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Sub președinția tovarășului 
Nicolao Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, vineri, 2 
iunie, ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

La ședință au participat, ca 
invitafi, primii secretari ai 
comitetelor județene de partid, 
membri ai guvernului, alte ca
dre de conducere din econo
mie. directori generali ai cen
tralelor industriale și institu
telor centrale de cercetare și 
proiectare.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat RAPORTUL PRI
VIND REALIZAREA PLANU
LUI PE LUNA MAI SI MA
SURILE PENTRU ÎNDEPLI
NIREA INTEGRALA A PRE
VEDERILOR DE PLAN PE 
LUNA IUNIE. PE SEMESTRUL 
I ȘI PE ÎNTREGUL AN 1989.

La acest punct de pe ordi
nea de zi au luat cuvintul 
prim-viceprim-miniștri, vice- 
prim-miniștri, miniștri, alți 
membri ai guvernului, primi 
secretari ai comitetelor jude
țene de partid, conducători de 
centrale industriale care au ra
portat despre rezultatele obți
nute în primele cinci luni ale 
anului, despre acțiunile în
treprinse pentru înfăptuirea 
planului pe luna in curs si întregul semestru.

Pornind de la rezultatele ob
ținute și, îndeosebi, de la 
neajunsurile manifestate, Co
mitetul Politic Executiv a ce
rut conducerilor ministerelor, 
centralelor și unităților econo
mice să ia măsuri ferme și 
să urmărească cu toată răspun
derea modul cum se îndepli
nesc prevederile de plan, să 
soluționeze operativ probleme
le de care depind realizarea 
nivelurilor de producție stabi
lite și recuperarea în cel inai 
scurt timp a restanțelor din 
lunile anterioare.

In cadrul ședinței. Comitetul 
Politic Executiv a aprobat, de 
asemenea, PROPUNERILE 
PRIVIND STABILIREA FRUN
TAȘILOR IN ÎNTRECEREA 
SOCIALISTA PENTRU REA
LIZAREA PLANULUI PE 
ANUL 1988.

A fost examinat, apoi, RA
PORTUL PRIVIND MASURILE 
LUATE PENTRU BUNA DES
FĂȘURARE A CAMPANIEI 
AGRICOLE DE VARA.

Aprobînd raportul prezentat, 
Comitetul Politic Executiv a 
cerut Ministerului Agricultu
rii, organelor agricole județe
ne, unităților agricole de stat 
și cooperatiste să acționeze, in 
spiritul măsurilor stabilite, 
pentru buna organizare și des
fășurare a lucrărilor din a- 
ceasta perioadă, pentru asigu
rarea condițiilor începerii, cit 
mai grabnic, a recoltării orzu
lui, pentru însămințarea cultu
rilor duble și succesive. In ca
drul discuțiilor, s-a subliniat 
că evaluarea producțiilor la 
culturile de vară trebuie să fie 
cel puțin la nivelul pre
vederilor planului. O atenție 
deosebită trebuie acordată

transportării, recepționăriî și 
depozitării corespunzătoaic a 
întregii producții, într-un timp 
cit mai scurt și fără pierderi.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat și aprobat UNELE 
MASURI PROPUSE DE Bl- 
ROUL EXECUTIV AL GU
VERNULUI privind întărirea 
ordinii și disciplinei in organi
zarea și desfășurarea lucrărilor 
Ia centrala nuclcaroelcctrică 
de la Cernavodă și sancționa
rea unor cadre care s-au făcut 
vinovate de lipsă de răspun
dere, neglijență și indiscipliuă 
în îndeplinirea obligațiilor ce 
le reveneau și în respectarea 
prevederilor legale stabilite 
pentru această centrală.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut, in continuare, O IN
FORMARE IN LEGĂTURĂ CU 
REZULTATELE CERCETĂRII 
ABATERILOR SAVIRȘITE DE 
UNELE CADRE DIN CONDU
CEREA JUDEȚULUI VILCEA. 
care s-au făcut vinovate do 
încălcarea gravă a prevederi
lor legale, a disciplinei de 
partid și de stat, a normelor 
eticii și echității socialiste.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat măsura propusă de 
Secretariatul C.C. al P.C.R. 
privind eliberarea, pentru acti
vitate necorespunzătoare, a to
varășei Venerica Pătru din 
funcțiile de prim-secretar al 
Comitetului județean Vilcea al 
P.C.R. și de președinte al Co
mitetului Executiv al Consi
liului popular județean, pre
cum și sancționarea altor cadre 
care s-au făcut vinovate de 
acesto abateri. S-a stabilit ca 
aceste probleme să fie larg 
dezbătute în plenara Comite
tului județean de partid și in 
organizațiile de partid, pentru 
a fi luate măsuri politice și 
organizatorice în vederea li
chidării stărilor de lucruri ne
gative și îmbunătățirii radicale 
a întregii activități.

în continuare, în 
ședinței. Comitetului 
Executiv i-a fost prezentată O 
INFORMARE CU PRIVIRE LA 
VIZITA OFICIALA DE PRIE
TENIE EFECTUATA ÎN ȚARA 
NOASTRA, LA INVITA
ȚIA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
SECRETAR GENERAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN, PREȘEDINTELE REPU
BLICII SOCIALISTE ROMA
NIA DE CĂTRE TOVARĂȘUL 
JOAQUIM ALBERTO CIIISSA- 
NO, PREȘEDINTELE PARTI
DULUI FRELIMO, PREȘEDIN
TELE REPUBLICII POPU
LARE MOZAMBIC, in pe
rioada 22—24 mai

Comitetul Politic 
apreciat că noul 
mâno-mozambican _ ____
înalt se înscrie, prin rezultate
le sale, ca o contribuție de 
seamă la întărirea relațiilor 
de prietenie și colaborare din
tre cele două partide și țări, 
corespunzător intereselor de

Turneul de calificare la CE. de volei (ai)

ECHIPA ROMÂNIEI, DIN NOU ÎNVINGĂTOARE

I

La C.E. de box

DOI SPORTIVI

cadrul 
Politic

REPUBLICII 
MOZAMBIC, 

a.c.
Executiv a 
dialog ro
la nivel

(Continuare tn pag. a 4-a)

BAIA MARE, 2 (prin telefon). 
După numai două zile de în
treceri, în cadrul turneului de 
calificare găzduit de Sala spor
turilor „Dacia" din localitate, 
echipele României și R. D. 
Germane și-au asigurat „pașa
poartele" pentru Suedia, la 
faza finală a celei de-a 16-a 
ediții a Campionatului Euro
pean masculin de volei. învin
gătoare și in ziua inaugurală, 
cele două formații au obținut 
din nou victorii In etapa urmă
toare, ceea ce le plasează ori
cum pe primele două locuri 
ale clasamentului turneului, în 
ultima zi (nr. azi) ele dispu- 
tîndu-și întîietatea în grupă, 
fapt important 
repartizare in 
C.E.

In cel de-al 
acest turneu de calificare, 
chipa României a învins-o, 
conform așteptărilor, pe aceea 
a Belgiei: 3—0 (7, 11, 13), dar 
ea n-a mai desfășurat același 
joc de regularitate și mobiliza-

pentru 
seriile

doilea

viitoarea 
finalelor

meci din 
e-

re ca in ziua precedentă, pe 
parcursul seturilor înregistrin- 
du-se dese relaxări, care au 
adus adversarilor o serie de 
puncte în plus față de dife
rența valorică dintre comba
tante. Astfel, după ce s-a im
pus destul de lejer in primul 
set și a condus detașat (11—3 
și 12—5) in cel de-al doilea, 
sextetul nostru a slăbit ritmul 
și concentrarea, permițînd bel
gienilor refaceri de scor. De 
asemenea, în setul al treilea, 
după 8—2, 18—3 și- 14—8, au 
intervenit iar (și pe fondul 
unor schimbări de jucători. 
Dascălii nemaiavînd verva din 
prima zi) întreruperi de 
cursivitate a jocului voleiba
liștilor noștri, ceea ce a con
tribuit la reducerea diferenței 
la un singur punct: 14—13. A 
fost nevoie doar de un plus de 
angajare, pentru că superiori-

ROMÂNI ÎN FINALE
ATENA, 2 (prin telefon). 

Simbătă, in Sala păcii și 
prieteniei, vor avea loc fi
nalele celei de a XXVIII-a e- 
diții a Campionatelor Euro
pene de box. După cum am 
mai anunțat, doi dintre pugi- 
liștii români — Daniel Dumi
trescu (semiușoară) și Ru
dei Obreja (mijlocie mică) — 
vor urca pe podiumul de pre
miere.

în prima zi a semifinalelor, 
joi, Dumitrescu a obținut o 
frumoasă și categorică vic
torie la puncte (5—0) în fața 
lui Giorgio Campanela (Ita
lia), reușind să se califice în 
finalele competiției.

In ultimul meci, care va 
desemna noul campion con-

Aurelian BREBEANU Telemae SIRIOPOL
(Continuare in pag. a 4-a) (Continuare în pag. a 4-a)

Atfăzi, etapa a 29-a a Diviziei A, la fotbal

IN PRIM-PLAN, CELE DOUĂ DERBYURI BUCUREȘTENE
| • Două echipe pe „po-
| diurn** în derbyul din Șos. 
| Ștefan cel Mare • Deși, 
” in toamnă, băcăuanii au 

plecat de la Constanța cu 
un punct, astăzi (vezi cla
samentul) ei au motive să 
tremure • La Galați, o

I
|---------------------- -
§ partidă intre locul 4 din 
| față și locul 4 din... coadă 
§ • La Oradea un meci mai 
§ important pentru echipa 
| locală tar la Pi-
| tețti, pentru formația „oas- 
| pete** • La Sibiu, teoretic 
| și practic, „Inter** fără pro- 
| bleme • Rapid—Dinamo, 
| un meci care poate umple 
| tribunele chiar dacă se 
| joaca pe „23 August** • 
| Lipsite de griji, Sportul 
| Studențesc și F.C. Olt pro- 
| mit o partidă de bună fac- 
§ tură • Din două formații 
| studențești, „U“ Cluj-Na- 
| poca și Universitatea Cra- 
| iova, doar una va cinta, la 

sfîrșit, Gaudeamus...

PROGRAMUL jocurilor

București: VICTORIA - STEAUA
(Stadion Dinamo)

Bacău: SPORT CLUB - F.C. FARUL
Galați: OȚELUL - FLACARA MORENI
Oradea : F.C. BIHOR - F.C.M. BRAȘOV
Pitești : F.C. ARGEȘ - CORVINUL
Sibiu: INTER - A.S.A. TG. MUREȘ
București: RAPID - DINAMO

(Stadion „23 August")

București: SPORTUL STUD. - F.C. OLT
(Stadion Sportul Studențesc)

Cluj-Napaca: „U* - UNIV. CRAIOVA

Toate meciurile incep la ora 18.

Eflițla a x-a a „Cupei României" la handbal (ni)

Pe agenda actualității, conferințele organizațiilor sportive

sub generosul 
Daciadei, ediția 

a „Cupei 
la handbed mascu- 

ajuns in faza semifina- 
Duminicâ, in patra 

din țară, se vor desfă- 
meciurile manșei a 

In grupa ochipelor care 
pentru locurile 1—4,

IZBiNZILE DE AZI
Doljui a fost, este și va fi o 

forță în perimetrul sportului 
De-a lungul ani- 

inima Olteniei 
marea perfor- 
de excepție 

apoi cu cinste,

românes-c. 
lor, județul din 
a pulsat spre 
munță talente 
care au apărat 
ambiție și dăruire totală culo
rile tării în confruntări inter
naționale de amploare. Ci
frele sînt multe, sînt semni
ficative, șint edificatoare. Să 
ne oprim cîteva.

In elita sportului nostru ac
ționează 8 cluburi și 7 a- 
sociații doljene cu 11 discipli
ne prioritare : atletism, box, 
călărie, fotbal, caiac-canoe, 
tenis de masă, volei etc. Nu
mărul sportivilor legitimați 
depășește cifra de 
printre el afflindu-se 
maeștri 
categoria I. 15 echipe 
vează în Divizia A. 9 în eșa
lonul secund, 3 tn „C“. 44 în 
diviziile de juniori și șco-

18.00C,
58 de 

ai sportului, 215 de
acti-

Șl DORINȚA FERMA
lari. La ora actuală, Doljul 
are paste 80 de sportivi în lo
turile naționale și numărul 
lor va crește, cum afirmă cei 
mai mulți dinitre oei 326 de 
antrenori și profesori. Și nu 
avem motive să nu-i credem, 
din moment oe rezultatele 
pînă acum se constituie în 
gumente convingătoare.

Doljul — prin Siportivii 
prin echipele sale — 
obținut 
Îndeosebi prin 
Universitatea 1 . 
bal, volei și tenis de masă, 
foarte recent, reprezentativa 
județului a. cîștigat autoritar 
întrecerea națională pe e- 
chipe la atletism. Oameni ini
moși, ambițioși (cum le este 
firea), tenaci și oricepOți 
fac. pa de an. eforturi oentru 
izbkizile .sportive . ale jude
țului de pe Jiu,. Nu ne oprim 
cu acest prilej la numele lor, 
deoarece ei sînt bine cunoscut!

DE AUTODEPĂȘIRE.

de 
ar-

săi,
a 

succese prestigioase, 
dubul-fanion, 

Craiova, la fot-

și e foarte posibil ca. 
dențiindu-i pe 
dreptățim pe alții, 
aproape că nu este 
ziarului nostru îin 
căruia să nu apară 
nici sau reportaje care să nu 
se refere la sportul doljean - 
de masă saiu de performanță —. 
Ia antrenorii sau sportivi* 
din această zonă a tării.

Este în afara oricărui dubiu, 
este ca o axiomă, că fără o 
bază de masă, fără atragerea 
unul număr tot mai mare de 
tineri la practicarea organi
zată a exercițiului fizic, fără 
competiții locale. omagiale 

Unirii, Cupa Elibe- 
Cupa 30 Decembrie, 
sindicatelor doljene. 
tinerilor meșteșugari

evi- 
un-li, să-i ne- 

De altfel, 
număr al 
coloanele 

știri, cro-

Desfășuratâ 
însemn al 
a X-a. _ jubiliară.
României' 
lin a 
lelor.
orașe 
șura 
doua, 
luptă 
jocurile vor avea loc la Timi
șoara și la Baia Mare.

în Sala „Olimpia" din orașul 
de pe Bega se vor întîlni Po
litehnica
Steaua, 
reștenii 
ceea ce 
misiunea studenților în ten
tativa de a acoede în finala 
prestigioasei competiții. Dar, 
așa cum au arătat și în Sala 
Floreasca, in urmă cu o 
săptămînă. handbaliștii bă
nățeni promit să opună o

din localitate și 
în partida-tur. bucu- 
au învins cu 30—24, 

face și mai dificilă

rezistență îndîrjită mai ex- 
perimentațilar lor parteneri 
de întrecere, campionii ță
rii. Este de aceea de aștep
tat o partidă echilibrată, așa 
cum au fost totdeauna întîl- 
nirile dintre aceste 
fruntașe ale handbalului 
tru.

La
„Dacia", 
Minaur 
lației 
„Cupei 
A.S.A.
reș, pentru prima oară in
tr-o fază superioară a compe
tiției. în primul meci, băi- 
mărenil au cîștigat, în de
plasare. cu 23—22, ceea ce le 
sporește șansele pentru ca
lificarea în finală.

două 
nos-

SalaBaia Mare, în 
formația locală H. C. 

va primi replica reve- 
actualel ediții a 

României", echipa 
Electromureș Tg. Mu.

(Continuare in pag. 2-3)

MECIUL STEAUA - FARUL DOMINĂ PROGRAMUL
ETAPEI A 18-a LA RUGBY, DE MÎINE

(Cupa 
rării, 
Cupa 
Cu.pa

Laurențiu DUMITRESCU

(Continuare ta pag 8-3)

O altă etapă la rugby, un 
alt derby : echipa campioa
nă primește duminică replica 
formației constăntene Farul, 
fostă laureată, aflată și în 
actuala ediție în disputa 
pentru podium. O întîlnire 
care, dincodo de importanța 
ei pentru ierarhie, este aștep-

tată de iubitorii sportului cu 
balonul oval în speranța reali
zării unuj spectacol de calita
te, primtt-o angajare depli
nă în joc a tuturor compo- 
nentilor echipelor. Șl cele-

(Conllnuare tn pag. c 4-a)
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CAMPIONII DIN GRINȚIEȘ... .=======> Șl (din nou) FINALE PE ȚARĂ
Ne aflăm la Grințieș, comună 

situată aproape de coronamentul 
lacului Bicaz, ultima așezare din 
județul Neamț, înainte de a ur
ca, prin Tulgheș. spre Borsec, 
în județul vecin. Harghita. De 
ce la Grințieș ? Pentru că aici 
trăiesc și învață purtătorii cra
vatei roșii cu tricolor care. în 
acest an, au îmbrăcat tricourile 
de campioni ai Daciadei, cîștigă- 
ton ai Complexului aplicativ 
P.T.A.P. Am dat curs invitației 
lor, de a-i vedea nu numai in 
întrecerea propriu-zlsă, care le-a 
asigurat frumosul succes amin
tit, ci și acasă. în mijlocul ce
lor dragi. colegi de clasă și 
școală, învățători și profesori, 
părinți.

în pofida reușitei lor, copiii- 
pionierii din Grințieș au rămas 
aceiași elevi și pionieri modești. 
„în nici o clipă n-au făcut caz 
de succesul lor, n-au arborat 
un aer de înfumurare4*, ne asigu
ră profesorul de educație fizică 
Vasile Rășchitor, cel care i-a se
lectat și i-a pregătit pentru fi
nala pe țară a Complexului. De 
altfel, modestia îl caracterizează 
și pe profesor, pe toți educato
rii din perimetrul școlii din 
Grințieș. copiii au, așadar, cui 
să semene, de la cine să învețe 
„marea lecție de a fi mereu, zi 
de zi. aceiași. Cumpătați, ordo
nați. disciplinați si harnici**, cum 
face precizarea învățătorul Filip 
Azoiței. alături de prof. Rășchi
tor, unul dintre îndrumătorii 
copiilor din Grințieș în activita
tea sportivă.

ti revedem pe campioni, fetele 
și băieții, chiar pe terenul din 
curtea școlii : Simona Cerghi, A- 
na Irimia, Camelia Adumitresei, 
Vasile Zănoagă Ionică Alexan-

drescu, Florin Țifui. După orele 
de clasă, uriașa curte a școlii 
se populează de pasionații spor
tului. Joacă fotbal, handbal, ur
că pe porticul de gimnastică, re
petă de zeci de ori. parcursul 
Complexului alcătuit din piese 
confecționate chiar de ei. Toți.

viitoarea echipă, pionieri din 
clasele mai mici, pe Marina Tro- 
fin. Daniela Bondrea. Pavel A- 
mariei, Daniel Diaconu, Eugen 
Adumitresei. Pină la viitoarea 
ediție a întrecerii mai este timp 
pentru completarea echipei. Trei 
fete și trei băieți.

Copiii din comuna Grințieș, pregătindu-se pentru viitoarea ediție 
a Complexului P.T.A.P. Foto 5 Gabriel MIRON
copil cu fețele îmbujorate, ema- 
nînd de sănătate si vigoare. Nici 
nu trebuie să vă mire I Fiecare, 
tn afara lecțiilor de educație fi
zică, parcurge zilnic in medie 
cite S—10 km, casele lor fiind 
risipite pină hăt departe, sub 
poalele de munte. Ceahlăul, cu 
semețul său virf. Toaca (1004 m) 
domină așezarea. Iarna, acest 
drum îl fac pe schiuri.

Cu discreție. campionii din 
Grințieș ijl exprimă o dorință : 
ca titlul sd rămtnă in comună. 
De aici grija pentru a pregăti

n

Este posibilă repetarea succesu
lui ? Primărița din Grințieș, 
Stefania Borșuc, este încredința
tă că da. Și aduce argumente : 
„Sint prea serioși. prea ambițioși 
coDii noștri de munteni, eînd își 
pun in Kind să realizeze eeva, să 
nu reușească ! Toate întrecerile 
lor din școală sau cu cel din 
Fărcasa. Borca sau Poiana Teiu
lui sînt dirijate în acest scop. 
Așa că...“.

Tîberîu STAMA

CONCURSURI COMPETIȚII

„Serialul** finalelor pe țara 
ale competițiilor Daciadei 
continuă și la acest sfîrșit de 
săptămînă. Vom menționa, 
mai întîi, o întrecere a șco
larilor, și anume „Cupa ca
selor pionierilor și șoimilor 
patriei** la tir, care este găz
duită la Alexandria, astăzi 
și mîine. în aceleași zile, la 
Tîrgoviște, se desfășoară fa
za ultimă a „Cupei lucrători
lor din agricultură, industria 
alimentară și silvicultură** Ia 
volei, atît la feminin, cît și 
la masculin. încă de ieri 
pînă duminică, o altă finală 
din categoria „cupelor** tradi
ționale, aceasta cu loc de... 
decolare și aterizare la Deva :

„Cupa voința** la aeromode- 
le și rachetomodele.

Dintr-o categorie aparte și 
cu zi concomitentă de fina
lizară sînt cele trei crosuri 
programate după cum ur
mează : „Crosul tinerilor
muncitori** la Băile Felix, 
„Crosul veteranilor** la Islaz 
(județul Teleorman) și Crosul 
„Cetățile de foc** la Costești 
(județul Hunedoara), toate cu 
starturile în... serie, dumini
că dimineață. Toate cu par
ticipări din întreaga țară ; 
fiecare, însă, cu specificul ei. 
Adică, avînd anumite rigori 
la înscrierea în concurs. Ori
cum, se poate afirma că 
mîine va fi o „zi a alergă- 
rilor**, pentru fiece vîrstă. Și.
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• .CUPA DUNĂRII". 
La cea de a 15-a edi
ție a „Cupei Dunării1' 
la radiotelegraiie de 
sală, desfășurată la 
Constanța, în organi
zarea F. R. Radioama
torism și a radioclubu- 
lui județean din loca
litate, au participat 
concurenți din Bulga
ria, Cehoslovacia, R, D. 
Germani, Ungaria,
U.R.S.S. șl, bineînțeles, 
din țara noastră. Iată 
eiștigătoril. Regularita
te, seniori 1. S. Zele- 
nov (U.R.S.S.) 4 871 p, 
2. Janeta Manea (Ro
mânia) 4 847 p ; ju
niori I : 1. ion Petheu 
(România) 2 880 p ; ju
niori II : 1. Anca Ru- 
deanu (România) 2 864 
p. 2. Maria Vasik 
(U.R.S.S.) 2 750 p ; re
cepție viteză, seniori 1
1. S. Zelenov 3 073 p,
2. Janeta Manea 1 333

o ; juniori 1 : I. Pet
heu 2 695 p ; juniori 
II : 1. Maria Vasik
967.30 p, 2. Anca Ru- 
deanu 785,80 p ; trans
mitere viteză, seniori :
1. s. Zelenov 1 575 p ; 
juniori I : 1. 1. Petheu 
1 242 p ; juniori II : 1. 
Marla Vasik 967,30 p,
2. Anca Rudeanu 785 80 
n. Cuca a fost cistl- 
gată, la limită, de e- 
chipa U.R.S.S. cu 46 
n : au urmat Român a 
cu 45 p, Bulgaria 30 p, 
Cehoslovacia 26 p, Un
garia 16 p, R. D. Ger
mană 8 p. (Cornel 
POPA, coresp.).

• ALPINIADA MU
NICIPIULUI BUCU
REȘTI. 86 de sportivi 
reprezentînd cluburi și 
asociații din Capitală 
— Confecția și Tran
zistorul, cu echipe do 
fete. Aversa, Construc
torul Feroviar $1

...

Triumf (cu băieți) — 
și din țară — .Traian 
Vuia" Timișoara, C.S.M. 
Viitorul Gheorgheni, 
Turdeana Turda și 
Oltcit O.-aiova (toate cu 
formații de băieți) — 
au participat în zona 
Domogled-Herculane la 
etapa de vară a alpl- 
niadei municipiului 
București. De remarcat 
în primul rînd faptul 
că cele două echipe 
feminine au escaladat 
trasee cu grad de di
ficultate ridicat (V13) 
și că sportivii de la 
„Traian Vula“ (cărora 
li s-a alăturat prof. 
Eugen Sarici, in vîrstă 
de 61 ani) au efectuat 
un număr mare de tra
see, de la gradul III 
la V B.
• .CUPA PRIMĂVE

RII", concurs de tu
rism sportiv montan 
din calendarul interju-

CONCURSURI...
dețean, a avut loc în 
masivul Cozla.

Clasamentele pe ca
tegorii de vîrstă : 14—18 
ani. fete : 1. Măgură 
Cisnădie, 2. Excelsior, 
3. Condorul (ambele. 
Sibiu) ; băieți : 1. Car- 
pați Miercurea Ciue, 
2. Cindrelul Sibiu, 3. 
Adonis Mediaș ; 18—35 
ani, F. : 1. Alpin, 2.
Cindrelul (ambele. Si
biu) 3. Gentiana Me
diaș ; B : 1. Alpin. 2. 
Cindrelul. 3. PhBnix 
Sibiu ; peste 35 ani. 
mixt : 1. „Aurul Cleo
na trei" Sibiu. 2. Car- 
Dati, 3. Condorul.

• CALENDAR. La 
Predeal, începînd de 
azi se desfășoară con 
cursul de orientare 
sportivă „Cupa Româ
niei". La această a 
24-a ediție participă 
peste 600 de sportivi 
români și străini.

ORADEA, 2 (prin telefon). O 
dată cu Turneul final al pacia- 
dei la box pentru juniori mari, 
precum șl al Concursului Repu
blican al juniorilor mici, acu
ratețea partidelor este evident in 
creștere. Eliminarea din compe
tiție a celor mai puțin dotați 
pentru acest sport a însemnat o 
selecție severă, spectaculozitatea 
și frumusețea meciurilor fiind 
acum, înaintea finalelor, de un 
nivel mai ridicat.

In semifinalele juniorilor mici, 
la categoria minimă, dinamovis- 
tul bucureștean Gheorghe Andrei 
și Marius Zelei (C.S.M. Borzești) 
au făcut numeroase schimburi 
de lovituri, dlnamovistul concre- 
tizîndu-și superioritatea in run
dul 3, cu un upercut la stomac, 
care a pus capăt luptei. La 
„muscă", clujeanul Aladar Za- 
gor se dovedește destul de pu
ternic pentru categoria Iul și, 
după serii tari la cap șl la corp, 
adversarul său Ion Cobzaru 
(S. C. Bacău) a fost numărat de 
două ori, după care a abando
nat. Foarte expeditiv s-a dove
dit a fi și „ușorul" brîilean 
Iulian Trancă : cu două puter
nice directe de dreapta, recep
ționate în plin de Florin Pop 
(Metalul Bistrița), el l-a obligat 
pe acesta să abandoneze chiar 
in prima repriză. La „semimus- 
eă“. Leonard Nicolae (Voința 
Ploiești) și Leonard Crudu (Me
talul București), care lăsaseră o 
frumoasă impresie încă din pri
mele meciuri, au obținut noi 
victorii, ajungînd în finala ca
tegoriei.

Semifinalele juniorilor mari au 
fost destul de interesante, iar

unele dintre ele chiar de bună 
valoare tehnică. In această din 
urmă categorie au intrat parti
dele de la „semiușoară". In pri
ma, Lucian Șerb (CSM Craiova), 
cu „ochi" versat și tehnică bună 
pentru vîrstă lui, s-a impus în 
fața hunedoreanulul Ianoș TorCk, 
un tînăr pugilist curajos, cu lo
vituri dure. Tot la această ca
tegorie am urmărit un meci de 
toată frumusețea între doi teh
nicieni (în devenire) ai ringului. 
I-am numit pe bucureștenil Ma
rian Stoica (Mecanică Fină) si 
Daniei Dumitrescu (Construcția). 
A învins, de data aceasta, Stoi
ca, dar verdictul putea fi da* 
și lui Dumitrescu. „Semimijlo-
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FESIIVALUI PRIMĂVERII lll\
• Gazdă — Stadionul Intreorinae.

HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

Și in grupa formațiilor ca- 
ne-și dispută locurile 5—8 
se anunță Partide echilibrate 
și interesante. Știința Bacău 
va avea ca adversară, pe te
ren propriu, echipa Dinamo 
București, învingătoare în 
meciul-tur cu 39—30, în timp 
ce handbaliștii de la Uni
versitatea C.U.G. CIuj-Na- 
poca vor primi ca oaspeți pe 
cei de la Tractorul Brașov 
(23—21 cu o săptămînă în 
urmă, pentru localnici. în sala 
de sub Tîmpa). M. V.

CEI MAI BUNI ATLEȚI Al ȚĂRII ÎN ÎNTRECERE 
PE STADIONUL „23 AUGUST" DIN CAPITALĂ

Program de atracție pentru atletismul nostru, 
astăzi si mîine, cînd pe, cel mai mare stadion ai 
tării se vor desfășura, în paralel, două compe
tiții : etapa I a „Cupei României" și finalele 
Campionatelor Naționale ale liceelor și școlilor 
profesionale. La întreceri vor lua parte citeva 
sute de concurenți, seniori și juniori, din în
treaga țară.

Cîteva cuvinte despre competiția dotată cu 
„Cupa României", alcătuită din trei etape, fie
care reprezentînd cîte un concurs de anvergură, 
cu caracter republican. Prima etapă, de astăzi 
și mîine, va fi dotată cu „Cupa Primăverii", ea 
fiind, de fapt, tradiționalul concurs de sezon al 
atleților seniori, cel care deschidea oficial. în 
fiecare an, activitatea competițională internă.

întrecerile sînt așteptate cu mult interes, mai 
ales acum, după ce majoritatea atleților noștri 
fruntași au participat, săptămînă trecută, la Con
cursul Republican pe echipe, prilej cu car1? au 
fost obținute unele rezultate interesante în 
perspectiva acestui an bogat în concursuri. Prin 
simplă impresie, două probe par a fi cele mai 
interesante — cursa feminină de 800 m, cu 
Tudorița Chidu, Violeta Bcclca, Cătălina Ghe
orghiu, Mitica Constantin etc și săritura în 
înălțime, cu Alina Astafei șj Octavia Iacob în 
prim-plan.

Concursul începe astăzi, la ora 8 și continuă 
la ora 15. Mîine, întrecerile au loc de la ora 8 
și oia 17, pe Stadionul „23 August".

Tradiția își spune euvîntul șl 
în activitatea sportivă de masă. 
Iată o dovadă elocventă : Festi
valul primăverii, al tineretului 
din Sectorul 2 al Capitalei, a a- 
Juns la a 22-a ediție, prilej pen
tru sute $i sute de pasionați ai 
exercițiului fizic, ai sportului, 
de a trăi din plin bucuria miș
cării în aer liber.

Acțiune organizată sub generi
cul mobilizator al Daciadei în 
comun de Consiliul pentru Edu
cație Fizică și Sport. Comitetul 
U.T.C.. Consiliul Sindicatelor și 
Consiliul Organizației Pionieri
lor, sub directa îndrumare a 
Comitetului de partid al Secto
rului 2. acest frumos festival. 
desfășurat ne stadionul între
prinderii de mecanică fină, a 
întrecut. prin amploare, toate 
edițiile precedente, cuprinzînd a- 
proape o duzină de momente, 
unul mai interesant și maj a- 
tractiv decît altul.
Asistenta a putut aplauda, mai 

întîi. convingătoarea repriză de 
gimnastică de înviorare efectua
tă de reprezentanți ai Scolii ni*. 
64. Apoi, alte reprize de gim
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CONFERINȚELE ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE
(Urmare din pag 1)

utc.), fără a se acorda a- 
lenție prioritară marii noas
tre întreceri naționale Da- 
ciada, fără toate acestea nu 
s-ar fi putut obține rezultate
le notabile din sfera per
formanței cu care Doljul 
se mîndrește. Și e dreptul 
iui s-o facă. Pentru că acolo 
unde e MUNCA multă sint șj 
IZBINZI pe măsură. Dar iz- 
bînzile. mai ales cele viitoare, 
sint corelate strins cu do
rința fermă de autodepășire. 
Este motivul care ne face să 
punctăm, în continuare, acele 
aspecte critice reieșite din 
dezbaterile conferinței jude, 
țene; dezbateri la obiect, 
străbătute, așa cum ar trebui 
să fie toate dezbaterile de a- 
cest fel, de o SINCERITATE 
aparte, din care toți cei pre- 
zenți n-au avut decît de cîș- 
tigat. Așadar, iată ce tre
buie să facă în perioada ur
mătoare sportul doljean

pentru a obține rezulta, e și
mai bune decît pînă acum :

• Lărgirea permanentă a 
ariei de cuprindere a tineretu
lui (îndeosebi) în practica
rea organizată a exercițiu
lui fizic • Integrarea educa
ției fizice și sportului în an
samblul muncii educative, cu 
roi sporit și eficient pentru 
școală, organizațiile de pio
nieri și U.T.C. • înlătura
rea deficiențelor (nu pu
ține) existente în • procesul 
de instruire a sportivilor și 
perfecționarea unor struc
turi organizatorice depășite 
• Folosirea mult mai judici
oasă a bazei materiale (cu 
referiri concrete la Construc
torul, care trebuie să fie 
accesibilă tuturor echipelor 
de performanță din Craiova) • 
Necesitatea adaptării unei 
concepții de joc adecvate pro
filului mai aparte al sporti
vului oltean (ager, iute, cu 
imaginație și temperament)

• Subordonarea tuturor In
tereselor asociațiilor unuia 
singur — clubul fanion al ju
dețului. Universitatea Cra
iova (cu referiri concrete la 
Elecțreiputere) • Neoesitatea 
promovării "spiritului de spor
tivitate, a disciplinei bazate pe 
convingeri • Eliminarea ele
mentelor plafonate atît din 
rindurile jucătorilor, cît și 
ale antrenorilor. conducăto
rilor și arbitrilor. • Elimina
rea ușurinței nepermise, ires
ponsabile, cu care s-a renun
țat la unii sportivi de valoa
re crescuți cu trudă la 
cluburile craiovene (cu re
ferire concretă la fotbal) • 
Coordonarea tuturor efortu
rilor pentru recîștigarea po
zițiilor pierdute de unele 
echipe (oele de fotbal și vo
lei, îndeosebi) • Obligația 
tehnicienilor de a se instrui 
ei, în primul rînd, de a fi la cu
rent cu tot ce e nou în ramu
ra de sport a fiecăruia, ca o 
condiție sine qua non a 
obținerii succeselor anilor 
ce vin.

Și, pentru a închide... oer- 
cul. să revenim la cîteva ci

fre. Pînă în 1995 vor fi cu
prinși în activitatea de prac
ticare a exercițiului fizic și a 
sportului peste 350.000 de 
tineri, iar la acțiunile turis
tice vor fi atrași peste 190.000 
de doljeni. Vor activa opt 
cluburi mari, 50 de asociații 
sportive în întreprinderi și 
Instituții, 78 în comunele ju
dețului. 79 în unitățile de în- 
vățămînt etc.

Toate cele de mai sus s-au 
spus în frumoasa „Sală albas
tră" din clădirea Univer
sității craiovene la forumul 
sportului doljean. Și încă 
multe altele. Iar printre a- 
ceste „altele". ceva foarte 
interesant, cu... bătaie lun
gă : formalismul ucide ini
țiativa. competența este im
pusă de viață ; în sport, mai 
pregnant poate decît în o- 
ricare alt domeniu. Județul 
trebuie să aibă grijă de spor 
tivii lui, de cei fideli culori
lor cluburilor sale. Tot tim
pul, chiar și după ce se 
retrag din activiitatea competi
țională. mai ales atunci. Așa 
este etic, așa-i firesc să fie.

Q

O animație deosebită a domnit în jurul 
Clubului Sportiv Școlar 1 București, cu pjil 
cate „Zilei Copilului", nu mai puțin de d ‘ 
prezenți la simultanul susținut de unul'* 

estrul F.I.D.E. Aurelian Teacă. în imagine, 
surprins de fotoreporterul Gabriel MIRON

EXCURSII CU TRENUL I
Stațiunile de pe litoralul Mării Negre 

toare în acest anotimp. Oficiile județene 
București fac înscrieri pentru excursii ci
• Se aplică TARIFE REDUSE la caza
• Vă stau la dispoziție numeroase oc 

și divertisment (jocuri și întreceri sporii’ 
artistice, folclorice de varietăți vizite la 
oe litoral ș.a)

LITORALUL ESTE PREGĂTIT SA VA 
PLAJA Si APA MARII VA AȘI FAPTA

IMPORIANT
Luați legătura cu agențiile Oficiilor iud 

I.T.H R. București, care fac înscrieri pen 
, spre stațiunile litoralului
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In fruntea lor se afla ceea 
ce putem numi derbyul Vic
toria — Steaua, un 
care echipa lui 
va încerca, desigur, să-și ono
reze locul pe podium și să 
confirme forța sa de joc, 
etalată în repetate rînduri. 
în pofida accidentelor din ul
timele două etape. 
Ies că 
șansele, 
cît are 
obținut 
Un meci de văzut...

Dacă acest joc, 
gajează două echipe 
podium, își are importanța lui 
în lupta pentru titlu, cel de la 
Ciuj-Napoca este unul la fel 
de aspru. „U“ este într-o si
tuație deloc strălucită Și nu 
are dreptul să piardă vreun 
punct, în timp ce Universita
tea Craiova, care a jucat 
deseori foarte bine la poalele 
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CLASAMENTUL

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 45-19 28
6. F.C.M. Bv. 28 11 5 12 41-41 27
7. F. C. Inter 28 12 3 13 35-13 27
8. F. C. Olt 28 10 7 11 30-42 27
9. F.C. Argeș 28 11 3 14 34-43 25

10. Univ. Cv. 28 10 5 13 41-50 25
11. F. O. Bihor 28 9 6 13 30-36 24
12. F. C. Farul 28 11 2 15 28-42 24
13. Corvinul 28 11 2 15 36-56 24
14. „U- Cluj-N. 28 8 7 13 36-49 23
15. Oțelul 28 9 5 14 31-51 23
16. S. C. Bacău 28 10 2 16 42-49 22
17. Rapid 28 10 2 16 32-49 22
18. ASA Tg. M. 28 2 2 24 16-83 6

r.leciurile care par 
puțin tranșante sînt 
deosebit de strînse. 
Bihor deși are de partea sa 
avantajul 
față 
șov), 
meci 
vește 
ai.i e de urmărit efortul oas
peților în încercarea de a-șl 
ameliora poziția pe muchie 
de cuțit în clasament.

Un meci eu stări de spirit 
diferite e cel de pe stadionul 
,23 August", în care Dinamo 
continuă să se bată, pentru o- 

Ra-
Un 
Nu 

me- 
Clt

și ele 
F. “c.

Deosebit de strînse se anun- 
tă și meciurile S.C. Bacău — 
F. C. Farul și Oțelul — Fia- 
căra. Gazdele și ele
în situația lui , adică 
nu pot viza decît un „1“ sal
vator. Rămîne de văzut dacă 
și adversarii, mai puțin îm
povărați, vor fi de acord cu 
această dorință de victorie.

Campionatul speranțelor

• „Trio"-ul fruntaș - distanțat decisiv
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un 
întreg... în ceea ce pri- 
F. C. Argeș — Corvinul,

rics eventualitate, Iar 
pid își joacă ultima carte, 
meci aprig, in perspectivă, 
mai puțin interesant e și 
ciul din Regie, unde F. C 
are de partea sa o anume si- 
gurnr.ță, în timp Oe Sportul 
Studențesc nu a renunțat, 
se n<?re. la ademenitorul loc 
4, cu atît mai mult, cu cit va 
juca eu Flacăra la Moreni, în- 
tr-un meci al tuturor posibili
tățile;. Nu ne rămîne decît să 
încheiem 
lipsit de griji, deoarece Inter 
e favorit în partida cu o e- 
chipă (A.S.A.) care nu a reu
șit nici măcar un singur punct 
în actualul retur.

Campionatul eșalonului 
cund se îndreaptă spre... 
Mai sînt de disputat patru eta
pe. la caDătul cărora vom ști 
cine va juca la toamnă în Divi
zia A. cine va rămîne în „B“ și. 
mai ales care vor fi cele 12 e- 
chine încercate de decepția re
trogradării. Dacă ta fruntea ce
lor trei serii „anele s-au limpe
zit" (teoretic — liderele Petrolul 
Ploiești Jiul xPetroșani și Poli
tehnica Timisoara. eonsiderîn- ' 
du-se încă de pe acum în Di
vizia A). în subsolul clasamen
telor lupta rămîne deschisă

în schimb. în seria I nu mai 
nuțin de 9 echipe, de ia locul 9. 
pe care se află C.S. Botoșani 
(30 puncte), pînă la locul 17. o- 
cupat de A.S.A. Explorări cîm- 
oulung (23 nuncte. cu șanse ex
trem de reduse). lupta centru 
„supraviețuire" rămîne deschisă. 
Din etana de mîine meciurile 
cele mal importante stat : Ari
pile Victoria Bacău — Ceahlăul 
Piatra Neamț. Metalul Plopeni — 
Prahova C.S.U. Ploiești si Po
iana Cîmoina — C.S. Botoșani 
toate cele sase echipe fiind di
rect implicate ta tentativa de e- 
vitare a retrogradării.

în seria a Il-a. lucrurile sint 
Si mai complicate. Aici 12 for
mații. începînd de la lacul 6. 
poziție De care se află I.C.I.M. 
Brasov (30 puncte), si Dină la 
locul 17. pe care se află Dună
rea Călărași (24 de puncte), au 
în fată spectrul... părăsirii Divi
ziei B. - '' '
ne în 
sov — 
durii 
Slatina _______ _____
Drobeta Turnu Severin. Dunărea 
Călărași — Gaz Metan Medias și 
Dacia Pitești — Tractorul Bra
sov.

în sfîrșit. în seria a in-a. cla
samentul indică o dispută strîn- 
să. cu nu mai puțin de 12 forma
ții (locul 6. 
locul 17. ____ ____.
can) Intrate în calculele teoreti
ce ale luntel pentru supravie
țuire în „B". 
tapei rezultă 
stat considerate * 
Minerul Cavnlc - 
rad. Chimica Tirnăvenl - 
Reșița. C.F.R. Timisoara 
Paroseni Vulcan si C.S.M. 
Sita 
(Gh.

Partide importante, mîin- 
întîlnirile : I.C.I.M. Bra- 

Metalul Mija. Gloria Pan-
Tg. Jiu — Metalurgistul 
Minerul Motru — A.s.

F.C. Maramureș — 
A.s. Paroseni — Vul-

programul e- 
partide-cheie 
următoarele î 
Strungul A- 

Gloria 
- AJS. 

___  ______ _ ____ 2. Re- 
—» Dacia Mecanica Orăștie. 
NER.l.

cu un joc oarecum

PROGRAMUL

"Pentru început, eîteva consi
derații privind rezultatele ulti
mei etape din campionat care 
se desfășoară în 
deasă) a Diviziei 
înainte de. toate, 
eșec al liderului, 
fața Sportului Studențesc, „ll“-le 
care a reușit să părăsească ul
timul loc ăl clasamentului. Di
namo a pierdut două puncte 
prețioase și Steaua s-a apropiat 
la un singur punct ! Echipa pre
gătită de Teodor Anghelini a 
jucat tranșant toate partidele re
turului și a obținut tot atîtea 
victorii : 2—0 cu A.S.A., 2—1 la 
Hunedoara, 6—1 cu Dinamo, 3—0 
la Scornicești, 2—1 cu 
sitatea Craiova, 1—0 la 
poca, 1—0 cu Sportul 
țese, 2—1 cu Rapid, 3—2 
Argeș, 2—0 la Sibiu, 
F. “ .. ...................
te.

umbra (prea 
A. De notat, 
surprinzătorul 

Dinamo, în

Univer- 
ciuj-Na- 
Studen- 
cu F. C. 

. . ... 2—1 CU
c. Bihor. 26 de goluri marca- 
șapte primite. Performanță 

realizată de un „11“ cu multe 
nume de jucători tineri, talen

tat! și---- deocamdată — necu-
noscuți : Ene — Guță, Panait, 
Pavel, Bunaciu, loniță, Mîrea, 
Muscă, Stan, Cr. Gheorghe, Cră-

ciun, plus rezervele Iliescu, Ste
garii, P. Bălan, Bratu, Ivan, 
Dragomir.

Steaua s-a apropiat, așadar, la 
numai un punct, amenințînd se
rios poziția liderului. La rîndul 
ei, Universitatea Craiova se stră
duiește să 
cele două ,
ria de la Moreni reușind să... 
definitiveze _ „2 „ _ 1
ediții, tocmai pentru că între lo
cul trei și locul 
terpus acum nu 
șapte puncte.

O altă idee de 
cest final de sezon este... disper
sarea forțelor. Printre echipele 
cu mari șanse de a cîștiga cam
pionatul republican de juniori se 
află și fruntașele de la „spe
ranțe". Interesant de văzut care 
dintre ele va reuși să-și reali
zeze obiectivul propus prin fo
losirea judicioasă a fondului de 
jucători tineri. Și — sîntem con
vinși — va reuși pînă la urmă 
clubul cel mai bine organizat, 
cel cu pepiniera cea mai pro
ductivă. (L. D.).

țină și ea pasul cu 
fruntașe, prin victo-

podiumul actualei

patru s-au in- 
mai puțin de

subliniat Sn a-

FOTBAL IN... 8, LA ARAD!
Din dosarele Comisiei de disciplina

* Nu e vorba de o nouă va
riantă a jocului de fotbal, ci de 
formația pe care „ 
Strungul Arad, la salutul 
al meciului cu Gloria 
ceilalți trei care fac 
mod obișnuit, dintr-o 
fotbal, fiind eliminați 
cursul meciului, din 
și-au lovit adversarii 
era oprit, 
agravantă ___ ___________ __
china Strungul Arad nu a dat 
de lucru, pînă acum Comisiei 
de disciDlină. Este, de asemenea, 
adevărat că reprezentanții echi
pei arădene n-au căutat. în șe
dință. să îndulcească lucrurile, 
ei deciarînd că au fost Drimii 
surorinsi de fantele celor trei 
jucători. în felul acesta, pedep
sele au fost mai bîînde decît ce
le care ar fi putut fi luate. Dar 
oricum cele uatru etape 
pendare ale lui Biriaru 
trei etape, cît vor sta 
lancu și Zolbier. atîrnă 
balanța șanselor echioei 
de a se menține în Divizia B.

ăiiniat-o 
final 

Bistrița, 
parte. în 
echipă de 
pe par- 

cauză eă 
cînd jocul 

circumstanță, evident. 
Este adevărat eă e-

• în ședința de joi a Comisi
ei de disciplină. Virgil Dridea, 
antrenorul echipei Petrolul. a 
dat mai multe explicații în le
gătură cu eliminarea sa din in
cinta terenului la meciul

de sus- 
si cele 

pe tusa 
greu în 
arădene

----  --------- cu 
Prahova Ploiești si cu Drezenta- 
rea întîrziată la Comisia de dis
ciplină. Explicații care 
au convins oe membrii 
de disciplină. în special 
pus problema insultei, 
spunem ..subtilă" _ 
gil Dridea a adus-o 
Ion Crăciunescu. Tn 
antrenorul ploieștean a fost sus
pendat pe patru etape ! Una din 
aceste etape a si fost efectuată, 
astfel că încă trei etape antre
norul Virgil Dridea nu va avea 
dreptul să-si conducă echipa de 
pe banca din incinta terenului. 
Dacă n-ar fi atît de nervos, 
n-ar fi decît în cîstig. Atît 
Virgil Dridea, cît si echipa 
care o conduce (clasamentul 
doveJestei cu pricepere.

nu prea 
Comisiei 
cînd s-a 

___ hai să-i 
oe care Vir- 

arbitrului 
consecință

el. 
pe 
ne

Jack BERAR U
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NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 2 IU
NIE : extragerea 
90 50 47 28 37 
a Il-a : 62 6 66 
85. Fond total 
650.823 le

I : 31 42 89 
7 ; extragerea 
63 27 58 8 12 
de cîștiguri :

2. din București.
16.30. Trebuie. însă.

• După cum se știe, sfîrșitul 
acestei săptămîni programează o 
interesantă și avantajoasă acțiu
ne cu caracter aparte, care 
tribuie numeroase cîștiguri 
autoturisme, excursii peste

a-
in 

bo

tare și sume de bani de dife
rite valori. Este vorba de TRA
GEREA MULTIPLA LOTO ce 
va avea loc mîine, duminică. 4 
iunie. în sala clubului din str. 
Doamnei nr.
de la ora
reținut că NUMAI ASTAZI, sîm- 
bătă, 3 iunie, participant!! mai 
fiu posibilitatea de a-și juca nu
merele favorite la tragerea res
pectivă și de a depune buleti
nele cu pronosticurile la con
cursul PRONOSPORT.

CLASAMENTUL „LA ZI*

1. DINAMO 28 31 3 4 63-38 43
2. Steaua 28 21 5 2 60-20 42
3. Univ. Cv. 28 17 5 6 74-37 37
4. F. C. Bihor 28 13 6 9 17-37 30
5. Oțelul 28 12 5 11 50-41 28
6. F. C. Argeș 28 12 4 12 45-46 28
7. F. C. Farul 28 13 2 13 42-46 28
8. Victoria 28 12 6 10 42-35 26
9. A.S.A. 28 12 2 14 52-58 25

10. F.C.M. Bv. 28 10 8 10 48-46 24
11. „U“ CIuj-N. 28 10 6 12 40-58 23
12. Corvinul 28 10 3 15 52-56 22
13. F. C. Olt 28 8 5 15 38-43 20
14. F. C. Inter 28 10 5 13 36-49 20
15. S. C. Bacău 28 8 5 15 32-55 19
16. Rapid 28 5 9 14 29-14 1617. Sportul Stud. 28 7 4 17 32-56 16
18. Flacăra 28 7 4 17 41-68 15

UN FINAL
Actualul campionat al Diviziei 

C. ediția 1988/89. se apropie de 
sfîrșit. Au mai rămas de jucat 
trei etane. Firește, finalul com
petiției DOlarizează interesul nu
meroșilor suporteri, căci ultime
le confruntări sînt. de regulă, 
mal atractive, deoarece ele vor 
desemna eehiDcle promovate în 
campionatul secund, ta număr 
de 12, precum si ne cele 24 de 
formații care vor retrograda.

Patru dintre cîștigătoarele se
riilor sînt deja cunoscute : O- 
limpia Rm. Sărat (seria a ÎÎI-a) 
— 9 p avans. Mecanica Fină 
București (seria a Vl-a) — 9 p, 
LM.A.S.A. Sf. Gheorghe (seria a 
X-a) — 8 p și Mureșul Deva (se
ria a IX-a) — 7 p. Dar. practic 
nu mai pot pierde promovarea 
în ..B“ nici Vagonul Arad Și 
nici Someșul Satu Mare, care 
conduc cu eîte 5 o ta seriile a 
Vin-a și, respectiv, a Xll-a. 
LuDta rămîne deschisă ta frun
tea seriilor I (Minerul Gura Hu
morului a cedat primul loc după
24 etape Forestei Fălticeni, care 
conduce datorită golaverajului

SERIA I s F.C.M. Progresul 
Brăila — A.S.A. Explorări Cîrn- 
pulung : I. Ghergheli lBaia Ma
re). Steaua Mizil - 
ta Dinamo Tulcea 1
(București). Aripile Victoria Ba
cău — Ceahlăul P. Neamț t D. 
Teodorescu (București). T" 
Focsani — Șiretul Pașcani 
Buciumeanu (Tîrgoviste). F.E.P.A. 
•74 Bîrlad — Gloria Buzău : P. 
Bogdan (Reghin). Metalul Plo- 
peni — Prahova C.S.U. Ploiești : 
Gh. Pop (Tg. Mures). Poiana 
Cîmoina — C.S. Botoșani : Gh- 
Popcscu (Slatina). Petrolul Plo
iești — C.S.M. Suceava : 1. Tă- 
nase (Tîrgoviste). C.F.R. pașcani 
— Politehnica Iași : M. Badea 
(Videle).

F.C.M. Del-
P. Iliescu

D. 
Unirea 

I : M.

SERIA A Il-a î I.C.I.M. Bra
șov — Metalul Mija : V. Maxim 
(Iași) Gloria Pandurii Tg. Jiu 
— Metalurgistul Slatina : 1. Fe- 
renezi (Timisoara). Minerul Mo
tru — A.S. Drobeta Tr. Severin : 
I. Roșu (Tg. Neamț). Dunărea 
Călărași — Gaz Metan Mediaș : 
R. Nicoară (Tulcea). Chimia Rm. 
Vîlcea — C.S. Tîrgoviste : Gh. 
Biztaichi (Ploiești). F.C.M. Cara
cal — Jiul : M. Constantinescu

ATRACTIV IN
+15). a Iî-a (Viitorul Vaslui se 
află înaintea echipei gălățene, 
Gloria C.F.R,. eu 2 puncte), a 
V-a (Autobuzul București are un 
punct în fata Unirii Alexandria 
și — un atu tn dIus — ultimele 
meciuri le va disouta în Bucu
rești) si a VII-a (Constructorul 

. T.c.I. Craio-va păstrează un a- 
vantaj minim fată de Progresul 
Corabia, iar cîstlgătoarea va ii 
decisă dună etapa eu nr. 30 — 
ambele avînd un final asemănă
tor eîte două jocuri acasă si u- 
nul în deplasare). în seria a 
Xl-a. Steaua C.F.R. Clui-Nano- 
ea are un plus de trei puncte 
fată de Mecanica Bistrița, ceea 
ce îi asigură un fin’s ceva mai 
liniștit.

Ultimele două etape disputate, 
a 26-a si a 27-a au fost foarte 
Interesante, cu meciuri animate, 
eu eîteva rezultate ieșite 
comun. Astfel. fruntașele 
pierdut puncte chiar ne

iar lidera seriei a X-a

din 
au 

teren
nronriu — -------- ------- -
I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe. a sufe
rit a patra înfrîngere consecuti
vă. S-au înregistrat Si scoruri

Campionatul Republican al juniorilor I

FOST STABILUL ECHIPELE
CALIFICATE ÎN GRUPELE SEMIFINALE
Joi s-au disputat partidele 

cisive din cadrul grupelor 
nale ale . ’ ■ - ■ _
blican al juniorilor I, in urma 
cărora au fost stabilite eclnpele 
promovate în etapa următoare a 
actualei ediții. Iată amănunte de 
la aceste întilniri :

de- 
zo- 

Campionatului Repu-

W»

• Amatorii de fotbal care vor 
fi prezențl astăzi, sîinbătă, 3 iu
nie, la stadionul „23 August" din 
Capitală, unde se va desfășura 
întilnirea dintre echipele Rapid 
și Dinamo, vor avea prilejul de 
a asista la o interesantă festi
vitate în cadrul căreia se vor 
înmîna cîștiguri în autoturisme 
unor participant! la diversele 
sisteme de joc Loto-Pronosport. 
Nu este niciodată tîrziu
ceilalți participanți să intre 
rîndul marilor beneficiari de 
semenea cîștiguri. singura con
diție fiind PARTICIPAREA în 
mod constant !

® CÎMPULUNG MOLDOVE
NESC : Steaua București — O- 
țclul Galați 3—0 (1—0), prin go
lurile marcate de Dicu, Dobre 
și Enache.
• VASLUI : C.S.Ș. Olimpia P. 

Neamț — C.S.Ș. Constanța 1—0 
(0—0), autorul golului fiind Ma- 
teeș.
• BRĂILA : Sportul Studen

țesc București — Dinamo Bucu
rești 2—1 (0—0). Au marcat : 
Andronache, lorga, respectiv 
Nae.

ca și 
în 
a-

SI ARBITRII»
(București). Metalul Mangalia — 
Snortul .30 Decembrie* : V. Ba- 
nn (Ploiești) — ss dispută la 
Medgidia, terenul din Mangalia 
fiind suspendat. Electroputere 
Craiova — Electromures Te. Mu
res : S. Pantei imonescu (Boldești 
— Scăleni).
Tractorul 
(Ploiești).

Dacia Pitești — 
Brasov t V. Roman

Iîî-a : Unirea AlbaSERIA A _____  ____
Iulia — A.S.A. Progresul Timișoa
ra : C. Drulă (Tg. Jiu), politeh
nica Timisoara — Gloria Bistri
ța : Or. Teodorescu (Buzău). 
Minerul Cavnic — Strungul A- 
rad : D. Crăciun (Clui-Napoca), 
Chimica Tîrnăveni — Gloria Re
șița : M. Ștefănoiu (Tg. Jiu). 
C.F.R. Timișoara — A.S. Paro
seni — Vulcan : P. Abrudan
(Clui-Napoca). Avintul Reghin 
— Olimpia Satu Mare : M. Da- 
răban (Cisnădie). U.T. Arad — 
Armătura Zalău : Al. Rolea
(București). Metalul Bocșa — 
F.C. Maramureș : L. Ciucu (Bu
curești). C.S.M. Reșița — Dacia 
Mecanica Orăștie : I. Vîrlan 
(Gh Gheorghiu-Dej).

Toate partidele vor începe la 
ora 11.

DIVIZIA C
mal puțin obișnuite : 9—0. 10—0
și 11—0 ! Și, surprinzător, eiteva 
echipe de pe locuri periferice în 
clasamentele respective au cistl- 
gat nuncte în deplasare...

O luntă nasionantă se dă între 
deținătoarele locurilor din ..sub
solul" clasamentelor. Din cele 24 
de formații care vor oărăsi 
campionatul se cunosc, la ora 
actuală, doar 8. Alte 47 de echl- 
De stat amenințate cu retrogra
darea. Dintre cele 12 foste divi
zionare B. se află De Dunctul 
de a... reveni ta eșalonul secund 
doar cinei : Viitorul Vaslui. O- 
iimpia Rn>. Sărat Unirea Slobo
zia. Autobuzul București si Me
canica Fină București.

Cele mai slabe echipe dim tel 
camnionatul sînt Petrolul Poieni 
(seria a V-a) cu doar 2 P si go
laveraj 11—111 si Victoria Mun
teni Buzău (seria a TV-a). tot 
cu 2 d (10—117). Menționăm că 
Victoria a jucat si ta ediția tre
cută în camDionat. iar Petrolul 
este nou Dromovată

Toma RĂBSAN

• CARACAL : F. C. Inter Si
biu — „U“ Cluj-Napoca 5—4 (1—1, 
1—1), după executarea lovituri
lor de la 11 m, golurile în tim
pul regulamentar de joc fiind 
înscrise de Argintam, respectiv 
Sabo.
• LUGOJ : Universitatea Cra

iova — C;S.Ș. Brașovia 5—2(2—1). 
Autorii golurilor : Cristescu, 
pa, Predoi, Gane, Florescu, 
pectiv Chirie, Marcu.

® ZALĂU : Electrorpureș 
Mureș — C.S.Ș. Timișoara 
(0—0, 1—1), după penalty-uri. Au 
marcat : Roșea, respectiv Stoica.

Așadar, pentru grupele semi
finale ale campionatului, care 
vor avea loc între 16 și 18 iu
nie, s-au calificat echipele 
Steaua București, C.S.Ș. Olimpia 
P. Neamț și Electromureș Tg. 
Mureș (vor juca în seria pro
gramată la Piatra Neamț), Uni
versitatea Craiova. F. C. Inter 
Sibiu și Sportul Studențesc 
București (în grupa de la Sibiu).

Pa- 
res-

Tg.5—4

Centrul de perfecționare a cadrelor din mișcarea sportivă, 
Centrul de cercetări pentru educație fizică și sport. împreună 
cu Consiliul municipal pentru educație fizică și sport Bucu
rești, sub auspiciile Universității Cultural-stiintifice organizea
ză luni 5 iunie 1989. orele 12.30. în sala Dalles o conferință 
cu tema : „Modelarea antrenamentului sportiv cu ajutorul cal
culatorului".

Prezintă : Emil Popa — responsabil Oficiul de Calcul al Cen
trului de cercetări pentru educație fizică șl sport.



ACTUALITATEA LA CICLISM
Pe velodromul olimpic 
Moscova sportivul sovietic

IHOIIIV Al C.C. Al P.C.R
(Urmare din pag. 1)

progres și dezvoltare liberă, 
independentă, a popoarelor 
noastre, ale cauzei păcii și 
cooperării internaționale.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat , importanța deosebită 
a măsurilor convenite, în ca
drul convorbirilor dintre 
tovarășul Nicolac Ceaușescu 
și tovarășul Joaquim Alberto 
Chissano, privind creșterea' 
substanțială a schimburilor 
comerciale șî extinderea coo
perării, pe baze reciproc a- 
vantajoase, in domeniile in
dustriei, agriculturii, minelor, 
petrolului și geologiei, trans
porturilor, exploatării foresti
ere, pescuitului oceanic, pre
cum și în alte sectoare de ac
tivitate.

A fost reliefată, de aseme
nea, însemnătatea înțelegerilor 
convcnito în legătură cu in
tensificarea conlucrării dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul FRELIMO, care are un 
rol determinant în dezvolt-irea 
generală a colaborării și prie
teniei dintre cele două țări și 
popoare.

Schimburile de păreri dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Joaquim Albei to 
Chissano asupra aspectelor 
fundamentale ale vieții inter
naționale au pus în evidență 
identitatea sau marea apropi
ere a punctelor de vedere ale 
României și Mozambicului 
privind evoluția situației pe 
plan mondial, căile de soluțio-

narc 
xe ce ________
S-a dat o deosebită apreci
ere hotărîrii comune, a Româ
niei și Mozambicului, <?e a 
conlucra tot mai strîns pe a- 
rena internațională pentru 
înfăptuirea dezarmării, în pri
mul rind a celei nucleare, 
pentru rezolvarea pe cale paș. 
nică, prin tratative, a stărilor 
de încordare și conflict din 
diferite zone ale globului, li
chidarea subdezvoltării și e- 
dificarea unei noi ordini eco
nomice mondiale, afirmarea 
unor relafii noi de colaborare 
economică bazate pe princi
piile egalității și echității, 
pentru instaurarea în Europa, 
Africa și în întreaga lume a 
unui climat de destindere, 
securitate, încredere, pace si 
largă cooperare.

Aprobînd rezultatele vizitei. 
Comitetul Politic Executiv a 
cerut guvernului, ministerelor, 
celorlalte organe centrale să 
ia măsurile necesare in ve
derea înfăptuirii, în cele mai 
bune condiții, L 1 _____ _ __
stabilite cu prilejul noului di
alog la nivel înalt româno- 
mozambican, care asigură ri
dicarea pe o treaptă superi
oară a relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

In încheierea ședinței, a 
luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român.

a problemelor comple- 
confruntă omenirea, 

deosebită apreci-

din
Aleksei Zinoviev a stabilit un 
nou record mondial de juniori 
în proba de 200 m 
timpul de 10,245.
cord era de 10,381.

lansat, cu 
Vechiul re-

Roche la 46 secunde. Asțăzi 
are loc prima etapă din mun. 
ții Dolomiți, cu 
celor trei vîrfuri 
redo.

escaladarea 
din Lava-

Z

I PE SCURT •PE SCURT
ATLETISM a La Minsk, spor

tivul Cjin Cjal (R.P. Chineză) a 
stabilit un nou record al tării 
sale în proba de aruncarea cio
canului. cu rezultatul de 74,54 m.

AUTOMOBILISM • „Raliul A- 
cropole" s-a încheiat cu victoria 
Italianului Massimo Biasion (I- 
talia). pe o mașină Lancia In
tegrale.

BOX * Italianul Francesco 
Dell’Aquila a devenit campion 
european la categoria mijlocie, 
în urma victoriei la puncte ob
ținute tn meciul, desfășurat în 
localitatea Campione d’Italia. în 
compania nugilistului francez 
Andre Mongeiema.

etape, in
Nor-

• După patru 
Turul ciclist feminin al 
vegiei conduce sportiva italia
nă Roberta Bonanomi, urmată 
de elvețianca Brigitte Gyr la 8 
secunde și daneza 
Rasmussen la 
Etapa a patra a 
bertei Bonanomi, 
pe distanța de 
timpul de 2.20:45.

Turului 
traseul 

km), a 
italian

• Etapa a 12-a
Italiei, disputată 
Mantova
revenit
Mario Cippolini, în 5.41:04. In 
clasamentul general indivi
dual nu au survenit modifi
cări : conduce olandezul Breu- 
kink, urmat de irlandezul

a
pe

Mira (148 
rutierului Hanna

10 secunde, 
revenit Ro- 
înregistrată 

68 km cu

ECHIPA ROMÂNIEI, DIN NOU ÎNVINGĂTOARE

C.E. DE BOX.
(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag, 1)

ta tea echipei române era evi
dentă și aceasta s-a și concre
tizat în final. Arbitrii A. Sty- 
tianides (Cipru) și J. Depes 
(Cehoslovacia) au condus for
mațiile: ROMÂNIA 
Chiftea, Pralca _ . ..
Constantin, S. Pop (Schobeil, 

’ ' Dascălu
i, 111 voie mm x t---- 1 BELGIA —
a înțelegerilor Ș (Schoonbrood),

Pădurețu),
Șoica; 1

— Căta-
(Drăgușin),

(Dalacu), 
Croes 

____ ___  ,, Vanderhallen, 
^ Van Meerbeeck, Strijobs (Hey- 
Js nen), Huffel, Kempenaers.
țî In deschiderea reuniunii, e- 
jî chipa R. D. Germane a Intre- 
g cut-o pe cea a Turciei cu 3—0 
§ (8, 12, 4), după un joc relativ 
g echilibrat în primele două se- 

turi. învingătorii au cîstigat 
datorită unui gabarit și unei 

0 forțe de atac superioare, dar 
Z voleibaliștii turci au dat o re- 
Ș plică destul de puternică în 
•? setul secund, în care scorul a

evoluat strîns pînă la 11—11. 
Arbitrii G. Kraus (Israel) și 
A. Zelazny (Polonia) au con
dus formațiile: R.D.G. — Fran
ke, Triller, Oldenburg, Gabert, 
Dellniz, Hecht ; TURCIA - 
BengQ (Oștire), Denir, Laie, 
Oztravers (Gulum), Kayhan, 
Akyeli (Bilgic).

Clasament: 1. ROMÂNIA 4 p 
(6:0), 2. R.D.G. 4p (6:1), 3. Bel
gia 2p (1:6), 4. Turcia 2p (0:6).

Sîmbătă, în ultima zl a tur
neului, de Ia ora 13: Balgia — 
Turcia și România — R.D.G.

tinental la categoria semiușoa. 
ră, Daniel Dumitrescu il 
va avea ca adversar pe u- 
nul dintre câștigătorii „Cen
turii de aur" din acest an, 
Konstantin Tsiu (U.R.S.S.), 

în cea de a doua gală semi
finală, vineri seara tîrziu, a 
luptat pentru calificare in 
finale și Rudei Obreja. El 
l-a avut ca adversar pe Rosen 
Ibișev (Bulgaria), pe care l-a 
întrecut la puncte (5—0) caii- 
fieîndu-se și el în ultima gală 
a competiției, în care îl va in- 
tîlni pe I. Ăkopkohian (U.R.S.S.).

UN RITM

„Cupa Carpați11 la polo TfNFIIJI JUCĂTORI ROMÂNI: DOUA VICTORII
de 
Și

Turneul internațional 
polo rezervat juniorilor 
dotat cu „Cupa Carpați" a de
butat vineri dimineața, 2_
Bazinul Dinamo, cu o reuniune 
care a cuprins meciurile: 
Romania — Turcia, Cehoslova
cia — R. D. Germană șl Bul
garia — Polonia.

Tinerii noștri reprezentanți 
au început cu mult trac pri
ma lor întîlnire din această 
competiție, greșind pase și 
ratînd din situații favorabile, 
chiar și la „om în plus". Așa 
se face că în prima jumătate a 
timpului de jcc disputa a fost 
destul de echilibrată și numai 
atunci cînd juniorii români au 
depășit perioada de acomo
dare avantajul lor a început să 
apară mai substanțial și pe 
tabela de marcaj. în final, tî- 
aăra noastră reprezentativă a 
obținut o victorie Ia 
un scor net: 15—9
(3—2, 4—3, 4—1, 4—0). Primul 
gol al meciului a fost marcat 
destul de tîrziu (min. 2,31) 
și el a fost opera unui sportiv 
din echipa oaspe (Kemal). 
După mai mult de un minut, 
D. Ciocan a reușit cgalarea 
(min. 3,35). Apoi o pasă ex
celentă a lui V. Golan l-a gă
sit într-0 poziție favorabilă 
pe A. Crcțu, care n-a mai lă
sat nici o speranță portarului 
oaspeților (2—1, min. 4,08). M. 
Cazacu a ridicat scorul la 3—1 
(min. 5,40), iar Turgun a re
dus din diferență, stabilind

in

scorul primei reprize : 3—2.
în al doilea „sfert", poloiștii 
turci au din nou o scurtă pe
rioadă bună de joc, egalează 
în min. 9,49, după care repre
zentanții noștri pun stăpînire 
pe joc, V. Goian, B. Rath, N. 
Andrașoni și ceilalți reușind să 
înscrie goluri frumoase, 
plaudate de spectatori, 
este mai puțin adevărat că 
ferența mare de 
voarea echipei 
conturat și pe 
pregătiri fizice 
Au înscris ! Goian 
drașoni 3, Rath 3, Ciocan 2, 
Crcțu 2, Cazacu și 
respectiv Turgun 3, 
și Kemal. Arbitri : 
nian (U.R.S.S.) și Al. 
(Bulgaria).

CEHOSLOVACIA — R. D. 
GERMANA 20—2 (5—0, 2—0, 
5—2, 8—0). Meci dominat cu 
autoritate de sportivii ceho
slovaci. Principalul realiza
tor : R. Schmuk — 10 goluri. 
Arbitri : A. Smielewski (Polo
nia) și A. Gene (România).

BULGARIA - 
14—4 (3—0. 3—1, 
Echipa bulgară s-a 
net superioară, 
componență 
valoroși : 
saliev 3, 
Simeonov 2 etc. Arbitri: 
Hasekioglu (Grecia) și 
Elgin (Turcia).

în reuniunea de după-amia- 
ză, echipa de juniori a Româ-

a- 
Nu 
di- 
fa- 
s-a 

unei

scor în 
noastre 
fondul 

superioare.
3, An-

Arsenie, 
Zarkan 2 

B. Simo- 
Mofcanov

POLONIA 
3—9, 5—3).

dovedit 
avînd în 

cîțiva jucători 
Kosiadinov 3. 

R. Simconov 3,
Pa- 

A. 
P. 
M.

ETAPA A 18-a LA RUGBY
(Urmare din pag. 1)

lalte partide suscită inte
res. fiecare punct pus în joc 
contînd în perspectiva a- 
propiatului final. Dar, iată 
programul complet al eta
pei a 18-a în prima serie va
lorică :

București, Stadion Steaua, 
ora 9,30 : STEAUA — FA
RUL ; Baia Mare, Stadion 
Complex, ora 10 : ȘTIINȚA 
CEMIN — CONTACTOARE 
BUZÂU ; Constanța, Stadion 
C.F.R.. ora 10 : T. 2. IND. 
— DINAMO ; Birlad, Stadion 
Rulmentul, ora 9,30 : RUL
MENTUL — GRIVIȚA RO
ȘIE ; Sibiu, Stadion Valea 
Aurie, ora 10 : C.S.M. — „U“ 
ELTIM TIMIȘOARA ; Pe
troșani, Stadion Știința, ora 
10 : ȘTIINȚA — POLITEH
NICA IAȘI.
• MÎINE SE DISPUTA Șl 

ULTIMA ETAPA din cadrul 
întTeoerii seriei a doua a

Diviziei A : grupa I : Hidro
tehnica Iași — Mașini Grele, 
Constructorul Constanta — 
Hidrotehnica Focșani, Rapid 
Metrou — U.R.A. Tecuci (Sta
dion Tineretului IV, ora 9), 
C.S.M. Suceava — C.F.R. 
Constanța ; grupa a II-a : E- 
nergia Buc. — Metalurgistul^ 
Cugir (Stadion Tineretului 
IV. ora 10,30), Petrochi
mistul Pitești — I.A.M.T. O- 
radea, „U“ 16 Februarie CIuJ- 
Napoca — Olimpia Petrolul 
Arad, Sportul Studențesc 
T.MU.C.B. — C.F.R. Brașov 
(Stadion Tei, ora 10).
1. STEAUA
2. Dinamo
3. Farul
4. Șt. CEMIN
5. Cont. Buzău
6. Rulmentul
1. „U" Tm. •)
8. CSM Sibiu
9. Grlvița R.

19. Șt. Petroșani
11. T. C. In<J.
12. Polit. Iași 

•) Penalizată

16 14 1 1 567-213 15
17 13 1 3 388-206 41
17 11 1 5 348-202 40
17 11 1 5 337-232 40
17 8 1 8 281-310 31
17 8 0 9 260-309 33
17 6 2 9 226-262 30
17 6 1 10 258-311 30
17 6 1 10 243-305 30
17 5 1 11 209-266 28
17 4 0 13 194-514 25
18 4 0 12 198-37» 24 

cu un punct.

niei a obținut o nouă victorie, 
destul de concludentă. în fața 
formației Poloniei: 16—7 (5—2, 
4—1, 4—2, 3—2). Dar, așa cum 
începuse disputa, puțini ar fi 
putut prevedea rezultatul fi
nal, jucătorii noștri reușind să 
se „încălzească" destul de 
greu, după ce au fost și con
duși cu 6—2, în min. 1,19. Trep
tat, Cazacu (într-o deosebită 
dispoziție și precizie în șutu
rile la poartă) și colegii lui au 
egalat, au luat conducerea și 
n-au mai cedat-o pînă în fi
nal. Marcatori : Cazacu 5, An- 
drașoni 3, Rath 2. Arsenie 2, 
Ierulescu 2, Hașaș și Goian, 
respectiv Kluch 2, Ostrowski 
2. Maximowicz, Borkowski și 
Rosiak. Arbitri : Hasekioglu 
(Grecia), Lindner (R.D.G.).

CEHOSLOVACIA — TURCIA 
14—8 (3—3, 3—2, 4—2, 4—1).

în ultimul meci, BULGARIA 
a depășit net R. D. GERMA
NA 24—7 (5—1, 6—2, 6—2, 7—2).

Deși încă in curs de desfă
șurare, „Internaționalele" de 
tenis ale Franței au și ajuns 
să reprezinte — după o- 
pinii unanime — un se
rios semnal de alarmă. Moti
vul îngrijorării nu trebuie 
căutat prea departe: acci
dentați mai mult sau mai pu
țin grav, victime ale unui 
ritm sufocant de turnee și 
ale unui surmenaj ce nu mai 
poate fi camuflat, numeroși 
jucători din prima linie au 
fost obligați sau să forfaiteze 
de pe terenurile de la Roland 
Garros (Cash, Leconte, Mus
ter etc.), sau să abordeze 
competiția cu puteri dimi
nuate.

Să exemplificăm. Ivan Lendl
— tocmai operat la umăr ; Bo
ris Becker — probleme cu co
loana vertebrală ; Ștefan 
Edberg — tendinită la 
nunchi ; Andre Agassi 
întindere musculară, sub 
tament medical; Mats
lander — periostită ; Jimmy 
Connors — operat in decem
brie, dureri mari la piciorul 
drept ; Yannick Noah — tot 
tendinită; Miloslav Mecir
— hernie de disc (ca și Le- 
conte, supus deunăzi unei 
intervenții chirurgicale) ; John 
McEnroe — sciatică; Kent 
Carlsson — ruptură de mușchi 
etc. etc.

Sigur că o mare parte din 
vină aparține tenismanilor 
înșiși, tentați mereu (pen
tru bani) să-și multiplice „de
monstrațiile", acceptlnd, daci 
nu și provocînd, invitații so
site dintr-un colț sau celălalt al 
lumii. Dincolo de asta însă,

ge-

tra- 
Wi-

Mihai TRANCA
Programul 

9) : Poloni* 
Bulgaria — 
Cehoslovacia 
ora 9 : R.D. 
nia, Turcia — Polonia, Bulgaria 
— Cehoslovacia; de la ora 16: 
Turcia — R.D. Germană, ceho
slovacia — Polonia. România — 
Bulgaria.

de azi (de la ora 
— R.D. Germană, 
Turcia. România — 
; duminică de la
Germana — Komâ-

SUFOCANT...
înmulțirea terenurilor dure 
(după moda americană), tre
cerea de la o suprafață la 
alta fără nici un răgaz de a- 
comodare și, mai nou, crește
rea „puterii" rachetelor, ca
pabile să imprime mingilor 
viteze „supersonice", sint tot 
atîtea cauze pentru un număr 
sporit — mai mare ca oricind 
— de accidentări.

„Legiunea rănlților", așa 
numea, zilele trecute, un 
ziar elita tenisului mondial, 
pentru ca un altul să fie și 
mai sugestiv, dar și mai 
trist, caracterizind turneul de 
la Roland Garros 1989 ca fiind 
„balul șchiopilor". Intr-ade
văr, un semnal de alarmă...

Ovidiu IOANIȚOAIA

TURNEUL DE LA ROLAND GARROS
PARIS, 2 (Agerpres). — în 

turul II al turneului interna, 
țional de tenis de la Roland 
Garros, Ivan Lendl l-a elimi
nat cu 6—1, 6—3, 6—-I pe De
rrick Rostagno, Mats Wilan- 
der a dispus cu 6—3, 7—6,6—3 
de Diego Perez, Andrei Ces- 
nokov l-a întrecut cu 3—6, 
6—1, 6—4, 6—0 pe Jonas Sven
sson, iar Andre Agassi a cîș
tlgat cu 6—2, 6—2, 6—3 parti, 
da cu Paolo Cane.

Rezultate din turneul fe
minin : Arantxa Sanchez
— Isabelle Dcmongeot 6—4, 
6—4 ; Sylvia Hanika — Ra- 
ffaela Reggi 2—6, 6—1, 7—5 ; 
Manuela Maleeva — Sandra 
Wasserman 6—3, 5—7. 6—3 ;
Larisa Saivcenko — Elise Bur. 
gin 7—5, 7—6.

• ?

• IN PRELIMINARIILE C.*I., 
gr. 7 (zona Europei). Luxem
burg — Belgia 0—5. Au inscris 
Marco van der Linden (4) și 
Vervoort. A tost cel de-al 100-lea 
meci de cind Guy Thys se a- 
flă la conducerea tehnică a for-
mațlei belgiene, 
zi șl meciurile

Clasamentul la 
următoare ;

1. Belgia 53209-2 8
2. Cehoslovacia 4 2 117-3 5
3. Portugalia 3 2 1 0 5-2 5
4. Elveția 3 2 10 5-5 5
5. Luxemburg 5005 1-16 0

7.6 : Elveția -- Cehoslovacia ;
6.9 : Belgia — Portugalia ; 20.9 : 
Elveția — Portugalia ; 6.10 : Ceho
slovacia — Portugalia ; 11.10 :
Elveția — Belgia și Luxemburg — 
Portugalia ; 25.10 : Belgia — Lu
xemburg și Cehoslovacia — El
veția ; 15.11 : Elveția — Luxem
burg ; 16.11 : Portugalia — Ceho
slovacia. • A DOUA manșă a 
finale! „Cubei Libertadores": Na
tional Medellin — Olimpia Asun
cion 2—0 (în tur 0—2). In urma 
loviturilor de la 11 m Nacional 
a cîștlgat cu 5—4. fiind prima 
formație din Columbia care in
tră In posesia trofeului. Ea va 
juca Ia Tokio (in decembrie) cu 
A. C. Milan, in finala Cupei In
tercontinentale. • CAMPIONA
TUL FRANȚEI s-a încheiat cu 
victoria echipei Marsilia — 73 p, 

'urmată de St. Germain Paris —

70 p și Monaco — 63 p. tn ul
tima etapă : Caen — Cannes
3—0, Sochaux — Strasbourg 3—0, 
Montpellier — Olymplque Mar
silia 1—0, Toulon — Lens 3—1 
St. Germain Paris — Metz 2—2, 
St. Etienne — Nisa o—0, Tou
louse — Matra Racing 2—1, Lille — 
Laval 8—0, Auxerre — Bordeaux 
1—1, Monaco — Nantes 4—1. • 
In MECIUL de mîine din cam
pionatul Italiei, dintre Napoli șl 
Sampdoria, din formația gazdă 
vor lipsi nu mai puțin de 4 ju
cători titulari care au acumulai 
două cartonașe galbene : Cora- 
dinl. Alemao, Bigliardi și Criopa.
• PRELIMINARIILE C.E. de ti
neret : Finlanda — Olanda 1—1 
(1—1). • JOC amical (echipe de 
tineret) : Norvegia — Austria 
1—1 (1—0) • INDIFERENT de rezul
tatele din ultima etană. campioa
na Albaniei va fi echipa „17 Nen- 
tori" a ANTRENORUL Graeme 
Souness. care a condus recent for

mația Glasgow Rangers la cel 
de al 39-lea tltiu de campioană 
a Scoției, își va părăsi formația. 
El va activa la Samndoria. echi
pă în care a mai 1ucat între 
anii 1984 șl 1986 • 1NCA înain
tea terminării campionatului 
Angliei au fost desemnați cel 
mal buni jucător! al actualului 
sezon. Iată-1, în ordine: Steve 
Nichol de la F.C. Liverpool, ur
mat de Bryan Robson (Manehes-

• In preliminariile C.M.
• Nacional Medellin a ciț- 
tigat „Cupa Libertadores" • 
Marsilia — campioana Franței
• Napoli va juca miine fără 
4 titulari • Souness revine 
la Sampdoria — dar ca an
trenor * Cei mai buni jucă
tori englezi ai sezonului • 
Tacconi — sancționat de con
ducerea clubului Juventus I

ter United) și de Peter Shilton 
(Derby County). Scoțianul Nichol, 
în vîrstă de 27 de ani, cste al 
4-lea jucător de la F.C. Liver
pool desemnat drept cel mal 
bun fotbalist englez. înaintea lui, 
în ultimii 6 ani, pe primul Ioc 
s-au situat Kenneth Dalglish, 
Ian Rush șl John Barneș, toți 
din formația care a cîștlgat re
cent Cupa Angliei, dar â pier
dut apoi titlul, la „potou", în 
fața Arsenalului, a PORTARUL 
echipei Juventus, Stefano Tac
coni. a fost amendat de către 
propriul său club, eu o sumă 
importantă. Motivul? în timpul 
meciului cu Lecce, el l-a lovit 
pe Pasculli, dar arbitrul nu l-a 
sancționat nevăzînd faza! L-au 
văzut în schimb conducătorii e- 
ehlpel torineze, care nu l-au 
Iertat!

Rubrică realizată de
Ion OCHSENFELO
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