă prezen
tăm unele amănunte.

PREA PUȚINI TINERI DE PERSPECTIVA
ORADEA, 31 (prin telefon). 

Gazdă primitoare, Sak) Sportu
rilor din localitate a atras la 
etapa finală a Daeiadei la 
box — juniori mari și Concur
sului Republican al juniorilor 
mici aproape 150 de tineri pu- 
giliști din întreaga iară. Prima 
zi a întrecerilor a fost rezer
vată juniorilor mici care. în 
cele 24 de partide ale primelor 
„eliminatorii", au aratat toarte 
puține aplicații pentru nobila 
artă. In parte, tinerii candidați 
la gloria pugilistică an o cir
cumstanță atenuantă: virata 
fragedă. Trebuie să spunem, 
însă, că ne-a surprins neplă
cut faptul că mulți dintre ei 
nu au aproape nimic comun 
cu... boxul. Ne întrebăm, în a- 
oeastă situație, cum au cîșii- 
gat „zonele" și cam au acces 
în turneul final, fiindcă dintre 
cei 48 de sportivi jure au ur
cat în ring în ziua inaugurală 
foarte puțini au fost selecțio
nați pe criterii științifice, care 
să arate că alegerea antrenori
lor a avut și suportat unor ast
fel de criterii, alte.c decît tn- 
timpi area. Intre cei putini cu 
perspective în acest sport i-am 
reținut oe C. Boețeann (Olim. 
pi a București), A. Zațor (Car- 
bochim Cluj-Napoca). I. Cobza
rii (SC Bacău), FI. Nedea (Mo
torul Baia Mare) și. in special.

L. Urudu (Metalul București), 
Toți aceștia au demonstrat 
că au folosit bine puținul 
timp de cînd practică boxul 
și pot înregistra în viitor 
salturi valorice. în schimb, 
o impresie destul dc neplă
cută au lăsat FI. Ispas 
(Rapid). Fr. Dener (CSM Cluj- 
Napoca), N. Mitocana (Foresta 
Fălticeni). M. Bacria (Voința 
Craiova). R. Vadas (CSM Za
lău) 6Î încă mulți alții.

O surpriză mai plăcutăO surpriză mai plăcută a 
oonstituit-o evoluția juniorilor 
mari, cei doi. trei ani petre- 
cuti în plus în sala de box 
spunîndu-și cuvintul.

Arbitrajele, oînă acum, fără 
greșeală. Dacă despre V. Ne
grea (Sibiu), G. Dăncilă (Dro- 
beta Tr. Severin). N. Mocsar 
(Oradea). Gh. Maidan (Cinr.pu- 
lung Muscel). V. Bilă (Bucu
rești) știam că sînt arbitri 
buni aici la turneul final de 
box al juniorilor am reținut și 
prestațiile promițătoare ale 
mai tinerilor M. Căzănaru 
(Iași). G. Siladi (Salonta), AI. 
Balaj (Oradea).

Vineri au loc finalele junio- 
rilor mici, iar sîmbătă, cele 
ale juniorilor mari.

Foul IOVAN

AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE
DE MOTOCICLISM
• Prima etapă a Campiona

telor Republicane individuale 
de motocidism viteza pe șosea 
s-a desfășurat oe traseul de la 
Drobe ta Turnu Sevarin, în or
ganizarea (bună) a asociației 
sportive Auto T.L. întrecerile 
au fost urmărite de aproape 
60.000 de spectatori oare au a- 
preciat evoluțiile ce.'or peste 
100 de alergători de toate cate
goriile.

La capătul unor curse viu 
disputate, primele locuri in 
clasamente au fost obținute 
după cum urmează: 250 cmc — 
Doru Arsin (Progresul Timi
șoara). 125 cmc — Octavian 
Vrăji tor u (I.M.G. București}, 
50 cmc sport — Doina Popescu 
(Torpedo Zăme.ști) și Tănase 
Drăghici (T.M.G. București),

VITEZA PE ȘOSEA
50 cmc începători — Ladislau 
Farkaș (Voința Oradea), ataș 
— frații Attila și Ferencz Toth 
(IRA Tg. Mureș).
• La sfîrșitul acestei săptă- 

mîni, echipele reprezentative 
de motoeros si dirt-track ur
mează să participe la întrece
rile „Cupei Prietenia'' progra
mate la Sevlievo (Bulgaria) și, 
respectiv, Niyregyhaza (Unga
ria). Pentru aceste curse sînt 
vizați a reprezenta țara noas
tră motoerosiștii C. Duță, C. 
Tonipa, E. Dăr (la 125 cmc). 
Fl. Pop, D. Titilencu. Al. Ilieș, 
P. Schmidt (la 250 cmc) si a- 
lergătorii de dirt-track M. A- 
grișan, Ov. Simion, V. Mayer. 
Sportivii menționați vor fi în
soțiți de antrenorii St. Chițu 
și. respectiv, Gh. Voiculcscu.

in paralel cu întrecerea Individuală de scrimă pentru desemna
rea ciștigătorilor Daeiadei, la Satu Mare s-a desfășurat și etapa a 
doua a Diviziei Naționale, ocazie cu care au fost cunoscute cele opt 
echipe calificate pentru turneul final, programat a avea loc in toam

nă. lată rezultatele etapei și clasamentul actual.
SPADA MASCULIN. Grupa A : 

1. Clubul Sportiv Satu Mare 
(9—7 cu Steaua, 9—0 cu Albatros 
Mamaia, 9—2 cu Electroputere 
Craiova, 9—6 cu CTAS, 9—3 cu 
Olimpia) 20 p, 2. Steaua (8—6 
cu Albatros Mamaia, 9—4 cu 
lectroputere Craiova, 9—0 
CTAS, 9—3 cu Olimpia) 16
3. Albatros Mamaia (9—5 cu
lectroputere Craiova, 9—0 cu 
limpia) 8 p, 4. Electroputere 
Craiova (9—3 cu CTAS, 9—4 cu 
Olimpia), 3 p. 5. Olimpia (9—7 
cu CTAS) 6 p, 6. Centrul de Ti
neret al Armatei Steaua (9—4 cu 
Albatros Mamaia) 2 p : Grupa 
B : 1. CSM-IJGCL Craiova (9—5 
eu Mecanica Bistrița, 9—4 cu 
Tractorul Brașov, 9—6 cu UNIO. 
9—5 cu IEFS, " " ----- —
Mureș) 20 p, 
trița (9—7 cu 
9—2 cu IEFS, 
Mureș) 14 p, 
ȘOV (9—4 cu UNIO. 9—7 eu IEFS. 
9—8 cu CSU Tg. Mureș) 12 p,’
4. UNIO Satu Mare (8-3 eu Me
canica Bistrița, 9—1 cu CSU Tg. 
Mureș) 3 p. 5. IEFS (8—2 cu 
UNIO) 4 p. 6. CSU Tg. Mureș 
(9—5 eu IEFS) 2 p ; SABIE. 
Grupa A : 1. Steaua (9—6 cu 
Tractorul Brașov, 9—2 cu CTTr. 
Brașov, 9—5 cu Dinamo, 8—3 cu 
Șoimii IMUC Sibiu. 9-3 cu 
CTAS) 20 p, 2. Tractorul Bra
șov (9—6 cu CTTr. Brașov, 9—2 
eu Dinamo, 9—0 cu Șoimii IMUC 
Sibiu. 9—0 eu CTAS) !6 p. 3. 
Centrul de Tineret Tractorul 
Brașov (9—4 cu Șoimii IMUC 
Sibiu, 9—1 cu CTAS) 10 p. 4. 
Dinamo (9—6 cu CT Tr. Bv.. 
9—1 cu CTAS, 8—8 cu Șoimii 
IMUC Sibiu) 9 p, 5. Șoimii IMUC 
Sibiu (8—8 cu Dinamo, 9—1 cu 
CTAS) 5 p, 8. CTAS 0 p ; Gru
pa B : 1. Utilaj Chimic Bucu
rești (9—2 cu CSM-C.S.ș. Unirea 
Iași. 9—2 cu Montorul TMUCB 
Slobozia, 9—3 cu CSSM, 9—1 cu 
CT Tr. Bv., 9—2 cu C.S.Ș. Vo
ința Slobozia) 20 p, 2. CSM- 
C.S.Ș. Unirea Iași (9—7 cu Mon
torul TMUCB Slobozia, 9—5 cu 
CSSM. 9—5 cu CT Tr. Bv., 9—3 
cu C.S.ș. Voința Slobozia) 14 p, 
3. Montorul TMUCB Slobozia 
(9—5 cu CT Tr. Bv., 9—3 cu 
C.S.ș. Voința Slobozia) 12 p, 4. 
CS Satu Mare (8—8 cu Monto
rul TMUCB Slobozia, 9—3 cu 
C.S.Ș. Voința Slobozia (9—5 Cu 
Centrul de Tineret Tractorul 
Brașov (8—3 cu CSSM) 6 p, 6. 
C.S.Ș, Voința Slobozia (9—5 cu 
CT Tr. Bv.) 2 p ; FLORETA 
MASCULIN. Grupa A : 1. Steaua 
(9—2 cu Crișul Oradea, 9—5 cu 
Metalul Bistrița, 9—2 cu C.S.Ș. 
1 Constanța, 9—2 cu CTAS, 9—1 
cu Progresul) 20 p, 2. Crișul O- 
radea (9—3 cu C.S.Ș. 1 Constan-

Tr.

E- 
cu 
p.

E- 
O-

8—7 cu CSU Tg.
2. Mecanica Bis- 
Tractorul Brașov. 
0-7 cu CSU Tg.
3. Tractorul Bra-

ța, 9—7 cu ctas, 9—2 cu Pro
gresul) 14 p, 3. Metalul Bistrița 
(9—6 cu Crișul Oradea, 9—1 cu 
C.S.Ș. 1 Constanța, 9—3 cu CTAS, 
9—5 cu Progresul) 14 p, 4. 
C.S.ș. 1 Constanța (9—5 cu 
CTAS, 8—8 cu Progresul) 6 p,
5. CTAS (9—2 cu Progresul) 8 p,
6. Progresul 0 p 1 Grupa B : 1.
Flacăra Satu Mare (9—6 cu 
IEFS, 9—6 cu Politehnica Timi
șoara, 9—3 cu CSU Tg. Mureș, 
9—2 cu CSSM, 9-2 cu CSM Cluj- 
Napoca) 20 p, 2. Politehnica Ti
mișoara (9—4 cu IEFS, 9—3 cu 
CSU Tg. Mureș, 9—5 cu CSSM, 
9—3 cu CSM Cluj-Napoca) 14 p, 
3. CSU Tg. Mureș (9—5 cu IEFS, 
9—2 cu CSSM, 9—3 cu CSM Cluj- 
Napoca) 12 p, 4. IEFS (9—7 CU 
CSSM, 9—3 cu CSM Cluj-Napo
ca) 18 p, 5. CS Satu Mare (9—4 
cu CSM Cluj-Napoca) 4 p. 6. 
CSM Cluj-Napoca 9 p ; FLORE
TA FEMININ. Grupa A: 1. Steaua 
(9—4 cu CSSM, 9—3 cu Mondiala 
satu Mare, 8—4 cu Luceafărul 
Satu Mare. 9—1 cu CSU Tg. Mu
reș, 9—8 cu CSM Cluj-Napoca) 
20 p, 3. CS Satu...................
CSM Cluj-Napoca, 
diata Satu 
Tg. Mureș) 
Satu Mare 
Mureș, 9—6 
ca, 9—3 cu 
re) 12 p.

Mare (0—5 cu 
0—5 cu Mon- 
0—2 cu CSU

3. Mondiala 
cu CSU Tg.

Mare, 
14 p, 
(8—2 

cu CSM Cluj-Napo- 
Luceafărul Satu Ma- 

4. Luceafărul Satu 
Mare (8—7 cu CSM Cluj-Napoca, 
9—5 cu CSU Tg. Mureș, 9—4 CU 
CSSM) 8 p, 5. CSM Cluj-Na
poca (8—8 cu CSU Tg. Mureș) 
3 p, 6. CSU Tg. Mureș (8—8 cu 
CSM Cluj-Napoca) 3 p ; Grupa 
B : ~ '* * -
rul 
cu 
cu 
2.
cu 
Progresul, 
Satu Mare) 16 p, 
cu C.S.ș. 1LF Satu Mare, 9—3 
CTAS, 9—6 cu Progresul) 10
4. C.S.Ș. ILF Satu Marc (9—3 
CTAS, 9—5 cu Progresull 8
5. Progresul (9—5 cu CTAS) 6 .
6. Centrul de Tineret al Armatei 
Steaua 0 p.

1. Dinamo (9—6 cu Traeto- 
Brașov, S—0 cu CTAS, 9—2 

Progresul, 9—4 cu IEFS, 9—3 
C.S.ș. ILF Satu Mare) 20 p ;
Tractorul Brașov (9—1 

IEFS, 9—1 CU CTAS, 9—0 CU 
9-1 CU C.S.Ș. ILF 

3. IEFS (8—8 
' ‘ CU

P» 
cu
p. 
Pt

„Cupa U.T.C."
Desfășurată In pantă (Înclina

ția 12%), etapa inaugurală, con
tratimp individual, deși In lun
gime de numai 1,200 km, l-a 
triat sever pe cei 61 de concu- 
renți. La finele ci, numai 5 ci
cliști (M. Orosz, șt. Anton, C. 
Nicolae, V. Apostol și S. David) 
au coborît, în această ordine, 
sub 4 minute. La startul etapei 
a 2-a, Tg. Mureș — Sovata și 
retur, 120 Km, M. Orosz a îm
brăcat tricoul galben. Deși con
dițiile de concurs au fost ideale, 
iar etapa nu a fost grea, după 
o oră și jumătate de la plecare 
se parcurseseră numai 44 km !? 
Nici după punctul de întoarcere, 
lucrurile nu s-au schimbat, plu
tonul rulînd „pachet", în ritm 
de promenadă (edificatoare me
dia orară : 33,00 km). Se va di
namiza însă pe porțiunea de ur
cuș de pe Platoul Corneștl, 
concurenții sosind la interval de 
secunde. A cîștigat șt. Anton, 
urmat de S. David, V. Apostol. 
M. Orosz, G. Olteanu șl G. Flo- 
rea. Clasament final : 1. M. O- 
rosz (Electromureș) 3.42:32, î. 
șt. Anton (Dinamo) la 7 s. 3. 
S. David (Electro) la 21 s. 4. V. 
Apostol la 24 s, 5. C. Nicolae 
la 26 s, 8. G. Horea (toți Di
namo) la 26 s. La cățărători, 
primul s-a clasat St. Anton, ur
mat de M. orosz și N. Aldulea 
(Metalul Plopeni), iar la sprin
teri — P. Șanta (Voința Bucu
rești), secundat de M. Făgăraș 
(Electro) șl Cr, Ivaneea (I.M.G.B.).

A patra ediție a

„Cupei Electromureș"
Etapa de fond, Tg. Mureș — 

Fărăgău — Sinpetru — Rîeiu și 
retur, 110 km, a fost grea, eu- 
prinzînd numeroase puncte de 
cățărare, care au fragmentat 
plutonul pe porțiunile de urcuș ; 
cu toate acestea însă, el s-a re

Disputele echipelor divizionare

1. CU 0 SINGURA

SPORT CU MULTIPLE VALENTE EDUCATIVE

01/9W

In ultima etapă a Diviziei A 
de popice, majoritatea intilnirilor 
au fost decisive și, jucindu-se 
cu o teamă exagerată, gradul 
de spectaculozitate a scăzut. Lu
crurile s-au limpezit peste tot, 
se cunosc finalistele, cu excep
ția liderei din seria 
care verdictul a fost 
pentru citeva zile. Iată 
tele înregistrate :

Sud, in 
aminat 

rezulta-

I 
i
I
I
II
IXX

începem azi serialul „COPII, InvAțați OINĂ", 
prin care vom populariza regulile și tehnica de 
bază a sportului nostru național. Materialele 
se adresează, in primul rind, tuturor cadre
lor didactice (și nu numai profesorilor de e- 
ducațic fizică) .acelora care-1 Îndrăgesc cu spe
ranța eă tot mai mulți elevi și tineri vor fi 
atrași pe terenurile de oină, precum și celor 
eare doresc să devină instructori voluntari.instructori voluntari.

Originea oinei se pierde în negura vremii, 
ea fiind o creație a 
păstorilor în singură
tatea pajiștilor. In pe
regrinările lor de la 
munte la șes, oină s-a 
transmis din tată în 
fiu, și astăzi putînd fi 
întilniți la sate oa
meni cu părul nins 
care îți vorbesc cu în
suflețire despre îndră
cită lor ioacă din co
pilărie, cunoscută sub 
denumirea dc „Bușita" 
și „Hîlca" — în Mol
dova și Dobrogea, ,Ho- 
paciul" — în Bucovina, 
„Fuga" — în preajma 
Sibiului, „Ogoiul" și 
„Hoina" — în Munte
nia, ..Trei și Fuga", 
„In Pătrat" — în Ma-

ramureș sau „Mingca-n 
Țel" — în Țara Oa
șului.

Cînd _ .. 
sportul nostru național 
ca un joc unitar 7 In 
1894, cînd România pri
mește invitația de a 
lua parte la ediția 
inaugurală a J.O. mo
derne din 1896. Foru
rile sportive din țara 
noastră au preconizat 
atunci să 
tăm 
două 
face 
oină.
nu s-a mai participat, 
dar s-a întocmit pri
mul regulament apă
rut in 1894. De atunci 
șl pînă în prezent oi
nă a evoluat perma-

s-a cristalizat

ne prezen
ta Atena și cu 
echipe pentru a 
demonstrație de 

In cele din urmă,

nent, fiecare generație 
aducindu-i un spor de 
frumusețe si dinamism, 
devenind astăzi un joc 
modern, care poate ri
valiza cu multe disci
pline sportive. Sportul 
nostru național are o 
valoare educativă re
marcabila și, în plus, 
influențează pozitiv 
dezvoltarea unor cali
tăți fizice și psihice 
ca viteza, forța, înde- 
mînarea, rezistența, 
curajul, combativitatea, 
disciplina, spiritul de 
răspundere, subordo
narea intereselor per
sonale celor colective, 
oină constituindu-se — 
alături de alte sporturi 
tehnico-aplicative — ca 
un joc de natură să 
formeze tinerii pentru 
viață, ca oameni de 
nădejde la locul lor de 
muncă și în societate. 
In prezent, sub gene
ricul marii noastre 
competiții naționale 
Daciada se desfășoară 
anual numeroase cam
pionate și concursuri

republicane rezervate 
seniorilor, juniorilor și 
copiilor, pornind de ta 
fazele pe asociații și 
localități, iar formați
ile care merg din vic
torie în victorie se ca
lifică în finalele pe 
țară.

Echinele 
sînt 
te 11 
rezerve, 
repriză 
mingii" 
derea mingii", 
salutul sportiv, 
ducătorul partidei va 
arunca bastonul căpi
tanului primei echipe 
trecute pe foaia de ar
bitraj, care il va prin
de cu o mină de par
tea inferioară, căpita
nul celeilalte formații 
va apuca bastonul 
deasupra mîlnii adver
sarului și apoi, prin 
repetarea procedeului, 
cine va ajunge primul 
la capătul bastonului 
va alege terenul de 
joc.
Traion IOANIȚESCU

de oină 
alcătuite din cî- 

oiniști si 3 
Se joacă o 
1a ..bătaia 

alta ta „prin- 
După 
con-
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ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO- PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 31 MAI. Extragerea I: 
24 9 42 IC 13 34 ; extragerea 
a IJ-a: 3« 17 25 1J 45 36. Fond 
total de cîștiguri: 572 471 lei, 
din care 15 397 lei, report la 
categoria 1.

drul cărora o excursie de un loc 
în R.S. Cehoslovacă si diferența 
in numerar si 21 variante 25% 
a 1.380 lei î cat. 4 : 73.75 variante 
c ici ; cat. 5 : 141,50 varian-

cat. 6 : 262.25 va- 
408 va-

8 : 2.810,75

ghe din Iași. Ion Cristian si E- 
remia Florian, ambii din Bucu
rești.

FEMININ
VOINȚA BUCUREȘTI

PĂȚI SINAIA 2 564—2 346 (5—1).
Bucureștencele și-au apropriat 
victoria încă din start, cînd ..des
chizătoarele de pîrtie" Elena An- 
dreescu — 458 și Georgeta Moise
— 404 au luat un avans substan
țial in fața perechii adverse, 
formată din Marina Marinescu
— 358 și Elena Ciocodeică 420.
In continuare, spectacolul spor
tiv a fost întregit de evoluția 
excelentă a Elenei Pană — 462 
și a Marinei Marinescu — 425.
de 1a gazde. Oaspetele, virtual 
retrogradate, s-au ridicat parțial 
ta valoarea partenerelor lor de 
întrecere orin Sanda Rădulescu
— 413 și Nina Dobre — 400. (P.
Ion, coresp.). • U. T. A- 
RAD — CONSTRUCTORUL GHER
LA 2 413—2 31» (5—1). Sportivele 
din Gherla, pierzînd și ultima 
șansă de supraviețuire în divi
zie, retrogradează în eșalonul 
inferior, lipsa de omogenitate a 
formației fiind. dună Dărcrea 
noastră, principala cauză a eșe
cului. (Octavian Berbeearu, co
resp.). « RAPID BUCUREȘTI — 
VOINȚA GALAȚI 2 513—2 423 (2—4). 
Victoria s-a decis la cel de-al 
doilea schimb cînd. purtătoarea 
tricoului vișiniu. junioara Elena 
Găman a surelasat-o pur și sim
plu pe adversara sa Elena Pus- 
casu lufndu-1 un avans de... 80 
p.d. : 450—370. S-au mai eviden
țiat Elena Andrei — 434, Elena 
Bîrnaz — 4.75 s, Pom"*cu— 412 de ’ - •
men Pilaf 
sile — 415
— 411 de
Costaehe, • 
ORADEA ■ 
2 323—2 313 (5-1). ' Orădencele,
nrin acest sneees. s-au salvat de 
1a retrogradare, oeuplnd locul

— CAR-

la învingătoare, Car- 
429, Angelica Va- 
Marla Brasoveanu 
învinse. (Nicolae 

• VOINȚA 
VOINȚA CRAIOVA 

(5-1). ------

; Si 
la 

coresn.L

CtȘTIGUIULE TRAGERII EX
CEPȚIONALE LOTO DIN 21 MAI 

1989
FAZA I — cat. 1 :

25% a 35.409 lei : cat. 
riante 100% a 16.343 __ ______
drul cărora o excursie de două 
loeurl In R.S. Cehoslovacă șl di
ferența in numerar șl 14 variante 
25% a 4.086 iei : cat. 3 : 14 va
riante ioo% a 5.51S iei. în ca-

3 variante
2 : 3 va- 
lel. în ca-

a 1.440 lei
tc a 751 iei ; __  . .
riante a 300 lei ; cat. 7 
riante a 200 lei ; cat. ' 
variante a 100 lei.

FAZA a Il-a — cat.
riante 100% a 20.924 lei 
riante 25% a 5.231 lei : __
2 variante 100 % a 9.590 lei. 
cadrul cărora o excursie de două 
locuri în R.S. Cehoslovacă șl 16 
variante 25% a 2.398 lei : cat. C : 
7.75 variante a 7.425 lei : cat. 
D : 64.50 variante a 892 lei ; cat. 
E : 737.25 variante a 100 lei.

Cîstlgurile în valoare de 35.409 
lei. de ta categoria 1. au revenit 
participanților : Dlmitriu Gheor-

A : 
si 3 
cat.

2 va- 
va- 
B :
în

• Una dintre cele mal îndră
gite și atractive acțiuni distincte 
ale lunii curente este TRAGE
REA MULTIPLA LOTO de du
minică. 4 iunie, cînd se vor ex
trage din urnă 72 de numere, 
cuprinse în 8 extrageri „legate" 
cite două, cu posibilitatea de a 
se cîștiga și cu numai 3 nu
mere din 18 extrase. Se atribuie 
autoturisme, excursii peste hota
re și importante sume de bani,
• Mîlne, vineri, are loc și tra

gerea obișnuită LOTO, astfel că 
astăzi, joi, 1 iunie, este ULTI
MA ZI pentru procurarea bile
telor cu numerele favorite.

grupat pe 
gare in 
alert, un 
namizarea 
revenind, 
cicliștii n< 
nezi, deos 
altfel, duj 
ve de eva 
polonez — 
movistul 
reuși în a 
această or 
urmați de 
du (I.M.G. 
cuit in ce. 
•= 54 km) 
zența une: 
vînd progi 
termedlar., 
prezenți u 
calitate, î: 
gandă pen 
trecut lini 
H. Betlews 
ton și 
Clasament 
(Neptun C 
Moldovean: 
ton (ambii 
FI. Sandu 
M. Orosz 
Căruțașu ( 
țărători, 3 
mat de C. 
lea, în tin 
secundat Plopeni) șl

Ca și la 
ganizarea

• Campi 
mare fond 
petiție ce 1 
latura de 
derulat, la 
rezultatele 
radului (S 
fiecare do: 
(Sel. Buei 
(Sel. Cluj) 
Brașov) : 
retur. 100 
(Sel. Bucu 
FI. Stoica 
samentele 
fășurarea 
individual, 
de M. Si 
(ambii S 
ehipe.
este lide 
n ațele Cit 
STRĂVAN

de I

EXCEPȚiE, SE CUNOSC F
ym. Oaspetele, cu popicaveraj 
mal slab, ocupă în final locul 
IX, urmind să-și dispute bara
jul pentru menținerea în Divi
zia A cu cîștigătoarea Campio
natului de calificare. S-au impus 
atenției : Elisabeta Boda — 425 
și Tunde Gaido — 40G de la 
gazde, respectiv Nuți Madalon — 
422. (Ilie Ghișa, coresp.). • HI
DROMECANICA BRAȘOV — VO
INȚA TIMIȘOARA 2 360—2 301 
(5—1). • MUCAVA MOLID —
LAROMET BUCUREȘTI 2 454— 
2 465 (2—4). • VOINȚA SANA- 
TATEA ODORHEI — VOINȚA 
TG. MUREȘ 2 483—2 410 (3—3).'

MASCULIN
OLIMPIA BUCUREȘTI — EX

PLORĂRI C. LUNG MOLDOVE
NESC 4 869—4 951 (3—3). Arbitrul
gălățean P. Enachc a consem
nat în final victoria oaspeților, 
decisă ta ultima pereche, cînd 
pe piste s-au aflat „pionii" de 
bază ai echipei moldovene. V. 
Donos și G. Covăsală, în luptă 
cu bucureștcnil S. Beiivacă și 
C. Cristea. Cu execuții tehnice 
mai eficace, oaspeții au avut cîș- 
tig do cauză în fața perechii 
gazdelor, obosită și resemnată 
cu locul modest ocupat în cla
sament. 876-1 868 la 857+799. (Ni- 
coae Tokacek, coresp.). • C.F.R. 
CONSTANȚA — MINERUL VUL
CAN 4 957—4 985 (1—5). Nou 
movată. echina minerilor 
Vulcan a făcut o figură 
moașă în acest campionat, 
șind să se califice pentru 
neul final al Diviziei A.
mai bune rezultate le-au obținut 
I. Bișoc — 885, I. Ruge și H. 
Ardac, ambii — 848 de la în
vingători, C. Silvestru — 880 și 
C. Frigea — 871 de 1a învinși. 
(Cornel Popa, coresp.). • CON
STRUCTORUL TG. MURES — 
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
5 105—5 313 (1—5). După acest
meci. Constructorul retrogradea
ză, iar Electromureș se situează 
pe primul loc în serie. Cei mai 
buni au fost L Hosu — 899 de 
ta oaspeți șl A. Kilycn — 896 
de ta gazde. (Ioan Păuș, cores o.).
• OLIMPIA REȘIȚA — C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 5 562—5 381 (5—1).
* C.F.R. TG. MUREȘ — META
LUL HUNEDOARA 5 25G—5 871

(4-2). 
ȘOV 
4 858—5 123 
TORUL C 
ROMAN
• CARP/ 
BUCURES 
UNIO SA 
BAIA M.A

A Pârtie 
feminine 
Voința 
Sud nu 
deoareep 
formației 
tat înainte 
ce decizit 
aceșt caz 
întîi al 
mas în 
din Capit 
nată exen 
etape ea 
tul de jo< 
neprezenti 
(în etapa 
obligației 
18-a și îi 
condiții c 
desfășurai 
mate. (Io

pro- 
din 

fru- 
reu- 
tur- 
Cele

I.D.M.S. BUCUREȘTI informează 
publicul interesat eă se primesc 
înscrieri prin transfer optional la 

autoturisme OLTCIT pentru cumpărătorii care au banii de
puși la C.E.C. în cont pentru autoturism pînă la data de 
31 decembrie 1988 inclusiv.

înscrierile se efectuează la Complexul auto București din 
str. Valea Cascadelor nr. 24, sect. 6.

Autoturismele se livrează imediat prin Complexul auto 
Craiova, în limita stocului și a numărului de înscrieri.

ANUNȚ

„CUP.
o In

Zile de 
petlțional 
încheiat, 
pe oglinc 
Herăstrău 
tei săptă 
Bascov d 
rile din 
concurs 
„Cupa F.J 
noiștii l 
neam, ai 
reu atr; 
„Cupa O 
juniori 
răstrăU 
Construct 
(C.S.ș. Ș 
motiva) 
tica). La 
nimate. t 
feul pus 
tivilor di 
treagă gi 
trul Olir 
pe Lacul 
lizat 134 
prezentai 
1131 p) ■

Rezulta 
500 m : 
limpia). 
Construe: 
(Dinamo) 
nița Rad 
rlca Voi 
de ta C
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urma* 
ren țiu 
La e-

stadion Steaua ; teren exce
lent ; timp călduros ; spectatori 
— circa : 20.000. Suturi : 25—8
<ne poartă : 13—4). Cornere :
13—2. Au marcat s HAGI (min. 
8 — din 11 m. și 66). STOICA 
(mln. 23). LACATUS (min. 57). 
NEGRAU (min. 87) si ROTARIU 
(mln. 90).STEAUA : Lung 7 — D. Petres- 
cu 6 (mjn. 46 Bumbescu 7). lo- 
van 7 Minea 8. Ungureanu 7 — 
Stoica 7. I. Dumitrescu 7.5 (min 
67 Stan 7). Rotariu 7. Hagi 8 — 
Lăcătuș 7. Negrău 6.

F.C. ARGEȘ : Sperlatu 7 —
Voicu 5. Stancu 6 (mln. 46 D. 
Zamfir 6) Pîrvu 6 Tănase 6. 
Vilău 5. Dican 6. I. Gheorghe 5 
(min. 62 Tlrchineei 5). C. Pană 
5. Bănută 6 — VIfidoiu 6.

A arbitrat Ad. Porumboiu 
(Vaslui) : la linie : V. Curt 
(Constanta) si V. Titorov (Plo- 
oenl).

Cartonase galbene 1 PÎRVU. 
La speranțe ! 3—2 (0—2).

20 000 de spectatori la aceas
tă partidă restanță din etapa 
a 26-a. Cum era de așteptat, 
campioana n-a avut nici de 
data aceasta probleme în dru
mul ei spre victorie, problema 
punîndu-se doar în privința 
scorului. Probabil că așa au 
gindit și antrenorii, și jucătorii 
pitoșteni de vreme ce o repri
ză întreagă, cu un portar și 
un înaintaș (Vlădoiu) și cu...

REALITATEA DIN TEREN
9 fundași și mijlocași, au apli
cat o așezaie de 1—9—1. în 
speranța „să nu primim goluri 
multe11. Și pină la pauză, si
gur, compromițîndu-se bine 
spectacolul sportiv, scorul a 
fost destul de strîns. cu toate 
că jocul s-a desfășurat 40 de 
minute din 45 în terenul oas
peților, mai mereu in preajma 
careului lui Speriatu. Steliștii 
trebuiau să treacă mai mereu 
printr-un adevărat baraj viu. 
Scorul s-a deschis în min. 8, 
cînd, involuntar, Stancu l-a 
faultat în eareu pe HAGI, 
care a transformat precis pe- 
naltyul. tn min. 23, tabela de 
marcaj s-a modificat iar: Lă
cătuș, plecat din ofsaid (tușie- 
rii au greșit cu carul în acest 
meci, Ia care s-au mai adău
gat și greșelile lui Porumboiu, 
nesincronizările lor), singur, 
s-a încurcat in fază de gol, a 
lăsat mingea lui STOICA, care 
a înscris eu un șut puternic, 
de la W m. Au mai rata1 Ro
tariu și Dumitrescu, în min. 6, 
Sperlatu s-a remarcat la șutul 
lui Stoica (min. 43), iar la sin
gura acțiune a oaspeților. Vlă
doiu a șutat pe lingă bară 
(min. 35) și la pauză, doar... 
2—0, în ciuda dominării de 
care am vorbit și a diferenței 
de valoare.

La reluare, F.C. Argeș a 
apărut fără căpitanul său, Stan, 
cu, cu Vilău libero, cu D.

CLASAMENT
1. STEAUA 28 26 2 0 104-24 54
2. Dinamo 28 25 1 2 110-24 51
3. Victoria 28 18 4 6 71-44 40
4. Flacăra 28 14 4 10 51-35 32
5. Sp. Stud. 28 13 2 13 45-49 28
s. FCM Bv. 28 11 5 12 41-44 27

FC Inter 28 12 3 13 35-43 27
8. F.C. Olt 28 Î0 î 11 30-42 27
9. F.C. Argeș 28 11 3 H 34-43 25

10. Univ. Cv. 28 10 5 13 41-50 25
11. Fc Bihor 28 9 6 13 30-36 24
12. FC Farul 28 11 2 15 28-42 24
J \ Cor vinul C8 11 2 15 36-56 24
H. „U« Cj-Nap 28 8 7 13 36-49 23
15. Otelul 28 9 5 14 31-51 23
16. SC Bacău 28 16 2 16 42-49 22
17. Rapid 28 10 2 16 32-49 22
18. ASA 28 2 2 24 16-83 6

Zamfir atacant, a mai deschis 
jocul și... Steaua a început să 
joace spectaculos și eficace, 
cu Hagi în prim. plan. Și au 
venit și golurile: 3—0 in min. 
57 — combinații spectaculoase 
Dumitrescu-LACATUȘ și ulti
mul » înscris sub transversa
lă: 4—0 in min. 66; din plin 
fuleu, HAGI a șutat fulgeră
tor. de Ia 18 m. în colțul lung, 
la vinclu: 5—0 in min. 87: Io- 
vitură liberă Hagi, recentrare 
Rotariu și reluare eu capul, in 
gol, NEGRAU; în sfîrșit. 6—0 
in min. 90, cînd Hagi a făcut 
una din cursele lui pe stingă, 
i-a centrat, „pe tavă" lui RO
TARIU, care a trimis in poar
tă. Am mai notat bara lui Lă
cătuș (min. 70) și marile ra
tări ale lui Tirchineci (min. 
85) și D. Zamfir (min. 86, ple
cat din ofsaid ! 1) cane n-au 
putut sâ-1 învingă pe Lung, 
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• MECIUL Victoria — Steaua, 
din cadrul etapei a 29-a (pro
gramată sîmbătă 3 iunie), se va 
disputa pe stadionul Dinamo, de 
la ora 18. Biletele de intrare

sc pun în vînzare începînd de 
azi, de la ora 14, la casele de 
bilete de la stadionul Dinamo. 
Pentru acest joc sînt valabile 
numai legitimațiile-abonament de 
culoare roșie și verde.

| ZONELE CAMPIONATULUI DE JUNIORI I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I

Astăzi, meciurile decisive pentru grupele semifinale
Marti s-au disputat primele 

meciuri din cadrul grupelor zo
nale ale Campionatului Renubli- 
can al juniorilor I, încheiate cu 
următoarele rezultate :• C1MPULUNG MOLDOVE
NESC : Steaua — F. C. Argeș 
3—0 (1—0), prin golurile marca
te de Enache 2 (primul din 
penalty, al doilea direct din cor
ner) și Șerban ; Oțelul Galați — 
Viitorul Vaslui 6—5 (1—1, 1—1), 
după executarea loviturilor de 
la 11 m, golurile din timpul re
gulamentar de joc fiind înscrise 
de Dineu, respectiv Oprea.
• VASLUI : C.S.ș. Constanța — 

Petrolul Ploiești 2—1 (1—0). Au 
marcat : Matei, Moisescu, res
pectiv Sirbu ; C.S.ș. P. Neamț — 
Viitorul Pitești 2—1 (1—0). Au în
scris : Axinia, Morțiu, respectiv 
Zamfir.
• BRAILA : Sportul Studen

țesc București — F. C. Farul 
Constanța 1—0 (0—0), autorul go
lului fiind Șumudică : Dinamo 
București — C. S. Botoșani 4—1 
(2—1), prin golurile marcate de 
Tirțau, Georgescu, Năstase, Man
ta, respectiv Șoptelea.
• CARACAL : F. C. Inter Sibiu 

— C.S.Ș. Tg. Jiu 3—1 <2—0). AU 
marcat : Cosmănoiu, Argentoiu, 
Serfozo. respectiv Mateianu : ,.U“ 
Cluj-Napoca — Viitorul Timișoa

ra 3—0, pentru că antrenorul ti
mișorean I. Botescu a folosit doi 
jucători (Săvolu și Artimon) le
gitimați la „Poli" Timișoara. Pe 
teren cîștigase Viitorul Timișoa
ra 4—3 (2—2, 2—2) după lovitu
rile de la 11 m !?
• LUGOJ : Universitatea Cra

iova — Gloria Bistrița 7—2 (4—1), 
golurile fiind marcate de Gane 
2, Florescu, Bone, Cristescu, 
Sburlea șl Mitriță, respectiv 
Boca 2 ; C.S.Ș. Brașovia — Glo
ria Reșița 3—1 (0—0), prin golu
rile înscrise de Bucur, Gram, 
Chirie, respectiv Brage.
• ZALAU : C.S.Ș. Timișoara — 

Viitorul Craiova 2—1 (1—0). Au 
marcat : Tăut, Coliț, respectiv 
Florean ; Electromureș Tg. Mu
reș — Viitorul Oradea 6—5 (0—0, 
o—0), după loviturile de la 11 m.

Astăzi sînt programate parti
dele decisive pentru stabilirea 
ciștigătoarelor celor șase zone, 
echipele care vor promova in e- 
tapa următoare, a grupelor se
mifinale. Față în față se vor- 
afla învingătoarele din prima zi: 
Steaua — Oțelul Galati, C.S.Ș. 
Constanța — C.S.Ș. P. Neamț. 
Sportul Studențesc — Dinamo, 
_U« Cluj-Napoca — F. C. In
ter Sibiu. Universitatea Craio
va — C.S.Ș. Brașovia și C.S.Ș. 
Timișoara — Electromureș Tg. 
Mureș.

IA" LA CAIAC-CANOE,
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idă <O- 

(C.S.U. 
Bcclieru 
. Lumi-

2. Flo- 
; (toate 
i, 3. C.

Ioniță, D, MiUtelu (Dinamo) ; 
K1 (j II) — 1. D. Radu (Dina
mo), 2. C. Rache (C.S.U.G.), 3. 
L. Simion (Dinamo) ; juniori I : 
C 1 — 500 m : 1. Alexandru Tro- 
naru (Locomotiva), 2. Dănuț Te- 
rente (Triumf), 3. Walter Hu
bert (Olimpia) ; K 2 — 1. C. 
lacob, M. Cristea (Olimpia), 2. 
D. Constache, G. Vasile (Dina
mo), 3. M. Voicu, S. Dumitriu 
(Triumf) ; C 2 — 1. B. Dumitru,
B. Tănase (Locomotiva). 2. C. 
Lică, S. Baltcș (Olimpia), 3. M. 
Costache, C. Bunicelu (CSȘ 
Steaua) ; K1 — 1. c. Vîrtosu, 
2. Gh. Găină. 3. T. Druțan (toți 
de la Aeronautica) ; juniori II : 
Ki - 1. S. Nlță, D. Săuiescu 
(Locomotiva), 2. M. Balmoș, C. 
Tudoran (Olimpia), 3. G. Tomo- 
șoiu, C. Radu (Dinamo) ; C 2 — 
1. M. Ciueuleseu, V. țterbănescu 
(Dinamo), 2. G. Florea, E. Mă- 
trăearu (CSȘ Steaua) ; C1 — 1.
C. Voiculescu (Triumf), 2. A. 
Tudose (Olimpia) ; K1 — 1. L. 
Marinache (CSȘ 2) 2. E. Scurtu 
(Locomotiva) ; C 4 — 1. Olimpia 
(Tudose. Ion Suică. Alexand-es- 
cul : K 4 — 1. Triumf /Tvan. Diti 
Borz. Voicu) : K1 (tineret) — 
1. M. Burcică (Olimpia). 3. C.

.Prodan (CSS Steaua). 3. M. Du- 
mltrașcu (Aeronautica).

T. VASILE

Nistor vatdcnn (riacara loreni)
■■ .. . . ___________________L.IXJ—L—

„DORIM SĂ JUCĂM ÎN CUPA U.E.F.A.1*
Component al e- 

chipei Flacăra Mo- 
reni. Nistor Văidean 
rămîne unul dintre 
jucătorii de bază ai 
formației pregătite 
de Ion Nunweiller. 
Nu de mult, el viza 
și mai mult. Dar...

„tn plină formă 
sportivă, transferat 
fiind la F.C.M. Bra
șov, in vara anului 
1982, de la Ni- 
tramonia Făgăraș, 
unde am învățat 
tainele fotbalului, 
avindu-1 ca antre
nor pe Mihai Nițu, 
un accident stupid 
— am călcat la un 
antrenament pe O 
sticlă spartă — m-a 
ținut departe de 
gazon mai bine de 
6 luni. Am revenit 
treptat, mi-am re
luat locul io „ll"-Ie 
brașovean, unde am 
jucat pină in 1985, 
cînd am venit la 
Dinamo București**.

— Și la Dinamo?
— Am jucat doi 

ani. după care ia- 
tă-mă la Flacăra 
Moreni. echipă la 
care am cunoscut 
multe satisfacții. 
Cea mai mane, în 
actuala ediție de 
campionat, rfnd, ia
tă, n« aflăm pe lo
cul patru Și dorim 
să iucăm în Cupa

U.E.F.A. Sînt feri
cit că la această 
frumoasă oerfor 
manță. dacă se va 
realiza pină la ur. 
mă mi-am adus și 
eu contribuția. în
scriind pină acum. 
II goluri, dar oînă 
la sfîrșît vreau sâ 
mai adaug și altele.

— Ai si ratat, to
tuși, multe situații 
favorabile.

— Numai și nu
mai din cauza lip
sei de concentrare 
la finalizare. As pu
tea spune că de vi
nă e o anume su
perficialitate: ade
vărul e că iubesc 
pix» mult mingea: 
o fentă sau un dri
bling în plus, pen
tru plăcerea spec
tatorilor. sînt. însă, 
suficiente oentru 
Ca fundașii adverși 
să înlăture perico
lul din fata porți
lor. întotdeauna am 
considerat fotbalul 
o artă și de aceea, 
uneori, am pus re
zultatul pe planul 
al doilea. Poate nu 
este bine cum gîn- 
desc, dar...

— Care sînt mo
delele?

— De la noi. Bă
lăci. și acum Lăcă
tuș. doi jucători de 
excepție. pe care aș

vrea să-i copiez. 
Iar dintre marile 
vedete europene ce 
Platini și Gullit, 
doi virtuozi ai balo
nului- care parcă 
hipnotizează min
gea.

— Ce speranțe ai 
cu eebipa ta, Flacă
ra Moreni?

— Dacă vom juca 
în Cupa U.E.F.A. să 
părăsim competiția 
cit mai tîrziu. Dar, 
ca să devenim o e- 
chipâ cu adevărat 
competitivă, ne mai 
trebuie doi-trei ju
cători valoroși și- 
să pornim la treabă 
cu ambiția și hotă- 
rîrea obținerii per
formanței.

— Cum vezi șan
sele de calificare a 
echipei naționale la 
Mundialul italian?

— Avem, cred, 
cea mai bună echi
pă din grupă și nu 
văd cum am putea 
scăpa calificarea. 
Cu condiția ca la 
toamnă, în cele 
două meciuri deci
sive cu Danemarca, 
toți cei chemați să 
îmbrace tricoul na
țional. să apere cu 
ardoare . culorile' 
patriei.
Gheorghe NERTEA

DIVIZIA B
A LA

ANI Al SAl. căpitanul 
de echipă a] diviziona
rei B din Botoșani, 
State. dă dovadă, ne 
lînxă clarviziunea ne
cesară unui conducă
tor de joc. de o viva
citate de invidiat si — 
lucru foarte important 
— de o disciplină e- 
xem piară pentru co
echipierii săi. a De 
cealaltă parte. Petro
lul a prezentat doi 
jucători ce s-au evi
dențiat în mod deose
bit. Este vorba de por
tarul Jipa (excelente 
ieșiri la centrări si bu
ne reflexe) si Catinca 
(tehnică, viteză de re
acție. sut. însă. din 
păcate, si nedorite va-

lente de .comentator" 
la deciziile arbitrului). 
• Angajament deplin 
al botoșănenllor expli
cabil în situația unei 
echipe care luptă pen
tru... supraviețuire, lu
cru pentru care meri
tă laude. Păcat însă de 
unele... excese de zel 
în prima repriză, fată 
de care arbitrul C. 
Corocan a manifestat 
indulgentă, fapt ce a 
creat o stare de tensiu
ne în teren si pe 
..bănci". A fost nece
sară intervenția obser
vatorului federal, 
meo stincan. astfel 
al doilea 
dispute într-o 
ră de deplină 
vitate. (P. Z.)

Ro
ca 

..act" să se 
atmosfe- 

sportl-

• SURPRINZĂTOR DE BUNA și 
replica echipei Dacia Pitești în partida de la 
Tg. Mureș, cu Electromureș. S-a apărat supranu- 
meric fără să facă însă antijoc. deoarece, cu 
ieșiri rapide pe contraatac, a marcat și două 
goluri foarte frumoase. • Cel mai bun jucător 
al piteștenilor a fost Togan, autorul unui gol. 
coautor al celui de al doilea. • Cel mai slab 
jucător al lui Electromureș a fost Fanici, greoi 
Si neinspirat în fata porții adverse. • Adevăra
ta valoare a echipei gazdă s-a văzut în ultimul 
sfert de oră al meciului cind a atacat dezlăn
țuit. a egalat în două minute $1 putea chiar să 
cîștlge. • Considerăm că arbitru T. Chelu — 
care a condus foarte bine partida — a greșit, 
totuși, cînd i-a arătat cartonașul galben lui To
gan pentru tragere de timp. Jucătorul pltestean 
fusese lovit in plex de minge șl însuși conducă
torul meciului permisese medicului să intre pe 
teren pentru a-1 da ajutorul necesar. • Exce
lente sînt condițiile create echipei de conduce
rea întreprinderii mureșene și e foarte normal

eficientă

'y

partida cu Dacia. (L.D.)
ca. la rîndul ci. echipa să răspundă pe măsu
ră. mal ales prin jocuri de calitate. In Orice 
caz, nu cum a jucat în ' '

a A. s. drobeta 
TH. SEVERIN a renun
țat la serviciile jucăto
rilor Ghiță, Balaur II, 
si Păuna, care. în ur
mă cu aproximativ o 
săDtămînă. au nărăsit 
echiDa. O măsură dis
ciplinară drastică, insă 
necesară Dentru menți
nerea disciplinei în a- 
cest final fierbinte nen-. 
tru formația severinea
na. a Metalurgistul 
Slatina mal ales du- 
Dă pauză, a dus accen

tul oe defensivă iar 
una dintre putinele 
incursiuni in careul ad
vers s-a soldat cu des
chiderea scorului. A 
fost unicul sut ne poar- 
tă în 45 de minute al 
oasDetilor 1 a Domina
rea netă a localnicilor 
este edificatoare dac3 
anelăm la cîteva cifre. 
Suturi : 13—5 (ne poar
tă : 6—3). cornere :
10—2. Dar. ratările si-au 
spus cuvîntul. scorul 
rămînînd egal (P.V.)

• IN JUR DE 2 000 de spectatori au asistat - 
la partida de la Orăștie. Dacia Mecanică — „Po
li" Timișoara. încheiată cu un scor puțin obiș
nuit : 5—6. Surprinzător, foarte multi dintre ei 
țineau cu echipa oaspete, se și supărau cînd 
arbitrul dădea decizii (corecte) împotriva timi
șorenilor. Erau, probabil cel care țin cu fosta 
divizionară B Dacia, din același oraș. • Cel 
mal bun jucător de la gazde a fost micuțul 
Goran. El nu e altul decît jucătorul care a e- 
voluat cu doi ani In urmă In echipa de spe
ranțe a Stelei, in rîndurlle căreia a și jucat un 
meci. • Scorul pe o tabelă nu prea arătoasă, 
era înregistrat electronic. Numele echipelor n-u 
era însă scris nicăieri ! • Nume cunoscute la 
acest med de la Orăștie : arbitrii Ad. Porum
boiu și V. Curt, care au condus după-amiază 
meciul de la Hunedoara, fostul arbitru interna
tional Vasile Dumitrescu, acesta în calitate de 
observator federal. PoFumboiu și Curt au că
lătorit toată noaptea cu trenul, dar au vrut sa 
vadă acest meci. Numai că meciul... (AL.c,)a

CIWfHIINIflL OUGÂNIZAJIIIOR SPORTIVE
(Urmare din pao »

Ungureanu, Valeriu Simion, 
Carmen Simion, Mirela Aca- 
trincăi, Gabriela Cărăușu, 
Mihacla Jitaru etc.), dar și 
alții la fel de bine donați (Ce
zar Alexandrcscu, Dorian Scs- 
tac, Alin Fopovici, Daniel Re* 
bei, Claudiu Vacariu. Valeriu 
Potorac ș.a.).

Din păcate, afirmația de 
mai sus nu este valabilă pen
tru toate secțiile, pentru că, 
tn timp ce unii dintre antre
nori muncesc cu pasiune, 
cu dăruire, alții — Eugen 
Negară. Doru Andrieș, Tudor 
Iile. Gioconda Pînzaru, Ni- 
coleta Spiridon — nu Un 
pasul cu colegii lor, acțiu
nile de selecție întreprinse 
nematorializîndu-se în de
pistarea unor copii și tineri 
de excepție, ceea ce se re
flectă și în rezultatele slabe 
înregistrate de secțiile ros. 
peetive. De aceea ni s-au pă
rut firești întrebările puse : 
cum își explică acești antre
nori că alți colegi pot promo
va sportivi In loturi, iar ei
nu ? ; cînd vor da (măcar) un 
sportiv în reprezentativele

țării ? Evident se așteaptă și 
răspunsurile cuvenite...

La Clubul Sportiv Muni
cipal Iași se muncește cu pa
siune. „Aceasta nu înseam
nă eă trebuie să fie un motiv 
de automulțumire — ne 
spunea președintele clubu
lui —, dimpotrivă, rezultatele 
realizate ne îndeamnă să ne 
sporim eforturile, să cău
tăm noi direcții de acțiune 
pentru a obține performanțe 
și mai bune**. Un deziderat 
pe care sîntem siguri că re
prezentanții clubului îl vor 
împlini, cu atît mai mult, cu 
Cît se bucură și de sprijinul 
unor colective de oameni ai 
muncii — I.P.L.. D.N.D.P.,
IEILIP TAGCM. I.R.E., 
O.G.A.. Insoeetoratul jude
țean școlar etc — precum și al 
unor oameni pasionat! (Petru 
Nlcula. Nicolae Tăutu, Corne! 
Rusu. Constantin Orbe!, Ioan 
Amlhăesel. Vlad Vasiliu. Dfo- 
nîsie Simionescu ș.a.). cu toții 
alcătuind un activ obștesc care 
îndrăgește sportul, care este 
preocupat ca C.S.M. să ri
dice continuu ștacheta per
formanțelor.

RUGBY
(Urmare din pag. i

pentru ca T. Radu să izbu
tească egalarea pentru grivițeni 
— ).p. in min. 16 și 36. Cei doi 
s-au întrecut și in.„ ratări, ste- 
listul eșuînd, per total, In cinci 
tentative de drop. Ce a fost 
după eseul amintit? Un fina] 
tern. In care Hodorcă s-a bil- 
bîit la un balon Înalt, doi ad
versari l-au încolțit — fază de 
eseu pentru Grivița, irosită co
pilărește. S-a marcat. în 
schimb, în partea cealaltă: T. 
Coman a repus rapid (gazdele 
din Parcul Copilului — aflat 
în „haină11 nouă — au reclamat 
grămadă la 5 m), pasă la Bol- 
dor și cursă pe tot terenul a 
acestuia, eseu transformat de 
Ignat, 16—6. Dar, repetăm, aș
teptam o altfel de prestație, așa 
cum a avut Steaua doar în 
cîteva momente. „O asemenea 
manieră de a aborda un joc 
este inadmisibilă, după cum ar
bitrajul brigăzii conduse de M. 
Vătui a rămas mult dator", a- 
precia antrenoiul federal D. 
Mihalache. Jntr-adevăr...

CONTACTOARE BUZĂU — DI
NAMO 6—15 (3—3). După O re
priză echilibrată. bucureatenii 
au pus stănînlre De ioc avînd în 
FI. Ion un bun realizator — 41.D. 
si un drop. Pentru gazde au 
marcat Popișteanu si Podărescu

— l.B. A condus Gh. Huștlu. 
(D. SOARE, coresp.).

FARUL CONSTANTA — ȘTI
INȚA CEMIN BAIA MARE 
28—13 (11—18). O primă repriză 
extrem de disputată, cu răstur
nări de scor (0—6. 7—6, 7—10. 
11—10) apoi, constănțenii și-au 
Impus treptat jocul ordonat si 
eficace, reușind să cîstige clar, 
prin punctele înscrise de Foca 2. 
Zanfir 3 — eseuri. Trifescu 2 l.p. 
•Mr. Pentru băimăreni : Sugar — 
eseu. Osiac 3 l.p. A arbitrat E. 
Stoica. (C. POPA, coresp.).

UNIVERSITATEA ELTIM TI
MIȘOARA — RULMENTUL BIR- 
LAD 25—15 (6—6). Localnici) au 
Început bine, după care au ce
dat inițiativa. revenind dună 
pauză, cînd acțiunile lor s-au 
succedat sl victoria apare, ast
fel. meritată. Realizatori : La- 
zăr. Voinov. Fiat — eseuri. Do- 
mocoș — 3 l.D. +2 tr.. respectiv 
Stefănică 3 1 p.. Floricică Lp„
Chentea drop. A condus M. Ga- 
landa. <C. CBETU. coresp.).

STlINTA PETROȘANI — T.C. 
IND. CONSTANTA 25—« (6—0).
Studenții s-au impus autoritar, 
mai ales tn repriza secundă. El 
au marcat trei eseuri. prin 
Susinschi. Năstase. Iv&nuș. res
tul punctelor fiind realizate de 
Bezărău. din 3 l.p. Si 3 tr. Ar
bitru : G. Petrescu. (C. CRISTA- 
CHESCU).

POLITEHNICA IAȘI — C.S.M. 
SIBIU 12—9 <3—61. Victorie mun
cită a ieșenilor prin punctele 
lui Chirilă eseu Cazacu I.P.. 
drop tr. Pentru sibienl au în
scris Roșu eseu Amariei 1.0. 
4-tr A condus C. Stanca. (AL 
PtNTEA coresp.).



SUCCESE ALE SPORTIVILOR ROMÂNI
• BOX ------------------------------------------------------------------

ATENA, 31 (prin telefon). 
Marti, seara, pe ringul atenian 
care găzduiește eea de a 
XXVIII-a ediție a campiona
telor continentale de box au 
evoluat patru sportivi români, 
trei dintre ei obținînd victorii 
categorice.

La categoria semimuscă. Pe- 
trică Paraschiv l-a întrecut 
rapid, prin abandon chiar în 
prunul rund, pe Sosa Tadila 
(Spania). „Muscă" Nicolae A- 
liuță a trecut ușor de Andrew 
Docherdy (Scoția), pe care l-a 
învins la puncte cu o decizie 
de 5—0. Același verdict s-a dat 
în întîlnirea susținută de ..co
coșul" Adrian Mârcut eu Keith 
Howlett (Anglia). La categoria 
ușoară, Giani Gogol a fost în
trecut Ia puncte (4—1) de Igor 
Rusnikov (U.R.S.S.).

în galele care au loc azi 
(n.r. miercuri), seara tirziu,

• BASCHET ------------------------------------------------------------
Reprezentativa masculină do 

baschet a României a avut o 
comportare bună la turneul in
ternational desfășurat in locali
tatea Brenau, din R. D. Germa
nă. obținînd victoria în cele trei 
meciuri susținute și cîștiglnd lo
cul L Clasament final : 1. Româ
nia 6 p (80—69 cu R. D. Ger
mană. 73—72 cu Sel. Riga, 100—91 
cu Cehoslovacia B), 2. R. D.
Germană 5 p, 3. Cehoslovacia B 
4 p, 4. Sel. Riga 3 p.

• CAIAC-CANOE ---------------------------------------------------
Caiariștli noștri au dominat 

întrecerile regatei interna
ționale Amsterdam, cucerind 15 
victorii în cele 16 probe la 
care au participat. La aceas
tă importantă competiție, 
sportivii români au evoluat 
alături de echipaje din An
glia. Belgia, Bulgaria, Olanda, 
Polonia șl R. F. Germania. 
Iată cursele și caiaciștii noș
tri care au urcat pe prima 
treaptă a podiumului de pre
miere : Sanda Niculae Kl— 
500 și 5000 m). Liliana Vlăs- 
ceanu (Kl — 1 000 m). Marina 
Bituleanu, Luminița Herțea 
(K2 — 500, 1 000 m și 5 000 m), 
Bituleanu, Herțea, Nic«lae, 
Vlăsceanu (K4—500 m). La bă
ieți : Ionel Lețcae (Kl — 500

începind de vineri, in Bazinul Dinamo

A IX-a EDIȚIE A „CUPEI CARPAȚI" LA P010
Turneul internațional de 

polo al României rezervat ju
niorilor, dotat cu „Cupa Car- 
păți", a ajuna la cea de a 
IX-a ediție. Tradiționala com
petiție, organizată anual do 
federația română de ’ spe
cialitate, a fost mereu o ram- 
pă de lansare spre perfor. 
mantă ă unor tineri talentati 
din diferitele țări participante. 
Acesta eshe motivul pentru 
care și actuala ediție (ca șl 
precedentele) este onorată 
de prezența unor echipe care 
au luat mereu parte la tur
neul de la București, cum sînt 
cele ale Bulgariei. Cehoslo- 

EXISTĂ MULȚI TINERI TALENTAȚI
(Urmare din pag. I)

rii noștri reprezentanți care 
au făcut față cu succes 
concursului de la Tg. Jiu, dar 
datorită prevederilor regu. 
lamcntuiuj F.I.L.A., ceilalți 
n-au putut figura în clasa
mentele finale ale catego
riilor. D« pildă, așa cum s-a 
desfășurat concursul, la ca. 
teșoria 74 kg. disputa pentru 
primele trei locuri s-a con
sumat între trei luptători ro. 
mâni. dintre care numai 
Teodor Vlad (locui 1) a apă
rut în clasament. Remarcați 
au fost, însă. încă doi sportivi 
români : Ovidiu Mioe și Lau- 
rențiu Dumitrescu. Situații 
asemănătoare au fost șl la 
•lte categorii. La 88 kg, 
Cornel Trucmel (C.S.Ș. Man
galia) i-a învins pe toți 

după închiderea ediției ziaru
lui nostru, luptă pentru califi
care în semifinale toți cei 
cinci boxeri români rămași în 
competiție: Parascniv — Hris- 
tov (Bulgaria). Aliată — Arba. 
ciakov (U.R.S.S.), Mărcuț — 
Todorov (Bulgaria), Dumitres
cu — Koskinen (Finlanda) 61 
Obreja — Brown (Anglia).

Alte rezultate : cat. semimus
că : Marinov (Bulgaria) b.p.
Weir (Scoția) : cat. muscă : Cio- 
lakov (Bulgaria) b.p. Jensen (Da
nemarca) ; Garcia (Spania) b.p. 
Warteile (Franța) ; Guler (Tur
cia) b.p. Melis (Italia) : eat.
cocoș : Berg (RD.Germană) b.p. 
Nasb (Irlanda) ; Ciba (Polon’a) 
b.p. Vasalos (Grecia) ; Oliveira 
(Franța) b.p. Vlerela (Finlanda); 
Todorov (Bulgaria) b.p. Wilson 
Docherdy (Scoția) : cat. ușoară S 
loanidls (Grecia) b.p. Markle- 
nemi (Suedia) ; Otto (R.D. Ger

mană) b.p. Thomassen (Norvegia).
Tel cm ac SIRIOPOL

S. Ardelean a primit premiul 
oferit jucătorului cu cel mai 
bun procentaj la aruncările li
bere, el Înscriind de 7 ori din 
tot atîtea Încercări. M. Sinevicl 
a realizat 90% (9 din 10). Coș- 
geterii echipei au fost : Fl. Er- 
murache 51 p, S. Ardelean 48 p, 
M. Cristescu 37 p, V. Constantin 
34 p. Au mal jucat : C. Popa, 
P. Brănișteanu, V. David, B. 
Roșnavschl și Cr. Bota. Antre
nori : Gh. Novac șl L. Călin.

și 1000 m), Angelin Velea, Io. 
nel Constantin (K2—500, 1000 
și 10 000 m), Angelin Vele», 
Ionel Constantin, Ionel Leț
cae, Boris Petro (K4—500, 
1000 și 10 000 m).

• CANOTAJ ----------------
La Trebon (Cehoslovacia) s-a 

disputat un mare concurs de 
canotaj rezervat juniorilor, la 
Întreceri participînd peste 300 
de tineri sportivi și sportive din 
13 țări. Concursul a avut o im
portanță aparte, fiind unul din
tre cele mal edificatoare teste 
înaintea „mondialelor" de ju
niori, care vor avea loc la Sze
ged, la începutul lunii august. 
Cu atît mai îmbucurătoare apa
re, deci, comportarea reprezen
tantelor șî reprezentanților noș

variei și Poloniei. Alături de 
aceste formații, în rîndul 
caspertelor se var mai număra 
echipele R. D. German» și 
Turciei.

Competiția va fi găzduită 
de Bazinul Dinamo din Ca
pitală, programul întreceri
lor desfășurîndu-se pe dil- 
rata a trei zile: vineri, sîm- 
bătă și duminică. Prima reu. 
niune va începe vineri dimi
neața. de la ora 9. Sperăm ca 
și de data aceasta, N. Andra- 
șonj, V. Goian, R. Fieresteanu. 
și ceilalți component! al echi
pei noastre să se comporte la 
înălțimea așteptărilor.

participants străini, fiind 
întrecut numai de ciștigă- 
torul concursului (Marian 
Toma). Un loc fruntaș (2) în 
rînduj concurenților de la 
categoria 54 kg a ocupat și 
Șerban Munjiev. bine au 
luptat și Eugen Stanciu (68 
kg), Vasilică Goian (63 kg) 
etc.

Din discuția purtată cu 
antrenorul federal I. Crîsnic 
am desprins concluzia că 
tehnicienii lotului sînt sa. 
flsfăcuți de comportarea ele
vilor lor și că în timpul care 
a mai rămas plnă la startul în 
competiția continentală vor 
perfecționa pregătirea tine
rilor sportivi. în plus, In
terlocutorul nostru ne-a a- 
mintiit că, tn vederea pârtiei, 
pârii Ia Campionatele Europe
ne, lotul va mal fl completat 

tri, învingători în 5 probe și 
clasați cite o dată pe locurile 
II și III.

In prima zi de întreceri. Vio
rica Lepădatu și Constanța Pi
potă au cîștigat Droba de 2 vîsle. Dan Cristian, Iulică Ruican și 
Gheorghe Dinișel pe cea de 2+1, 
Iar Nelu Dima, George Bulie, 
Emil Alexandru și Mihal Făcă- 
lanu pe cea de 4 rame fără 
cîrmacl.

In ziua a doua a regatei echi
pajele noastre masculine au cîș
tigat probele de 2+1 și 4+1.

în clasamentul general al con
cursului. pe primul loc s-a si
tuat echipa R. D. Germane, ur
mată de România, R. F. Germa
nia, Bulgaria, U.R.S.S., Ungaria, 
Cehoslovacia etc.

• TIR CU ARCUL ---------
SOFIA, 31 (Agerpres). Pro

ba feminină din cadrul con
cursului internațional de tir 
cu arcul de la Sofia s-a în
cheiat cu o frumoasă victorie 
» sportivei române Diana Ni- 
colaescu, care a totalizat 324 
puncte, fiind urmată în cla
samentul final de Sonia 
Gromova (U.R.S.S.) — 322 p,
Irina Leonova (U.R.S.S.) —
319 p, Kim Zen Khua (R.P.D. 
Coreeană) — 316 p, Natalia 
Bolotova (U.R.S.S.) — 312 p, 
Angelika Berg (R.D.G.) — 305 
P etc.

în concursul masculin, pe 
primul loc s-a clasat Jaroslav 
Gusak (U.R.S.S.) — 327 p, ur- 
mat de M. Daslicinerov 
(U.R.S.S.) — 323 p, și Pavel 
Jurak (Cehoslovacia) — 314 p.

„RALIUL DUNĂRII"

LA AUTOMOBILISM
Săptămîna viitoare, între 8 

și 11 iunie, județul Maramureș 
va găzdui o nouă competiție 
internațională de mare interes. 
Este vorba de „Raliul Dunării" 
la automobilism, întrecere la 
care și-au anunțat participarea 
sportivi din Bulgaria, R. D. 
Germană, Polonia, U.R.S.S. și, 
bineînțeles. România.

PE SCURT • PE
ALPINISM • Virful Kancen- 

junga (8 584 m) din munții Hi
malaia a fost ecaladat pe ver
santul nordic de o expediție de 
alpinlștt americani, condusă de 
Gregory Wilson, se anunță din 
Katmandu.

ATLETISM • Proba feminină 
de săritură In Înălțime din ca
drul concursului de la MUnchen 
a revenit recordmanei mondiale 
Stefka Kostadinova (Bulgaria), 
cu 1,97 m, urmată de Hanne 
Haugland (Norvegia), Biliăna 
Petrovicl (Iugoslavia) — 1,94 m 
șl Tamara Bîkova (U.R.S.S.) — 
1,91 m. • Proba de 58 km din 
cadrul „Cupei Mondiale" la marș, 
competiție desfășurată la Barce
lona, a revenit atletului austra
lian Simon Barker, cu timpul de 3h 43:13.

AUTOMOBILISM « Fos
tul campion mondial de for
mula I,- pilotul brazilian Emer
son Fittipaldi, a terminat învin
gător în actuala ediție a cursei 
internaționale automobilistice de 

cu cîțiva tineri sportivi care, 
din diferite motive, n-au 
putuț participa la concursul 
de la Tg. Jiu, cum sînt. ds 
pildă, Constantin Cordunea- 
nu (54 kg) și Florin Mălines- 
cu (115 kg).

O subliniere a tehnicianului 
respectiv : în momentul de 
față lotul național de juniori 
dispune de cîteva elemente 
foarte talentate, care pot 
face față cu succes între
cerilor continentale la 7—8 
categorii. Dintre candidații 
enumerați de antrenorul fe
deral îi amintim pe Constan
tin Corduneanu și Aurei Ciu- 
fulescu (54 kg), Bogdan Ciu- 
fuleseu și Cosmin Mioc (58 kg). 
Vasilică. Goian (63 kg). 
Laurențiu Ciucă și Eugen 
Stanciu (68 kg), Teodor Vlad 
(74 kg). Sorin Moisache (81 
kg), Marian Toma și Corne! 
Trucmel (88 kg). Fiorin Mâli- 
nescu (115 kg).

Notații după (onlcrinfa hba

BASCHETUL, ÎN CONTINUU AVÎNT 

PE PLAN EUROPEAN
• Timișoara va găzdui, în luna august, Campionatul 
European de cadete • 1990, anul calificărilor pentru 
competițiile oficiale continentale • Una din ștafetele 

„Centenarului baschetului" va trece prin România
Cu puțină vreme în urmă s-au 

desfășurat, la Helsinki, lucrările 
Conferinței permanente a Fede
rației Internaționale de Baschet 
(F.I.B.A.), la care au participat 
110 delegați al federațiilor națio
nale din 3» de țări, printre ele 
aflîndu-se și cea a României. Cu 
acest prilej au fost dezbătute 
probleme importante privind dez
voltarea sportului cu mingea Ia 
coș, precum și activitatea com- 
peUțională din anii 1989 $1 1990. 
In rindurile de față ne vom 
referi cu precădere la intrece- 
cerile la care vor lua parte se
lecționatele țârii noastre. In pri
mul rind la Campionatul Euro
pean de junioare II (cadete), a 
cărui gazdă va fi, intre 5—12 
august, sala Olimpia din Timi
șoara.

Revenind la C.E. de cadete, 
menționăm că in capitala Finlan
dei s-a procedat la tragerea la 
sorți a seriilor preliminare, care 
au următoarea alcătuire — seria 
A : U.R.S.S., Iugoslavia, Franța, 
Spania, Polonia, Grecia; seria B: 
Cehoslovacia, România, Italia, 
Ungaria, R. F. Germania, Olan
da. Se va juca sistem turneu, 
apoi se vor desfășura semifina
lele (după sistemul „in cruciș") 
șl finalele.

Alte competiții cu participarea 
echipelor române : Campionatul 
European de seniori, ediția 1991. 
S-au calificat reprezentativelo 
Suediei, Angliei, Cehoslovaciei, 
României. R. F. Germania, Polo
niei, Belgiei șl Israelului. Aces
tea, împreună cu finalistele C.E. 
din acest an (Grecia, U.R.S.S., 
Iugoslavia, Italia, Bulgaria. Spa
nia, Franța șl Olanda ; turneul 
final va avea loc la Zagreb, în
tre 20—25 iunie), vor alcătui 4 
serii semifinale, în cadrul că
rora se va juca sistem turneu, 
tur-retur. Primele două partide 
se vor disputa în luna noiem
brie a acestui an. Campionatul 
European de junioare, ediția 
1990. In vederea turneului final 
de anul viitor au fost alcătuite 
5 grupe de calificare ; munici
piul Tîrgu Mureș va fi gazda 
întrecerilor unei serii (13—15 a- 
prilie 1990). cu participarea echi
pelor României. Poloniei și Is
raelului (se califică primele două 
clasate). Campionatul European 
de juniori, ediția 1990. Au fost 
formate 5 grupe de calificare ; 
selecționata țării noastre face 
parte din grupa de Ia Iraklion. 
alături de reprezentativele Gre
ciei, Bulgariei, Elveției și Israe
lului (întrecerile vor avea Ioc 
în luna aprilie 1990 : se califică 
primele două clasate). Campio

SCURT • PE SCURT
500 mile de la Indianapolis, rca- 
lizînd, la volanul unei mașini 
„Fenske Chevrolet", o medie o- 
rară de 269,668 km. Pe locul se
cund s-a clasat americanul Al 
Unser jr. („Lola Chevrolet").

BADMINTON • „Cupa Mon
dială" pe echipe s-a încheiat la 
Jakarta cu victoria selecționatei 
Indoneziei, care a întrecut In fi
nală cu 3—2 formația Coreii de 
Sud.

CĂLĂRIE • Proba de obsta
cole din cadrul concurulul de la 
Cannes a fost cîștigată de spor
tivul englez John Whitaker („Mil
ton Next"), care l-a întrecut tn 
baraj pe francezul Jean Marc 
Nicolas („Midway").

MOTO • Localitatea belgiană 
Borgloon a găzduit întrecerile 
unui concurs contînd pentru 
Campionatul Mondial de moto- 
cros — clasa 125 cmc. Victoria a 
revenit italianului Trampas Par
ker („Suzuki"), care conduce in 
clasamentul general, cu 170 
puncte.

ȘAH • Turneul de la Rio de 
Janeiro a fost cîștigat de tină- 
rul maestru cubanez Edelquls 
Remon. care a totalizat 9,5 punc
te din 11 posibile.

FOTBAL meHdiciHe
• TRAGEREA la sorți a me

ciurilor din prima etapă a cu
pelor europene — ediția 1989—90, 
va avea loc la 12 iulie. • DIN 
sezonul care va începe la toam
nă, „Cupa Braziliei" se va des
fășura după un nou sistem. 
După încheierea campionatelor, 
în cele 22 de state braziliene, 
primele clasate, precum șl cite 
cîteva formații vor participa la 
întrecere. Invingătoarea din fi
nală va intîlni campioana Bra
ziliei. Ciștigâtoarea acestei „Su- 
percupe" va avea dreptul să 
participe in „Cupa Libertadores"
• ECHIPA feminină a R.P. Chine

ze, aflată in turneu în Iugosla
via. a evoluat în orașul Niș in 
compania selecționatei țării-găz- 
dă. Partida s-a încheiat cu sco
rul de 0—1 (1—0) tn favoarea ju
cătoarelor din R.P. Chineză. • 
tNTR-UN MECI amical disputat 
la Kenitra (Maroc), selecționata 

natul European de senioare, e- 
diția 1991. Anul viitor va avea 
loc Challenge Round-ul compe
tiției, la care are drept de par
ticipare și echipa României.

In legătură și cu alte probleme 
discutate în cadrul lucrărilor 
Conferinței permanente F.I.B.A., 
delegatul F. R. Baschet, G. Chi- 
raleu, ne-a relatat următoarele :

— Pe parcursul Conferinței a 
fost vădită intenția majorității 
federațiilor naționale — încurajată 
de F.I.B.A. — de a se amplifica 
activitatea competlțională, la toa
te nivelurile. Anul acesta, de pil
dă, iu afara turneelor clasice o- 
ficiale, vor avea loc : tabere in
ternaționale pentru mlnibaschet- 
baliștl, turneul „Passarelle" pen
tru copii intre 13—13 ani, turnee 
pentru handicapați, probabil 
„Cupa Promoției" (Întrecere re
zervată selecționatelor țărilor 
mici din Europa). Se preconi
zează organizarea Campionatului 
European pentru echipe de ti
neret. O mare atenție se acordă sărbătoririi — in 1991 — a 
jubileului a 160 de ani de la 
apariția jocului de baschet. Prin
tre alte manifestări, amintesc de 
organizarea unei ștafete, care va 
parcurge S trasee, unul dintre 
ele trecind prin țara noastră. 
Punctul final va fl Stadionul O- 
llmpic din Atena.

— F.I.B.A. a elogiat, la timpul 
respectiv, modul exemplar ia 
care a fost organizat, anul trecut, la Constanța, cursul inter
național de arbitri. Faptul ono
rează federația noastră de bas
chet și pe cei care au spriji
nit-o în organizarea cursului, dar 
totodată creează si obliga
ții de gazdă pentru vii
toarele acțiuni internaționale, 
in primul rind Campiona
tul European de la Timișoara. 
Prin această prismă, ce se pre
conizează 7

— Campionatul European de 
cadete din luna august se află 
in centrul atenției federației, din 
toate punctele de vedere. Ne 
preocupăm de mai multă vre
me, în ultimul timp zi de zi, ca 
la Timișoara tradiționala ospita
litate românească să fie la Înăl
țime, așa cum s-a petrecut șl 
cu alte ocazii. Cit privește echi
pa noastră națională, ne stră
duim ca ea să aibă tot ce ii 
este necesar unei pregătiri opti
me, astfel ca la „europene" să 
se afle în forma sportb’ă maxi
mă șl să realizeze obiectivul 
propus : clasarea pe unul din 
primele locuri ale întrecerii.

Dumitru STANCULESCU

In Roland Garros.
NOAH. ELIMINAT

PARIS, 31 (Agerpres). în pri
mul tur al turneului de tenis 
de la Roland Garros, campionul 
cehoslovac Ivan Lendl l-a în
trecut ou 7—6, 6—3, 6—1 pe vest- 
germanul Patrick Kuhnen, bra
zilianul Luiz Mattar l-a eliminat 
CU 7—0, 6—4. 6—7, 6—4 pe fran
cezul Yannick Noah, iar Boris 
Becker 6—4. 6—2. 6—3 cu Jim 
Pugh (S.U.A.),

C.M. DE HALTERE (juniori)
Campionatele Mondiale de 
haltere pentru juniori s-ati 
încheiat la Fort Lauderdale 
(Florida) cu întrecerile de la 
categoria peste 110 kg, în 
care victoria a revenit spor
tivului bulgar Mitko Mitev cu 
un total de 407,500 kg. Pa 
locurile următoare, s-au si
tuat nigerianul Jada Aduche 
— 395 kg și cubanezul Ernesto 
Guerrero — 375 kg.

Marocului a întrecut cu 1—0 
(1—0) formația Algeriei. Unicul 
gol a fost înscris, în minutul 18, 
de Nadir, • INTR-UN MECI a- 
mical disputat la Glasgow, se
lecționata Scoției a învins cu 
scorul de 2—0 (1—0) formația 
C'hile. Golurile au fost marcate 
de Mclnaliy (min, 4) ti MacLeod 
(min. 52). • LA TEHERAN, in 
meci contînd pentru prelimina
riile C.M. selecționata Iranului 
a întrecut cu scorul de 3—0 (2—0) 
echipa Thailandei. Golurile au 
fost înscrise de Farshad (min. 
33 și min. 63) șl Garoshi (min. 
42). • LA PORT OF SPAIN, tot 
in meci pentru preliminariile 
C.M.. echipele Trlnidad-'m- 
bago șl Costa Rica au terminat 
nedecis, 1—1 (0—1). * LA MOS
COVA. in preaiminariile C.M. : 
U.R.S.S. — Islanda 1—1 (0—0) !! 
Au Înscris Dobrovotakt (min. Gî), 

respectiv Askensen (min. 80).
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