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După „mondialele11 de haltere (juniori) din S.U.A.

UN BILANȚ REMARCABIL: DE ȘASE ORI

S1MBĂTĂ Șl DUMINICĂ, ÎNTRECERI ATLETICE
PE STADIONUL BUCURESTEAN
Sîmbătă și duminică, pe 

stadionul „23 August" din 
Capitală, se vor desfășura în
trecerile Concursului Repu
blican „Cupa României" (e- 
tapa I) și ale Campionatului 
Republican al liceelor și 
școlilor profesionale, la atle
tism.

Concursul Republican „Cupa 
României" are programate 
trei etape : „Cupa Primăverii" 
(3—4 iunie, București), „Cupa 
Federației" (8—9 iunie, Pi
tești) și „Cupa Eliberării" (29— 
30 iulie. București, Pitești, Tg. 
Mureș), prin totalizarea punc
telor obținute in fiecare etapă

„23 AUGUST"
de către cluburile și asociații, 
le sportive fiind desem
nată echipa cîștigătoare a com
petiției. La Campionatul Re
publican ai liceelor și școlilor 
profesionale, pe lingă titlu
rile de campion decernate, 
federația va acorda două cupe 
(una la băieți, alta la fete) 
pentru cele mai bune rezultate 
înregistrate.

în ambele zile de concurs se 
vor desfășura cite două reu
niuni, în cea de sîmbătă după 
masă atletismul avînd pro
gramai împărțit cu meciul de 
fotbal Rapid — Dinamo.

PE PODIUMUL DE PREMIERE! Azi dc la ora 9, In Bazinul Dinamo
3 medalii de aur, 3 de argint ® La prima participare, după 

accidentul suferit la J.O., A. Czanka iți adjudecă pentru a treia 
oară titlul mondial ® T. Cihărean vrea să schimbe argintul in aur, 
la „europenele" de juniori din Iugoslavia 9 Lazâr Baroga, secre
tarul federației de specialitate: „Școala românească de haltere ți-a 
probat din nou valoarea".

Joi, 1 iunie, ora 13,45. Aero
portul internațional Olopeni, 
Vocea crainicei anunță ateri
zarea cursei 304, Tarom, New 
York — Vlena — București, 
Printre pasageri, oei doi 
tineri halterofili români, Tra
ian Cihărean și Attila Czan
ka, medaliați la recent încha, 
latele Campionate Mondiale 
pentru juniori, competiție des
fășurată in orașul american 
Fort Lauderdale (Florida). în 
sala de așteptare, flori, zîm- 
bete, emoții și o singură mare 
întrebare : cite medalii au 
cucerit în total cei doi spor
tivi români ? O întrebare fi
rească, întrucît, spre deosebi
re de Jocurile Olimpi-ce de a- 
nul trecut, unde halterofililor 
li s-a acordat o singură meda
lie, la totalul celor două pro
cedee, la celelalte competiții 
se acordă trei medalii, la total, 
la smuls și la aruncat. Așa-

A. Czanka (stingă) și T. Cihărean, doi sportivi care au adus hal- 
ferelor românești 3 medalii de aur și tot atitea de argint 

Foto: Eduard ENEA

BAIA C.S.Ș. Z Of IA OBOR, DIN NOU
ÎA CIRCUITUL ÎNOTULUI Dt PERTORMANfĂ

Conijjlet modernizate, cele 4 bazine oferă

condiții bune
In sfirșit, după cițiva ani 

de.. peregrinări la alte bazine, 
înotătorii Clubului Sportiv Șco
lar nr. 2 București vor putea 
folosi din nou piscinele bazei 
de la Obor, cea a unității res
pective ! tncheindu-se lucrările 
de modernizare, străvechiul 
„ștrand" Obor va reintra in 
circuitul natațlei de perfor
manță, in primul rînd spre 
beneficiul secției C.S.Ș. 2, care 
va avea la dispoziție cele două 
bazine rezervate performerilor, 
precum și alte două care vor 
fi utilizate in exclusivitate de 
micuții participanți la centrul 
de inițiere. De curind s-au ter
minat probele tehnologice ale 
stației de. clorinare și filtrare 
a apei și s-au încheiat lucrările 
de modernizare a instalației de 
încălzire, făcute in scopul creș
terii randamentului funcțional. 
Cu sprijinul deosebit al între
prinderii de pompe Aversa, 
întreprinderii Electroaparataj și 
Trustului de Montaj Utilaj 
Chimic București, avind in 
mecanicul bazei, Constantin 
Dincă, un harnic și neobosit 
tehnician, implicat direct în 
realizarea lucrărilor, complexul 
de înot de la Obor își va 
deschide porțile chiar milne, 
dimineață, incepind de la ora 9 

dar, A. Czanka, despre care 
agențiile internaționale de 
presă ne-au informat că a 
intrat in posesia titlului de 
campion mondial la categoria 
60 kg., și T. Cihărean, care la 
categoria 52 kg. s-a clasat pe 
locul secund, dețineau, în mod 
oert, două medalii, la total, 
una de aur și una de argint. 
Dar în spatele aoestor două 
medalii nu se putea să nu se 
afle și altele. Ei bine, iată 
bilanțul celor doi halterofili : 
6 medalii, din care 3 de aur 
și 3 de argint. Mai în amă
nunt, A. Czanka a cucerit 2 
medalii de aur, la total și la 
aruncat, și una de argint, la 
smuls, iar T. Cihărean își ad
judecă o medalie de aur, la 
smuls, și 2 de argint, la arun
cat și la total. „O performan
tă pe care comentatorii și 
specialiștii — ni se destăinuie 
Mihai Constantinescu, an-

de activitate
cind, in cinstea „Zilei Interna
ționale a Copilului", va avea 
loc o mare serbare, care va 
cuprinde : concursul „Micul ino- 
tătoi“, demonstrații făcute de 
înotători de performanți (prin
tre care Claudia Stănescu, An
dreea Trufașu), ștafete și renu
mitele jocuri distractive pe 
apă. In aceeași zi, in sala din 
incinta bazei va avea loc con
cursul „Mica gimnastă", prilej 
cu care cei mai buni compo
nența ai secției de nivel olim
pic. a C.C.S. 2 (Luminița Dum
bravă, Elena Crișmaru, Lenuța 
Rus, Laura Nicolescu) vor face 
demonstrații de măiestrie.

Activitatea propriu-zisă va 
începe luni 5 iunie, cind cele 
6 cadre de specialitate ale ca
tedrei de înot (Gh. Mutu, șe
ful colectivului, Maria Baciu, 
Mihai Costiniu, Tiberiu Mun- 
teanu, Liliana Teclici și Vale
ria Socaciu) vor conduce an
trenamentele performerilor sec
ției și se vor afla la dispozi
ția participanților la centrul de 
inițiere.

Referitor la redarea în cir
cuit <t bazinelor, prof. Nicolae

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare In pag. 2-3) 

trenorui lotului național — 
o consideră ea fiind deosebit 
de valoroasă. în ceea ee 
ne privește ne putem declara 
parțial satisfăcuți. Pentru că 
Cihărean este supărat că s-a 
clasat al doilea, după bulgarul 
Ivan Ivanov, care l-a depășit 
la total cu doar 2,5 kg. Dar 
iată, ca să aveți tabloul com
plet al rezultatelor noastre, 
reușitele celor doi sportivi.

Victor NIȚA

(Continuare în pag. a 4-a)

La încheierea celei de a 31-a ediții a Diviziei A (I)

PAȘI IMPORTANȚI ÎN REVIGORAREA HANDBALULUI MASCULIN
Recent s-a încheiat edi

ția cu nr. 31 a Campionatului 
Național, Divizia A, la hand
bal masculin, întrecere în 
urma căreia formația bucu- 
reșteană Steaua și-a înscris 
pentru a 22-a oară numele pe 
lista câștigătoarelor titlului 
de campioană. Performanța 
realizată de handbaliștii pre
gătiți de antrenorii Radu Voi- 
na și .Ștefan Birtalan este cu 
atit mai meritorie, cu cit a 
fost realizată intr-un mo
ment în care acest atît de în
drăgit sport a marcat o fru
moasă ascensiune pe plan 
internațional, reviriment do
rit și așteptat. Ne referim în 
special la revenirea echipei 
naționale în rîndui formațiilor 
de elită ale handbalului mon
dial, la performanțele notabile 
obținute de reprezentantele 
noastre în competițiile conti
nentale — Steaua, în finala 
„Cupei Campionilor Euro
peni", Dinamo București, în 
semifinala „Cupei Cupelor" 
și Politehnica Timișoara, în 
sferturile de finală ale 
„Cupei Federației Interna
ționale de Handbal". Ieșirea 
din primul tur a deținătoarei 
trofeului conitinentai „Cupa 
I.H.F.", în ediția anterioară — 
H. C. Minaur Baia Mare — 
nu poate fi privită decît ca un 
accident, nedorit și, ori
cum, departe de valoarea 
și potențialul formației băi- 
mărene.

O primă privire asupra cam
pionatului încheiat eviden
țiază o mai mare stabilitate 
și ritmicitate impuse de fede
rație, in special echipelor 
fruntașe participante in com-

Pe agenda actualității, conferințele organizațiilor sportive

ȘCOALA A FOST SI RĂMlNE UN PRINCIPAL IZVOR AL PERFORMANTEI
Dezvoltarea fizică armoni

oasă a tinerei generații, prin 
îmbunătățirea potențialului 
motric șl- cultivarea calități
lor fizioe de bază ale copiilor 
și elevilor — viteza, forța, re
zistența și îndemînarca —, 
iată un aspect de referință a- 
bordat cu prilejul conferinței 
de dare de seamă și alegeri a 
C.J.E.F.S. Olt. S-a relevat, cu 
acest prilej, faptul că, în pe
rioada care a făcut obiectul a- 
nalizei, în învățăminitul gim
nazial, liceal și profesional, 
cadrele de specialitate și-au o- 
rientat activitatea în direcția 
realizării intr-o mai mare mă
sură a sarcinilor și cerințelor 
programelor de educație fizi
că aprobate de Ministerul E- 
ducațiel și învățămîntului. 
Paralel cu activitățile speci
fice orelor de educație fizică 
s-a acordat o mal mare aten

START ÎN „CUPA CARPAȚI“ LA POLO
Așa cum anunțam în numă

rul nostru de ieri, azi (ora 9), 
în Bazinul Dinamo vor încape 
întrecerile celei de a IX-a 
ediții a „Cupei Carpați" la 
polo, competiție care reunește 
formațiile de juniori ale 
Bulgariei, Cehoslovaciei, R. D. 
Germane, Poloniei, Turciei și, 
firește, României. Turneul 
se va desfășura pe parcursul a 
trei zile : vineri, sîmbătă și 
duminică.

Echipa Stea-ia, pentru a 22-a oară campioană la handbal. Rlndul 
din spate, de la stingă la dreapta : Paul Cicu, Cristian Ionescu, 
Vasile Stingă — căpitanul formației, Tudor Vasile, Marian Dumi
tru, Adrian Slmion, Sorin Sâftescu, Sabin Marc — președintele sec
ției, Marian Mirlcă șt Constantin Petre ; rlndul din față ; Nicolaa 
Popescu, Virgil Niculae, Radu Voina — antrenor principal, Dumitru 
Berbece, Ștefan Birtalan — antrenor secund, Adrian Ștot și Adrian 
Ghimeș. Foto : Aurel D. NEAGU

petițiile continentale. Această 
măsură a federației a a- 
vuț efecte benefice în special 
în ceea ce privește pregătirea, 
în paralel, pentrii campio
nat — cupe europene și, în ul
tima parte, și pentru jocurile 
din cadrul „Cupei Româ
niei". S-a realizat astfel și 
posibilitatea acordării unei 
mai mari atenții din partea
conducerilor tehnice ale a- 
celorași echipe fruntașe pen
tru recuperarea și refacerea
jucătorilor, în majoritatea
lor component ai lotului
reprezentativ. Dar, nu tre
buie omis nici faptul că a- 
ceste solicitări des*ul de 

ție inițierii copiilor și elevilor 
în practicarea unor discipline, 
lărgindu-se astfel aria de se
lecție per/.ru secțiile de per
formanță din județ, în special 
la atletism, fotbal și lupte, ra
muri ce dețin poziții priori
tare.

JUDEȚUL OLT

Este totodată de remarcat 
că, prin conținut și forme de 
organizare, orele de educa
ție fizică au devenit mult mai 
atractive, mărind, în acest 
fel, gradul de participare a e- 
levilor la activitățile spoi> 
tive și, implicit, eficiența a- 
cestora, aspecte exprimate 
sintetic, în rezultatele obținu-»

Iartă programul de azi : de la 
ora 9 : Cehoslovacia — R. D. 
Germană, România — Turcia 
și Polonia — Bulgaria ; de 
la ora 16,30 : Cehoslovacia — 
Turcia, România — Polonia șl 
R. D, Germană — Bulgaria. 
Simibătă este programată o 
singură reuniune, de la ora 9, 
iar duminică ultimeUe două, de 
la orele 9 și 16.

intense au condus la apa
riția unei uzuri destul de e- 
vidente în special a ace
lorași handbaliști componențl 
ai lotului național. Și aceasta 
de atît mai mult, cu rit este 
vorba de jucători trecu ți de 
prima tinerețe, ca Vasile 
Stingă. Marian Dumitru, Cor
nel Durău, Măricel Voinea, ca 
să dăm numai riteva nume.

Campionatul Național al 
primei divizii a fost do
minat în oea de-a 31-a ediție

Mihail VESA

(Continuare tn pag a i-a) 

te de elevi la trecerea norme
lor sistemului unic de verifi
care și apreciere a pregătirii 
tineretului școlar, ceea oe s® 
reflectă și în calitatea mun
cii profesorilor.

Să reținem și faptul că In 
școli s-a imprimat un climat 
de muncă responsabilă, de or
dine și disciplină, astfel că O 
serie de elevi au putut ajun
ge în etapele superioare și 
chiar în finalele unor compe
tiții prevăzute in calenda
rul unic al mișcării noastre 
sportive. Rezultatele obținu
te de elevi, mai ales la atle
tism, minibaschet. fotbal, 
handbal, lupte, tenis de masă 
și volei au adus un substan-

Tibe "u STAMA

(Continuam In pag 8-3)

per/.ru


Ciștigătoarea „Cupei Callalis“, ediția 1989

A.S.A. CONSTANTA UN J J

DE PERFECȚIONARE A
Ajunsă la a 16-a ediție, 

„Cupa Callatis" la oină, a in
trat în tradiția sportului nos
tru național, desfășurîndu-se 
anual pe stadionul „23 August" 
din Mangalia, unde alături de 
echipele înscrise în 
participă și formația 
pe locul 5 în „C_.— 1 
din anul respectiv.

Calificată, de regulă, printre 
cele 4 protagoniste ale tur
neului final al „Cupei Româ
niei", de data aceasta A.S.A. 
Constanța a fost eliminată din 
cursa pentru mult rîvnitul 
trofeu, după părerea noastră 
datorită unui accident, deoa- 

militarii au ratat exas-

JUCĂTORILOR DE O1NA
LABORATOR

FĂCUT ?

CREATIVITATE

concurs 
clasată 

,Cupa României"

Constanța 7 p, 3. A.E.I. Mier
curea Sibiului 5 p, 4. Liceul 
agroindustrial Poarta Albă 3 p.

De fapt, primele două echi
pe aparțin aceleiași secții — 
A.S.A. Constanța. Ce înseamnă 
în prezent A.S.A. Constanța 
pentru sportul nostru național? 
Fără a exagera cituși de pu
țin ea reprezintă un nesecat 
izvor de cadre. Aici, numeroși 
tineri care au început să 
practice oină în satele sau 
orașele natale își desăvîrșesc 
măiestria în mînuirea basto
nului șî a mingii. întoreîn- 
du-se la secțiile respective cu 
un bogat bagaj de cunoștin
țe, foștii oiniști militari sînt

O miști i la A.S.A. Constanța cu antrenorul lor în mijloc

După ce am prezentat. în ru
brica precedentă, caracteristicile 
generale ale voleiului mondial 
„de virf". în viziunea antreno
rului emerit Gheorghe Petrescu, 
reținem astăzi cîteva opinii ale 
sale privind situația acestui 
sport la no.i. Mai întii. principa
lele deficiente : 1) pierderea ca- 
denței in mersul evolutiv al per
formanței ; 2) absenta unor
rîdicători-coordonatori de înal
tă clasă ; 3) serviciul ineficient î 
4) puțini jucători specializați in 
preluarea 
inadmisibil 
doua...

De aici. . ___
acțiuni menite să redreseze acest 
sport în care tineretul nostru a 
dovedit reale aptitudini. Este ne
voie de mobilizarea tuturor 
forțelor înte-o acțiune urgen
tă și susținută de eliminare a 
carențelor, de lucru în perspec
tivă... O necesitate stringentă de
vine crearea unei scoli de ridi- 
cători-coordonatori. selecționîn- 
du-se numai elementele cu ade
vărat înzestrate pentru acest 
post (chiar șl actualii ridicători 
ai naționalei 
pentru un joc combinativ. în vi
teză. de mare precizie si varie
tate. altfel sansele de medalii la 
C.E. vor fi nule)... Ca modalita
te de îmbunătățire a preluării și 
a mobilității în teren, se impu
ne. introducerea voleiului ..in 
trei", (echine de 3 jucători) și 
organizarea de către federație. în 
perioadele pregătitoare, a unei

or- 
ne- 

de 
se 
iui 

sau

serviciului ; 5) .ioc
de slab in linia a
cîteva propuneri de

să fie pregătiți.

PROMISIUNI

astfel de competiții (oficiale), 
dotată cu un trofeu (cum s-a 
ganizat în 1958. cu rezultate 
astentat de bune)... Proba 
control pentru serviciu să 
completeze cu o execuție a 
de sus. in tortă, din săritură,
din lateral (roata), astfel ca o- 
riee jucător divizionar să stăpî- 
nească. cel puti:n două procedee, 
iar cu concursul presei de spe
cialitate să se introducă trofeul 
eficacității la serviciu... Să se 
renunțe la cantitatea antrena
mentului stereotip, monoton, ce 
se face în dauna calității si să se 
pună un accent mai marc pe 
pregătirea prin ioc (să se joace 
mai mult volei, la toate nivelu
rile. în comnetitii oficiale, alătu
rate campionatelor, pe tot par
cursul anului)... Să se limiteze 
la 10 număc-ul de jucători înscriși 
pe foaia de arbitraj. (întrucît in 
jocuri nu se folosesc, practic, 
nici atîtia. plusul de. rezerve... 
îmbătrînind pe banca echipe
lor acaparatoare)... La sfîrsit de 
campionat să se premieze cel 
mai bun : ridlcător-coordonato-r. 
trăgător. blocher. apărător in 
linia a doua, alături de cîstigă- 
torul trofeului ..........
serviciu. In fine 
no-rul emerit Gh. 
rea posibilității 
regulament) de
3 ori a unui jucător pe parcursul 
aceluiași set. in scopul odihnirii 
jucătorilor suprasolicitați Si fo
losirii unor rezerve valoroase 
în apărare...

LUGOJENE...

eficacității la 
opinează antre- 
Petrescu, erea- 
(modifieare de 
schimbare de

perant tocmai la punctul lor 
forte — „bătaia mingii". Pier- 
zînd meciul decisiv cu Avîn. 
tul Frasin, constănțenii au 
fost nevoiți să se mulțumeas
că cu locul 5, care le-a dat 
totuși dreptul de a participa 
la „Cupa Callatis". Aici, elevii 
inimosului tehnician 
Tomescu au evoluat 
vărata lor valoare 
tigat detașat toate 
cucerind fără drept 
trofeul pus în joc. 
realizatori au fost 
Alois Benca și mărginașii Si- 
minel Băluță, Vasile Costeiu 
ți Alexandru Anton, la fel 
de buni atît la „prinderea", 
cît și la „bătaia mingii". De 
la celelalte echipe s-au impus 
atenției Ion Mucenica, Mircca 
Puiu, Alexandru Dragoș 
(Grănicerul Constanța). loan 
Toacîer, loan Drăghița, Nico- 
lae Drăghița, Mihai Bukfelner 
(A. E. I. Miercurea _ Sibiului). 
Aurel Benghea, Traian Dra- 
gomir, Iacob Sorin, Gheorghe 
Dudulică, Ercmia Cezar și Vi
orel Ardelcanu (Liceul agro
industrial Poarta Albă — iud. 
Constanța).

CLASAMENT : 1. A.S.A.
Constanța 9 p, 2. Grănicerul

Mircca 
la ade- 

și au CÎș- 
partidele, 
de apel 

Principalii 
mijlocașul

promovați Ia seniori, jucă
tori care au trecut prin „la
boratorul" de lucru de la 
A.S.A. Constanța putînd fi 
întîlniți în formațiile de bază 
ale C.P. București, Viață 
Nouă Olteni (jud. Teleorman) 
sau I.P.A. Sibiu, ca să 
dăm numai trei exemple de 
echipe prezente de regulă în 
finalele pe țară ale marilor 
competiții. Deci, pe bună 
dreptate, se poate afirma că 
secția de oină A.S.A. Con
stanța constituie un veritabil 
atelier de perfecționare a ju
cătorilor de performanță.

La turneul final al Daciadei a 
luat loc în tribună si fostul an
trenor do „A", prof. Dorin Ji
taru. directorul C.S.Ș. Lugoj 
A Prinde rădăcini voleiul si în 
solul lugojean ? l-am întrebat ® 
A prins. Si a început deja să 
producă. Avem o echipă bună 
de junioare. Dacă nu le-am fi 

la echipa de „B“ a 
ci în Divizia școlară, 
s-ar fi clasat între pri-

foloslt 
C.S.M.. 
cred eă

mele 3 echipe din acest eșalon • 
Ce „produse" mai deosebite a" 
veți ? A Sînt cîteva : Marinela 
Lungu. Delia Chiran. (18 ani), 
Oana Lungulescu (16 ani), selec
ționate si în loturile de junioa
re. dar multe promisiuni avem
— eu și prof. Flavia Danciu
— de la cele mal mici, de pini 
la 16 ani. între care Dorina La- 
bonț (178 cm). Amelia Nlcolae 
(182 cm.) și altele care așteptăm 
să confirme...

CALIFICĂRI PENTRU DIVIZIA B (m)

Traian IOANIȚESCU

Turneul final al Campionatului 
de calificare în Divizia B mascu
lină a fost amînat pentru peri
oada 5—9 iunie. Se va desfășura, 
cum a fost stabilit. în sala Olim
pia. din Capitală. (4 meciuri zil
nic : unul la ora 10. celelalte de 
la ora 15). participă echipele ca
lificate în faza interjudețeană :

Metalul Botoșani. l.O.R. Bucu
rești. Electromecanica Ploiești, 
Viitorul PECO Bm. Sărat. Bal
neara Buziaș. Electromagnetica 
București. Chimia Victoria Zalău 
si Minerul Oraș Dr. P. Groza.

Rubrică realizată de
Aurelian BREBEANU

UN PRINCIPAL
(Urmare din pao 1)

C p
«

Necesitatea riscului — tema 
abordată in rubrica trecută 
— este proprie oricărei Între
ceri sportive. Șahul nu Iaca 
excepție, fiindcă o partida ju
cata fără nerv, fără cutezan
ță, ocolește tocmai ceea ce 
este mai de preț in sportul 
minții — creativitatea.

Au fost date două exemple 
in acest sens și revenim a- 
cum asupra lor. Mai întii, 
despre partida Hoi — Mohr, 
cu răspunsurile propuse :

I) In poziția ce survine du
pă mutarea a 10-a (Rci, De2. 
Tdl, hl, Nd3, g5, Cf3, Pa2, 
b2, c2, f2, g2, h2 ; Rg8, Dd8, 
Ta3, f8, Nc8, e7, Cf6, Paî. b7, 
d4, e6, f7, g7, h7) încercarea 
U.C;d4(?) este doar o falsă 
„cursă". Negrul va refuza 
piesa oferită, evitînd varian
ta ll...D:d4? 12.N:h7+ C:h7
13.T :d4 C :g5, pentru a juca 
la fel ca în partidă, ll„.Dă5!, 
cu dublu atac asupra Ng5 și 
Pa2. Ar putea urma 12.N:f6 
N:f6 13.Del gG 14,Rbl e5 ! șl 
contrajocul său este periculos.

II) După a 20-a mutare (Rbl, 
Dg3. Tdl, hl, Nd3. Cf3, Pa2, 
b3, c2, f2, g2 ; Rg8, Da5, Ta8, 
f8, Ne6, g7, Pa7, b7, d4. e6. 
g5, h6), sacrificul de turn 
21.T:h6 (?) se dovedește pre
matur. Urmează complicați! 
greu de apreciat, chiar într- o 
analiză „la rece". Varianta 
optimală este următoarea : 
2t.„N:hG 22.C:gS Tf« (nu
22.. .N:g5? 23.D :g5+Rf7 24.NP6+ 
care duce la mat imparabil) 
2?.C:eG+ Rf7 24.NC4 Re7 25.Thl 
TcS și negrul se apără. Nu 
merge aici 2G.T:h6 din cauza
26.. .Del+ 27.Rb2 Dc3+ 28.Rbl
(28.D :c.3 d:c3+ 29.R:c3 T:h6)
28.. .De1 + . (28...T:h6 29.Dg7+,
28.. .D:g3 29.Th7+) 29.Rb2 Ra3 
3O.Da5+ remiză prin sah e- 
tern.
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mat, 
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COPIII ȘI-AU DESEMNA

CONCURSULUI REPUBLIC
In sala de sport din Bușteni, 

350 de copii (mari, 11—12 ani, și 
mici, 9—10 ani) și-au disputat 
întîietatea la finalele Concursu
lui Republican individual de ju
do. Iată cîștigătorii, copii mari: 
cat. 35 kg — Florin Sandu (CSȘ 
1 Spartac București) 38 kg — 
Ervin Farcaș (CSȘ Miercurea 
Ciuc), 41 kg — Mihai Ilie 
(ICEMENERG București), 45 kg 
— Răzvan Porumb (Casa Pio
nierilor și Șoimilor Patriei Rîm- 
nlcu Sărat), 49 kg — Cosmin 
Slăveanu (Rafinorul Ploiești), 54

kg 
Ora- 
(CSȘ 
mici: 
dan 
kg — 
Iași), 
(Nitrt 
Ionuț 
43 k; 
stri J 
Crev 
Coste!
Victo;

Desfășurat sub egida ' Daci- 
adei Campionatului Republican 
de oină rezervat juniorilor a 
ajuns în preajma fazei 
nale. în cursa pentru 
diatul titlu au rămas 
toarele echipe : Viață 
Olteni (jud. Teleorman), Școa
la Rîmnicelu (jud. Buzău), Li
ceul agroindustrial Minis (jud. 
Arad), Liceul agroindustrial 
Salonta, I.P.A. Sibiu. Torpedo 
Zărnești, Liceul . industrial 
nr. 3 Suceava, Electro Bo
toșani, CI. Sp. Sătesc al Sec
torului agricol Ilfov și Liceul 
agroindustrial Drăgășani. în
trecerile decisive se vor des
fășura sîmbătă și duminică 
pe stadionul Voința din Sibiu.

fi-
invi- 

urmă- 
Nouă

LA BAZA C.S.Ș. 2
{Urmai e Un pay

Petrică, directorul C.S.Ș. 2, a 
făcut cîteva sublinieri privind 
avantajele create prin moder
nizarea amintită: ..Secția de 
înot de performanță va bene
ficia de condiții bune de pre
gătire in aer liber, eu posibi
litatea prelungirii perioadei de 
lucru pină la sfîrșitul lunii 
noiembrie, bineînțeles în func
ție și de starea timpului ; pu
țind fi utilizate toate cele 4 
bazine, cu dimensiuni diferite 
se va îmbunătăți metodica pre
gătirilor corespunzător gradului 
de evoluție (vîrstă și nivel de 
pregătire) 
realizează 
nemaifiind 
sume înseninate pentru lucru 
la alte bazine. Nu a fost ușor 
să realizăm modernizarea ba
zei de inot, dar am convinge
rea că această reușită va con
tribui la îmbunătățirea perfor
manțelor înotătorilor de la 
C.S.Ș. 2. De acum au cuvîntul 
antrenorii !"

a sportivilor ; se 
o mare economie, 

nevoiti să plătim

țial 
cerea 
dețe în domeniul invățămîntu- 
lui și sportului, cu reușite în
deosebi ale elevilor d'in școlile 
2, 5, 8 și 9 Slatina, 2 și 5 Ca
racal, 3 Corabia, 1 și 4 Balș, 
1 și 2 Drăgănești, cele din co- 
munele Gura Padinii, 
Comani, Stoicănești, 
Olt, Bărăști, Cilieni, 
Verguleasa, Cornățel — Pobo-

număr de puncte in între- 
socialistă dintre ju-

liceele 
ind. 2 

1 și a- 
agro- 
ind. 1 
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disciplinc, n-ar fi existat for
malism în organizairea acesto
ra. De ’ 
elevilor din clasele a V-a și 
un plus de dificultate pentru 
încadrarea 
prograEnei 
le.
conferinței.
lism, de pregătire insuficientă 
a lecțiilor dc educație fizică 
s-au putut constata chiar și la 
unii profesori de speciali
tate, de unde au rezultat im
provizații, absența 
respectarea 
pctițîonale,

aici nivelul scăzut al

lor în cerințele 
școlare gimnazia- 

Cum au relevat lucrările 
cazuri de forma-

va competiții pe clase și școli, 
neparticiparca unor 
etapele superioare 
nor întreceri sau
în competiții a
haremuri foarte scăzute față
de virstă pe care o au, sau de 
indicatorii fixați pc 
județean Ce-i drept,
menea cazuri au fost 
scădere, de Ia an la an. 
grija pentru dispariția 
pentru o participare 

totală, la viața
a școlii, pornind

elevi 
ale 

înscrierea 
altora cu

la 
u-

plain 
ase- 

în 
Dar 
lor. 
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Ianca,
Piatra

Izbiceni,

ru și Potcoava, din 
Radu Greceanu, textil, 
și ind. 3 Slatina, ind. 
groindustrial Caracal, 
industriali Scornioești, 
Balș și agroindustrial 
nești.

Se apreciază că, totuși, re
zultatele ar fi fost și mai con
vingătoare, dacă, de 
clasele I—IV, toți
ar fi manifestalt o 
preocupare pentru 
rea orelor de educație fizică, 
nu !c-ar fi substituit cu alte

pildă, la 
învățătorii 
mai mare 
desfășura- sau 

calendarelor 
limitarea la

nc-
com-
eîte-

tivă,
ti vă
ore și lecții de educație 
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BASCHET, „meciul... secolului"
desfășurat sîmbătă, la „Drept", între echi
pele C.C.A. (acum Steaua) și Dinamo. Ați 
înțeles că este vorba despre meciul din
tre componenții de acum 20—30 de ani ai 
permanentelor candidate la titlul de cam
pioană a României : Folbert, Dimancea, 
Pîrșu, Fi. Niculescu, Vlădcscu, Duțu (antre
nor : M. Nedef), respectiv Diaconescu, 
Popa, Giurgiu, visner, Chivulcscu, Cernea, 
Dudescu (antrenor : I). Niculescu). Victoria 
a revenit... baschetului, prin faptul că pu
blicul aflat in tribune a putut urmări 
și aplauda faze de mare finețe și spec
taculozitate realizate de foștii performeri, 
pentru care acest joc a rămas o mare 
pasiune, e „CUPA MINE-ENERGIE", com- 
oetitie aflată la ediția a V-a. a fost cîș- 
tigată (pentru prima dată) de echipa Să
nătatea (antrenor : V. Bordeianu, un vechi 
și pasionat susținător al baschetului), uț- 
mată de : 2. utilai Chimic. 3. Unirea Tri
color, 4. I.C.P.E.T., 5. Victoria, 6. Mlne- 
Energie, 7. P.T.T. S-au acordat hremii 
primelor clasate, celui mai eficace jucător 
(P. Moga), celui mai tînăr (C. Leibnert) 
și celui mai tehnic (G. Dima), iar noi ți
nem să subliniem sprijinul total acordat 
de A.S. Mine-Energie (președinte : ing. 
M. Slăvoacă) șl de secția de baschet a 
asociației sportive cu același nume (preșe
dinte: ing. L. Pop) pentru dezvoltarea spor
tului eu mingea la coș, precum și pentru 
menținerea tradiției terenului de la „Drept". 
(D. ST.).

cu (București), Marin Bolocan (Pitești), 
Stelian Șerban (Craiova), Ion Crăciun (Ti
mișoara). • ACTELE DE INDISCIPLINĂ 
se plătesc !. Despre aceasta a aflat și lup
tătorul sovietic Ruslan Madjinov (58 kg) 
care, intr-un moment de maximă încor
dare, în meciul cu Bogdan Ciufulescu, șl-a 
pierdut controlul asupra nervilor, lovin- 
du-și intenționat adversarul, sub privirile 
tuturor... Firește, juriul n-a stat pe gîn- 
duri. eliminîndu-1 din concurs pe sportivul 
în cauză. și. deși putea să se califice pe pri
mul loc sau pe cel de-al doilea, conform 
prevederilor _ ' '
dut acest drept pe care îl cîștigăse 
luptă. A fost, credem, un exemplu plin 
învățăminte 
prezentanți 
la Tg. Jiu.

regulamentului, el și-a pier- 
prin 

de 
re
de

și pentru toți tinerii noștri 
participant! la concursul 

(M.TK.)

UN ADEVĂRAT RECORD 
la Timișoara, în

de 
la

LUPTE. LA CONCURSUL internațional 
„libere" rezervat juniorilor, desfășurat 
sl’îrșitul săptămînii trecute, la Tg. Jiu 
competiție care s-a bucurat de aprecieri 
favorabile din partea participanților de 
peste hotare —, în afara gazdelor și a F.R. 
Lupte, o contribuție însemnată la reușita 
concursului au avut și o serie de arbitri 
români, unii dintre ei purtători ai ecu
sonului F.I.L.A. Dintre aceștia îi amintim 
pe Constantin Busoi (Craiova). Ion Ionescu 
(Reșița), Ovidiu Lazăr și Dumitru Pîrvules-

RUGBY.
înregistrat sîmbătă 
ciul dintre Universitatea Eltim și 
(12—16) : toate cele 28 de puncte au ___
realizate din eseuri, numărul ridicat al a- 
cestora, 7 (3—4), evidențiind, o dată mai 
mult, realele posibilități ale echipelor noas
tre, atunci cînd ele sînt preocupate de cre
area unor faze de joc deschis, spectacu
los. De s-ar întîmola cît mal des așa... • UN 
DERBY trebuie să se bucure, firește, de 
un cadru adecvat de desfășurare. Și nu pu
tem decît să remarcăm, în această idee, 
generoasa inițiativă a programării importan
tei Dartide Dinamo — Farul pe un gazon, 
cel al clubului Steaua, atît de bine pus 
la punct incit primele aplauze s-au auzit 
încă înainte de începerea întîlnirii. Ele 
erau adresate gazdelor derbyului de sîm
bătă. Pe merit ! ..BAIA MARE are o 
echipă bună, echilibrată între comparti
mente. O echipă care are nevoie de un 
public pe măsură, nicidecum de unii 
spectatori cum au fost în tribune la me
ciul cu Grivița Roșie : trivialități. insul
te..O apreciere, a observatorului Al. 
Carnabel, la care, bineînțeles, subscriem.

UN DROP reușit și. totuși anulat : în

s-a
me-

Steaua 
fost

minutul 6 al partidei Grivița Roșie — 
Steaua, T. Radu a trimis balonul printre 
bare, suporterii gazdelor s-au grăbit 
aplaude egalarea, fără să observe 
semnalizarea de la margine a lui 
Odă, care a precizat arbitrului de centru 
că mijlocașul stelist T. Coman fusese lovit 
la grămada premergătoare amintitei lo
vituri de picior căzute. Asemenea inter
venții se impuneau și după aceea, dar...

PLECAREA internaționalului clorăscu de 
la Steaua este o pierdere reală 
formația campioană. Numai că o 
de valoarea și pretențiile multiplei laure
ate trebuie să fie oricînd capabilă să a- 
linieze un XV cu o exprimare superioară 
în joc, chiar dacă mai exista și indispo
nibilități (Radulescu, Codoi, D. 
plus Motoc - 
fond, printre 
miercuri s-au
(G.R.)

să 
însă 
Gh.

pentru 
echipă

Popescu, 
’ ' In 

corespuns 
„cu firmă".

nerefăcut pe deplin), 
cei ce nu au 
aflat jucători

ÎN „TURNEULVOLEI.
LOR", rezervat echipelor de 
și băieți) și găzduit de 
din Capitală, au fost premiați : 
Roii (Berlin) și Vaklav Pank (Praga) — 
cei mai compleți jucători : Alicla Cioroia- 
nu și Vincențju Dumitrescu (ambii Bucu
rești) — cei mai buni trăgători : Manuela 
Robe (Berlin) și Milan Nobr (Praga) — 
cel mai buni ridicători—coordonatori *
LA FINALELE DACTĂDEI (f) desfășurata 
la Buziaș, 60 de copii din clasele I—IV ale 
școlii generale din localitate. împreună 
cu învățătoarea lor Doina Cirstoiu, au 
luat loc în tribunele sălii „Victoria" și 
au „partajat" cu echipa Doljului care, 
spre bucuria lor, a și cîștigat trofeul. 
«ț> LA ACEEAȘI competiție au venit, în 
prima ' * 
învețe 
Lugoj, 
Dorin
MECI ___ .. . ___
rată, în ediția 1988—89 a Diviziei 
nale de juniori 
Napoca șl C.S.S,

CAPITALE-
juniori (fete 

Sala Agronomia 
Silvia

șl în ultima zi — firește, ca să 
— tinerele voleibaliste de la C.S.S. 
împreună cu profesorii-antrenori 
Jitaru șl Flavia Danciu. a UN 
mai puțin obișnuit, ca scor și du- 
__________ — “ ~ ’   națio*  

și școlari : Unirea Clui- 
__ ,___ _________  Satu-Mare au jucat timp 
de 2 ore și 10 minute cinci seturi înche
iate toate la limită : 14—16 13—15 17—15
16—14, 13—15. Așa finaluri de set ..să tot 
trăiești" pe banca antrenorilor ar zice 
Ov. Vasu, care s-a aflat în această pos
tură la cîrma echipei clujene. (A.B.)
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Miercuri a avut loc și penul
tima etapă în cadrul seriei a 
Il-a din Divizia A la rugby :

Grupa I: mașini grele 
BUCUREȘTI — CONSTRUCTO
RUL CONSTANȚA 6—13 (6—9).
Au marcat Dobrescu eseu, Ma
rinescu transformare, respectiv 
Piu eseu, tr. și l.p. Arbitru : N. 
Caloian, din Buzău. (A. SOARE, 
coresp.). U.R.A. TECUCI — 
C.S.M. SUCEAVA 6—76 (6—56).
Oaspeții au controlat permanent 
disputa, impunîndu-se într-o ma
nieră categorică. A condus clu
jeanul I. Barnuțiu. (C. PILITĂ 
coresp.). C.F.R. CONSTANTA — 
HIDROTEHNICA IAȘI 25—7 (13—3). 
Joc foarte bun al constănțenilor. 
care au marcat trei eseuri, prin 
Gîrbu, Toma și Aligică. Din drop 
și transformare a punctat E. 
Florea, iar Spînoche din 2 l.p. 4- 
tr. Pentru ieșeni au înscris O. 
Florea eseu, Băietu l.p. A con
dus bucureșteanul I. Davidoiu. 
fC. POPA, coresp.). HIDROTEH 
NICa FOCȘANI — RAPID ME
TROU BUC. 9—9. în frunte : 
C.S.M. 36 p, Mașini Grele 31 p, 
Rapid 30 p.

Grupa a n-a : METALURGIS
TUL CUGIR — SPORTUL STU
DENȚESC T.M.U.C.B. 16—13 
(9—3). Med foarte disputat. în 
care au înscris Petrovai eseu. 
Bratu 2 drop, Sîia 2 l.p., res
pectiv Andreescu, Porojan — p- 
seuri, Co.jocaru drop 4- tr. Ar
bitru : M. voina, din Brașov. 
(M. VÎLCEANU. coresp.). C.F.R. 
BRAȘOV — PETROCHIMISTUL 
PITEȘTI 9—21 (6—12). Oaspeții au 
jucat mai organizat și cu mai 
multă eficacitate. Realizatori • 
Zaharia eseu, Colceriu tr.. Trn- 
pofei l.p. pentru gazde. Gheor- 
glie eseu, Popa 2 drop, Velcea 
2 drop 4- tr., Raicu l.p. Arbitru 
a fost ieșeanul M. Popa. (C 
GRUIA, coresp.). PETROLUL O- 
LIMPIA ARAD — ENERGIA 
BUCUREȘTI 8—0 (0—0). Joc e-
cbilibrat, localnicii impunîndu-se 
în repriza secundă, prin eseu
rile realizate dp Rus și Șugaru, 
A arbitrat N. Chiciu. din Buc. 
(O. BERBECARU, coresp.). Pe 
primele locuri : Sportul Studen
țesc 33 p, Petrolul Olimpia 29 p.
• INTERNAȚIONALUL Daniel 

Boldor este din nou lider în în
trecerea pentru „Trofeul Spor
tul" : el totalizează 17 eseuri, fi
ind urmat de alt jucător de la 
Steaua, Hodorcă — 16, apoi de 
Copil (Dinamo) 13, Murariu 
(Steaua) 10. Osiac (Știinta CEMIN) 

9 etc. Dintre echipele din nrima 
grupă valorică. Steaua are la ac
tiv 82 de eseuri, Dinamo 52, Fa
rul 46. știința CEMIN 37. C.S.M 
Sibiu 32, Contactoare Buzău 31. 
Univ. Eltim Timișoara 26, Poli
tehnica Iași 21, Rulmentul Bîrlad 
20, T. C. Ind Constanța 17, Ști
ința Petroșani 16, Grivița Roșie 
11. O oarecare... consolare pen
tru această din urmă formație : 
mijlocașul la deschidere Tudor 
Radu este cel mai eficace trans
former al campionatului — 184 
de puncte înscrise (din totalul 
de 243 al grivițenilor !).

ANUNȚ
I.D.M.S. BUCUREȘTI in

formează publicul intere
sat că se primesc înscrieri 
prin transfer optional Ia 
autoturisme OLTCIT pen
tru cumpărătorii care au 
banii depuși la C.E.C. în 
cont pentru autoturism pî- 
nă la data de 31 decem
brie 1988 inclusiv.

înscrierile se efectuează 
la Comolexul auto Bucu
rești din str. Valea Cas
cadelor nr. 24. sect. 6.

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

IRPAȚI“ A REVENiT LUI TILY

ultima a- 
ja oremiilor 
r din acest 
cauză lui 
cursei s-a 

y . „elevul" 
.t’rescu ară- 
titudini de 
leului" în 

ii a revenit 
șutului an- 
are se pare 
operația a-

□ mult brio 
pensionarii 

lamna). Cea 
3 a acestei 
ită de Simi- 
?ooa a con- 
rsă de as- 
r două cla

ri evrînd a 
lus alti trei 

aceea a lui 
ă de ouhV- 

lansats d’n 
)u record al 
sl-a ad’-’-I^- 
ca’lor de 2 

ie certă va
sului secund

în clasament N. Nicolae a în 
vins și el în două probe, cu Is- 
varna. care a arătat mari dispo
nibilități. si cu Rizoriu. aflat în 
plină formă. Tenacele G. Solcan 
și-a revenit la forma sa bună 
învingînd și el în trei curse, de 
două ori consecutiv cu Cunta 
readusă la forma cu care s-a 
consacrat și cu Garant, benefi
ciarul descalificării Aoadiei. des
calificare care a produs Ilarii" 
ea neavînd nici o justificare (ar
bitrii s-au aflat din nou în of
said). Am mai remarcat victori 
ile realizate de Ribita. într-o a- 
lergare cu foarte multi cai apa
tici. Arogant, un mînz care se 
nare că va face o bună carieră 
pe hipodrom. V. Mihai dovedind 
aceleași calități de driver cu ca
re ne-a obișnuit. Dună mai bi
ne de 6 luni Filograf a reușit 
să-si găsească cursa urmînd 
probabil, să participe si el la 
Derbyul ’89. Ultima victorie a fost 
realizată de formația lui M. Du
mitru. cu Diagnoza care va fa
ce o frumoasă carieră ne hipo
drom. Avem însă obiecții asunra 
modului cum handicaneurii în
tocmesc nrogramul. pensionarii 
acestei din urmă formații fiind 
mai întotdeauna dezavantajați 
în timp ce alții..

A. MOSCU
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FINALUL CAMPIONATULUI
CU PROGRAMUL ÎN FATĂ...

Maj sînt de disputat 6 eta
pe pinâ la sfîrșitul actualei 
ediții de campionat. Iată cu 
cine mai au de jucat cele 18 
competitoare :

STEAUA : Victoria (depla
sare), S. C. Bacău (acasă), O- 
țelui (d). F. C. Farul (a). Fla
căra (a), F.C.M. Brașov (d).

DINAMO : Rapid (d), F. C. 
Argeș (a). F. C. Inter (d), F. O. 
Bihor (a) Victoria (d), S. C. 
Bacău (a).

VICTORIA : Steaua (a).
F.C.M. Brașov (d). A.S.A. 
Tg. Mureș (a), Corvinul (d). 
Dinamo (a), F. C. Olt (d).

FLACĂRA MORENI : Oțe- 
Iul (d). „U“ Cluj-Napoca (a), 
F. C. Farul (d), Sportul Stu
dențesc (a), Steaua (d). Ra
pid (a)

SPORTUL STUDENȚESC: 
F. C. Olt (a), Universitatea 
Craiova (d). „U“ Cluj-Napoca 
(a), Flacăra (d). Rapid (d). 
F. C. Argeș (a).

F. C. M. BRAȘOV : F. C. 
Bihor (d). Victoria (a), S. C. 
Bacău (d), Oțelul (a), F. C. 
Farul (d). Steaua (a).

F. C. INTER : A. S. A. Tg. 
Mureș (a). Corvinul (d), Dina
mo (a). F. C. Olt (d). Univer
sitatea Craiova (a), „U“ Cluj- 
Napoca (d).

F. C. OLT : Sportul Studen
țesc (d). Rapid (a), F. C. Ar
geș (d), F. C. Inter (a). F. C. 
Bihor (d). Victoria (a).

F. C. ARGEȘ : Corvinul (a), 
Dinamo (d), F. C. Olt (a), U- 
nlversitatea Craiova (d), ,.U“ 
Cluj-Napoca (a). Sportul Stu
dențesc (d).

UNIVERSITATEA CRAIO
VA : „U“ Cluj-Napoca (d),
Sportul Studențesc (a). Rapid 
(d). F. C. Argeș (a), F. C. In
ter (d). F. C. Bihor (al.

F. C. BIHOR : F.C.M. Bra
șov (a), A.S.A. Tg. Mureș (d). 
Corvinul (a), Dinamo (d), F. C. 
Olt (a). Universitatea Craio
va (d). „

F. C. FARUL : S. C. Bacau 
(d). Oțelul (a), Flacăra (a). 
Steaua (d), F.C.M. Brașov (a). 
A. S. A. Tg. Mureș (d).

CORVINUL : F. C. Argeș 
(d). F. C. Inter (a), F. C. Bi
hor (d). Victoria (a), S. C. 
Bacău (d). Oțelul (a).

„U“ CLUJ-NAPOCA : Uni
versitatea Craiova (a). Fla
căra (d). Sportul Studențesc 
(d), Rapid (a). F. C. Argeș (d). 
F. C. Inter (a).

OȚELUL : Flacăra (a), F. C. 
Farul (d). Steaua (a), F.C.M 
Brașov (d). A.S.A. Tg. Mureș 
(a). Corvinul (d).

S. C. BACĂU : F. C. Farul 
(a). Steaua (d), F.C.M. Bra-

ȘTIRI • ȘTIRI 9 ȘTIRI
A PENTRU MECIUL Rapid — 

Dinamo, care va avea loc sîmbă
tă. de la ora 18. ne stadionul 
..23 August", biletele au fost Du
se în vînzare la casele obișnuite. 
Pentru Dosesoril abonamentelor 
eliberate de club tichetele cu 
specificarea locului în tribună se 
găsesc la stadionul Giulești. La 
acest meci sînt valabile toate le-
gitimatiile-abonament 
de C.N.E.F.S. si 
București.

eliberate
C.M.E.F.S

a LUNI 5 IUNIE. de la ora 
16. în sala clubului Grivita Roșie, 
va avea loc plenara antrenorilor 
de fotbal din București si Secto
rul Agricol Ilfov. Cu acest prilej, 
președintele Colegiului municipal 
al arbitrilor Chiriac Manusaride, 
va prezenta un referat cu tema : 
..Tendințele actuale ne pian mon
dial privind interpretarea și apli‘ 
carea regulilor de ioc." în contl- 

tinuare. vor fi discutate unele mă
suri în legătură cu încheierea se
zonului competitional. La aceas
tă plenară vor participa antre
norii. instructorii si delegații e- 
chipelor de toate categoriile. 

ONIS1W 0! STAI LOlO-PmOSPORl INFORMEAZĂ Tragere multiplă

șov (a), A. S. A. Tg. Mureș (d), 
Corvinul (a), Dinamo (d).

RAPID : Dinamo (a), F. C. 
Olt (d), Universitatea Craiova 
(a), „U“ Cluj-Napoca (d). 
Sportul Studențesc (a), Fia. 
căra (d).

A. S. A. TG. MUREȘ : F. C 
Inter (d), F. C. Bihor (a), Vie. 
loria (d), S. C. Bacău (a). O- 
țelul (d), F. C. Farul (a).

Acest tabel are nenumărate 
necunoscute, fiind mai ...pal
pitant decît orice clasament, 
fie el la zi sau al adevărului... 
E suficient să privim cit de 
cit atent, mai ales în a doua 
lui jumătate, pentru a ne 
da seama că bătălia pentru e- 
vitarea retrogradării se va 
purta pînă la ultimul fluier 
final, așa cum s-a intîmplat, 
in partea superioară, în An
glia, unde Liverpool a pier
dut campionatul în ultima 
secundă a ultimelor 90 de mi
nute, cu Arsenalul.

Privirile echipelor amenin
țate se îndreaptă spre toate 
zonele clasamentului. Oțelul, 
de pildă, visează să obțină o 
remiză cu Steaua, pentru un 
punct care ar putea să fie sal
vator. în aceeași situație e 
și Rapid, care speră să rede
vină, pentru 90 de minute, „e- 
chipa cuplajelor" și să remi
zeze cu Dinamo, chiar dacă 
punctul ar putea să pară in
suficient.

Mai e și A.S.A., care, după 
oe a pierdut toate punctele re
turului, are de jucat acasă cu 
alte trei echipe amenințate. Și 
cine știe...

Finalul de campionat e 
deosebit de palpitant. Chiar și 
pentru partea superioară, 
unde Steaua are, practic, 
un avans greu de recuperat, 
dar dinamoviștii joacă cinci 
meciuri în București și unul 
singur în deplasare.

în sfîrșit, un element în 
afara acestui tabel, dar care 
ține tot de cursa campionatu
lui. Dinamo și Steaua se a- 
propie cu pași mari de recor
dul de goluri al campionatu
lui, deținut de I.T.A., cu 129 
de goluri. Și cine știe dacă 
sprintul final al „tandemului" 
nu va duce la căderea aces
tui record vechi de patru de
cenii...

PROGRAMUL PRIMEI
Și Campionatele Republicane re

zervate juniorilor II și III se a- 
propie de linia de sosire în ac
tuala ediție, în zilele de 5 și 8 
iunie fiind programate partidele 
tur-retur din cadrul primei eta
pe a turneului final. Iată me
ciurile :

juniori II : C.S.M. Suceava — 
Metalul Botoșani, F.E.P.A. ’74 
Bîrlad — C.S.Ș. Pașcani, C.S.Ș. 
Roman — C.S.Ș. Bacău, F.C.M. 
Progresul Brăila — Oțelul Galați, 
C.S.Ș. Delta Tulcea — F. C. Fa
rul Constanța, C.S.Ș. Focșani — 
Gloria Buzău, Abatorul C.S.Ș. 
Slobozia — Ș. N. Oltenița, C.S.Ș. 
Nucet — Unirea Cîmpina, F.C.M.

ARBITRI! ETAPEI A
Victoria — Steaua : O. ștreng 

(Oradea) ; J. Grama (București) 
șl V. Donțu (Galati)

S.C. Bacău — F.C. Farul : I. 
Igna ; D. Buciuman (ambii din 
Timișoara). C .Crocan (Reșița).

Otelul Galați — Flacăra Mo- 
reni : Gr. Macavei (Deva) : C.
Gheorghe (Suceava) si I. Vereș 
(Sf. Gheorghe)

F.C. Bihor — F.C.M. Brașov : 
Ad. Porumboiu (Vaslui) î A. 
Gheorghe si I. Toma (ambii din 
P. Neamț)

F.C. Argeș — Corvinul : I. Cră- 
ciunescu (Rm. Vîlcea) : Ad. Mo-

Lecce ; 4. Verona — Bologna ; 5. 
Lazio —- Inter ; 6. Milan — Ro
ma ; 7. Napoli — Sampdoria ; 8. 
Pescara — Como ; 9. Torino —
Ascoli ; 10. Avellino — Cremone- 
se ; 11. Cosenza — Udlnese ; 12.
Piacenza — Sambenedettese : 13.
Taranto — Catanzaro.

• CÎȘTIGURILE TRAGE
RII LOTO DIN DATA DE 26 
MAI 1989 ; Categoria 1 : 1 va
riantă 25% a 70.000 (Dacia 
1300) ; cat. 2 : 7 variante 25% 
a 10.120 lei ; cat. 3 : 19,25 a 
3,680 lei ; cat. 4: 37,25 a 1.902 
lei ; cat. 5 : 170,25 a 416 lei ; 
cat. 6 : 309,50 a 229 lei : caf* *.  
X : 1835,25 a 100 lei. Report 
la categoria 1 : 71.250 lei. Au
toturismul „Dacia 1300“ (70.000 
lei) a fost ciștigat de Cășaru 
Mihai din București, la cate
goria I cota 25%.

• Tragerea obișnuită LOTO a 
săptămînii va avea loc în Bucu
rești. astăzi, vineri, 2 iunie, în- 
cepînd de la ora 15,50, în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2. 
Aspecte de la efectuarea opera
țiunilor de tragere vor fi trans
mise la radio, pe programul I, 
la ora 16.35. Numerele extrase 
vor fi transmise și în reluare, pe 
același program, la ora 23,15. și 
mîine, sîmbătă. 3 iunie, la ora 
8.55. După terminarea operațiu 
nilor de tragere va rula un film 
artistic la care intrarea este li
beră.
• Rer> mințim. totodată, că 

SÎMBĂTĂ este și TERMENUL 
LIMITĂ pentru depunerea bule
tinelor cu opțiunile participantl- 
lor la concursul PRONOSPORT 
al săptămînii care se încheie. 
Consemnăm, mai ios. partidele ca
re sînt înscrise în concursul res
pectiv : 1. Atalanta — Juventus ; 2. 
Cesena — Pisa ; 3. Fiorentina —

Ș
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OBLIGAȚIILE ACESTUI DENS
SEiRȘIT DE SEZON

Cu etapa de mîine, echipele de pe prima scenă intră 
intr-un „culoar" de densitate maximă Obligațiile decurgînd, 
in primul rînd, din anunțarea la U.E.F.A. a echipelor pre
zente in cupele europene, ediția 1989/90, pînă Ia 30 iunie, 
plus aglomerarea, in acest final de sezon, a etapelor de 
campionat și a celor din zona finală a Cupei au deter
minat forul de specialitate să programeze foarte dens ul
timele întîlniri ale sezonului. Astfel, între 3 și 29 iunie 
vor avea loc nu mai puțin de 10 etape de campionat și 
Cupă, ceea ce va duce la o medie (pentru unele formații) 
de o partidă la două zile și ceva !

Urmează, cu adevărat, o perioadă de deosebite solicitări. 
In acest program, in afaia potențialului tehnico-tactic, un 
rol decisiv îl va avea rezistența 

elocvent „moment al adevărului" 
baliștii de la cel mai inalt nivel 
tuat acea pregătire de bază din _________ ___ _____
cum au urmărit păstrarea acestor acumulări. In această 
privință, factorul viață sportivă are un rol esențial 1 Nu 
mai vorbim de regimul de seriozitate și disciplină care 
trebuie observat în săptămir.ile care urmează. într-o pe
rioadă cînd eforturile tor fi atit de mari și de solicitante. 
orice abatere de la disciplina pregătirii, de la programul 
„antrenamentului invizibil" se repercutează grav asupra 
randamentului jucătorului în cauză și. implicit, asupra po
tențialului echipei.

Un alt aspect, la fel de important ca acesta, al pre
gătirii, rămîne și acela al spiritului în care se vor des
fășura partidele acestui final de sezon, final care va da 
și importantele decizii privind cîștigătoarele competițiilor 
și formațiile care vor retrograda. Prin urmare, se impuno 
o angajare cu toată corectitudinea, cu seriozitate șl fair- 
play, a tuturor jocurilor, astfel ca sentințele care vor re
zulta să reprezinte cu adevărat situația din cele mai im
portante întreceri ale fotbalului nostru. Numai o atitudine 
de mare corectitudine sub toate aspectele poate asigura 
acestui final de sezon atmosfera propice, va contribui, nu 
doar prin importanța pentru clasament și calificare a aces
tor întîlniri. la succeseul stagiunii fotbalistice caro se în
cheie.

fizică. Acum va veni un 
privind modul cum fot
ul performantei au efec- 
săptămînile de iarnă șl

CONVOCAREA LOTULU! DE JUNIORI PENTRU MECIUL CU SPANIA
Selecționata de juniori ’90 va 

susține, la 14 iunie, al doilea 
său meci din cadrul prelimina
riilor Campionatului European A 
(reamintim, primul a fost cel cu 
Austria, in deplasare : 1—1). In 
vederea acestui meci, cu echipa 
SDanlel — campioana Europei în 
1988 șl lidera grupei, cu patru 
puncte din două jocuri — an
trenorul Gheorghe Staicu a con
vocat următorii jucători : Cioacă 
șl Colceag — portari. Artimon,

ETAPE A TURNEELOR
Victoria Giurgiu — Steaua Bucu
rești, Viitorul Pitești — C.S.Ș. 
Caracal, C.S M. Reșița — C.S.M. 
I.ugoj, C.S.Ș. Tg. Jiu — Mureșul 
Deva, C.S.Ș. Drobeta Tr. Seve
rin — Universitatea Craiova, Ar
mătura Zalău — U. T. Arad. 
C.S.Ș. Oradea — Someșul Satu 
Mare. Gloria Bistrița — C.S.Ș. 
Baia Mare, Metalul Aiud — C.S.Ș. 
Cluj-Napoca, Chimia Rm. Vîl
cea — I.P.A. Sibiu. Viitorul Tg. 
Mureș — C.S.Ș. Odorhei, C.S.Ș. 
Tg. Secuiesc — Tractorul Bra
șov, C.F.R. B.T.A. București — 
ROVA Roșiori.

JUNIORI III : C.S.Ș. Suceava — 
C. S. Botoșani, C.S.Ș. Vaslui —

29-a A DIVIZIEI A
roianu si I. Cot (ambii din Plo
iești)

F.C. Inter — A.S.A. Tg. Mureș : 
M. Nieulescu (București) : V. An- 
tohi (Iasi) si M. Nieolau (Bacău)

Rapid — Dinamo : FI. Popcseu 
(Ploiești) : V. Alexandru (Bucu
rești) si I Velea (Craiova)

Sportul Studențesc — F.C. Olt : 
I. Tărcan (Ta. Mures) : M. Axen- 
te (Arad) si T. Demian (Zalău)

,.U“ Clui-Napoca — Universi
tatea Craiova : V. Angheloiu
(București) : S. Necsulescu (Scor- 
nicesti) si B. Cataros (Călărași)
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Dcaconu, Săvoiu, Bătrînu, Cuc, 
Chimiuc, Moldoveana, Perșu, 
Țicu, Năstase, Crudu, Lungu, 
Gabor, Zanc, Moga, Gane, Hai- 
dincr, Tcrtici și Sabo — jucă
tori de cîmp. Convocarea este 
prevăzută pentru sîmbătă, 3 iu
nie, la Brașov, unde se vor des
fășura șl primele antrenamente, 
după care lotul se va deplasa 
la Ploiești, orașul care va găz
dui meciul cu echipa Spaniei.

JUNIORILOR II Șl III
Politehnica Iași. I.T.A. Celuloza 
P. Neamț — S. C. Bacău, F.C.M. 
Progresul Brăila — Oțelul Galati, 
C.S.Ș. Delta Tulcea — C.S.Ș. Con
stanța, C.S.Ș. Focșani — Viitorul 
Buzău, Scînteia Ialomița — Ș. N. 
Oltenița, C. S. Tîrgoviște — Pe
trolul Ploiești, F.C.M. victoria 
Giurgiu — Mecanică Fină Bucu
rești, F. C. Argeș — c.S.ș. ca
racal, C.S.Ș. Gloria Reșița — Po
litehnica Timișoara, C.S.Ș. Tg. 
Jiu — Viitorul Hunedoara, A. S 
Drobeta Tr. Severin — Viitorul 
Craiova. C.S.ș. Zalău — U. T. 
Arad, C.S.ș. Oradea — Someșul 
Satu Mare, Gloria Bistrița — 
F. C. Maramureș Baia Mare. 
C.S.Ș. Sebeș — C.S.Ș. Gherla. 
Chimia Rm. Vîlcea — F. C. In
ter Sibiu. Viitorul Tg. Mureș — 
C.S.Ș. Odorhei, C.S.Ș. Sf. Gheor
ghe — F.C.M. Brașov, Dinamo 
București — C.S.ș. Alexandria.

Se recomandă comisiilor jude
țene de fotbal să ia măsuri ca 
meciurile programate in aceleași 
localități să se dispute in cuplaj, 
de la ora 16, in deschidere lu
cind echipele de juniori III. în 
celelalte situații, partidele vor 
începe la ora 18.

Echipele învingătoare după ce
le două manșe (tur-retur) se vor 
califica în faza de zonă, _ care 
va avea loc între 12 și 15 iunie, 
în cadrul a șapte grupe preli
minare.

încă o importantă și 
avantajoasă acțiune 

9 Formulă tehnică de 
mare atractivitate • 
72 de numere extrase, 
cuprinse in 8 extrageri 
„legate" cite două O 
practic cu bilete de 
25 de lei se poate par
ticipa la toate extra
gerile • ultima zi de 
participare cu nume
rele favorite este sim- 
bătă, 3 iunie.
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A începit turneul Pe calificare la CE. de volei («i)

ECHIPA ROMÂNIEI, ÎNVINGĂTOARE
BAIA MARE, 1 (prin telefon). 

Un public numeros și entuziast 
a umplut tribunele Sălii Sportu
rilor „Dacia", la reuniunea de 
debut a turneului de calificare 
pentru Campionatul European 
masculin de volei.

Prima partidă, dintre echipele 
R. D. Germane și Belgiei, a pri
lejuit un Joe echilibrat in cea 
mai mare parte a timpului, cu 
cîteva întorsături spectaculoase 
de scor. Surprinzător, la început, 
cei care s-au detașat pe tabelă 
au fost belgienii, printr-o serie 
de servicii variate (in special 
prin Van Mcerbeeck, totodată 
principal jucător de preluare), 
dar și datorită unor greșeli teh
nice ale adversarilor : 7—2, 9—4, 
12—5. Belgienii lăsau impresia 
că-și vor adjudeca setul, dar e- 
chlpa R. D. Germane a ripostat 
în continuare ferm. Ea a și cîș- 
tigat astfel primul set, domi- 
nindu-1 net și pe cel de-al doi
lea. In setul următor însă, vo
leibaliștii belgieni au marcat de
tașări de 3—5 puncte și... n-au 
mai ratat finalul. Setul al pa
trulea avea să fie șl ultimul, dar 
șl cel mal strîns. Deși spre sfir- 
șitul lui, echipa R. D. Germană 
a luat un avans de 4 puncte 
(12—9. 14—10), adversara a ega- 
lat-o „la potou".. dar punctele de 
set șl de meci le-a obținut, la 
blocaj, prima formație. Deci 
R. D. Germană — Belgia 3—1 
(13, 3, —12, 14). Arbitrii J. De- 
pes (Cehoslovacia) și A. Stylia- 
nides (Cipru) au condus forma
țiile ! R.D.G. — Dellniz, Hecht, 
Franke (stapefeld), Triller. Ol
denburg (Holzig), Gobert ; BEL
GIA — Croes, Vanderhalen (Hey- 
nen). Van Mcerbecck, Strijobs 
(Schoonbrood). Huffel. Kempe- 
naers (Engelen).
o categorică si aplaudată vic

torie a reușit reorezentativa 
României în fata celei a Turciei, 
în a doua partidă a zilei. Sus
ținuți de inimoasa galerie băl- 
măreană. voleibaliștii români 
Si-au pus clar în inferioritate 
adversarii, care — efectiv — nu 
au găsit replică la locul sigur 
practicat de echipa noastră în

toate compartimentele. Scorul :
3— o (7. 4. 4), realizat în numai 
50 de minute, dovedește această 
mare diferență de valoare și 
prestație între cele două forma
ții. Cu excepția unui scurt in
terval în primul set (4—0...
4— 5 !). jocul a fost la discreția 
voleibaliștilor noștri, care au 
impresionat prin forța atacuri
lor (îndeosebi Dascălii și Pralea), 
un blocaj cum am vrea să ve
dem mereu (pe centru. Șoica 
problndu-șl abilitatea), o con
strucție bine orientată (Căta- 
Chițlga) si o linie a doua mal 
activă decît altădată. Asta în 
condițiile în care voleibali- 
turci au arătat că alcătuiesc, to
tuși. o echină mobilă si bătăioa
să din al cărei sextet ne-au plă
cut coordonatorul Benga si tră
gătorul Denir. Arbitrii A. Zalaz- 
ny (Polonia) și G. Kraus (Is
rael) au condus formațiile : 
ROMANIA — Pralea. Constantin 
(Rotar). Schoberl (S. Pop. A. 
Ion). Dascălu (Drăgusin). Șoica, 
Căta-Chițlga ; TURCIA — 
Benga (Oștire). Denir. Laie 
(Tanta). Ostravers (Gulum), 
Kayhan. Akyeli.

Azi. de la ora ÎS : R.D.G. — 
Turcia. România — Belgia.

Aurelian BREBEANU

CONNORS, ELIMINAT
PARIS. 1 (Agerpres). Turneul 

de tenis de la Roland Garros a 
continuat cu primele partide din 
turul n al probei de simplu 
masculin, în care vest-germanul 
Boris Becker l-a eliminat cu 
7—6, 7—5, 6—3 pe francezul Eric 
Winogradsky, suedezul Ștefan 
Edberg a dispus cu 6—4, 6—4, 
6—2 de venezueleanul Nicolas 
Pereira, iar americanul Jimmy 
Arias l-a întrecut cu 7—6. 7—5, 
6—1 pe suedezul Anders Jarryd.

Alta rezultate : Jay Berger 
(S.U.A.) — Jimmy Connors
(S.U.A.) 4—6, 6—3, 7—5, 7—5 ;

Campionatele Europene de boi

PUGILIȘTI ROMÂNI IN SEMIFINALE
ATENA, 1 (prin telefon). în 

Sala păcii și prieteniei au 
continuat întrecerile pentru 
promovarea în fazele supe
rioare ale Campionatelor con
tinentale de box. Dintre cei 5 
sportivi români care au urcat 
miercuri seara tîrziu trep
tele ringului, doi au reușit să 
se califice în semifinale. 
Este vorba de „semiușorul" 
Daniel Dumitrescu, învingă
tor prin abandon în rundul 
secund în partida cu Vesa 
Koskinen (Finlanda), și Ru
dei Obreja, la mijlocie mică, 
victorios și el înainte de limi
tă (ab. 3) în meciul cu Nevill 
Brown (Anglia).

Ceilalți trei reprezentanți 
ai noștri — Petrică Paraschiv 
(semimuscă), Nioolae Aliuță 
(muscă) și Adrian Mărcuț

(cocoș) — au fost întrecuți la 
puncte de Ivailo Marinov 
(Bulgaria), Iuri Arbaciakov 
(U.R.S.S.) și, respectiv, Serafim 
Todorov (Bulgaria).

Prin victoriile obținute, 
Dumitrescu și Obreja au, a- 
șadar. asigurate medajliilc 
de bronz. In semifinale, 
care au loc joi (după închide, 
rea ediției ziarului nostru) și 
vineri, ei vor avea următorii 
adversari : Dumitrescu —
Giorgio Campanela (Italia) 
și Obreja — Roson Ibișev 
(Bulgaria). Finalele se vor 
disputa sîmbătă.

Telemac SII'IOPOL

SĂRITORI (In apă) PE LOCURI
FRUNTAȘE LA BERLIN

Cu prilejul unui concurs de 
sărituri în apă desfășurat, la 
Berlin, între selecționatele 
1 .S.C. Berlin și C.S.S. Triumf 
București, trei dintre re
prezentanții clubului bucureș- 
tean s-au clasat de patru ori pe 
locul I ; Oana Dinu la tram
bulină 1 m și trambulină 3 
m, Carmen Dinu la trambu
lină 1 m și Nicolac Dragomir 
la trambulină 1 m. O compor
tare bună a avut și Ionica 
Tudor, clasată pe locul secund 
la trambulină 1 m și trambu
lină 3 m, la diferență mică 
de Conny Schmalfuss, cîștigă- 
toare — la seniori — a locului 
I din proba de salturi de la 
platforma din cadrul „Cupei 
Europei" (Zurich, mai 1989). 
La „1 m“ : Schmalfuss 417,30 
p, Tudor 410,05 p ; la „3 m“ : 
Schmalfuss 439,25 p, Tudor 
428,05 p. Programul la „libere" 
al celor două săritoare a fost 
aproape identic în privința 
coeficienților de dificultate.

TURUL CICLIST AL ITALIEI

LA ROLAND GARROS
Goraa Ivanisevici (Iugoslavia) — 
Michael Stlch (R. F. Germania) 
6—2, 6—3, 6—2 ; Mark Woodforde 
(Australia) — Aaron Krlckstein 
(S.U.A.) 1—6, 6—7, 6—4, 6—4,
6—4 ; Leonardo Lavalle (Mexic) 
— Michael Tauson (Danemarca) 
6—4, 6—1, 6-2.

Rezultate din turneul feminin : 
Steffl Graf (R. F. Germania) — 
Bettlna Fulco (Argentina) 6—0, 
6—1 ; Katerina Maleeva (Bulga
ria) — Catherine Tanvier (Fran
ța) 6—0, 6—2 ; Conchita Martinez 
(Spania) — Jana Pospisilova 
(Cehoslovacia) 6—0, 6—4.

ROMA, 1 (Agerpres). Etapa a 
11-a a Turului ciclist al italiei, 
desfășurată între localitățile 
Rlcclone șl Mantova, a fost cîș- 
tlgată de concurentul elvețian 
Urs Freuler, cronometrat pe dis
tanța de 244 km în 6h 19:32. In

clasamentul general se mențină 
lider olandezul Erik Breulcink. 
urmat de irlandezul Roche — Ia 
46 secunde, francezul Flgnon — 
la 1:01, șl sovieticul Ugrumov — 
la 1:05.

UN CAZ PREA REPEDE CLASAT

UN BILANȚ
(Urmare itn pag 1)

A. Czanka ; 130 la smuls, 160 
la aruncat, 290 la total, cam
pion mondial la categoria 60 
kg. T. Cihărean ; 110 la smuls, 
137 la aruncat și 217 la total, 
vicecampion mondial la ca
tegoria 52 kg“. 11 abordăm pe 
A. Czanka : „Este primul mare 
concurs după J.O. de anul tre
cut, iar pentru mine a fost 
prima participare la o com
petiție, după accidentul su
ferit la cot. Mă bucur că am 
putut participa, mă bucur 
că am cucerit pentru a treia

REMARCABIL
oară titlul de campion mondial 
la juniori". Tr. Cihărean : 
„Sigur că și medalia de argint 
este valoroasă, dar anul 
trecut, cînd am cucerit titlul 
de campion mondial, rea
lizasem la smuls 118 kg, iar 
acum doar 110. Dacă facem o 
simplă socoteală, să fi smuls, 
să zicem 113, cîștigam ti
tlul ! Sper să-mi iau re
vanșa in Iugoslavia, unde mă 
voi întîlni din nou cu Ivanov 
la Campionatele Europene de 
juniorii, sau, de ce nu, în 
toamnă. Ia Alena, la Campio
natele Europene de seniori".

REVIGORAREA HANDBALULUI MASCULIN
(Urmare din pag. I)

a sa, poate mai puternic de
cît în anii trecuți, de același 
etern „duel", Steaua — Di
namo București, singurele 
dintre echipele care au câș
tigat de-a lungul timpului ti
tlurile de campioane, „sco
rul" de 22—9 vorbind de la 
sine despre superioritatea 
dară, sub acest aspect, a 
handbaiiștilor de la Steaua.

Detașarea netă a celor 
două formații bucureștene este 
datorată evident superiori
tății valorice a loturilor de 
care ele dispun (și care corn- 
pun aproape în totalitate 
echipa reprezentativă), pe de 
o parte, iar pe de alta de 
scăderea, să sperăm vre
melnică, a altor două for
mații fruntașe ale handba
lului nostru, II. C. Minaur 
Baia Mare și Politehnica Ti
mișoara, echipe aflate in
tr-un proces de refacere 
și întinerire.

Superioritatea echipelor Stea
ua șl Dinamo (aoeas’â din 
urmă, 'pregătită de Ghiță Licu 
și Valentin Samungi) este 
ilustrată și de faptul că am

bele au terminat campio
natul fără înfrîngere, dis
puta dintre ele încheindu-se la 
egalitate, după două parti
de de calitate, atît în Sala 
Floreasca, în tur, cît și în 
Sala Dacia din Buzău, în re
tur, sală în care dinamoviștii 
și-au organizat jocurile cînd 
au fost gazde. La stabilirea 
ordinii finale au contribuit și 
oele două rezultate de egalita
te consemnate în partidele 
dinamoviștilor cu H. C. Mi
naur, pe teren propriu, și cu 
„U“ C.U.G. CIuj-Napoca. în 
deplasare.

tnaiinte de a trece, succint, 
în revistă, intr-unui din nu
merele viitoare ale ziaru
lui, aportul fiecărei echipe 
la reușita ediției a 31-a a 
Campionatului Național, tre
buie să subliniem — în încheie
rea acestui prim comenta
riu — fermitatea Biroului fe
deral în situația în care s-a 
apreciat că Politehnica Ti
mișoara și Comerțul Sînni- 
colau Mare nu și-au apărat cu 
sportivitate șansele in par
tida directă, ambele pier- 
zînd jocul cu 0—6 și cite un 
punct în clasament.

Reușim să-1 abordăm, peste 
cîteva minute, și pe profeso
rul Lazăr Baroga, secreta
rul federației de speciali
tate : „A fost un concurs 
foarte tare și mă bucur, fireș
te, că școala românească de 
haltere și-a probat și de 
această dadă valoarea. Se poa
te spune că dispunem la ora 
actuală de patru sportivi de 
talie, Nicu Vlad și Andrei 
Socaci, acestora adăugîndu- 
li-se, iată. A, Czanka și T. 
Cihărean. Dar noi mai avem 
și alți sportivi de vrlloare 
apropiată sau in plină creș
tere, c“m ar fi Tiberiu Ka- 
raffa, Adrian Matecaș, Dan 
Morar, Nioolae Nițu, Aurel 
Sîrbu, Attila Feri și Ștefan 
Vlad. Putem alcătui, cum s-r(r 
spune, o echipă redutabilă și 
sînt sigur că marile concur- 
suri internaționale vor con. 
firma ascensiunea continuă a 
sportivilor noștri".

:!

:■■
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Așadar, după ce a cîștigat Turul Franței 19S8, Pedro Delgado 
a triumfat, deunăzi, și în Turul Spaniei, revendicînd poziția de ij 
șef al plutonului profesionist. După unii logică, poziția aceasta 
e pusă de alții, chiar mai numeroși, sub semnul întrebării, ei ]■ 
neuitînd că, in „Le Tour", Delgado a fost bănuit de dopaj (a- ,i 
cuzație inițial reținută de juriu, apoi respinsă), încă mai mult, »• 
„inamicii*  sînt tentați să facă o legătură, și o fac, între re- «B 
centul succes al rutierului spaniol și ieșirea din „La Vuelta" — 
după el regizată — a vest-germanului Raimund Dietzen, despre ,« 
care însuși Delgado afirma, cam la jumătatea întrecerii, că e 
„adversarul meu cel mai redutabil*.  1 g

Sigur că accidentul care l-a scos din joc pe Dietzen, obli- !■
gîndu-l să termine etapa a 13-a, Benasque — Jaca, la... spitalul «J
din Pamplona (după ce fusese transportat cu elicopterul, dată *|  
fiind starea lui „extrem de critică*),  a fost bizar. Nu atît ]■ 
pentru că s-a petrecut intr-un tunel rutier, cel de lingă Cotefal- ,■ 
bo, lung de 680 de metri și (părerile converg) prost luminat, ij 
cît pentru că nimeni n-a văzut ce și cum s-a întîmplat, versiu- %
nea oficială fiind că doar Dietzen a căzut, în vreme ce, de- 5 
poziție repede ignorată, francezul Dominique Arnaud a pretins 
că „măcar doi cicliști au fost antrenați în busculadă, în clipa 
în care am trecut, încetinind, prin locul acela" ! Cum Dietzen 
n-a fost, și se pare că nici nu e încă în măsură să elucideze ‘B 
situația, cu toate că și-a recăpătat cunoștința, directoratul ;■ 
cursei ar fi avut, nu-i așa ?, datoria să investigheze mai atent > 
cazul. O astfel de atitudine ar fi fost cu atît mai normală, cu JJ 
cît, în condiții la fel de ciudate (ca să nu zicem altfel), au fost C 
siliți să părăsească „La Vuelta*,  columbianul Herrera în 1987 și ’i 
irlandezul Kelly în 1988, ambii sugerînd, fără a insista însă, că ,> 
au fost „vînați", accidentele lor nefiind chiar fortuite ! Numai 
că, surprinzător, responsabilii competiției au clasat în grabă iR 
..dosarul Dietzen" luînd doar act (intre altele) de indignarea 
lui Delgado, „E absolut intolerabil și numai un miracol a im- (i 
piedicat un accident și mai grav*,  după unii sinceră, după al- ij 
ții mimată.., '■

Desigur că, în lipsa probelor, hoțul neprins e negustor cins- ? 
tit, ca să invocăm un mal vechi proverb. Dincolo de asta însă, ij 
de „contribuția*  sau nevinovăția lui Delgado, problema slabei «J 
organizări rămîne. „Noi suferim ca niște cîini, menționa Alvaro '■ 
Pino, învingătorul ediției 1986, șl sintem puși să trecem prin tu- 
nelurl întunecoase l fntr-o bună zi va avea loc un masacru*.  
Pentru ca, pe aceeași temă, Frank Pineau să gindească mai de- C 
parte : „Dac-aș fi Dietzen sau familia Iul, m-aș adresa neîntir- C 
ziat justiției, depunînd o plîngere". N-ar fi exclus ca „La Vuel- }■ 
ta*  să ajungă totuși în tribunal ! £

Ovidîu IOANIȚOAIA î
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• Preliminariile C.M. : Echipa Islandei, egalitate la Moscova; 
selecționata Olandei a ciștigat douâ puncte prețioase in ultimele 
minute, în timp ce reprezentativa vest-germană se poate declara 
mulțumită cu scorul egal de la Cardiff I FOTBAL

PE SCURT • PE
atletism • La Spoleto (ita

lia), vest-germanul Karsten Stolz 
a cîștigat aruncarea greutății, eu 
20,08 m. fiind urmat de campio
nul italian Alessandro Andrei — 
19,90 m. In proba similară fe
minină, a învins Stephanie Storp 
(R. F. Germania) — 19,61 m.

ȘAH • In „Memorialul Capa- 
blanca", de la Holguin (Cuba), 
după 7 runde conduce Iugosla
vul Stefaa Djurlci, cu 5 p, ur
mat de cubanezul Rodrlguez — 
4,5 p. In turneul feminin pe pri-

SCURT • PE SCURT
mul loc se află Ir'ina Celiușklna 
(U.R-S.S.), cu 5 p.

SĂRITURI IN APA • Con
cursul de la Aachen s-a înche
iat cu proba masculină de plat
formă, în care victoria a re
venit Iul Rainer Punzel (R. D. 
Germană), cu un total de 530,37 
puncte.

TIR • Proba de pistol eu aer 
comprimat de la MUnchen a re
venit sportivului vest-german 
Kohler, cu 683,3 p

MECIURILE din preliminariile 
C.M. (zona Europei) au conti
nuat miercuri, în două grupe, 
încheiate cu unele surprize. 
Cea mai mare o constituie, de
sigur, rezultatul egal realizat 
de reprezentativa U.R.S.S. care, 
la Moscova, nu a putut trece 
de cea a Islandei 1 Scor : 1—1
(0—0). In fața celor 50 000 de 
spectatori, gazdele (lipsite de 
Mihailicenko și Hidiatulin in
disponibili) au practicat un joc 
sub posibilități, deși s-au a- 
flat la timonă, dar n-au putut 
străpunge apărarea bine organi
zată, sub bagheta lui Sigi Held, 
a nordicilor. Scorul a fost des
chis de Dobrovolski (min. 65) 
din lovitură liberă, dar, în mi
nutul 86, în urma unei grave 
greșeli comise de apărarea gaz
delor, Halldor Askelsson a e- 
galat 1 După aceea, Dobrovolski 
a Irosit o mare ocazie, așa Incit 
rezultatul a rămas neschimbat. 
Să mal notăm că din echipa is
landeză au lipsit doi jucători 
de valoare : Sigurvinsson (de la 
V.f.B. Stuttgart) și Gudjohnson 
(de la Anderlecht) — accidentați, 
tn urma acestui rezultat de la 
Moscova, lupta pentru ocuparea 
locului secund în grupa a 3-a 
a devenit mal pasionantă. Pen
tru această poziție candidează 
acum 3 formații : Turcia, A- 
ustrla și... Islanda! Ar fi desigur 
o mare surpriză ca mica in
sulă islandeză să fie repre
zentată la turneul final al C.M! 
Iată formațiile aliniate: U.R.S.S.: 
Dasaev — Kuznclov. Lusni. Gor- 
lukovicl, Aleinikov, Besonov 
(min. 82 Katasvlli) — Rat, 1,1- 

tovcenko, Zavarov—Dobrovolski, 
Protasov (in In. 85 Savieev). IS
LANDA : Sigurdsson—Edvalds-

son, Agust Mar Jonsson, Bcrgs- 
son, Gislsson—Sigi Jonsson,
Thordarson, Omar Torfason
(min. 82 Kristiansson), Arnthors- 
son—Gratarsson, 
Tarfason (min.

Clasamentul la 
care urmează :
1. U.R.S.S.
2. Turcia
3. Austria
4. Islanda
5. R.D. Germană

II meridiane ||
09 
zi

Gudmundur 
Askelsson), 

și meciurile
5
5
3
4
5

3 :
2 :
1 : 
o : 
1 : 

14. 6 : Islanda—Austria ; 
Austria—Islanda • 6. 9 :
— U.R.S.S. și Islanda — 
20. 9 : Islanda—Turcia ; 
R.D.G. — U.R.S.S. ; 
Turcia—Austria ; 8. 11 :
— Turcia ; 15. 11 : Austria 
R.D.G.

2 0 8—2 8
12 8—6 5 
1 1 4—5 3 
3 1 3—5 3
13 4-9 3 
; 23. 8.:

Austria 
• R.D.G.; 
; 7. -■
25.
U.R.S.S.

10 :
10 :

DUPĂ PARTIDELE din grupa 
a 4-a, lupta pentru promovare 
în turneul final se anunță foar
te Daslonantă. In urma jocurilor 
de miercuri, în fruntea clasa
mentului a trecut Olanda cu 6 p, 
urmată de R.F. Germania 5 p. 
Este foarte posibil ca, din a- 
ceastă grupă alcătuită .din 4 e- 
chipe și cea clasată pe poziția 
a doua, să se califice, grație 
punctajului sau a golaverajului 
(reamintim că din cele 3 grupe 
alcătuite din cite 4 reprezenta
tive. două — clasate pe poziția a 
doua, care au un punctaj si gola
veraj mai bune — vor lua drumul 
spre „Italia ’90). Miercuri, la 
Helsinki, în fața unul record de 
spectatori (peste 47 000), echipa 
Finlandei a rezistat selecționatei 
Olandei. Abia în min. 87, vic
toria a revenit campionilor eu
ropeni grație golului înscris de 
âim Kieft (de la PSV Eindho
ven), care a reluat o pasă a 
Iul Gullit, Intrat pe teren abia

în min. 55. Victoria olandezilor 
a fost însă pe deplin meritată, 
dacă mai avem în ' 
în min. 82. Kieft 
bară.

Deziluzie pentru 
Beckenbauer, la Cardiff ; 
Galilor — R.F. Germania 
Cum afirmă comentatorii 
zultatul nedreptățește pe 
care au jucat foarte ______ r
dar... mingea n-a intrat în pla
să ! Gazdele, cu jucători care 
activează în ligile engleze (prin
tre care cunoscuții Philips, 
Ratcliffe. Williams. Hughes) do
reau victoria, în fața ' ' 
mâții de Drestigiu din 
lipsit Bigner. Berthold. 
Brehme, Riddle 
cu Klinsmann) 
Să mai adăugăm 
tîlnirii “
— gazdele. 2 — oaspeții)’, 
clasamentul și meciurile 
to a re :
1. Olanda
2. R.F. Germania
3. Țara Galilor
4. Finlanda 
6.9 
4.10: R.F.G. 
Țara Galilor 
Olanda—Finlanda și R.F.G. 
Țara Galilor.

ALTE JOCURI (amicale). 
Oslo : 
(2-0).
Fjortoft, 
respectiv Ogrls. 
Suedia—Algeria 2—0(1—0), 
ambele goluri semnate de Klas 
Ingesson (min. 33 și 74).

Rubrică realizată de
Ion OCHSENFELD

vedere 
a tras

echipa

că, 
în

Iul 
Tara 
0—0. 
re- 

galezi, 
ofensiv,

unei for- 
care n-au 

Buchwald, 
(schimbat 

Vbller !si 
duritatea în- 

6 cartonașe galbene (4 
. Tată 
urmă-

4
4
3
3 

Finlanda—Țara 
Finlanda ; 
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