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Astăzi, etapa a 30-a a Diviziei A de fotbal

St INTRA ÎN ULTIMA LINIE DREAPTA...

Interesante au fost întrece
rea solitară a săritoarei în 
înălțime Alina Astafei (1,95 m, 
după încercări nereușite la 
2,01 m, următoarele trei cla
sate situîndu-se la distanță de 
20 cm.), și duelul hunedorean 
Petre Drăgoescn — Marin Ku
dos la 800 m, ambii coborind 
sub 1:48.

Despre restul probelor ce 
să spunem ? Doar că la 200 m, 
principala favorită in cursa 
feminină, brăileanca Daniela 
Pleșcan, a ratat intrarea in fi
nală în urma a două starturi 
greșite, iar la băieți s-a' im
pus... alergătorul de garduri 
Liviu Giurgian, că în proba 
feminină de greutate au fost 
doar 4 aruncătoare (ultima 
reușind „performanța" . de 
13,32 m !) și că in proba fe
minină, foarte solicitantă, ' de 
10 000 m. s-a aflat și o ju
nioară mică (16 ani). Ana 
Nanu (Voința Tg. Jiu). Și. în 
final, că au fost două dialo
guri do Ia distantă, in probele

Cu riscul de a ne repeta, nu 
putem începe și cronica celei 
de a doua zile a Concursului 
Republican „Cupa României", 
etapa I, cotată cu „Cupa 
Primăverii", fără a da locul cu
venit alergătoarelor de semi- 
fond și fond. Acestea — chiar 
și în absența primelor două 
„soliste". Paula Ivan și Doina 
Melinte — au polarizat inte
resul, prin premisele rezulta
telor valoroase și a echilibru
lui din pluton. Premise care 
s-au materializat pe pista sta
dionului „23 August" din Ca
pitală. Viorica Ghican nepier- 
zînd ocazia să-și mai adjudece 
o probă. 3000 m (cu o perfor
manță de remarcat — 8:44,32, 
cel mai bun rezultat mondial 
al sezonului, după oe a tran
șat repede rivalitatea cu sin
gura concurentă care o talo- 
nase din start, Margareta 
Keszeg), iar la 800 m Violeta 
Beclea luîndu-și revanșa în 
fața Cătălinei Gheorghiu (pe 
treapta a doua a podiumului.
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gălățe- 
cursa golurilor • La Brașov, Victo- 

in pragul unei noi înirîngeri ? 
© in „Bănie", două revelații ale

& La Hunedoara, Corvinul e daior să joace la ciștig cu Inter, dar... @ 
apropia, oare, Dinamo de recordul de eficacitate deținut de I.T.A. ? •
Olt - Rapid, ultima speranță a feroviarilor • ...iar pe Litoral, ultima a... 
nilor © Steaua, acasă, din nou în c - 
ria are de infirmat... jocul cu Steaua © A.S.A. — 
@ La Moreni, Flacăra - cu gindul Ia Cupa U.E.F.A. 
returului : Universitatea Craiova 
și Sportul Studențesc.

CLASAMENTUL
1. STEAUA 29 27 2 0 108-25 56
2. Dinamo 29 26 1 o 116-26 53
3. Victoria 29 18 4 7 72-48 40
4 Flacăra 29 14 4 11 52-37 32
5. Sportul Stud. 29 14 Q fa 13 46-49 30
6. F.C. Inter 29 13 3 13 39-44 29
7. F.C.M. Brașov 29 11 5 13 41-46 27
8. F.C. Argeș 29 12 3 14 37-44 27
9. Univ. Craiova 29 11 5 13 42-50 27

10. F.C. Olt 29 10 7 12 30-43 27
11. F.C. Bihor 29 10 6 13 32-36 26
12. F.C. Farul 29 11 3 15 28-42 25
13. Oțelul 29 10 5 14 33-52 25
14. Corvinul 29 11 2 16 37-59 24
15. S.C. Bacău 29 10 3 16 42-49 23
16. „U“ Cluj-Nap, 29 8 7 14 36-50 23
17. Rapid 29 10 2 17 34-55 2°
18. A.S.A. Tg. M. 29 2 2 25 17-87 6

PROGRAMUL Șl ARBITRII vwww
Hunedoara : CORVINUL

C. Gheorghe (Suceava) ; M.
șulescu (Scornicești).
București : DINAMO

Cr. Teodorescu (Buzău)j V. Curt (Constanță) și V. 
Antohi (Iași).
Scornicești :

V. Titorov
(Suceava).
Constanța :

Fl. Popescu (Ploiești) ; 
Porumboiu (Vaslui). 
București : STEAUA

N. Din eseu (Rm. Vîlcea) ;
(Galați). (Stadionul Steaua) 
Brașov : F.C.M.

Gr. Macavei (Deva) ; M. 
Niculițov (Focșani). 
Tg. Mureș : A.S.A.

D. Buciuman (Timișoara) ; V. Alexandru și A. Rolea 
(ambii din București).
Moreni : FLACĂRA

I. Igna (Timișoara) ; M. Niculescu și N. Voinea (am
bii din București).
Craiova : UNIVERSITATEA- SPORTUL STUD.

Al. Mustățea (Pitești) ; I. Crăciunescu (Rm. Vîlcea) și 
M. Nicolau (Bacău).

Toate partidele vor incepe la ora 18.

"K u a 3 <a tt •

Și

s. Ursu

Ad.

Ioan

șl I.

- F.C. INTER
Axente (Arad) și S. Nec-

- F.C. ARGEȘ

(Stadionul. Dinamo) 
F.C. OLT - RAPID

(Plopeni) ; C. Corocan (Reșița) și

- OȚELUL 
Grama (București)

- S.C. BACĂU 
Coț (Ploiești) și S.

F.C. FARUL
j.

I.

- VICTORIA
Salomir (Cluj-Napoca)

- F.C. BIHOR

„U" CLUJ-NAPOCA ■

După Turneul de calificare pentru C- E. ’89

VOEEIBMIȘTII NOȘTRI AU PĂȘII CU DREPTUL SPRE „EUROPENE"

un nou record 
național, stabilit 
acum, cu ocazia 
„Cupei României".

După ce la de
butul actualului 
sezon in aer liber, 
heptatlonista gală- 
țeană Liliana Năs- 
tase a doborlt ve

chiul record al 
„probei probelor", 
iat-o pornind din 

bloc-starturi spre

Foto :
Aurel D. NEAGU

• sc cuvin, insă, cilcia remedieri și pcrictiionări in
joc ® Ctiliiiciiiiv in a u in organiz tifori lor băimăreni

Cind o competiție sportivă 
de nivel european — fie ea și 
în preliminarii — se încheie 
cu victoria reprezentanților 
tricolorului. avem, firește, 
toate motivele să ne bucurăm. 
Dar cind organizarea ei este 
atribuită țării noastre și pri
mește din partea oaspeților ca
lificativul de ireproșabil, cum 
s-a întimplat la Baia Mare, 
la Turneul de calificare pen
tru faza finală a C.Ș. mas
culin de volei, satisfacțiile 
se dublează. Iată de ce, 
înainte de necesarele consi
derații asupra evoluției e- 

chipei noastre, se cuvine un 
cuvînt bun despre gazdele 
competiției. Pornind de la re
marca delegatului tehnic al 
Conferinței Europene (și tot
odată, arbitru judecător), Tlia- 
nasis Beligratis din Grecia, fă
cută la ședința tehnică ce a pre
cedat turneul: „Totul este mi
nunat aici !“, și reținînd pe 
parcurs afirmațiile pline de 
superlative ale celorlalți 
oaspeți — conducătorii, teh
nicienii și sportivii echipelor 
Bîlgiei, ’R.D. Germane și Tur

De azi, la Bistrița

FINALELE CAMPIONATELOR DE HANDBAL JUNIORI
De azi și pină duminică, la 

Bistrița se desfășoară Întrecerile 
turneului final al Campionatelor 
Republicane de handbal pentru 
juniori și școlari, băieți șl fete, 
cu participarea echipelor clasa
te pe locurile 1 șl 1 in cele pa
tru serii ale campionatelor : CSȘ 
„Mihal Eminescu" Iași, CSȘ Con
stanța, Chimistul Rm. Vilcea, 
CSȘ Constructorul Timișoara 
(seria A), CSȘ Galați, CSȘ U- 
niv. Craiova. Voința Ind. Uș. O- 
dorhel, CSȘ Constr. B. Mare (se
ria B) — la feminin, CSȘ Iași, 
CSȘ „Dobrogeanu G fierea'1 Plo
iești, csș Dinamo Brașov, CSȘ 
Viitorul Cluj-Napoca (seria A), 
CSS Roman, CSȘ Petrolul Mo
reni. CSȘ Univ. Craiova. CSȘ 

ciei. precum și arbitrii dele
gați — privind condițiile ofe
rite, climatul de sportivitate 
care a înconjurat întrecerea, 
dar mai cu seamă căldura și 
ospitalitatea localnicilor, pen
tru a incheia cu cuvintele a- 
celuiași T. Beligratis : „Ne-am 
simțit mai bine decit acasă", 
totul vorbește de o capacitate 
organizatorică excep.ională 
pentru care băimărenii meri
tă cu prisosință aplauze. Tot
odată, remarcăm priza mare 
de care se bucură voleiul în 
rindul maramureșenilor. in 
fiecare zi Sala sporturilor 
„Dacia" fiind arhiplină, iar 
publicul dovedindu-se deo
potrivă cunoscător al jocului, 
entuziast in susținerea echi
pei noastre și foarte obiectiv, 
ceea ce a tăcut o impresie 
deosebită.

Echipa noastră pornea fa
vorită principală (și așa ar fi 
fost, socotim, chiar dacă tur
neul se desfășura in altă țară). 
Fără a-i diminua meritele în 
concurs (neînvinsă, cu doar 
un singur set cedat adversa-

Minaur B. Mare (seria B), ta 
masculin. In serii se joacă sis
tem turneu simplu, fiecare cu 
fiecare. Echipele clasate pe 
locurile 1 șl 2 in cele două se
rii se califică in turneul final, 
pentru locurile 1—4, flecare cu 
fiecare, in zilele de 10 și 11 iu
nie. Cele de pe locurile 3—4 vor 
juca între ele, la 9 iunie, pen
tru locurile 5—8. Rezultatele 
realizate între echipele califica
te din aceeași serie vor conta șl 
în turneul final pentru locu
rile 1—4.
• La Constanța, intre 9 și 11 

iunie, vor avea loc finalele .Cu
pei u.T.C." la handbal, fete șl 
băieți, cu cite ( echipe. 

relor), vom porni analiza 
comportării ei de la aprecie
rea că a confirmat intru totul 
pronosticurile, deci că a lu
crai bine pentru îndeplinirea 
acestui prim obiectiv euro
pean. Dar nu vom neglija fap
tul că în faza finală a C.E. 
toate echipele calificate sint 
mai puternice decit adversare
le de la Baia Mare. Tn conse
cință, o judecată din această 
dublă perspectivă ni se pare 
obligatorie.

Ca o constatare de ordin ge
neral, am putea nota că ceva

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag a 4-a)

Pe agenda actualității, conferințele organizațiilor sportive

PERSPECTIVELE IN PERFORMANȚĂ,

SUB SEMNUL UNEI MAI RIGUROASE SELECȚII
Sportul de performanță din 

județul Covasna a înregistrat, 
în ultimii ani. unele reușite 
exprimate prin cele 35 de ti
tluri de campioni republicani,
14 recorduri ale țării la atle
tism, patinaj viteză, alpinism, 
motociclism, karting, schi al
pin și modelism. Județul Co
vasna beneficiază de 2 secții 
de nivel internațional (la 
handbal și atletism), totodată 
de 40 de secții de nivel na
țional Un număr de 40 de e- 
chipe iau parte la campionate 
republicane, dintre care 3 în 
Divizia A (lupte libere), ho
chei pe gheață și baschet). 2 
în Divizia B, 5 în Divizia C și
15 în diviziile naționale de 
juniori. în rindul celor peste 
1100 de sportivi legitimați se 
află 9 candidați olimpici și 
80 de sportivi de categoria I. 
Cu rezultate notabile se pre
zintă secțiile de patinaj vite
ză șl fotbal de la I.M.A.S.A. 
Sf. Gheorghe. cea de atletism 
de la C.S.Ș. 2 și C.S.M. Sf. 
Gheorghe, cele de baschet de 

oarecum surprinzător, coechi
piera suceveana a învingătoa
rei, Viorica N’iga), cu un timp 
sub două minute. Am dori, 
însă, ca bur.ele rezultate ale 
acestui inceput de sezon să-și 
găsească validarea în marile 
întreceri internaționale ale 
sezonului.

Dar, să subliniem în mod 
special două noi recorduri sta
bilite în acest concurs, ambe
le cu reală cotă competitivă : 
Liliana Năstasc (C.S.U. Ga
lați) cu 6 568 p la heatatlon 
(la mai puțin de o lună de la 
doborirea vechiului record 1) 
și juniorul I Bogdan Tudor 
(C.S.Ș. 5 Rapid București) cu 
7,80 m la lungime.

la C.S.Ș. 1 și Comerțul din 
Sf. Gheorghe, unități sportive 
care și-au propulsat repre
zentanți în loturile naționale 
și s-au evidențiat chiar in 
competiții internaționale. No
tabilă este și existența Cen
trului Olimpic Național de 
pregătire a atleților juniori în 

JudCflil COVASNA

probele de semifond și fond 
(ce își desfășoară activ.ta tea 
pe lingă C.S.Ș. 2 Sf. Gheor
ghe). în care activează, cu re
zultate încurajatoare, și un 
număr de 8 reprezentanți ai 
județului. Sint cîteva argu
mente care atestă — și in do
meniul sportului — oos’bili- 
tățile și hărnicia tinerilor ce 
trăiesc și muncesc pe melea
gurile covăsncne. Sint re
zultate care dovedesc că mun
ca organizatorică în mișcarea 
sportivă din acest județ a cu

feminine de 400 m g (Cris- 
tieana Matei —Iolanda Oanță) 
și lungime (Marieta Ilcu — 
Vali Ionescu), primele con
curând la București, celelalte 
La Sofia.

Iată protagoniștii întrecerilor 
din ziua a doua a concursului : 
FEMININ — 200 m : Camelia
Jianu (I.E.F.S.) 23,77, Daniela
Tănase (Minerul Cl. Mușc.) 24,07, 
Florina Neder (Dinamo Buc.) 
25,07 ; 800 m : Violeta Beclea 
l :59,62, Viorica Niga (ambele 
C.S.M. Suceava) 1:59,93, cătălina 
Gheorghiu (C.S.M. Unlv. Cra’ova) 
2:00,57 ; 3000 m : Viorica Ghican

S. PAVELESCU

(Continuare în pag. a 1-a)

noscut o mai bună coordona
re, că baza materială s-a îm
bunătățit de la an la an. fiind 
de asemenea mai bine folosită.

Și, totuși, așa cum s-a apre
ciat cu prilejul lucrărilor con
ferinței de dare de seamă și 
alegeri. bilanțul sportivilor 
din județul Covasna este cu 
mult sub posibilitățile umane 
și materiale existente. Și a- 
ceasta pentru că mai persistă 
lipsuri și neajunsuri care con
tinuă să frîneze si chiar să 
scadă valoarea unor rezul
tate. tn spatele unor statis
tici se ascund stări de lucruri 
care arată, de nildă. că miș
carea sportivă din acest ju
deț are unele lipsuri in ola
nul selecției. neexistînd —

Tiberiu STĂM A

(Continuare tn pag- • 1-a)

cum ar fi de dorit — o teh-
nologie adecvată. Ori slaba
selecție constituie una din
f rinele principale ale ner-
forma n țel Aceasta este ur-
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C.S.S. GAZ METAN MEDIAȘ (f) și C.S.Ș. 3 STEAUA (m) 
aîTcucerit TITLURILE LA BASCHET JUNIORI

Titlurile de campioane școlare 
și de juniori la baschet au fost 
clștlgate de echipele C.S.Ș. Gaz 
Metan Mediaș la tete și C.S.Ș. 3 
Steaua București la băieți. Tur
neele finale au avut loc in sala 
C.S.Ș. Sibiu, in organizarea ire
proșabilă a trei unități din... Me
diaș (C.S.Ș-., A.S. Gaz Metan și
A.S.  Mecanica). C.S.Ș. Mediaș, cu 
echipe în ambele turnee finale, 
și-a asumat responsabilitatea or
ganizării competiției, deși nu a 
putut ii gazda propriu-zisă, de
oarece sala din localitatea res
pectivă este improprie disputării 
unor jocuri oficiale importante.

Întrecerile au oferit Sntilniri a- 
tractive și spectaculoase, destui 
de multe meciuri echilibrate, sur
prize, iar elanul specific tinere
ții s-a făcut permanent simțit 
de-a lungul turneelor. Echipele 
campioane au fost hotărîte în 
ultimele partide ale reuniunii de 
Închidere (duminică după-amia- 
ză), despre a căror desfășurare 
relatăm, începînd cu meciul fe
minin C.S.Ș. Mecanica Mediaș — 
C.S.Ș. Metalul Hm. VUcea, cîș- 
tigat de prima formație cu 
70—«8 (31—32, 62—82). A fost o 
întîlnire cu dese și pasionante 
răsturnări de scor, în cursul că
reia talentatele jucătoare ale 
ambelor echipe au luptat din 
răsputeri pentru apărarea șan
selor. Victoria medieșencelor este 
pe deplin meritată, chiar și la 
această diferență minimă (reali
zată în urma coșului înscris de 
Nicoleta Nagy în ultima secun
dă de joc). Vîlcencele și-au mic
șorat în mare măsură șansele 
prin faptul că au ratat 21 (!) din 
cele 36 de aruncări libere de 
care au beneficiat (9 au fost ra
tate în ultimele două minute). « 
Au marcat: N. Nagy 20, Dumi
trescu 10, Bichiș 10, Lascu 9, Ve- 
licica 6, M. Radu 5, Focșanschi 1, 
respectiv L. Nițulescu 33, Sto- 
checi 18, Sacerdoțeanu 7, Dunil- 
trașcu 3, Ilie 3, A, Nițulescu 2. 
Arbitrii I. Antonescu (București) 
șl C. Duna (Deva) au avut o 
misiune dificilă, de care s-au a- 
chitat ireproșabil.

In finala băieților, C.S.Ș. 3 
Steaua București — C.S.Ș. Meca
nica Mediaș 93—73 (60—33), la
capătul unui meci dominat cu 
autoritate de campioni, aceștia 
avînd un lot mai complet și mal 
experimentat. Performanța me- 
dieșenilor de a ajunge în finală 
este meritorie. Au marcat : Roș- 
navschi 44, D. Censtantinescu 23, 
Cioban 12, Gherasim 3, Zgripeea 
4. Szabo 9, respectiv E. Kiaa 25, 
Humelnieu 15, Torday 13, Nemes 
13. Pintea 3, C. Velicica 2, Krl- 
vozlk 2. Arbitrilor D. Oprea (Ti
mișoara) și i. Cernat (București) 
nu 11 s-au pusibprobleme deose
bite.

Ceilalți arbitri ai turneului au 
fost : Gh. Manoleseu (Rm. Vîl- 
cea), M, Martiș (București) și D. 
Răileanu (Focșani),

Clasamente finale — junioare :
1. C.S.S. Gaz Metan Mediaș 9 p 
(rezultate : 72—70 cu C.S.Ș. Arad, 
67—52 cu C.S.Ș. 1 Constanța,

„CUPA F.R.K.C.* - UN ATRĂGĂTOR SPECTACOL
’ SPORTIV

Lacul Băscov de lîngă Pitești 
pare mai frumos acum, vara, cu 
zeci de echipaje de caiac-eanoe 
aflate la startul unor competiții 
organizate la mal flecare sfr 
de săptămînă. Ultimul important 
concurs — „Cupa F.R.K.C.* —
s-a încheiat recent și a reunit 
vislașl din loturile reprezentati
ve care se pregătesc pentru C.M. 
din august, de la Plovdiv, pre
cum șl viitori performeri, repre
zentanți ai 17 cluburi și asocia
ții sportive din întreaga țară. 
A fost o întrecere de mare am
biție, cel din loturi vrînd (ă 
confirme selecția lor în .națio
nală11. cei aflați încă în dreptul

S-AU ÎNCHEIAT FINALELE B LA ȘAH

Frumoasele stațiuni Predeal, 
Băile Herculane si Băile Olănești 
au găzduit ligile B ale campio
natului Național individual de 
șah. penultima etană înaintea 
concursurilor finale în care vom 
cunoaște noii campioni (prevă
zute pentru luna septembrie la 
Predeal si Tușnad). în special 
întrecerile băieților au fost aș- 
tentate cu deosebit interes, de
oarece pentru prima oară toți 
bretendentii la calificarea în fi
nala A si-au disputat șansele 
într-o grupă unică, desfășurată în 
sistem elvețian. Cei Sa de pârti
ei nanti au luptat cu ardoare, pe 
parcursul a 13 runde. Dentru a 
strînge punctele necesare situă
rii în primele 8 locuri care, 
conform planificării, deschideau 
porțile finalei. Așa cum era de 
așteptat, caracterul specific tur
neelor în sistem elvețian (în care 
flecare jueător are o altă listă 
de adversari, existând pentru u- 
nii șansa unor culoare favorabi
le) a menținut tensiunea si In
certitudinea pînă la ultima run
dă. iată cum arată Partea supe
rioară a clasamentului : 1. Lau- 
rentiu Kiss (Locomotiva Bucu
rești) — o frumoasă surpriză, 
debutant în finală — 9,5 p, 2. 
Sergiu Lupu (Electromotor Ti
mișoara) 9 p. 3. Mircea Pavlov 
(I.T. București) 8,5 d. 4. Lucian 
Vasileseu (Politehnica Bucu
rești) »,5 p, 5. Sandor Biro

70—68 cu C.S.Ș. Rm. Vîlcea, 73—71 
cu C.S.Ș. Sf. Gheorghe, 75—104 
cu C.S.Ș. 4 București ; compo
nența echipei : Laura DuinitrSa- 
cu, Adriana Dinescu, Simo
na Burnete, Damieta Vell- 
cica, Mihaela Bichiș, Cotiiuța 
Lascu, Mioara Radu, Laura Foc
șanschi, Roxana Vilcu, Mihaela 
Nagy, Simona Duma, Felicia 
Radu ; antrenor : constantin Tă- 
taru), 2. C.S.Ș. Constructorul 
Arad 8 p (79—74 cu C.S.Ș. 4 
București, 71—49 cu C.S.Ș. 1 Con
stanța, 92— 82 CU C.S.Ș. Rm. Vil- 
cea, 74—80 cu C.S.Ș. Sf. Gheor
ghe : antrenori : M. Prică și C. 
Wiinseh), 3. C.S.Ș. Metalul Rm. 
vîlcea 8 p (86—75 cu C.S.Ș. 4 
București, 69—44 cu C.S.Ș. 1 Con
stanța, 63—48 cu C.S.Ș. Sf. Gheor
ghe : antrenori : Al, Moise și Gh. 
Manoleseu), 4. C.S.Ș. 4 Politeh
nica Sportul Studențesc 8 p 
(87—45 cu C.S.Ș. 1 Constanța, 
88—65 cu C.S.Ș. Sf. Gheorghe ; 
antrenor : Gh. Costache), 5. 
C.S.Ș. Comerțul Sf. Gheorghe 7 p 
(67—35 cu C.S.Ș. 1 Constanța ; 
antrenor : Ad. Vancsa), 6. C.S.Ș. 
1 Constanța 5 p (antrenor : Em. 
Dumitru). Premii speciale oferi
te de F. R. Baschet — cea mai 
bună jucătoare a turneului : Că
tălina Hora (C.S.Ș. 4 București) ; 
coșgeteră : Laura Nițulescu
(C.S.Ș. Rm. Vîlcea) 145 p ; cel 
mai bun pivot : Erzsebet Ambruș 
(C.S.Ș. St. Gheorghe), cea mal 
bună apărătoare : Diana Ciupe 
(C.S.Ș. Arad), cea mai bună ex
tremă : Damieta Velicica (C.S.Ș. 
Mediaș).

Juniori : 1. C.S.Ș. 3 Steaua
București 10 p (86—48 cu C.S.Ș. 
4 București, 58—57 cu C.S.Ș. Cluj- 
Napoca, 92—36 cu C.S.Ș. Pitești, 
70—23 cu C.S.Ș. Ploiești, 93—73 
cu C.S.Ș. Mediaș ; componența 
echipei : B. Roșnavschi, V. Pon
ta, A. Cristea, E. Borsody, C. 
Zgripeea, M. Ștefănescu, Gh. 
Mustață, C. Ciobanu, B. Vereș, C. 
Aplntiloaie, D. Constantinescu, 
L. Szabo, D. Gherasim ; antre
nori : N. Danețiu șl Gh. Vlad),
2. C.S.Ș. Mecanica Mediaș 3 p 
(77—65 CU C.S.Ș. Cluj-Napoca, 
86—77 CU C.S.Ș. Pitești. 85—50 CU 
C.S.Ș. Ploiești, 86—83 cu C.S.Ș. 4 
București ; antrenor : O. Șer- 
ban), 3. C.S.Ș. Viitorul CIuj-Na- 
poca 3 p (82—60 cu C.S.Ș. 4 
București, 80—73 cu C.S.Ș. Pi
tești, 70—41 cu C.S.Ș. Ploiești ; 
antrenor : L. Morariu), 4. C.S.Ș. 
Pitești 7 p (94—88 cu C.S.Ș. Pi
tești, 32—67 cu C.S.Ș. Ploiești : 
antrenor : C. Cătănescu), 5. 
C.S.Ș. 4. I.C.E.D. București 7 p 
(93—02 cu C.S.Ș. Ploiești ; an
trenor : D. Săndulache), «. C.S.Ș. 
Ploiești 8 p (antrenor : 1. Do- 
brescu).

Premii speciale oferite de F. R. 
Baschet — cel mal bun jueător 
al turneului : B. Rosnavschi 
(Steaua) ; coșgeter : Gh. Mureșan 
(C.S.Ș. Cluj-Napoca) 153 p ; ce) 
mal bun pivot : O. Seobai (C.S.Ș. 
Pitești) ; cea mai bună extremă : 
O. Kiss (C.s.ș. Mediaș).

Dumitru STANCULESCU

pontoanetor secțiilor nautice do
rind să atragă atenția asupra 
curbei ascendente pe care — în 
chip evident — au parcurs-o. 

Două echipaje s-au evidențiat 
în mod deosebit: fetele din caia
cul de patru al clubului Dina
mo — Luminița Herțea, Marina 
Bituleanu, Sanda Nkeulae, Lilia
na Vlăsceanu — șl băieții din 
ambarcația de caiac dublu — 
Angelin Velea, Ionel Constantin, 
de la steaua — campioni mon
diali la Tampere șl Montreal. 
Ceste patru tinere calaciste s-au 
dovedit — pînă acum — a fi 
imbatabile atît în Concursurile 
interne, rit și în cele lnternațio-

(T.P.L.T. Miercurea Ciuc) 8,5 p, 
6. Dorel Oltean (C.S.M.E. Cluj- 
Nanoca) 8,5 p, 7. loan Cosma 
(A.E.M. Timișoara) 8.5 p 8. Ser
giu Griinberg (A.E.M. Timișoa
ra) 8,5 p.

La feminin, concurentele au 
fost împărțite in două grupe de 
cțte 14, rundele derulindu-se în 

(fiecare cu fie- 
Olănești au obți- 

ludita Chiricuță 
Smaranda Lupu 
București). Ma- 

(C.S.Ș. Rîmnicu

sistemul clasic 
care). La Băile 
nul calificarea 
(I.P.A. Sibiu).
(Mecanică Fină 
riana Caravan ____
Vîlcea) și Mădălina Stroe (I.T. 
București), iar la Băile Hercu
lane fruntașe au fost Nadejda 
Mitescu (Metalul București). Vi
orica Ionescu (I.T. București), 
Manana Ioniță (Mecanică Fină 
București) șl Lteia Jicman 
(A.E.M. Timișoara). Surprizele 
au lipsit, toate jucătoarele enu
merate avînd experiență bogată 
si numeroase finale la activ.

a Intre 28 mal si 3 iunie. Pre
dealul ă organizat o serie de ac
tivități sportive sub genericul 
„Zilele turismului brașovean". La 
șah a avut loc un Interesant si
multan susținut de maestrele in
ternaționale Gabriela Stanciu 
(campioana tării) si Cristina Foi
șor. alături de maestrul F.I.D.E. 
Gheorghe Ciolac. urmat de un 
atractiv turneu de blitz, in care 
s-a remarcat timișoreanul Viorel 
Tritan.

„NAȚIONALELE" DE LUPTE LA SPERANȚE OLIMPICE

Programate, parcă, la... concu
rență, Campionatele Republicane 
rezervate speranțelor olimpice 
(pînă la vîrsta de 23 de ani) la 
lupte greeo-romane și libere 
s-au desfășurat la Oradea și, 
respectiv Tg. Jiu.
La Oradea, Rapidul — trei 

locuri intîi !
a- 

lo- 
de

Concursul de la Oradea a 
vut loc în Sala Armatei din 
calitate șl a reunit un număr__
195 de tineri luptători, mulți dintre 
ei dovedind apreciabile cunoștințe 
tehnice și calități fizice care le 
permit să aspire la marea per
formantă. O surpriză plăcută a 
constituit-o pentru cel prezenți 
evoluția luptătorilor rapidlști, 
cîștigători la trei dintre cele ze
ce categorii de greutate. Dintre 
componenții secției Rapid au de
venit campioni naționali 
Popescu — ■ ■ - 
(82 kg) 
iar alți 
podium, 
no aștern

__,___  ________ Sorin 
(68 kg), Laurențiu Iacob 

și Florin Iacob (130 kg), 
doi au oeupat Jocuri pe 
Este — trebuie să recu- 

___ ,___ — și rodul muncii an
trenorului Simion Popescu, fost 
campion european și mondial, 
care în urmă cu șase luni a 
fost numit coordonator al pre
gătirii luptătorilor de greco-ro- 
mane ai clubului din Giulești.

Iată primii clasați 
............. . 1.

2.
3. 
Șl

1.

la cele zeee 
lliuță Dăscă- 
— Căran 

Pantazi 
Coreău 

Marian San- 
3. R. Pan

categorii (48 kg): 
lescu (Steaua), 
(S.C. Muscelul), 
(Progresul Buc.) 
(Rapid): 52 kg : - 
du (S.C. Muscelul),

T. 
N.
C.

I.P.A. SIBIU, O MERITUOASA ÎNVINGĂTOARE LA 

OINĂ - JUNIORI

Desfășurat sub egida Daciadei. 
Campionatul Republican de oină 
rezervat juniorilor și-a derulat 
sîmbătă și duminică ultimele 
secvențe pe două terenuri trasa
te pe „dreptunghiul11 de fotbal 
din incinta stadionului Voința 
din Sibiu.

Și-au disputat întîietatea nouă 
din numeroasele echipe alinia
te la startul celei mai importan
te competiții a oinei juvenile, 
întrecerile decisive desfășurin- 
du-se sistem turneu simplu. Du
pă primele partide, cinci din ce
le nouă finaliste s-au desprins 
în principale candidate la un loc 
pe podium: I.P.A. Sibiu, Viață 
Nouă Olteni (jud. Teleorman), 
CI. Sp. Sătesc Ilfov — Mecanică 
Poligrafică, Energia Rîînnieelu 
(jud. Buzău) șl Liceul industrial 
IJ.C. nr. 3 Suceava, constituind 
ansambluri bine armonizate în 
toate compartimentele. întîlnirile 
directe dintre aceste formalii au 
fost deosebit de spectaculoase, 
unele ehiar mal frumoase deeît 
cele ale seniorilor, cu reprize de 
„prindere* impecabile șl excelen
te execuții la „bătaia mingii*, 
unde s-au realizat puncte supli
mentare mai multe ca oricind. 
Fiind de forțe sensibil egale, 
nici una din cele cinci protago
niste n-a scăpat de înfrîngere. 
N-au lipsit nici surprizele. !n ul
tima reuniune, eînd se profila

naie. Bunăoară, la regatele Za
greb, Moscova și Amsterdam, 
unde au trecut primele linis de 
sosire. Victorioase au fost și in 
această ultimă întrecere de pe 
Bascov (1:38,98 pe 500 m), în ur
ma lor situîndu-se: 2. Cristina 
Feșteu, lolanda Ioniță, Fănica 
Frățilă, Lenuța Anton (Steaua + 
CSȘ Constanța + Dinamo) 
1:45,90, 3. Adriana Ciucur, Mădă
lina Dorogan, Nicoleta Simion, 
Elvira Tufă (Steaua) 1:51,27. La 
caiac dublu băieți, cum spu
neam, imbatabili pe 1 000 m au 
fost Angelin Velea, Ionel Con
stantin (3:28,43), urmați în ordi
ne de Ion Mlloșoiu, Viorel Polo- 
coșer (Dinamo) 3:33,39 și Gabriel 
Moldoveanu, Till Oaneea (Dina
mo) 3:33,6O.

Celelalte rezultate — feminin, 
caiac simplu: 1. Mihaela Nedejde 
(Steaua) 2:01,45. 2. Emilia Cate
na (Voința Tg. Mureș) 2:07.13, 3. 
Elena Irimia (Steaua) 2:07,38; K 
2 ; 1. Genoveva Marinache, Car
men Simion (Steaua) 1 :49,47, 2.
Claudia Nicula, Daniela Vologa 
(Lotul de junioare) 1 :54,49; mas
culin — K 1 (500 m): 1, Daniel 
Stoian (Steaua) 1:46.19, 2. Florin 
Scoică (Steaua) 1 :50,29, 3. Cătălin 
losifescu (Aeronautica) 2:03,08 : 
C 1: 1. Grigore Obreja (Steaua) 
1:56,78, 2. Vasile Afanase 'Stea
ua) 2:01.86 3. Stelică Miron
(Steaua) 2:04,06; K 2 : 1. Paul 
Voicu, Boris Petro (Dinamo) 
1 :36,53 . 2. Ionel Neagu. Gheor
ghe Matei (Steaua + Di
namo) 1:39,76 ; C 2 : 1. Va
sile Lehaci, Gheorghe An- 
driev (Steaua + Dinamo) 1:47,03, 
2. Fănel Miloș. Nicușor Uidiles- 
cu (Steaua) 1:50,08, 3. Florin și 
Dantes iacob (Danubiu Tulcea) 
1:51,77; C I : 1 000 m: 1. Vasile 
Condrat (Dinamo) 4:04,26, 2. Ro
man Partnoi (Dinamo) 4:23,21, 3. 
Stefan Josan (Delta Tulcea) 
4:23,90 ; C 2: 1. Petru Zgurschi, 
Jean Serghei (Dinamo + Steaua) 
3:44,18, 2. Vasile Zahar, Valeriu 
Simion (Steaua) 3:43,67; K 1 :1. 
Dorin Soroceanu (Dinamo) 3:45.09, 
2. Adrian Scoică (Steaua) 3:52,19; 
K 4: 1. A. Popa, i. Lețcae, A. 
Dulău, N. Feodosei (Steaua) 
3:08.46, 2. I. Oprea, I. Scoică, M. 
Năstase, R. Șerban (Dinamo + 
CSȘ Călărași + Steaua) 3:11.78; 
C 4: 1. V. Lehaci, G. Andriev, 
P. Zgurschi. J. Serghei (Dinamo 
+ Steaua) 3:25,56, 2. V. Zahar, 
V. Simion. G. Obreja, V. Afana
se (Steaua) 3:31,19. Clasament 
general: 1. Steaua 205 p, 2. IM- 
namo 101,5 p. 3. Marina Manga
lia 34 p.

Vasile TOFAN

tazi (A.S.A. Buzău), 3. L. Jinga 
(C.s.M. — C.s.ș. Dacia Pitești) ; 
57 kg: 1. Adrian Mărcuț (Dina
mo), 2. L. Jușcă (C.S. Arad), 3. 
V. Chiran (Dacia Pitești); 62 kg:
1. Constantin Ozarchevici (Stea
ua), 2. C. Dodiță (Letea Bacău),
3. F. Ilieș (Victoria Bacău) ; 68 
kg: 1. Sorin Popescu (Rapid), 2. 
V. Iftenie (Nicolina Iași), 3. I. 
Crăciun (Farul): 74 kg: 1. Cristi
an Mreană (A.S.A. Cluj-Napoca).
2. V. Maricluc (Dinamo), 3. L.
Hrițcu (Metalul Rădăuți): 82 kg:
1. Laurențiu Iacob (Rapid), 2. 
P. Ursan (Metalul Rădăuți), 3.
V. Ghila (SIMARED B. Mare) ; 
96 kg: 1. Nicolae Isac (A.S.A. 
Cluj-Napoca), 2. J. Costea (Pro
gresul Brăila), 3. G. Dumitriu 
(Rapid); 100 kg : 1. Petru Ma- 
eavei (Crișul Oradea), 2. M. 
Voinea (Turbomec. Buc.). 3. O. 
Croitoru (C.S.Ș. Suceava); 130
kg: 1. Florin laeob (Rapid), 1. 
G. Petrescu (CESAROM Buc.), 3.
B. Florescu (I.M.G. Buc.). Cla
sament pe județe: 1. Municipiul 
București 79 p, 2. Argeș 22 p, 3. 
Cluj 17 p, 4. Suceava 14 p, 5. Ba
cău 12,5 p, 6. Arad 11 p.

Luptă echilibrată, h 
Tg. Jiu

Campionatul de lupte libere, 
găzduit de Sala Sporturilor din 
Tg. Jiu, a fost o întrecere foarte 
disputată, lupta pentru primele 
locuri fiind deosebit de echili
brată la unele categorii de greu
tate, așa cum au fost — după 
părerea antrenorului lotului, Pe

un baraj pentru cucerirea mult 
rîvnitului titlu între I.P.A. și 
Viață Nouă Olteni, ultima a fost 
învinsă de modesta formație a 
Liceului agroindustrial din Sa- 
lonta cu 9—8, facilitîndu-se ast
fel drumul sibienilor spre vîrful 
ierarhiei. Elevii antrenorilor 
Constantin Scipcărașu-jr. șl 
Ion Irodon au meritat să îmbra
ce, în final, tricourile de cam
pioni, deoarece ei au arătat un 
plus de omogenitate și de tehni
că în pasarea mingii la „prinde
re", încadrîndu-se, de fiecare 
dată. într-o remarcabilă discipli
nă de joc. de care ar trebui să 
dea dovadă și echipa de seniori 
a asociației sportive I.P.A., care 
are multe lacune la acest capitol.

Echilibrul de forte in lupta 
pentru --ocuparea următoarelor 
locuri a fost atît de perfect 
îneît celelalte echipe care au 
urcat pe podium au fost departa
jate de punctaveraj. Se cuvine 
să subliniem saltul înregistrat de 
juniorii inimosului profesor de 
educație fizică Dan Romașeanu 
(Viață Nouă Olteni), care au ur
cat de pe locul cinci, de anul 
trecut, pe poziția secundă în cla
samentul final, precum și faptul

AU FOST DESEMNATE CANDIDATELE LA PROMOVARE

IN PRIMA SERIE VALORICA A DIVIZIEI A LA RUGBY

Cu etapa de duminică a luat 
sflrșit campionatul Diviziei A 
de rugby — seria a H-a valori
că. în care, cu o singură excep
ție (meciul de la Pitești), rezul
tatele au fost favorabile gazde
lor.

GRUPA I
CONSTRUCTORUL CONSTAN

TA — HIDROTEHNICA FOC
SANI 35—10 (16—7). Gazdele au
înscris 5 eseuri (Dănliă 2. Popi- 
nue. Livadaru si Borșaru) 3 l.p. 
sl 2 drop (Piu), în timp ce oas
peții au finalizat doar un eseu 
(Mihăilă) si 2 l.n. (Văearu). 
(S. NACE, coresp.).

C.S.M.I.M.U. SUCEAVA — 
CONSTRUCTORUL CONSTAN
TA 18—6 (19-3).

HIDROTEHNICA IAȘI — MA
ȘINI GRELE BUCUREȘTI 21—14.

RAPID METROU BUCUREȘTI 
- U.R.A. TECUCI 4—0 (nepre- 
tentare !)

Clasament final : 1. C.SJW.I.M.U. 
Suceava 39 d, 2. Rapid Metrou 
13 d. 3. Mașini Grele 32 p. 4. Hi
drotehnica Iași 30 n. 5. Hidroteh
nica Focșani 28 d. 6. Constructo

rul Constanța 24 d 7. C.F.R. 
Constanta 20 n. 3. U.R.A. Tecuci 
17 n (— I punct nentru nepre- 

zentare).

ANUNȚ
I.D.M.S. BUCUREȘTI in

formează publicul intere
sat că se primesc înscrieri 
prin transfer opțional la 
autoturisme OLTCIT pen
tru cumpărătorii care au 
banii depuși la C.E.C. In 
cont pentru autoturism pi- 
nă la data de 31 decem
brie 1988 Inclusiv.

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

Autoturismele se livrează 
Imediat nrin Complexul 
auto Craiova. în limite 
stocului si a numărului de 
înscrieri.

tre Coman — la 62, 74 și 48 kg.
La categoria cea mai mică s-a 
înregistrat o surpriză: juniorul 
Mircea Gutuș (C.S. Onești), aflat 
în mare progres valoric, a deve
nit campion și la „speranțe o- 
limplce", fiind astfel purtător a 
două tricouri de campion națio
nal. Dar, iată primii clasați : 48 
kg — 1. Mircea Gutuș (C.S. O- 
nești). 2. V. Frățilă (Viitorul 
Vaslui), 3. N. Bogatu (C.A.L. Tg. 
Jiu); 52 kg: 1. Constantin Cor- 
duneanu (Nicolina Iași), 2. C. 
Avramescu (Steaua). 3. S. Mun- 
jiev (Vulcan — Semănat. Buc.); 
57 kg: 1. Aurel Ciufulescu .Oțe
lul — C.S.Ș. Călărași), 2. B. 
Ciufulescu, 3. I. Rotaru (C.S.S. 
Onești); 62 kg: 1. Gabriel Ciucă 
(Hidro — C.S.Ș. 2. Constanța),
2. V. Golan (Oțelul — C.S.Ș. Că
lărași). 3. D. Paină (C.s.ș. Ora
dea) ; 68 kg: I. Eugen Stanciu 
(Steaua), 2. L. Ciucă (Constan
ța), 3. V. Dumitrașcu (Gloria 
Pandurii Tg. Jiu): 74 kg: 1.
Teodor Vlad (Steaua), 2. O. Mioc 
(Steaua), 3. o. Dieă coonstanțai: 82 
kg: 1. Sorin Moisache (Constr. Hu
nedoara). 2. M. Ioniță (A.S.A. 
Oradea), 3. C. Andrei (Tg. Jiu); 
90 kg: 1. Gheorghe Ciupercă 
(Hidro — C.S.Ș. 2 Constanta), 2. 
M. Toma (C.A.L. Tg. Jiu), 8. C. 
ștefan (C.S. Onești); 100 kg: 1. 
Nicolae Dinu (Gloria Pandurii 
Tg. Jiu). 2. FI. Drăgoi (Dinamo 
Bv.), 3. E. Tepeș (U.M. Timișoa
ra) ; 130 kg : 1. Daniel Andrei 
(Steaua), 2. G. Gavrilă (Rapid),
3. D. Roșea (C.A.L. Tg. Jiu). Cla
sament pe județe: 1. București 
45 p, 2. Gorj 33,5 p, 3. Constanța 
22,5 p, 4. Bacău 17 p, 5. Călărași
13 r>. 6. Hunedoara 13 p.

Una dii 
inainta

fan — 
mafiile : 
Badea. 
Diacone 
lescu - 
Berchez 
năsescu. 
METAL 
loiu. N: 
— Braț 
hor, M.
— Balir 
tor. Bri

că elevii antrenorilor Marius 
Stăjnescu si Fân el Alexe CI. Sp.. 
sătesc Ilfov — M.P.), cu elemen
te de mare talent pe culoarul de 
întoarcere, au reușit să-și men
țină locul al treilea într-o con
fruntare superioară valoric edi
ției anterioare.

între rezultatele principale: E- 
nergia Rîmnic-elu — CI. Sp. să
tesc Ilfov — M.P. 4—6, I.P.A. — 
Lie. Ind. Suceava 8—4, Energia
— Lie. Ind. Suceava 8—4, I.P.A.
— CI. Sp. sătesc Ilfov M.P. 13—9, 
Lie. Ind. Suceava — CI. Sn. să
tesc M.P. 4—14, Energia — I.P.A. 
17—9. Viață Nouă Olteni — CI. 
Sp. sătesc Dfov M.P. 8—1, Viață 
Nouă — Energia 9—6.

CLASAMENT FINAL î 1. l.PA. 
Sibiu 22 p, (I. CtRPATOAREA, 
A. Iosif, C. Cirpătoarea, M. Cir- 
pătoarea, M. IONESCU, C. Popa,
C. Daneș, P. ISTRATE, N. Gri- 
gore, ». 1RIDON, I. Laslea, 
rezerve— O. Crăciun, 1. Șoinia),
2. Viața Nouă Olteni 20 p (+56).
3. CI. Sp. sătesc Dfov — Meca
nică Poligrafieă 20 p (+47), 4. E- 
nergia Rîmnicelu 2# (+39), 5.
Uc. Ind. I.I.C. nr. 3 .Suceava 16 
p, 3. Lie. agroindustrial Salcnta 
13 P (—16). 7. Electro Botoșani 
12 p (—52), 8. Lie. agroindustrial 
Drăgășanl 11 (—77). 0. Torpedo 
Zămețtl 14 p.

Traion IOANIȚESCU

SP. I 
— C.F.l 
Studenti 
mă de 
nutin d< 
te fiind 
Semen ț 
roviarii 
prin Tr 
nel CR

PETRI 
I.A.M.T. 
Surpriză 
(S. ION

.U“

Prima

GRUPA A ll-o
ENERGIA BUCUREȘTI — ME

TALURGISTUL CUGIR 24—3 
(7—3). Scor prea sever după as
pectul general al jocului, ambe
le echipe dăruindu-se în egală 
măsură. ExDlicatia. totuși : dIu- 
sul de agresivitate si fantezia 
eeJor de la Energia, precum și 
ODortunitatea eu eare aceștia au 
sanetlonat inexactitățile apărării 
adverse. Chiar din start, Energia 
a forțat deschiderea scorului, 
ratind cu puțin un drob Si 01D. 
Pe fondul unei superiorități tot 
mai vizibile a „căzut" eseul lui 
Stoica (min. 22). apoi l.p. trans
formată do Gordin (min. 25). In 
replică. Metalurgistul n-a reușit 
deeît una l.b. (Sila. min. 28), cîte- 
va șarje ale „treisferturilor" oas- 
De răminînd fără efect datorită 
lateralitătii. La reluare. Energia 
consfderînd crea fragil avantajul 
creat, a fortat modificarea sco
rului. prin Mihet (min. 50) cu 
un nou eseu. Anterior, o l.p. a 
lui Gordin se onrise în bară 
(neșansă repetată în min. 69...) 
Energia va rămîne la cîrma jo
cului, înscriind nrin eseu 
(Gheorghescu. min. 72), apoi tot 
din eseu, prin Diaconeseu (min. 
72). Va transforma Gordin. Sco
rul final l-a stabilit M. Mihai, 
eare va transforma o lovitură 
de pedeapsă. Brigada N. Cata
lan — Buzău. I. Lazăr + C. Ște-
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ADMINISTRAȚIA DE
CtȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 31 MAI 
1989 ; Categoria 1: 1 variantă 
25% a 49.240 lei ; cat. 2 ; 1,50 
variante a 22.562 lei ; cat. 3 : 
30,75 a 1.101 lei ; cat. 4 : 85,00 
a 398 lei ; cat. 5 : 212,75 a 200 
lei ; cat. X : 207,00 a 200 lei ; 
cat. Z : 3.541,50 a 100 lei. Par- 
tieipantua Purde Gavril din 
localitatea Zalău a cîștigat su
ma de 49.240 lei.

* Agenda acestei săotămînl 
cuprinde. în afara tragerilor o- 
bisnuite PRONOEXPRES. de 
miercuri, 7 iunie (atenție, deci.
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cțiuni ale studenților, de această dată pe 
teciul Sportul Studențesc — C.F.R. Brașov)

Foto : Gabriel MIRON

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND

dus for- 
•din — 

(Buga).
1, Dinu- 
, Stoica, 
1 — Tă- 
Berbec ;
— Nico-

Oanea 
) — Pri- 
, Negru 
— Nis-

STAMA
M.U.C.B. 

(35—3). 
j-o for- 
nu mal 

nai mul- 
'oloearu. 
e 3. Fe- 
neretizat 
n. (Cor- 
resp.). 
’EȘTI — 

(12—9).
meritată.

CLUJ-

NAPOCA — OLIMPIA PETRO
LUL ARAD 15—3 (3—3). Victorie 
muncită a gazdelor, prin Marco 
și Martac — eseuri șl Giurgiu — 
drop șl 2 transf.. respectiv Jd- 
dan — i.d. (Mircea RADU, 
eoresp.),

Clasament final : 1. Sp. Stu
dențesc T.M.U.C.B. 36 o. 2. 
I.A.M.T. Oradea 31 d, 3. Olimpia 
Petrolul Arad 30 p. 4. Metalur
gistul Cugir 28 n, 5. Petrochi
mistul Pitești 28 p, 6. Energia 
București 27 o. 7. U 16 Febr. 
Cluj-Napoca 26 p. 8. C.F.R. Bra
șov 18 p.

Au retrogradat : C.F.R. Con
stanta și U.R.A. Tecuci (seria I) 
„U* 16 Febr. Cluj-Napoca $1 
C.F.R. B—cov (seria a n-a).

Duminică, etapa I a barajului 
pentru promovarea în prima 
grupă valorică :

SP. STUDENȚESC T.M.U.C.B. 
- RAPID METROU și I.AM.T. 
Oradea — C.S.M. I.M.U. Suceava 
(de notat că formațiile din a- 
teeasi serie nu vor mai juca în
tre ele, luîn<îu-se în considerare 
rezultatele directe din grupe).
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I
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I
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>E TENIS PE ECHIPE - INTR-O 1 

ORMULĂ INEDITA

„REMIZA"

Metalul Ployeni - Prahova
Cele două echipe prahovene 

aflate înaintea partidei la —1 
(gazdele) și, respectiv, —3 (oas
peții) în „clasamentul adevăru
lui" au dat naștere la o oarti- 
dă aspră (uneori prea aspră!) 
— au fost acordate cinei carto
nașe galbene — încheiată cu un 
rezultat de egalitate, obținut in 
final (miu. 86) la o gravă gre
șeală a defensivei locale, cind 
CONSTANTIN a înscris pe... 
„bulevardul" din centrul apără
rii Metalului.

Ce a fost pînă în acel minut 
86? Ploicștenii au început mal 
bine și au ratat prin Vocbin 
(min. 8) o bună situație, pen
tru ca In min. 18 RADU să În
scrie din apropiere, la o cen
trare de pe stingă a lui Cnnga- 
șu. Oaspeții au două posibilități 
de egalare, prin Vochln (min. 
34) și Prințipu (min. 43), dar 
repriza se încheie cu avantajul 
gazdelor,

VICTORIE In
rx.lt . (arata! - Jiul

Echipa revelație a seriei a 
n-a, F.c.M. Caracal, a învins 
duminică pe Jiul Petroșani eu 
1—0, la capătul unui meci viu 
disputat. Jiul s-a prezentat bine 
pregătită, avînd în Negrilă, Ti- 
mofte și Henzel trei piese grele, 
care au creat situații ce puteau 
fi transformate în gol. N-a fost 
însă așa, ratîndu-se nepermis de 
mult, de ambele părți. în prime
le zece minute, echipa locală a 
atacat mal mult, ratînd deschi
derea scorului în minutele 0 și 
8. Oaspeții au revenit apoi in 
atac, irosind și el bune ocazii în 
min. 13, 20, 22, 27 și 30. In par
tea a doua, localnicii domină 
insistent, iar oaspeții se apără 
exact și contraatacă, însă rată
rile se țin lanț. In min. 52, în 
urma unul schimb rapid de pa
se, Henzel trimite mingea ta 
bară, iar în min. 80 Plotoagă 
șutează violent, de la 25 m, mta-

REUȘITA SPRE FINAL

C.S.U. Ploiești 1-1 (l-o)
In partea a doua a jocului, 

gazdele amenință poarta lui Bo- 
joagă, dar, rînd pe rind, Crîn- 
gașu (min. 47, 65 și 80), Fană 
(min. 55) și Ov. Voicilă (min. 61) 
ratează desprinderea pe tabela 
de marcaj. Ultimele 10 minute 
ale partidei aparțin oaspeții, 
care, cu un minut înainte de a 
obține egalarea, au o excelentă 
ocazie prin Roșu, dar Niculescu 
respinge miraculos în corner.

A arbitrat Gh. Pop (Tg. Mu
reș).

METALUL: NICULESCU —Ion, 
Gh. Niță, Bălan, M. Voicilă — 
PANA (min, 89 Vasile), Răchită, 
Lazăr (min. 60 Ov. Voicilă) — 
Crîngașu, RADU, Argăseală.

PRAHOVA : BOJOAGA — RO
ȘU, Enache. Dragomir, M. Niță 
— MATEI (min. 00 Constantin), 
Vlad, Cismaru — Vochin, Zafiris, 
Rădulescu (min. 30 Prințipu).

ștefan DUMITRU

EXTREMIS
Petroșani 10 (0-0)
gea trecînd de puțin peste bară. 
Peste un minut, însă, avea să 
se deschidă scorul: RAD UCU 
execută precis o lovitură liberă 
de la 17 m, trimițînd balonul 
direct in plasă, oaspeții au pri
mit greu această întorsătură a 
meciului, dar au acceptat-o cu 
sportivitate. Adevărul e că și el 
puteau învinge ta acest meci, 
avînd destule ocazii.

A arbitrat Mircea Constanti- 
nescu (București).

F.C.M.: CIUREA — Mogoșan. 
Dicuț, ROȘCA, Moraru — Tertlci, 
Stan, POPA (min. 53 Ciueă) — 
Bărbulescu, Pătru (min. 37 PLO- 
TOAGA), RADUCU.

JIUL : Racolțea — NEGRILA, 
SEDECARU, Mihăilă, Dodu — 
CRISTEA (min. 73 Ceacusta), 
Moromete, Bîcu, TIMOFTE — 
HENZEL, Filip.

Ionică PETRESCU
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stațiilor bune, ele nu au putut 
suplini toate locurile din echi
pă.

întrecerea masculină s-a des
fășurat la Iași (baza Fortus), 
neadunlnd laolaltă atitea .valori” 
(a se citi tenismani bine clasați 
în tară), ca și cea feminină de la 
Arad, întrucit aceștia slnt cu
prinși, în marea lor majoritate, 
în echipele din prima grupă va
lorică. Totuși, întîlnirile au lost 
viu disputate, detașîndu-se, cu S 
victorii din tot atîtea 
C.8.M. Rapid Dunărea
(două meciuri cîștjgate la limi
tă; antrenor : Costel Curcă). A 
urmat-o (eu 4 victorii) Fortus 
lași. In continuare, nu mai pu
țin de trei echipe — Sănătatea 
Satu Mare, Electrica Timișoara 
și 1TB — au încheiat prima etapă 
cu cîte două.- victorii, ordinea lor 
fiind decisă la meciaveraj. con
form prevederilor regulamentare 
(victorie directă între ele, una 
asupra celeilalte). De remarcat 
înfrîngerile „pe linie" înregistra
te de C.S.Ș. 2 Petromar Constan
ta, în care cursa bună a lui An
drei Pavel, unul din jucătorii 
noștri de perspectivă (are doar 
15 ani) a fost, din păcate. și... 
solitară.

Rezultatele înregistrate în pri
ma etapă a grupei valorice se
cunde și clasamentul interme
diar — feminin : 1. Electrica Ti
mișoara 5 v (6—3 cu Prog. E- 
nerg., 0—3 cu UTA, 0—0 cu Uni
rea Iași, 6—3 cu CCIAG, 9—0 cu 
ICIM), 0. Victoria CCIAG 4 v
(6—3- cu Prog. Energ., 5—4 cu 
UTA, 9—0 cu Unirea Iași, 7—2 
cu ICIM), 9. U.T. Arad 3 v (6—3 
eu Prog. Energ.. 9—0 cu Unirea 
Iași, 0—1 eu ICIM), 10. Progre
sul Energomontaj București 2 v 
(9—0 eu Unirea Iași, 5—4 CU 
ICIM), 11. ICIM Brașov 1 v (7—2 
cu Unirea Iași), 12. Drumuri U- 
nirea Iași 0 v; masculin: 7. 
C.S.M. Rapid Dunărea Galati 5 v 
(7—2 CU El. Tim., 5—4 CU ITB, 
8—1 cu C.S.Ș. 2 C-ța, 3—4 cu 
Fortus Iași, 7—2 cu Sănătatea), 8. 
Fortus Iași 4 v (5—4 cu El. Tim., 
5—4 cu ITB, 7—2 cu C.S.Ș. 2 
C-ta. 6—3 eu Sănătatea), 9. Să
nătatea Satu Mare 2 v (9—0 W.O. 
cu ITB, 6—3 cu C.S.Ș. 2 C-ța) 10. 
Electrica Timișoara 2 v (6—3 cu 
C.S.Ș. 2 C-ta, 5—4 cu Sănăta
tea), 11. I.T. București 2 v 
(6—3 cu El. Tim., 7—2 cu C.S.Ș. 
2 C-ta). C.S.Ș. 2 petromar 
Constanța 0 v.

Doina STÂNESCU
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faptul că se joacă exclusiv cu 
bilete avînd valoare unică (de nu
mai 10 lei), care asigură accesul 1» 
întreaga paletă de cîștiguri. con- 
stînd în autoturisme si impor
tante sume de bani.
• Iată șl întîlnirlle de fotbal 

care alcătuiesc concursul PRO
NOSPORT de duminică, 11 Iu
nie : 1. F.C. Farul — Flacăra 
Moroni : 2. F.C. Argeș — F.C. 
Olt ; 3. Rapid — Univ. Craiova ; 
4. Ascoii — Na noii : 5. Bologna
— Pescara : 6. como — Torino : 
7. Inter — Atalanta : 8. Juventus
— Lazio : 9. Lecce — Cesena :
io Pisa — Milan : 11. Roma — 
Florentina : 12. Sampdoria —
"erona : 13. Cremonese — Reg-

eina.

CU PREDA In VERVĂ
Dacia Pitești - Tractorul Brașov 2-0 (io)

Aflati la minus 2 la „adevăr", 
piteștenil au început cu o oare
care teamă această partidă, oas
peții fiind recunoscuți ca redu
tabili pe teren advers. A venit 
însă minutul 8, cînd „extrema 
de buzunar" PREDA — jucător 
cu certe calități șl care, dumi
nică, a trag atacul piteștean 
după el — a primit o pasă pc 
dreapta, a driblat scurt, a păs 
truns ta careu, „mimind* apoi o 
centrare, dar șutind din unghi 
dificil, direct ta plasă: 1—o. 
Brașovenii echilibrează oarecum 
jocul șl Moșoman (min. 12), din 
poziție bună, trimite peste bară. 
Gazdele reiau atacurile spre 
poarta lui Pescaru, Preda se agi
tă cînd ne o extremă, cînd ne 

cealaltă, dar Togan și Gheoacă 
(ambii în zi slabă) nu se sin
cronizează la finalizare, irosind 
eîteva ocazii clare de a majora 
scorul. După pauză, elevii lui I. 
Cîrciumărescu își reiau atacuri
le poziționale, mijlocașii Șerban 
și M. Zamfir aleargă foarte 
mult, distribuind mingi utile 
spre careul brașovean, dar aco

lo, „în față", nu se leagă mal 
nimic, Goran și Fl. Dumitrescu 
mdepărtînd cu ușurință oerlco- 
lul. Totuși, după ce, în min. 78, 
Preda (cel mai bun de pe teren) 
centrează impecabil, iar Togan 
reia spre poartă șl Cîrstea sal
vează de pe linia porții, în min. 
81 același Preda pătrunde In vi
teză in careu, intră ta unghi și 
in momentul șutului este faultat 
de Ghioane; penalty clar, pc 
care il transformă cu precizie 
ȘERBAN, Victorie meritată a 
piteșteniior.

A arbitrat v. Roman (Ploiești).
DACIA : Bratu — Năstase. Ma- 

nolache, Cazan, OITA — M. 
ZAMFIR, ȘERBAN, lonescu (min. 
46 Toma) — Togan, Gheoacă 
(min. 67 Ilinca). preda.

TRACTORUL: Pescaru (min. 46 
Diugan) — Anghel, GORAN. FL. 
DUMITRESCU, Cîrstea — Moșo
man, Manta, Handrea, Ghioane 
— Ad. Vasile, Glăvan (min. 63 
Mitroi).

Pavel PEANA

GAZDELE - LA CONDUCEREA JOCULUI

SELECȚII LA VIITORUL HUNEDOARA
Centrul Olimpic Viitorul Hunedoara organizează acțiuni de 

selecție după următorul program :
• vineri 8 iunie, de la ora 9, pentru copiii născuți după 1 august 1972 șl 1973.
• sîmbătă 10 iunie, de ta ora 8, pentru copiii născuțl după 

1 august 1074 și 1975.
Scaecția va avea toc la stadionul Corvinul. Cei admiși vor 

beneficia de cazare și masă gratuite și vor urma Cursurile la 
Liceul industrial nr. 1 din Hunedoara.

Metalul Bocșa - F.C.
Metalul (antrenor: Marin O- 

prea), în zi de excepție, a fost 
tot timpul la conducerea jocu
lui. Metalurgiștii au desfășurat 
un joc în viteză, cu învăluiri și 
atacuri pe flancuri, evolu’nd 
foarte bine atît în faza de con
strucție, cît și la finalizare. In 
plus, Metalul a beneficiat și de 
un jucător în mare formă, OR- 
MENIȘAN, „capul limpede” al 
echipei, care a ordonat jocul la 
mijlo'cul terenului, fiind prezent 
și la finalizare; ei a și marcat 
două goluri spectaculoase; in 
min. 35 și, mai ales, în min. 57 
(reluare din plonjon cu capul, 
după ce balonul a revenit din 
bară, unde fusese trimis, tot cu 
eapul, de Costescu). Celelalte 
goluri ale învingătorilor au fost 
înscrise de CEPOI (min. 14), re
velația acestui joc, și — cel mal 
frumos al meciului — de VI- 
NATORU (min. 73). eu un șut 
sec din voieu, sus, la „vinclu”, 
Msîndu-1 fără replică pe goal- 
Beeper-ul bălmărean Feher. De

Maramureș 4-2 (2-1)
partea cealaltă, echipa F.C. Ma
ramureș are meritul de a nu fi 
închis în nici un moment jocul, 
de a fi evoluat deschis, mizind 
pe cartea atacului și contribuind 
în egală măsură cu învingătorii 
la reușita unui frumos specta
col fotbalistic. Autorii golurilor 
băimărene au fost .VASC (min. 
5) și MiraUTA (min. 88).

A arbitrat L. Clucu (București).

METALUL : iova — Pănescu 
(min. 79 Banu), Brici. Despa, 
COSTACHI — ORMENIȘAN. 
COSTESCU. Dogan — CEPOI 
(min. 73 Dragomir). Porțile, 
VÎNTATORU.

F.C. MARAMUREȘ: Feher — 
OCHIOSU. Remenes (mjn. 48 
Pinter), Grozavu, Buciu — NA- 
PRADEAN, I. Mureșgn (min. 34 
Băiza). Mlriuță — Dorobanții, 
D, Moldovan, VASC. .

Aurei PAP ADIE-

SERIA I

Constructorul Iași — Minerul 
Gura Humorului 2—1 41—1). Fo- 
resta Fălticeni — Mineral Vatra 
Dome! 6—1 (2—0). Metalul Boto
șani — C.S.M. Bucecea 4—1 
(l-O). Carpați Gălănești — FOE
TUS lași 2—0 (1—0). ITA Ceau- 
loza P. Neamț — Metalul Rădă
uți 2—2 (1—1). Cetatea Tg. Neamț 
—■ Metalul Roman 4—1 (2—0),
Laminorul Roman — Aurora Tg. 
Frumos 3—0 (0—0), Avlntul Fra
sin — Zimbrul Șiret 4—0 (3—0).

Pe prtanele locuri in clasament, 
după etapa a 28-a : 1. FORESTA 
FĂLTICENI 41 p (47—21). 3. Mi
nerul Gara Humorului 38 o (43— 
18), 3. Metalul Rădăuți 31 p (40- 
34)... ne uKtmele locuri : 13. La
minorul Roman ■ 25 p (31—43), 14. 
C.S.M. Bucecea 25 P (30—52). 15. 
Metalul Botoșani 25 p <41—50). 
1«. ITA Celuloza P. Neamț 19 p 
(30—51).

SERIA A D-a
Știința NAVROM Galati — Vii

torul Vaslui 0—0, Șantierul Na
val Galati — Gloria C.F.R. Ga
lați 3—2 (0—1). Steaua Mecanica 
Huși — MECON Mun. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej 4—0 (2—0), unirea 
Negrești — Textila Buhusi 1—2 
(0—1), C.S.M. Borzeștl — Petro
lul Moinesti 3—0 (1—0). Proleta
rul Bacău — Minerul Comănești 
5—0 (1—0). Mecanica Vaslui — 
Partizanul Bacău 2—0 (0—0). 
Victoria C.F.R. Tecuci — Meca- 
no Snort Galati 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. VIITO
RUL VASLUI 42 p (84—349, 2.
Gloria C.F.R. Galati 39 d (79—21). 
3. Partizanul Bacău 30 d (49— 
36)... pe ultimele locuri : 13.
C.F.R. Tecuci 23 d (49—65). 14.
Unirea Negrești 23 d (40—64). 15. 
S.N. Galati 22 D (37—42). 16. Me- 
cano Sport Galați 22 p (45—50).

SERIA A IH-a
S.N.—C.S.Ș. Tulcea — Olimpia 

Hm. Sărat 0—0. Petrolul Berea 
— Hidrotehmioa Buzău 5—1 fl—1), 
Petrolul Brăila lance — Foresta 
Gugqștl 5—0 (2—0). Chimia Bu
zău — Laminorul Brăila 1—0 
(0—0). Celuloza Adjud — Grani
tul Babadag 0—1 (0—0). Progre
sul Isaccea — Victoria TSndărel 
3—0 (1—0), A.S.A. Buzău — C.S. 
Progresul Brăila 1—1 (0—0). 
Arrubium Măcin — Autobuzul 
Voința Odobești 4—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. OUMPIA 
Rm. SABAT 44 D (53—9). S. Hi
drotehnica Buzău 34 n (45—40). 
3. C.S. Progresul Brăila 34 p 
(52—29)... (pe ultimele locuri : 
15. Laminorul Brăila 22 n (34—47), 
10. A.S.A. Buzău 19 p (46—58).

SERIA A IV-a
Progresul C.S.S. Medgidia — 

Unirea Slobozia 0—0. CONPREF 
Constanta — PetroluS Băicol 4—1 
(1—1), Montana Sinaia — ISCIP

DIVIZIA C — REZULTATELE ETAPEI A 28-3
Ulmeni 2—0 (1—0) — s-a țuoat 
la Bușteni. Victoria Munteni 
Buzău — ' Unirea Cînmhia 1—8 
(0—3). Viitorul Chtanogi — Por
tul constanta fr-1 (9—1). Victo
ria Floreștl — Șantierul Naval 
Oltenița 2-0 (1—0). Olimpia Slo
bozia — Victoria Leliliu 5—1 
(1—0). Unirea Urziceni — Voința 
I.C.S. Medgidia 3—o fl—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
SLOBOZIA 44 b (49—19). 2. Mon
tana Sinaia 42 d (63—20). 3. Por
tul Constanta 40 d (71—31). 4.
Progresul Medgidia 39 p (51—23)... 
pe ultimele locuri : 14. Voința 
Medgidia 23 p (37—53). 15. Unirea 
Urziceni 23 n (36—58), 10. Victo
ria Munteni Buzău 2 d (17—125).

SERIA A V-a
Autobuzul București — F.C.M. 

Victoria Giurgiu 3—0 (1—0), Au
tomatica București — ROVA Ro
șiori 2—0 (0—0). MECON Bucu
rești — Metalul București 4—1 
(3—0). Chimia Tr. Măgurele — 
C.F.R.-B.T.A. București 4—2 
(2—0), I.M.G. București — Visco
lii București 3—0 (2—0). A.S. Du
năreană GINAV Giurgiu — Pe
trolul Poieni 4-0 (0—0). A.S.I.C. 
București — Danubiana Bucu
rești 1—1 (0-0). C.S.M. Unirea 
Alexandria — Petrolul Roata de 
Jos 6—0 (3—0).

Pe primele locuri : 1. AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 45 p (66—15), 
2. Unirea Alexandria 44 p (74— 
21). 3. I.M.G.B. București 38 o 
(51—24)... pe ultimele locuri : 15. 
Petrolul Roata de Jos 21 p (39— 
51). 16. Petrolul Poieni 2 p (11— 
115).

seria A n-a
Electronistul Curtea de Argeș 

— Mecanica Fină București 3—1 
(0—0). Tehnometal București — 
Metalul Filinești l—o (0—0). Mi
nerul Șotinga — Electrica Titu 
3—1 (1—0). Minerul Filipesti —• 
Unirea Pitești 4—1 (0—OL Cimen
tul Fieni — IUPS Chitila 2-S 
(0—0). A.S.A. Chimia Brazi Plo
iești — Forestierul Băbenl 2—1 
(1—0). Progresul Energia Bucu
rești — Electrica Fieni 5—0 <4—0). 
Muscelul Cîmoulung — Avicola 
Crevedia 2—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MECANI
CA FINA BUCUREȘTI 40 p 
(52—21), 2. Progresul București 
32 d (52—27) — penalizată eu 5 p, 
S. Unirea Pitești 31 B (41—41)... 
pe ultimele locuri : 15. Electrica 
Fieni 23 n (27—47). 16. Forestie- 
-”1 Băbeni 22 b (32-54).

SERIA A ni-a
Constructorul T.C.I. Craiova — 

Constructorul Șoimii Craiova 
7—1 (1—0), Petrolul Tideni —

Diema Orșova 2—0 (0—0). Meca
nizatorul Șimian — Termoeon- 
structorul Drobeta Tr. Severi» 
15—0 (7—0). Recolta Stoicăneștl
— Petrolul Stoina 6—0 (3—0). Me
talurgistul Sadu — Minerul Mă- 
tăsari 1—0 (1—0), Progresul Băi- 
leștl — Snortul Muncitoresc Dră- 
gănești Olt 4—1 (3—0), Dacia
Cozia Căllmănesti — Progresul 
Corabia 2—1 (1—0). I.O.B. Balș
— Viitorul C.S.Ș. Drăgășanl 1—0 
(0—0).

Pe primele locuri : 1. CON
STRUCTORUL TCI CRAIOVA 
99 p (64—15), 2. Progresul Cora
bia 36 D (Si—22). 3. Dacia Căli- 
mănestl 32 p (43—34)... pe ulti
mele locuri : 14. Dierna Orșova 
25 B (33—40). 15. Metalurgistul
Sadu 25 B (26—47), 16. Termoeon- 
structorul Drobeta T.S. 11 D 
(20—84).

SERIA A VIH-a
C.S.M. Vagonul Arad — Auto- 

meoanica Reșița 4—1 (2—0).
C.S.M. Lugoj — U.M. Timișoara 
3—2 (2—1), Strungul Chișincu
Criș — Petrolul Arad 4—1 (2—0), 
Minerul Moldova Nouă — Mine
rul Oravita 1—2 (1—0). Unirea 
Tomnatic — A.S. Sînmartinul 
Sirbese 8—1 (4—1). Unirea Sînni- 
colau — Motorul IMA Arad 
3_0 (1—0). C.S.M. caransebeș — 
C F.R. Victoria Caransebeș 0—0, 
Energia Auto Timișoara — Mine
rul Anina 4—0 (3—0).

Pe primele locuri : VAGONUL 
ARAD 40 p (80—45), 2. C.S.M. Lu
goj 35 B (61—37). 3. A.S. Sîn
martinul Sîrbesc 33 n (56-59)... 
Pe ultimele locuri î 14. Motorul 
Arad 23 n <«-?«•
Oravita 22 o 
Caransebeș 22 p (34—71).

SERIA A IX-a
Mtaerua Lunen! — Mureșul Ex

plorări Deva 2-9 •Aurul
Brad - C.F.R. Și®lerta 
(2-0). Textila Cisn&die — 
rui știJnte Vulcan 4—1 
Metalurgistul Cugîr -• Caroatl 
agnita 1—6 B—•). Automcoanlca 
Medias - C.S.U. Mecanica Sibiu 0-2 (5-4). Carpați Mfay 'ȚJ’T 
tezatifl Hațeg »—1 psibiu — Enewfla(P-W. M-etalufl Aîud - Șoimii 
LiBOV» 2—9 (>-•).

Pe primele tocuri t 1. MURE
ȘUL DEVA n » 482—w. *• 
talurgistul Cueir 37 b (48—25). 3. 
Aurul Brad 51 P MO—33)... pe ul
timele locuri 1 14. Textila Cisnă- 
die 24 D (50-61), 15. Retezatul
Hațeg 24 D (34—40). 16. Autome- 
canica Mediaș 16 p (27—52).

SERIA A X-a
IMA SA Sf. Gheorghe — H<to- 

nul săvkneșM 3—1 (2—0). Cimen
tul Hoghlz — Minerul Bălan 1—0 
(1—Ol.» Nitramonia Făgăraș — E- 
lectro Sf. Gheorghe 5—2 (3—1). 
Caroatl Covasna — Minerul Ba- 
raolt 4—2 (2—0). Viitorul Gheor- 
gheni — Progresul Odorhei 3—8 
(1—0), Unirea Cristur — Rapid 
Miercurea Ciue 2—0 (2—0). Me
talul Sighișoara — Metalul Tg. 
Secuiesc 0—0. Precizia Săeele — 
Carpați Brașov 2—2 (2—1).

P« primele tocuri : 1. IMASA 
SF. GHEORGHE 43 p (62—25). 2. 
Hand M. Cine 33 n (42—29). 3.
Progresul Odorhei 32 d (40—32), 
4. Electro Sf. Gi’^nrghe 32 p 
(34—35).., pe ultimele locuri : 15. 
Minerul Bălan 23 d (36—34). 16. 
Cimentul Hoghlz 12 d (19—92).

SERIA A Xl-a

Steaua C.F.R. Cluj-Napoea 
Laminorul Beclcan 4—0 (3—0),
Olimnia Gherla — C.U.G. Cluj- 
Napoca 0—0. Laminorul Victoria 
Zalău — Mureșul Luduș 3—0 
(2—0). Metalul Reghin — Chimia 
Năsăud 4—0 (3—0). Metalotehnlea 
Tg. Mureș — Sticla Ariesul Tur
da 4—0 (2—0). Lacul Ursu SOvata
— IZOMAT Șimleul Silvaniei 
2—0 (0—0). Mecanica Bistrița — 
Otelul Reghin 6—1 (2—0). Indus
tria Sîrmei Cîmpia Turzli — Mi
nerul Sărmășag 4—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 38 p (60—21). 2. 
Mecanica Bistrița 35 b (45—33), 
3. Sticla Turda 32 D (45—32). 4. 
Minerul Sărmășag 32 n (40—21).,. 
pe ultimele locuri : 14. Otelul 
Reghin 24 p (30—46). 15. Laeul 
Ursu Sovata 23 d (26—59). 16.
Olimnia Gherla 21 o (20—35)

SERIA A XlI-a
Someșul Satu Mara — Minerul 

Bălța 1—0 (0—0). C.I.L. Sighet — 
Chimia Tăsnad 2—1 (0—0). vic
toria Cărei — Oașul Negrești 
4—1 (2-0). CUPROM Baia Maro
— Gloria Beius 4—0 (1—0). Mi
nerul Baia Snrle — Voința Ora
dea 5—0 (3—0), Minerul Turț —O- 
telul Oraș dr. Petru Groza 6—0 
(3—0). înfrățirea Oradea — Bra
dul Viseu 10—0 (4—0). Minerul 
Borsa — Minerul Sunculus 4—0 
O—•).

Pe primele locuri : 1. SOME
ȘUL SATU MARE 37 p (59—27), 
2. Minerul Borsa 31 B (51—36). 3. 
OteSul Or. dr. Petru Groza 30 d 
(42—46). 4. Oașul Negrești 30 p 
(54—59)... pe ultimele locuri : 14. 
Voința Oradea 26 p (47—44), 15.
Minerul Turț 26 n <35—34). 16. 
Minerul Șuneulus 17 n (27—64).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respec
tive.
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concursul hi(crna(ional <lt uuloinorttlism din Capitula

IN IVIDLN1 PIIOGRfS
z,

Concursul internațional de au- 
tomodelism, desfășurat timp de 
trei zile la baza sportivă „Semă
nătoarea** din Capitală, prima 
competiție de amploare organi
zată la noi, care a reunit la start 
sportivi din Bulgaria, Cehoslova
cia, R. D. Germană, Polonia, 
U.R.S.S. și România, a confirmat 
prin locurile pe care s-au situat 
concurenții români progresiil în
registrat de el în ultima vreme. 
Afirmația are în vedere nivelul 
valoric ridicat al 'întrecerii, da
torat participării unor concu
rent! cu un prestigios palmares, 
K. Berez (Polonia), campion eu
ropean en titre la Formula 1, 
motoare termice, M. Hahn și H. 
Hering (R.D.G.), medaliați la 
C.M. Ia Formula 2, motoare ter
mice. In acest context, locul doi 
obținut do L. Hanga șl echipa 
României în proba dc slalom, au- 
tomodele cu motor electric șl lo
cul trei pe care s-au situat A. 
Botaru și România A, la auto- 
modele captive, confirmă con
vingător realele lor posibilități, 
ei dovedind certe calități atît în 
construcția aparatelor cu care 
au concurat, cit și in pilotarea 
lor.

Privită în ansamblu, competi
ția s-a ridicat la nivelul unei în- 
t eceri continentale, iar poziția a 
treia în clasamentul general, 
după puternicele reprezentative 
ale U.R.S.S. și Bulgariei, dar îna
intea echipelor R. D. Germane, 
Cehoslovaciei și Poloniei, atestă 
progresul înregistrat de automo- 
deliștii români, tn concordantă 
cu rezultatele bune s-a situat și 
. rganlzarea competiției, oaspeții 
apreciind în unanimitate drept 
excelente condițiile tehnice (pis
te, aparatură electronică de con
trol, standuri) asigurate de F.R.M. 
în colaborare cu asociația spor
tivă „Semănătoarea", un aport 
deosebit avînd maestrul sportu
lui lng. dr. Neddlcu Ciocianu, 
directorul prestigioasei unități 
cor -tructoare de mașini agricole.

CLASAMENTE FINALE. Auto
modele captive, clasa A 1 : 1. 1. 
Karpuzicov (U.R.S.S.), 2. I.
Țarskl (Bulgaria). 3. M. Lcsikov 
(Bulgaria), 4, I. Nenciu (Româ
nia A), 5. V. Turiga (România 
B) ; clasa A n : 1. I. Grebenkin

(U.R.S.S.), 2. M. Nedelcev (Bul
garia), 3. A. Rotaru (România A). 
4. H. Donia (România B) ; clasa 
A III : 1. A. Ringmae (U.R.S.S.). 
2. P. Tvetan (Bulgaria), 3. V, 
Szarszewesky (Polonia), 4. D. Al- 
bescu (România A), 5. D. Ciocianu 
(România B) ; clasa A IV : 1. L. 
Izvorov (Bulgaria), 2. C. 
Hristov (Bulgaria), 3. E. Rudnev 

Rădulescu 
echipe : 1.

3. Româ-
(U.R.S.S.)... 5. I.
(România A) ; pe 
U.R.S.S., 2, Bulgaria, 
nia A... 5. România B ; Automo
tive radiocomandate cu motor 
termic, Formula I : 1. K. Berez 
(Polonia), 2. I. Vesialik (U.R.S.S.), 
3. M. Hahn (R.D.G.)... 12. F. Faur 
(România A)... 15. A. Ardelean 
(România A) ; Formula 2 : 1. M. 
Hahn (R.D.G.), 2. H. Hering
(R.D.G.), 3. J. Cervenka (Ceho
slovacia)... 12. E. Szigeti (Româ
nia A), 13. F. Faur (România B); 
pe echipe : 1. R.D.G., 2. Polonia, 
3. U.R.S.S... 5. România A, 6.
România B ; Automodele radioco
mandate cu motor electric, vi
teză, seniori : 1. I. Vesial'k
(U.R.S.S.), 2. V. Strnad -Ceho
slovacia), 3. J. Cervenka (Ceho
slovacia)... 7. E. Szigeti (Româ
nia A)... j- - " — -• '
A) ; juniori : .. — ---------
(R.D.G.). - “ ------ -----------
(U.R.S.S.),

3. J.

12. L. Hanga (România 
niori : 1. R. Becker

2.
3.

R. Mihniaviciuș 
_________, A. Galusian 
(U.R.S.S.)’, 4. A. Ardelean (Româ
nia A), 5.
nia B).„ 
(România 
(România ... 
niori : 1. Cehoslovacia, 2. Româ
nia A, 3. U.R.S.S... 6. România 
B ; juniori : 1. U.R.S.S., 2.
R. D.G., 3. România A, 4. Româ
nia B ; Automodele radiocoman
date cu motor electric, slalom, 
seniori : 1. P. Damianov (Bul
garia), 2. L. Hanga (România A), 
3. V. Strnad (Cehoslovacia)... 6.
S. Mitrlcă (România B) : juniori:
1. R. Mihniavicius (U.R.S.S.)’. 2.
A. Galusian (U.R.S.S.), 3. T. Iuri 
(Bulgaria)... 5. Dan Ivănescu 
(România A), 6. M. Muscă
(România A)... 9 Daniela Ivă- 
nescu (România B). Clasament 
general pe echipe : 1. U.R.S.S.,
2. Bulgaria. 3. România A... 
7. România B.

Dinu COSTESCU

Dan Ivănescu (Româ- 
8. Daniela Ivănescu 
B)... 10. M. Muscă
A) ; pe echipe, se-

„CUPA ROMÂNIEI" LA ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

(Voința Tg. jiu) 8:44,32, Marga
reta Keszeg (C.S.M. Univ. Cra
iova) 8:50,28, Lenuța Prescură 
(Unirea C.S.Ș. Focșani) 9:03,34; 
10 000 m : Aura Buia (C.F.R. Cra
iova) 35:26,10, Elena Neagu (C.S. 
Tîrgoviște) 36:34,74, Daniela Maxim 
(Moldosln Vaslui) 36:41,42 ; 10 km 
marș : victoria Oprea (Steaua) 
47:00, Mariana Dumitru (I.M.G.B.) 
51:58, -Ildiko Olar (Unirea A. 
lulia) 54:12 ; 400 m g : Crislieana 
Matei 56,42, Alina Buhuș (ambe
le C.S.M. Univ. Crâiova) 58,00, 
Liliana Enăchescu (C.F.R. Craio
va) 59,03 ; beptatlon : Liliana 
Năstase (C.S.U. Galați) 6 568 p, 
Elisabcta Angliei (Steagul Roșu 
Brașov) 6 361 p, ionica Domni- 
țeanu (Dacia Pitești) 5 964 p ; 
suliță : Caria Dumitru (Metalul) 
56,50 m, Erica Biriț (Forestierul 
Sgh. Marm.) 55,40 m, Felicia Tilea 
(C.S.M. Zalău) 54,74 m ; greutate: 
Mihaela Loghin (Steaua) 18,92 m, 
Floarea Vieru 15,46 m, Elena 
Dobrinolu (Dacia Pitești) 14,13 m- 
lungime : Marieta Ilcu (Metalul 
Huned.) 6,85 m, Mirela Dulgheru 
(Prahova C.S.Ș. PI.) 6,49 m, A- 
nlșoara Ghobuță (Dinamo) 6,34 
m ; înălțime : Alina Astalei

(Steaua) 1,95 m, Octavia Iacob 
(Rapid Buc.) 1,75 m Manuela 
Colța (C.s.M. Univ. Cv.) și Lu
minița Ciurescu (St. R. Bv.) 
1,75 m ; MASCULIN — 200 m : 
L. Giurgian (Dinamo) 21,85, 
Florea (Constr. Arad) 22,36, 
Dediu (C.S.U. Constr. Bv.) 22,45; 
800 m : P. Drăgoescu (Jiul Petr.) 
1:47,14, M. Rădos (Metalul Huned.) 
1:47,69, G. Filip (Steaua) 1 :48,70 ; 
5000 m : I. Elena (Steaua) 13:54,76, 
I. Costea (C.S.M. Petr. Pitești) 
13:58,17, M. Latiș (C.S.M. Alsit 
Cluj-Nap.) 14:07,43 ; 20 Km marș: 
F. Crețu (C.S.M. Univ. Cra'ova) 
11131:25, Gh. Radu (Metalul Plo- 
penl) 11131:40, I. Olaru (Muscelul 
Cl. Mușc.) 11132:40 ; 400 m g :
C. Popescu (Dinamo) 51.60, M. 
Dediu (Voința) 52,64, G. Mașinis- 
tru (CS$ Ilfov) 53.75: 3000 m obst.: 
C. Roșu (Steaua) 8:36,15, A. Barbu 
(A.S.A. Craiova) 8:44,45,, I. Co
lonel (I.E.F.S.) 8:51,09 : triplusalt: 
L. Stica (Voința)' 16,84 m, M. 
Bran (Știința CFR Bac.) 16.35 m, 
C. Boroș (Tricolorul TCI Or.) , 
16,08 m ; disc : Gh. Gușet (Armă
tura Zalău) 49,96 m. O. Indrei 
(CSM Zalău) 42,1» m. M. Albu 
(CSU Constr. Bv.) 41,48 m : cio
can : N. Bîndar (Spartac Buc.) 
72,50 m, C. Hradszky 68,38 m, 
E. Roșea (ambii Steaua) 64,90 m.

F. 
C.

SPORTIVI ROMANI
SOFIA. 5 (Agerpres). în ziua 

a doua a competiției internațio
nale de atletism de la Sofia 
sportiva română Mihaela Pogă- 
ceanu a terminat învingătoare în 
proba de 100 m garduri, cu tim
pul de 12.68 urmată de Svetlana 
Triskova (Bulgaria) 13.50 si lia
na Lestinska (Polonia) 13.62. d 
Proba masculină de săritură în 
lungime a revenit atletului cuba
nez Juan Ortis cu rezultatul de 
8.02 m.

MOSCOVA 5 (Agerpres). în 
concursul international de lupte 
greco-romane .Memorialul Ivan 
Podubnîi» de la Irkutk. compe
tiție la care au luat parte 150 de 
sportivi din 10 țări. luptătorul 
român Anton Arghire s-a situat 
ne primul loc în limitele catego
riei 74 kg.

Iată ceilalți cîstigători : (la ca- 
teg. 48 kg n-a fost desemnat în
vingătorul. ambii finalisti 
descalificați pentru luptă 
vă) : 52 kg :
(S.U.A.) : 
Sestakov 
Vladislav Liaskowski 
68 kg : islam
(U.R.S.S.) : 82 kg : Asot Aleksa-

Shon
57 ke î 

(U.R.S.S.) ;

fiind 
pasi- 

Scheldon 
Aleksandr 

62 kg ; 
(Polonia) : 

Duguciev

PESTE HOTARE OPTIM! DE FINALĂ
nian (U.R.S.S.) : 9o kg : Serghei 
Demiaskevici (U.R.S.S.) ; 130
kg : Liubomir David (Cehoslova
cia).

SOFIA, 5 (Agerpres). Proba de 
simplu băieți din cadrul 
cursului International de 
de masă ..Cuna Prietenia** 
juniori, desfășurat la 
s-a încheiat cu victoria 
vului român Călin Creangă. Un 
alt succes nentru delegația ro
mână a fost obtinut în proba 
de dublu fete în care, pe locul 
I s-a clasat perechea Otilia Bă- 
descu. Emilia Ciosu. La simplu 
fete a cîștigat sportiva din 
R.P.D. Coreeană. Je Ok. La du
blu mixt, pe locul I s-a situat 
cuplul Laooșklna. Noskov 
(U.R.S.S.).

HAVANA. 5 (Agerpres). tn 
cadrul turneului international 
de box de la Pinar del Rio (Cu
ba), în finala categoriei pană 
cubanezul Arnaldo Mesa l-a în
trecut la puncte pe compatrio
tul său Eddy Suarez, la aceas
tă categorie medaliile de bronz 
revenind lui Ion Dudău (Româ
nia) și Enrique Fonseca (Cu
ba) .

LA ROLAND GARROS

DUPĂ TURNEUL DE
(Urmare din pag. 1)

în jocul echipei noastre a în
ceput să tindă spre mai bine. 
A.cest ceva a însemnat în pri
mul rînd un plus de organi
zare și siguranță în faza de 
apărare. Randamentul ambe
lor linii (la acțiuni ofensive 
corect construite de adversari) 
este în creștere. Blocajul se 
grupează mai prompt și se 
dovedește ceva mai agresiv, 
iar linia a doua recuperează . 
mai multe mingi. De aseme
nea. un ușor reviriment 
poate constata la serviciu 
preluare. Daca se va continua

se
Și

con- 
tenis 

pentru 
Pleven, 
soorti-

PARIS. 5 (Agerpres). în opti
mile de finală ale turneului de 
tenis de la Roland Garros, vest- 
german ul Boris Becker l-a eli
minat cu 3—6 6—4. 6—2. 4—6.
7—5 pe argentinianul Guillermo 
Roldan suedezul Stefan Edberg 
a dispus cu 7—5. 6—3. 6—3 de 
iugoslavul Goran Ivanisevici. a- 
mericanul Jay Berger l-a învins 
cu 3—6 6—2. 6—0. 6—3 pe fran
cezul Thierry Tulasne. iar Al
berto Mancini (Argentina) a cîș- 
tigat cu 6—4. 6—4. 4—6. 2—6. 6—4 
partida cu Jakob Hlasek (Elve
ția).

Rezultate înregistrate în pro
ba feminină : Manuela Maleeva 
(Bulgaria) — Janine Thompson 
(Australia) 7—6. 6—2, Helen Ke- 
les! (Canada) — Ann Grossman 
(S.U.A.) 6—1, 6—2, Jana Novotna 
(Cehoslovacia) Sylvia Hanika 
(R.F. Germania) 6—4. 6—1, Mary 
Fernandez (S.U.A.) — Gabriela 
Sabatini (Argentina) 6—4. 6—4.

CALIFICARE PENTRU CE. DE VOLEI
perfecționarea acestor elemen
te, cu siguranță echipa noas
tră va face noi pași spre elita 
continentală. Dar, concomi
tent, se simte nevoia și 
tor îmbunătățiri pînă la 
neul final din toamnă.
strucția atacului trebuie să se 
detașeze mai clar de... stereo
tipie, să devină mai variată 
și mai conectată Ia un joc de 
viteză. De asemenea, jucătorii 
de bază (Dascălu, Schoberl, 
Pop, Căta-Chițlga ; cel mai 
constant ni s-a părut Șoica) 
trebuie să ajungă Ia prestații 
uniform bune pe parcursul 
unui meci și de Ia un meci

al- 
tur- 

Con-

la altul, după cum echipa în 
întregul ei trebuie să elimine 
relaxările frecvente de după 
acumularea unui oarecare a- 
vantaj (la Baia Mare, doar în 
meciul cu echipa Turciei con
centrarea și mobilizarea nu 
au înregistrat scăderi).

Sint remedieri și perfecțio
nări posibil de concretizat în 
etapele următoare ale pregăti
rii și în testele pe care — 
sperăm — echipa noastră' le 
va susține pînă la turneu] fi
nal din Suedia, unde revenirea 
în plutonul fruntaș european 
devine obiectivul major al vo
leiului nostru masculin.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
ATLETISM • La Eugene, Ore

gon, cursa feminină de 3090 m a 
fost cîștigată de canadianca Lynn 
Williams, cu 8:47,92 care a în
vins-o clar pe campioana norve
giană Ingrid Kristiansen — 
8:59,20. La 200 m, cubanezul Ro
berto Hernandez a realizat 20,68.
• în concursul de la Riga, o 
performanță remarcabilă a înre
gistrat, la triplusalt, sovieticul 
Vasili Sokov care a sărit 17,73 m
• Maratonul de la Stockholm a 
fost cîștigat de alergătorul bri
tanic Dave Clark, cu timpul de 
2.13:34 a Un nou record ameri
can la săritura în înălțime a în
registrat, la Provo. Hollis Con
way care a reușit 2.38 m. în 
aceeași competiție sprintera ame
ricană Dawn Sowell a obtinut, 
cu 10,78 s, cel mai bun rezultat 
mondial al sezonului, pe 100 m. 
De asemenea, compatrioata sa 
Pauline Davis a cîștigat W0 m 
în 50,18, și acesta fiind cel mai 
bun rezultat mondial al anului.

AUTOMOBILISM • Marele 
Premiu al Statelor Unite, desfă-

șurat pe circuitul de la Phoenix 
(275 km), a fost cîștigat de pi
lotul francez Alain Prost, înre
gistrat în 2.01:31,133. La 33,693 s 
a sosit italianul Riccardo Patre- 
se, iar la 43,210 s a terminat 
americanul Eddie Cheever. Cei
lalți concurențl au încheiat cursa 
cu cel puțin un tur în urmă, 
Alain Prost, pe „McLarcn-Hon- 
da“ a totalizat 29 p șl a devenit 
lider al clasamentului C.M. " 
Formula I. Pe locul secund 
află Ayrton Senna, cu 27 p. iar 
pe trei, Patrese, cu 12 p.

BASCHET • Selecționata ora
șului Belgrad a întrecut cu sco
rul de 108—107 (51—50) echipa 
Sofiei, intr-un meci conttnd pen
tru turneul internațional 
lin ce se desfășoară în 
Bulgariei.

CICLISM • Disputată 
cult la Trento, etapa a

de
se

mascu- 
caoitala

în cir-
15-a a

SCURT • PE SCURT
Turului Italiei a revenit concu
rentului polonez Lech Piasecki 
înregistrat pe 83,200 km în 2.0?:21. 
în clasamentul general se men
ține lider francezul Laurent 
Fignon, urmat de Giupponi (ita
lia) la 1:50, Hampsten (S.U.A.) la 
2:31, Chioccioli (Italia) la 2:51 
etc. Fostul lider, olandezul Breu- 
kink, se află pe locul 8, la 5' 
minute.

ÎNOT • La Monaco, Kristin 
Otto (R.D. Germană) și-a adju
decat două probe: 50 m spate, rr . «x . 200 m spa->cu timpul de 29,18 și 
te, în 2:15,78.

TENIS DE MASA
probei masculine din _________
cursului de la Tottori (Japonia) 
a fost cîștigată de sportivul chi
nez Wcnge Ma, care l-a întrecut 
cu 3—2 pe cehoslovacul Tomas 
Jancl.

• Finala 
cadrul con-

PERSPECTIVELE ÎN PERFORMANȚĂ
(Urmare din pag. 1)

marea faptului că mr există 
încă o bază de masă a spor
tului de performanță suficient 
de cuprinzătoare. Sportul șco
lar au este valorificat în to
talitate î din cei aproape 
60 000 de copii și tineri cu
prinși în rețeaua de invăță- 
mîn>t doar două treimi partici
pă la întrecerile înscrise sub 
genericul Daciadei, dar —cum 
s-a făcut sublinierea — fără 
an caracter permanent. con
tinuu. Multe activități spor
tive de masă se desfășoară 
formal. O problemă nere
zolvată este și aceea a nu
meroaselor scutiri medicale 
de la lecțiile de educație fi
zică, de la „orele de sănăta
te". La fel se petrec lucrurile 
cu tineretul din întreprinderi 
și instituții, din mediul rural. 
Și aceasta pentru că nu s^a 
ajuns încă peste tot să se în
țeleagă rostul major al spor
tului rentru dezvoltarea ar
monioasă a generațiilor în 
plină formare, pentru sănăta
tea și vigoarea tineretului, a 
oamenilor muncii, pentru creș
terea eficienței în producție.

Selecției lipsită de exigență 
i se adaugă o slabă muncă de 
instruire în secțiile de perfor

mantă (volum redus de pregă- 
tire, folosirea unor mijloace 
depășite, preocuparea super
ficială pentru recuperare după 
efort, o colaborare pasageră, 
fără conținut. cu cabinetele 
metodice, cu medicii etc), ten
dința de a apela la sportivi 
din afara hotarelor județului. 
S-a dovedit însă de multe ori 
că jucătorii proveniti din 
„import" nu dovedesc spirit 
de dăruire, angajare maxi
mă în întrecerea sportivă ; în
săși transferarea acestora în 
unitățile de performanță din 
județ se faoe adesea după cri
terii subiective.

Cum s-a relevat în lucrările 
conferinței, deși baza mate
rială a sportului covăsnean 
s-a extins, acoperind mai 
bine nevoile asociațiilor și 
cluburilor, totuși aceasta nu 
este folosită Întotdeauna și 
integral pe măsura nevoilor 
și cerințelor mișcării sportive 
a județului, pentru propășirea 
și consolidarea acesteia. Co- 
piii, tineretul nu au perma
nent acces pe unele terenuri 
și stadioane, după cum mai 
există unități școlare sau e- 
conotnice care șl-ar putea a- 
menaja baze sportive simple, 
cu mijloace locale, dar iner
tia. comoditatea și. în general.

ignorarea valorii ca act de
cultură a sportului sint tot a-
tîtea obstacole artificiale în
realizarea unui asemenea o-
biectiv.

Cu deosebită acuitate a fost 
dezbătută și activitatea de e- 
ducație cu sportivii, un capi
tol la care majoritatea unită
ților sportive din județ sint 
descoperite. Așa cum s-a sub
liniat, se face mult prea pu
țin pentru existența unui cli
mat de muncă, de ordine și 
de disciplină la antrenamen
te, în întreceri, în afara aces
tora. Nu se analizează cazuri
le de abateri ale unor spor
tivi, nu se iau măsurile adec
vate. Originea multor nea
junsuri în plan educativ tre
buie căutată in însăși lipsa 
de educație a... educatorilor și 
în spiritul concesiv pe care 
îl manifestă cei ce au misiu
nea de a îndruma mișcarea 
sportivă.

Iată doar cîteva repere — 
dar toate de referință — care 
se cuvine să se afle în aten
ția C.J.E.F.S. Covasna. a fac
torilor cu atribuții în dome
niu] sportului, pentru a reali
za o cotitură în muncă, o ca
litate pe măsura condițiilor, a 
cerințelor și exigentelor ac
tuale.

PRELIMINARII C.M.
în grupa a 6-a (zona Europei), 

după meciul dintre echipele Irlan
dei și Ungariei (2—0), astăzi are 
Ioc o nouă partidă, la Belfast. 
Irlanda de Nord întîlnește Un
garia. Prima șansă de calificare 
în această grupă o au reprezen
tativele Spaniei șl Irlandei.
• In zona Asiei: la Tokio, se

lecționata Japoniei a întrecut cu
2— 1 formația R.P.D. Coreene. 
Intr-o altă grupă, Coreea de Sud 
a dispus cu '4—0 de echipa Nepa
lului.

CAMPIONATE, CUPE

• In Spania (et. 35 — au mai 
rămas trei runde), Real Madrid 
a jucat Ia Malaga, unde a ter
minat la egalitate (2—2). iar F.C. 
Barcelona, tot în deplasare, a 
încheiat partida cu F.C. Sevilla 
nedecis (1—1). Atletico Madrid 
a evoluat pe teren propriu, cu 
Valladolid, pe care.a învins-o cu
3— 2. Dar Morais Baltazar de la 
Atletico nu a înscris nici un 
gol, astfel că în clasamentul gol- 
geterilor europeni el a rămas cu 
33 de puncte. Alte rezultate: O- 
viedo — Osasuna 3—2, Valencia 
— Gijon 2—1, Elche — Real So- 
ciedad 1—1. Espanol — Betis Se
villa 0—0, Cadiz — Zaragoza 1—1. 
Logrones — Celta Vigo t—1, 
Athletic Bilbao — Murcia 3—0. 
tn clasament conduce Real Ma
drid 55 p, urmată de F.C. Bar
celona 52 p, Valencia 46 p.
• tn R.F. Germania (et. 32). 

Bayern MCnchen a dispus eu 
5—0 de Bayer Uerdingen. iar ur
mătoarea clasată. F.C. KBln. a

cîștigat tot cu 5—0, dar in de
plasare, la Stuttgart, cu Kickers! 
in rest s-au înregistrat rezulta
te normale (scoruri strînse): 
Manheim — st. Pauli 2—1, Le
verkusen — V.f.B. Stuttgart 0—0. 
Monchengladbach — Karlsruhe 
1—1, Werder Bremen — Eintracht 
Frankfurt 2—0, Dortmund — 
Bochum 2—1. Hanovra — Num
bers 2—2. Cu două etape înain
te de final în fruntea clasa nen- 
tului se menține Bayern MCn- 
ehen cu 48 p, urmată de F. C. 
Koln 44 p șl Werder Bremen 12 p.
• S-a încheiat întreoerea tn 

Iugoslavia. în ultima etapă (a 
34-a) Vojvodina Novl Sad, deși 
a pierdut cu 1—4 meciul eu Par
tizan, la Belgrad, a cucerit tit
lul (al doilea în istoria clubului). 
Si Steaua Roșie a fost Învinsă 
la Skoplje, cu 1—3. de Vardar și 
a rămas pe locul secund. Alte 
rezultate: Tuzla — Rad Belgrad 
1—2, Buduenost — Zelezn’cear 
Sarajevo 1—0, Osijek — Velez Mos
tar 3—0. Napredak — Rijeka 0—1, 
Hajduk Split — Niș 3—0, F.C. 
Sarajevo — Celik 3—0, Dinsmo 
Zagreb — Spartak Subotit.a 4—3 
(după 11 m). Pe primele locuri: 
Vojvodina Novi Sad 41 p. Steaua 
Roșie 38 p. Hajduk Split 36 p. 
Rad 35 n. Pe ultimele: 16. Zelez- 
nicear 25 p. 17. Napredak 23 p, 
18. Celik 17 p (ea a fost penali
zată la începutul campionatului 
cu 0 p).
• Finală de cupă. în Belgia.

La Bruxelles (38 000 de specta
tori) : Anderlecht — Standard 
Liăge 2—0 (1—0). Au înscris
Krnoevicl șl Iankovicl. învingă- 
toarea a intrat pentru a 7-a oa
ră în posesia trofeului.


