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Etapa a 30-a a Diviziei A de fotbal

SURPRIZE CU IMPLICAȚII IN ZONA RETROGRADĂRII
£ Corvinul pierde un punct prețios in fața lui F.C. Inter 4) „U" — victorie in 
extremis la Moreni O Oțelul reușește o remiză la Constanța Steaua și Univer

sitatea Craiova — succese la scor

La capătul unei 
desfășurate după un sistem în 
premieră — cu opt serii pre
liminare, pe criterii geografi
ce, de cîte șase echipe, cîști- 
gătoarele calificîndu-sa într-o 
fază superioară, de două ' gru
pe a patru formații, după care 
au avut loc turneele finale 
pentru locurile 1—4 și 5—8 —. 
„schimbul de mîine" al rug
byul ui nostru și-a desemnat, 
ieri, campioana. Laureata a 
fost cunoscută, de fapt, cu mai 
mult timp înainte, pentru că 
juniorii de la Clubul Sportiv 
Școlar 2 Constanța au avut un 
parcurs întru totul remarca
bil : din victorie în victorie, 
în prima fază a competiției, 
în cca de-a doua, la ora întîl- 
nirilor hotărîtoare ! Iar dru-

Ieri, echipa antrenată dc 
mitru Ghiocel Bucur și-a 
cheiat „marșul1* spre 
printr-un succes conoludont, 
56—4 (16—0) 1 cu C.S.Ș. Lo
comotiva Cluj-Napoca. Tricou
rile cu tricolor au fost înmîna- 
te —. în aplauzele unui nume
ros public — echipei care s-a 
arătat cu adevărat „fanionul*1 
sportului nostru cu balonul 
oval la nivel juvenil. Antre
norul își prezintă elevii cu 
începere de la linia I : Ionuț 
Pătrăhău, Ionel Negreci, Ni- 
colae Roșu, Adrian Gîrbu, Io
nel Niculae, Luigi Bașcovoanu, 
George! Dragomir, Eduard 
Kcpert, Dinu Surigiu, Laurcn- 
țiu . Nicolae, Adrian Ionescu, 
Florin Popescu (h.n. acesta a 
jucat, chiar în jocuri-dcrby,

Du- 
în- 

titlu

REZULTATE TEHNICE
Corvinul - F.C. Inter 1-1 (1-0)
F.C. Olt - Rapid 2-0 (1-0)
F.C. Farul - Oțelul 0-0
F.C.M. Brașov — Victoria 1-1 (0-0)
A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Bihor 1-2 (0-2)
Flacăra — „U" Cluj-Napoca 1-2 (1-1)
Univ. Craiova. - Sportul Stud. 3-0 (2-0)
Dinamo - F.C. Argeș 1-0 (1-0)
Steaua - S.C. Bacău 3-0 (2-0)

ETAPA VIITOARE (duminică 11 iunie)
Oțelul - Steaua (0-5)
F.C. Farul - Flacăra (0-3)
S.C. Bacău — F.C.M, Brașov (0-4)
F.C. Bihor — Corvinul (0-0)
Victoria î - A.S.A. Tg. Mureș (4-0)
F.C. Inter — Dinamo (1-8)
F.C. Argeș - F.C. Olt (0-1)
Rapid - Univ. Craiova (0-5)
Sportul Stud. - „U" Cluj-Napoca (1-0)

CLASAMENTUL

1. STEAUA 30 28 2 0 111-25 58
2. Dinamo 30 27 1 2 117-26 55
3. Victoria 30 18 5 7 73-49 41
4. Flacăra 30 14 4 12 53-39 32
5. F.C. Inter 30 13 4 13 40-45 30
6. Sportul Stud. 30 14 2 14 46-52 30
7. Univ. Craiova 30 12 5 13 45-50 29
8. F.C. Olt 30 11 7 12 32-43 29
9. F.C. Bihor 30 11 6 13 34-37 23

10. F.C.M. Brașov 30 11 6 13 42-47 23
11. F.C. Argeș 30 12 3 15 37-45 27
12. F.C. Farul 30 11 4 15 28-42 26
13. Oțelul 30 10 6 14 34-53 26
14. „U“ Cluj-Nap. 30 9 7 14 38-51 25
15. Corvinul 30 11 3 16 38-60 25
16. S.C. Bacău 30 10 3 17 42-52 23
17. Rapid 30 10 2 18 34-57 22
18. A.S.A. Tg. Mureș 30 2 2 26 18 89 6

Tinerii rugbyști constănțenl și antrenorii lor

(Continuare in pag. 2-3)
Citiți cronicile acestei etape 

in pag. 2—3

Geo RAEȚCHI

FINALE ALE MARII COMPETIȚII NAȚIONALE

mul spre titlu (al doilea pen
tru rugbyul dobrogean) a fost 
deschis, practic, de dubla vic
torie în fața fostei 
campioane, 
București, 
să nu mai 
bînzi atît 
din partea

multiple 
C.S.Ș. Locomotiva 

7—0 și 23—16. Ca 
vorbim de alte iz- 
de clare, inclusiv 
superioară a între

cerii, precum acele rezultate 
de 62—3 sau 40—6 cu tinerii 
ieșeni.

și în prima divizie, prof. Mi
hail Naca fiind mereu aproape 
de „schimbul de mîine**), Ni- 
colae Grigoraș, Dumitru Mazi- 
lu, Vasile Brici (cel care sea
mănă cu alt fundaș provenit 
din școala cohstănțeană, in-

Cu acest șut, Rednic (stingă, tricou de culoare închisă) înscrie 
singurul gol al meciului Dinamo — F.C. Argeș

Foto: Eduard ENEA

Ultimul act al „Cupei României" la hand&al (m)

HC MINAUR BAIA MARE — STEAUA. IN PRIMA MANȘĂ
• Jocul va avea loc luni, 12 iunie * Returul — joi 15 iunie

La sediul F.R. Handbal s-a 
tras la sorți ordinea jocurilor 
etapei finale a celei de-a X-a 
ediții, jubiliare, a „Cupei 
României**. Primele echipe 
sînt organizatoare ale primei 
manșe, după cum urmează — 
locurile 1—2 : H.C. Minaur 
Baia Mare — Steaua ; 3—4 :
A.S.A. Eleetromureș Tg. Mu

reș — Politehnica Timișoara; 
5—6: Dinamo București — 
Tractorul Brașov ; 7—8 : Uni
versitatea C.U.G. Cluj-Napoca 
— Știința Bacău. Jocurile pri
mei manșe vor avea loc în 
ziua de 11 iunie, mai puțin 
partida de la Baia Mare, care 
se va disputa luni 12 iunie; 
returul — joi 15 iunie.

tntr-o organizare aproape fă
ră cusur, în Sala sporturilor din 
Oradea s-au încheiat finalele 
Daciadei $1 ale Campionatelor 
Naționale de box pentru juni
ori mari, precum s1 Concursul 
Republican al juniorilor mici, 
întrecerile au purtat, în gene
ral, amprenta combativității, a 
elanului tineresc — și este 
bine așa —, dar virtuțile 
tehnice au lăsat mult de dorit. 
Desigur, vârsta pugiliștilor. pu
ținii ani petrecuți in sala de 
antrenament, sînt cauze care 
explică unele deprinderi, da
de aici sl pînă a nu cunoaște 
procedee elementare de apăra
re este o cale destul de lungă 
și multi dintre finaliști. chiar 
o proporție îngrijorătoare de 
75%, mizează în practicarea 
boxului lor doar pe elemente1® 
de atac...

Finalele Daciadei la juni ori 
mari au adus în ring tot ce 
are mai bun la această oră 
sportul nostru cu mănuși, muiți 
tineri care bat la porțile se 
nioratulul. în general, partide
le lor au avut un nivel cores
punzător din punct de vedere 
tehnico-tactic. dar o dată cu 
creșterea greutății, a categori
ilor, nivelul tehnic al comba. 
tantilor a scăzut 
ochii.

La semimuscă. am urmărit 
uh meci între doi

văzînd cu

pugiliști eu

Pe agenda actualității, conferințele organizațiilor sportive

STIiÎNSĂ INTERDEPENDENT ÎNTRE SPORTUL DE MASĂ Șl CEI DE PEREOHMANfĂ
Două sînt direcțiile priorita

re ce le urmează mișcarea 
sportivă a județului Mureș: ac
tivitatea de masă și cea de 
performantă, ambele în strin- 
să interdependentă, cu efecte 
în ambele sensuri, cea dinții 
furnizînd nu numai elemente 
talentate, ci șl întreținînd O 
atmosferă propice sportului; 
cea de a doua prin rezultatele 
obținute în diverse competiții, 
stimulând. practicarea tot mai 
multor discipline de către u.n 
număr sporit de tineri și vîrst- 
nici, ca mijloc eficient de re
creare și întreținere a sănătă
ții.

Pornind, deci, de Ia acest 
punct, să notăm, mai întîi, du
pă cum ne spunea si Ion Bur
că. noul președinte al C.J.E.F.S.. 
că „în județ s-a realizat o mai 
bună diversificare a formelor 
și mijloacelor de atragere a 
cetățenilor prin introducerea 
unor noi activități destinate di
verselor categorii de vîrsiă, 
fapt care a permis Ca numărul

participanților Ia competiția 
națională Daciada să creas
că an de an“. Formele de bază 
sînt, desigur, campionatele in
terne ale asociațiilor, dar de 
un larg interes se bucură cu
pele pe ramuri de producție, 
diversele festivaluri (al jocuri-

Județul MUREȘ

lor de mișcare; al sportului la 
sate; al sportului și portului 
reghinean ; al ansamblurilor de 
gimnastică ritmică și modernă 
etc.), competiții care au loc la 
Tg. Mureș. Sighișoara, Reghin. 
Țîrnăveni. Luduș, și Iernut ul
tima localitate fiind recent de
clarată onaș. Desigur. despre 
sportul de masă din județul 
Mures se mai pot scrie multe 
lucruri, ținînd seama că „încer
căm să ne îndreptăm atenția 
cu prioritate spre acele acțiuni

care se potrivesc și virstei, si 
preocupărilor, și interesului di
verselor categorii de oameni ai 
muncii", după cum ne spunea 
Florin Novac, secretar al Co
mitetului Județean U.T.C., re- 
ferindu-se, spre exemplu, și la 
acțiunile turistice de pe valea 
Mureșului șl a Tîrnavelor. la 
cele de la Sălard. Sovata, Ba
ciu sau Lacul Roșu, cum nu 
pot fi trecute cu vederea nici 
disciplinele tehnlco-aplicative 
(automobilism. motociclism. 
karting, modelism etc.) care 
au reușit an de an să-și cîști- 
ge tot mai multi adepți.

Așa cum arătam, în strînsă 
interdependență cu sportul de 
masă se află cel de performan
tă. Ca urmare a măsurilor lua
te în perioada analizată în ca
drul conferinței, nivelul gene
ral a marcat o linie ascenden-

Emanuel FĂNTĂNEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

frumoase perspective. Lucian 
Șerb (CSM Craiova) și Marian 
Stoica (Mecanică Fină Buc.). 
Deși tineri, ei au arătat că 
anii petrecuți în sala de antre
nament au fost bine folosiți. 
Ei lovesc clar, au joc de pi
cioare, apreciază bine distanta, 
au noțiuni de apărare destul 
de avansate etc. A cîștigat tit
lul Lucian Șerb. La muscă, gaz
dele își puneau mari speranțe 
în Șandor Toth (Metalul Sa- 
lonta). Acesta, un sportiv cura
jos, bine legat, a suportat un 
k.d. în prima repriză de la 
Sorin Dima (Metalurgistul Sa- 
du) și acest lucru si-a pus am
prenta pe evoluția bihoreanu-

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)

ÎNTRECERILE DE SCRIMĂ AU FOST SPECTACULOASE, 
NIVELUL TEHNIC A LĂSAT INSA DE DORIT

Competiția-maraton de scri
mă de la Sa tu Mare — fina
lele Daciadei în probele indi
viduale și etapa a Il-a divizio
nară, pe echipe — a constituit 
un recital al tuturor armelor, 
la care au fost prezenți oei 
mai buni sportivi din țară, la 
reușita acestuia 
din plin și gazdele, 
primitoare, atente pînă 
rezolvarea unor probleme 
păreau

contribuind 
foarte 

la 
ce 

„detalii", cum, de alt
fel, ne obișnuiseră a fi și în 
alte ocazii.

Serialul de scrimă, „vizio
nat" în episoadele : spadă 
masculin-sabie-spadă femi- 
nin-floretă masculin-floretă 
feminin, pe parcursul a nouă 
zile, a consfințit unele vic
torii firești și altele mai puțin 
scontate, dar toate pe deplin 
meritate.

Ca o primă impresie, vom 
spune că, In general, întrece, 
rile au fost mai degrabă 
spectaculoase decît de ridicat 
nivel tehnic (chiar și la arme
le la care ne așteptam...), a- 
ceasta fiind, de altfel, părerea 
unanimă a antrenorilor și 
specialiștilor prezenți. Vom a- 
dăuga apoi că am fost sur. 
prinși de faptul că tinerii pre- 
zenți nu au găsit tăria, „știin-

la" și puterea 
sigur că nu au nici 1 
tehnico-tactic suficient ca 
reușească — să-i învingă 
cei măi vârstnici, și să încer
ce astfel să atragă atenția a- 
supra lor. Este, acesta, un 
aspect supărător, știut fiind 
faptul că fiecare loc în națio
nală se cî.știgă și nu se „ia“ 
de drept, doar pentru că cei
lalți au cam... îmbătrânit.

Sigur, sînt și excepții. Lau
ra Badea, învingătoarea 
retistelor, s-ar putea 
așa. Doar că ea este 
componentă a lotului 
zentativ. Prin această 
rle și-a consolidat, se 
poziția sa de selecționabilă, 
poziție amenințată in urma e- 
voluțiilor mult sub așteptări 
din acest an la competițiile 
internaționale de obiectiv la 
care a fost prezentă. Ne-am 
oprit, pentru început, la fio. 
retiste, întrucît aici au fost 
obținute și cele mai neaștep
tate rezultate. De ce spuneam 
aceasta ? Pentru că la start 
s-a aliniat toată „crema", ve
detele planșelor interne — și

Doino STANESCU

mai mult ca 
bagajul 

să 
pe

flo- 
numi 
deja 

repre- 
victo- 
pare,

(Continuare în pag. 2-3)
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etapa a 30-a

La Alexandria----------------------------------------------

FINALA PE IARĂ A „CUPEI PIONIERUL" LA TIR
Sfârșitul săptămânii trecute a 

fost marcat, la Alexandria^ de o 
frumoasă întrecere de tir spor
tiv, rezervată celor mai mie 
categorii de trăgători. Este vor
ba despre finala pe tară a .Cu
pei Pionierul" la tiz cu arme eu 
aer comprimat, competiție des
fășurată sub egida Daciadei 
și organizată în condiții exce
lente de către Consiliul Națio
nal al Organizației Pionierilor, 
C.N.E.F.S., federația de spe
cialitate și ou sprijinul foruri
lor locale de partid, de stat și 
sportive. A fost o acțiune ex
trem de reușită, mulți dintre 
tinerii eoncuncnți demonstrînd 
reale calități pentru această 
disciplină. în rindul celor re
marcați trebuie trecută în spe
cial pioniera bucureșteană Ga
briela Mărgăriteecu, sportivă 
care nu numai că a cîștigat 
(La egalitate de puncte — după 
baraj —, cu colega sa de la

Teleorman. Marga Nuță) cate
goria de virată 11—12 ani, dar 
a realizat și un rezultat (96 de 
puncte), mai bun decît colegii 
băieți de aceeași vîrstă!

Aflat la a doua ediție, con
cursul special destinat micilor 
trăgători-pionierj, a reunit 164 
de „performeri" reprezentând 
județele țării și Municipiul 
București. Dar, în plus, a de
monstrat că emulația de care 
se bucură sportul tragerii la 
țintă în rindul pionierilor (in 
cadrul activităților din Casele 
pionierilor și șoimilor patriei) 
a devenit în ultima vreme un 
fapt împlinit. Dat fiind faptul 
că talentul in tir poate fi de
pistat și la aceste vîrste mici, 
„Cupa Pionierul" constituie șț 
un bun prilej de selecție și 
pentru antrenorii din secțiile 
de performanță. Binevenită în 
sine, „Cupa Pionierul" poate 
ți trebuie să constituie prima

treaptă a piramidei perfor
manței din tirul românesc. în 
consecință, factorii de resort de 
la toate nivelurile pot conlucra, 
cu urmări dintre cele mai be
nefice, în acest sens.

REZULTATE TEHNICE, fete, 
11—12 ani (10 focuri culcat) ; 1. 
Gabriela Mărgăritescu (Bucu
rești) 98 p; 2. Marga Nuță (Te
leorman) 96 p: 3. Maria Dima 
(Galați) 95 p; 4. silvia Durlea 
(Dolj) 95 p; 5. Maria Feiciuc 
(Maramureș) 94 p; 6. Raluca Za- 
haria (Timiș) 94 p; 13—14 ani 
(10 f. culcat + 10 f. picioare): 1. 
Dana Bejenaru (Iași) 186 p ; 2. 
Cristina Dudea (Neamț) 186 p ;
3. Simona Szasz (Galați) 183 p î
4. Mădălina Neagu (Dîmbovița)
183 p; 5. Alina Dumitrescu 
(București) 182 p; 6. Mlhaela 
Geangu (Hunedoara) 182 p; bă
ieți, 11—12 ani: 1. T. Apostol
(București) 95 p; 2. M. Negrilă 
(Teleorman) 84 p; 3. M. Croltoru 
(Neamț) 94 p; 4. A. Tătaru (Dîm
bovița) 94 p; 5. T. Bontea (Iași) 
93 p: 6. A. Boe (Brașov) 93 p: 
13—14 ani: 1. F. Gălbează (Neamț) 
191 p; 2. M. Jumătate (Teleor
man) 190 p; 3. F. Maghiar (Bra
șov) 185 p; 4. T. Frunză (Sibiu) 
183 p; 5. C. Pavliuc (Iași) 183 p; 
«. C. Ciobanu (Vrancea) 182 p.

CAMPIOANA, NET SUPERIO.

BOX
(Urmare din pag. 1>

lui, care a luptat mult pentru 
victorie, dar claritatea mai 
mare a lui Dima i-a adus vic
toria. Fostul campion al „muș
telor". Cristian Ștefănescu 
(CSM Buzău), a trebuit să se 
recunoască învins în fața „co
coșului" Sorin Gergely (Voin
ța Reghin), un sportiv talentat, 
de perspectivă. La pană, un alt 
craiovean. Alexandru Iîie 
(C.F.R.), a produs o frumoasă 
impresie și l-a întrecut la 
puncte pe favoritul Daniel 
Soavă (Metalul Bocșa). La se- 
miușoară, Victor Buștean (O 
limp ia Buc.) s-a impus destui 
de greu în fata rapidistului 
bucureștcan Florin Marin, „Ușo
rul" Ghcorghe Oprea (Chimia 
Hm. Vilcea) s-a dovedit orea 
puternic pentru Ion Aiiuță (Ra
pid Buc.), pe care l-a învins 
prin abandon în prima repriză.

Meci pe muchie de cuțit a fost 
meciul de la semimijlocie din
tre Nicolae Dima (Rapid Buc.) 
și Adrian Preda (Muscelul). 
Pentru un final mai dar, bu>cu- 
reștcanul a fost declarat învin
gător. De la această categorie 
in sus, puține lucruri îmbucu
rătoare. Sportivi cu puține cu
noștințe pentru box, excepție 
făcând, indiferent dacă au cîș
tigat sau nu. Petre Duțuc (Ra
pid Suceava), Irinel Ștefan 
(C.F.R. Timișoara), Costel Pa
triciii (Oțelul Galați). La cate
goria supergrea am consemnat, 
cu regret, singura decizie ero
nată a judecătorilor. în parti
da Paul Popa (Electroputere 
Craiova) — Valeriu Ionescu 
(Voința Ploiești). primul a 
primit decizia de învingător, 
o victorie nemeritată, în ring 
mal bun dovedindu-se ploieș
teanul.

Celelalte rezultate: mijlocie 
mică: Petre Duțuc b.p. FăneJ 
Trandafir (CSM Craiova); mij
locie: Alexandru Torok (Crișul 
Oradea) b.p. Irinel Stefan; se-

migrea: Costel Patrichi b.p. Pe- 
trică Stoica (Constructorul 
Buc.); grea: Dan Dăncuta (Di- 
namoj b.p. Constantin Dobrița 
(Met. Tirgoviște).

Rezultatele înregistrate în dis
putele juniorilor mici; minimă : 
Gli. Andrei (Dinamo) b.p. CI. 
Suncică (Voința Iași): semimus- 
că: L. Nicolae (Voința PI.) b.p. 
L. Crudu (Met. Buc.); muscă : 
A. Zagor (Carbochim Cluj-Napo
ca) b.ab. 1. B. Badea (Met. 
Buc.): cocoș : I. Pricop (Voința 
Iași) b.p. I. Boltașu (C.F.R. Fi- 
llași); pană: Fl. Tudor (M, U- 
nelte Buc.) b.ab. 2 I. Adjev (Pra
hova PI.) ; semiușoară: N. Pană 
(Rapid Buc.) b.ab. 2 (rănire) I. 
Jurcă (C.F.R. Tim.); ușoară : I, 
Francă (S.C. Brăila) b.p. I. Ml- 
rlcelu (Muscelul); semimiilocle : 
D. Popovici (Met. Suceava) b.ab, 
2 L. Vadl (Met. Salonta); mijlo
cie mică: L. Anghel (Spartac 
Buc.) b.ab. 2 Gh. Tănase (Rapid 
Buc.): mijlocie: V. Orbai (Cri
șul) b.p. L. Pascu (C.F.R. Craio
va); semigrea: I. Văduva (Met. 
Buc.) a.ab. 1 Cr. Slreteanu (Met. 
Suceava): grea: R. Vrînceanu
(C.S.M. Borzeștl) b.ab. 1 L. Hie 
(Vulcan Buc.).

SCRIMĂ
(Urmare din pag. 1)

nu mai puțin internaționale — 
Începind cu Elisabeta Tu fan 
și Reka Lazăr (locul 4, respec
tiv 10 în clasamentul mondial 
în momentul de față) și con
tinuând cu Claudia Grigorescu, 
Georgeta Beca și mai sus-a- 
mintita Badea, proaspăt în
toarsă de la un concurs des
fășurat în Franța. Așteptam 
un „duel" in finală intre pri
mele două, dar... așteptarea 
s-a dovedit zadarnică. Duelul 
a avut, intr-adevăr, loc. dar 
în turul 1 al finalei de etapă, 
trecut neobservat, într-atît de 
repede și de net s-a încheiat 
în favoarea Rekăi Lazăr. Este 
totuși, cazul, considerăm, ca 
sportivele (și nu mai puțin 
sportivii) să se mobilizeze mai 
mult la un campionat național 
Si să-1 trateze ca atare, cu a- 
tenția^ și respectul cuvenite, 
evoluând la nivelul maxim de 
exprimare al posibilităților lor.

Ca să continuăm cu probele 
feminine, ne vom opri în con" 
tinuare la spadasine, aflate, 
pentru intîi dată, în disputa 
pentru titlul național (proba 
a fost curînd introdusă ofi
cial Și Pe plan internațional). 
La Satu_Mare a învins local- 
Tiica Emoke Muzsnaî, care s-a 
dovedit cea mai stăpînfi pe 
Sine, depășind cu brio situa
țiile critice. Așteptăm insă ex
primarea valorii acesteia, ca 
Și a celorlalte medaliate— Iu- 
dith Gyurkan și Alina Moțea 
— și pe planșele internaționale.

Floreta masculină a surprins, 
de astă dată, prin dinamica sa,

prin faptul că sportivii s-au 
angajat mai mult ca altădată 
în lupta pentru supremație, o- 
ferind multe momente de sus
pans. Reamintim meciul din
tre A. File și R. Molea (aoesta 
din urmă principalul candi
dat la titlu), Încheiat in fa
voarea primului, în prelun
giri (dar. să nu uităm, după 
expirarea timpului regula
mentar I). G. Oancea a evolu
at în... grafic, cîștigînd, firesc’ 
în condițiile date.

Doar la sabie lucrurile nu 
au ieșit din „matca" obișnuitu
lui. Alexandru Chiculiță a 
venit, a văzut și a... învins 
absolut tot, nepierzînd nici un 
asalt îin tot campionatul (pri
ma etapă, a doua etapă și fi-

nala) ! Cum am mai scris și 
în cronică, ne-ar bucura ca a- 
cest talentat sportiv, alăituri 
de Vilmoș Szabo, precum și 
de tinerii care bat la porțile 
afirmării, să se exprime la fel 
de clar și eficient în confrun
tările internaționale la care 
participă.

Am lăsat la urmă prima ar
mă care a intrat în concurs : 
spada masculină (învingător : 
F. Nicolae). Nu întîmplător, ci 
datorită faptului că ea nu a 
creat aoea atmosferă caracte
ristică întrecerii sportive, acea 
animație și „neliniște" atît de 
prezente în sălile de scrimă, 
părînd că răspunde doar unor 
calcule dinainte stabilite.

CAMPIOANĂ LA
(Urmare din pag, 1) 

ternaționalul Dorel Piti), apoi 
Cost 1 că Ardclcanu, Cristache 
Oprea, Petre Antip, Ion Țu- 
cnel, Florin Conda, Laurențiu 
Stoenciu, Adrian Geileanu. 
Cătălin Cătău. Profesorul 
Bucur ține să sublinie-

CUPA I.M.G.B.
Marți s-a dat startul în cea 

de-a III-a ediție a competi
ției cicliste Cupa I.M.G.B., 
la care participă 75 de rutieri.

în prima etapă, desfășurată 
pe șoseaua București — Oltenița, 
concurenții au parcurs de două 
ori tronsonul București — Bu- 
dești.

Primul a trecut linia de sosire 
Marian Mărginean (I.M.G.B.), 
cronometrat pe distanța de 108 
km în 2.47:52, urmat în același 
timp de coechipierul său Mitu 
Petruș, Stelian Anton (Di
namo), Marian Țîrlea (Steaua), 
Ovidiu Mitran (Metalul Plo- 
peni) și Nicolae Pătrașcu (Vo
ința București).

Dacă în privința desfășură
rii concursului propriu-zis nu 
am avut de notat evenimente 
deosebite, în schimb la sprin
tul final două aspecte diame
tral opuse. Primul, superbul

LA CICLISM
gest al lui Mitu Petruș, care, 
chemat de juriul de concurs, 
a recunoscut că a fost învins 
pe linia de sosire cu un sfert 
de roată de coechipierul său 
Marian Mărginean. Al doilea: 
aspectul negativ al altercației 
petrecute cu numai 30 metri 
înainte de sosire între Ovidiu 
Mitran (Metalul Plopeni) și 
Valeriu Pavel (Steaua), care 
s-au jenat reciproc în încer
carea de a ocupa o poziție 
cît mai bună la sprintul final. 
Pentru acest lucru petrecut 
chiar în fața arbitrilor ei 
trebuiau descalificați.

Astăzi se va disputa etapa a 
doua : circuit pe bd. Metalur
giei (50 km).

Horoțiu SIMA

RUGBY JUNIORI
ze că în obținerea succe
sului au cîntărit colaborarea 
cu colegii Damian Agapov și 
Petre Ianusevici, sprijinul clu
bului (Nicolae Rotarii, Mir
cea Popa), al secției (coordo
nată de economistul Traian 
Pătrăhău), al medicului Doina 
Cerchizan, precum și înțelege

rea asociației C.F.R. în folosi
rea bazei sportive. Ce să aș
teptăm de la foarte merituoa
sa campioană ? De bună sea
mă, cît mai mulți titulari pe 
prima scenă competition ală și 
în loturile naționale !

Pe locul secund în actuala 
ediție s-a situat C.S.Ș. Loco
motiva București (antrenori V. 
Constantin și N. Manolache), 
echipă care a cuprins, de ase
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STEAUA
S.C. BACĂU

Stadion Steaua : teren foarte 
bun ; timp noros ; spectatori — 
circa 25 000. Suturi : 33—10 (pe 
poartă :■ 14—3). cernere : 12—1.
Au marcat : PITURCA (min. 22), 
HAGI (min. 24). ROTARI U (min. 
87).

STEAUA : Liliac 7 — D. Pe
trescu 7. Iovan 8. Bumbescu 7. 
Ungureanu 7 (min. 68 Negrău 6)
— I. Stan 6 (min. 60 Ballnt 6). 
Mlnea 7. Rotariu 7.5. Hagi 7,5
— Lăcătuș 6, Piturcă 8.

SPORT CLUB : Arvinte 8 —
Andries 6. Agachl 8. Artenl 6. 
Jercălâu 6 — Burieanu 5. Fîșic 
5. Tismănaru 8 — Soiman 5. 
Grigoras 8. Setatele 5 (min. 72 
Obriscă 5).

A arbitrat N. Dtaescu (Rm. 
Vîlcea) ; la linie : I. Silviu (Ga
lati) și I. Cot (Ploiești).

La speranțe : 3—0 (2—0).
• i ii

Steaua atacă din start, atacă 
dens, în valuri, presiunea a- 
supra careului băcăuan crescând 
cu fiecare minut. Și numai

marcajul sever al oaspeților 
(Andrieș la Hagi, Artenî la Pi- 
țurcă, Jercălău la Lăcătuș), pe 
de o parte, și ratările atacan- 
ților bucureșteni — pe de al
tă parte — amină deschiderea 
scorului pînă la jumătatea re
prizei cînd, în min. 22, Ia o fa
ză confuză, .PIȚURCÂ înscrie, 
deși tușicrul loan Silviu se a- 
fîa cu fanionul ridicat (arbi
trul N. Dinescu aleargă și se 
oprește la lecui de unde șu
tase Pițureă, ezită, se răzgin- 
dește și de acolo arată centrul 
terenului; opinia noastră încli
nă spre tușierul care semnali
zase ofsaid). Imediat după 
acest gol, în min. 24, Lăcătuș 
execută scurt o lovitură libe
ră do la circa 25 ni și HAGI 
șutează senzațional, cu stîngul. 
lingă stîlpul din stingă, deca
rul campioanei noastre sem- 
nînd, astfel, un gol superb. 
Până la pauză, campioana s-ar 
fi putut desprinde copios, dar 
virful ei de atac ratează uriașe 
ocazii in min. 37 și 40, în a-
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MAI ERAU TREI MINUTi
BRAȘOV, 6 (prin telefon). 

Neașteptat de cald aici sub 
Tîmpa, și probabil că ambele 
echipe au acuzat acest „ad
versar", explicînd astfel de ce, 
în multe momente, în preajma 
liniei de centru se afl.au cei 
20 de jucători de cîmp, într-o 
primă repriză în care s-au ex
pediat doar șapte șuturi spre 
poartă, din care unul singur 
a poposit pe spațiul porții lui 
Polgar (min. 9, autor Țiră, fără 
grad de periculozitate, însă). 
Primul șut al gazdelor spre 
buturile lui Pavel l-am con
semnat în min. 22, în urma 
unei lovituri libere de la 20 m> 
după un fault asupra lui Cigan 
(a părăsit ulterior terenul, ac
cidentat). Cea mai palpitantă 
fază a reprizei s-a consumat 
în min. 32, cînd, la un atac al 
Victoriei, Ursea a șutat defec
tuos de la 6 m, gazdele au 
pleaat pe contraatac, obligin- 
du-1 pe Pavel să respingă cu 
piciorul, ca un adevărat fun
daș, la aproximativ 20 m de 
poarta sa. Iar în min. 35, Ca-

ciureac, deși aflat în careul 
mic. a trimis balonul pe lingă 
poartă.

S-a mai răcorit după pauză 
și jocul s-a mai înviorat. E- 
chipa brașoveană șl-a amintit 
că joacă pe teren propriu, si, 
în min. 70, o dată cu primul 
său șut pe poarta adversă, a des
chis scorul : la acțiunea bine 
concepută de Mandoca, pe a- 
ripa stingă, CACIUREAC și-a 
răscumpărat in bună măsură 
stingăciile anterioare, trimițiud 
balonul in plasă, din careul 
mic. Chiar dacă în min. 73 
Coraș a trimis de puțin pe 
lingă poartă și, in min. 74, 
Caciureae l-a învins pe Pavel, 
balonul întâlnind însă trans
versala, se părea că echipa 
gazdă va termina învingătoare. 
Iată, însă, doar eu trei minute 
înainte de final, după ce a 
respins mingea de pc linia 
porții, PÎRVU nu s-a mai 
putut opune balonului șutat de 
C. Solomon, trimițîndu-I în 
propria poartă : 1—1.

S. PAVELESCU

IF.C.M. 
VICTOF

Stadion 
timp căli 
ca 7 ooo. 
tă : 3—4) 
cat : r 
respect' 
togol).

F.C.M. 
Ghergu ■’
6. Pîrvu 
Cseke 6. 
Barbu 6 
(min. 24

VICTO!
caru .
Tonolinsi 
Mirea 6) 
Ursu 6).
7. Culcea

A arbll 
la. linie : 
ca) si I.

La spe

EVOLUȚIE SLABĂ A GAZDl
I F.C. FARUL 0
| OȚELUL 0 1

Stadion ..1 Mai" • teren foarte 
bun : timp înnorat, ideal pentru 
joc ; spectatori — circa 20 ooo. 
Șuturi : li—6 (pe poartă : 5—3). 
Cornc.-e : 9—4.

F.C. farul : Anton 7 — Doro- 
bantu 5. Popovici 7. Tătăran 5 
Câmul 6 — Mustacă 6.5, Iovănes- 
cu 6, Ivan 6 — Funda 5 (min. 
52 Manea 5). Oprea 5. M. Popa 5.

OTELUL : Călusăru 7 — G. Po
pescu 6. Anghellnel 7, Baicea 8. 
I. GigI 6.5 — Chebac 6. M. Stan 
6.5. Burcea 7 — O. Popescu 7. 
Hanghiuc 6 (min. 75 Podoabă). 
Profir 8 (min. 89 Tofan).

A arbitrat Fl. Popescu (Plo
iești) : la linie : Ad. Porumboiu 
(Vaslui) și J. Grama (București).

Cartonase galbene : G. POPES
CU. IOVANESCU. M. POPA și 
TATARAN.

La speranțe : 3—0 (0—0),

CONSTANȚA, 6 (prin tele
fon). Din startul partidei tri

bunele au amuțit, deoarece 
chiar în primul minut Burcea 
s-a strecurat în careul echi
pei locale, dar a șutat slab 
și portarul Anton a reținut. 
După patru minute notăm o 
gafă în apărarea „marinari
lor", în urma căreia Hapghîuc 
și apoi Profir și-au trecut în 
cont cite o mare ocazie. F.C. 
Farul, cu trei indisponibilități 
(Dumitru și Zahiu — motivați 
medical și Tufan — două car
tonașe galbene), nu reușește 
să găsească soluții în atac, 
din vina sa și din cauza gă- 
lățenilor, care au închis mai 
mereu jocul. Localnicii l-au 
căutat, eu predilecție pe par
tea stingă, pe Oprea, păzit 
bine (uneori și cu mijloace ne
regulamentare) de G. Popescu. 
Partida este foarte des frag
mentată, abundă greșelile de 
o parte și de alta și fazele 
de poartă ce apar sînt des
tul de rare. Abia spre finalul 
primei reprize notăm „foar
fecă". .. nepericuloasă a Iui
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| ADMINISTRAȚIA Of STAT lOIO-PROmPRRl INTORMEAZA

ICiȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 4 IUNIE 

1989

I Categoria 1 (13 rezultate) : 
2 variante 100"l» a 18.241 lei și 
80 variante 25% a 4.560 lei;

Ieategori» 2 (12 rezultate): 61 
variante 100% a 1.430 lei s> 1.M0 
variante 25% a 357 lei; catego-

Iria 3 (11 rezultate): 502 varian
te 100% a 282 ’ei și 12.203 va
riante 25% a 71 'fi.

menea, o serie de jucători de 
perspectivă și care a obținut 
unele rezultate concludente, ca 
acel 41—6 (17—3) de sîmbătă 
cu o altă fruntașă a ediției, 
Mașini Grele București (pre
gătită de E. Suditu), clasată 
pe poziția a patra, după C.S.Ș. 
Locomotiva Cluj-Napoca (O. 
Chihaia). în continuare: Stea
ua, C.S.Ș. Suceava, C.S.Ș. 2 
Baia Mare, Unirea Iași.

• Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES de astăzi, miercuri 7 
iunie, va avea loc în București, 
în sala clubului din str. Doam
nei nr. 2, începind de la ora 
15.50. Aspecte de la tragerea res
pectivă vor fi transmise la radio, 
pe programul L la ora 18,15, 
Numerele extrase vor putea fi 
audiate șl în reluare, pe ace
lași program, la ora 23,10, și 
mîine, joi 8 iunie, la ora 8,55.

• Așa cum am mai anunțat, 
în pauza de vară a campiona
telor de fotbal, amatorii de 
PRONOSPORT vor continua să 
participe la concursurile siste
mului favorit, datorită organi
zării prestigioasei competiții 
„Cupa Internațională de Fotbal 
- INTERTOTO 1989". Competiția 
respectivă se desfășoară sub 
formă de campionat, cu me
ciuri tur-retur, stabilindu-se .un 
clasament final al fiecărei gru
pe, ocupantele primelor două 
locuri urmind a fi premiate de 
către INTERTOTO. Reamintim 
că din țara noastră participă e- 
ehipa Rapid Bueurcști, in grupa 
a 10-a.

I 
j
*

i Ale 
! oadă, 
l oferă ’ • < 

la res
• I 

(la ca
• I 

vități
F bilităi 
ț filme 
1 VE!
* sejur,
1 Bile
i rata
l județs 
) la C<
* ______



TRADIȚIE RESPECTATĂ

stadion Dinamo : teren foarte 
bun ; timp înnorat ; spectatori 
— circa 10 000. Suturi : 15—3 (pe 
poartă : 6—0). Comere : 17—6. A 
marcat: RED NIC (min. 27).

I DINAMO 1 (1) |
1 F.C. ARGEȘ
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Dinamo : stelea 7 — Varga 6 
(min. 55 Răducioiu 6). Bucur 7, 
Rednic 8. Klein 7 (mln. 46 Sabou 
6) — Mihăescu 7. Lupescu 6, Ma- 
teut 8, Lunu 6 — Cămătaru 7. 
Vaiscovlci 6.

F.C. ARGEȘ : Sperlatu 7 - VI- 
Iău 6, Pirvu 7. Stancu 7. Tănase 
8 - c. Pană 6, Eduard 7. Vlă- 
doiu 8 (min. 33 Dican 8). Băinută 
7 — D. Zamfir 6 (min. 73 Amă- 
zăreanu 6). Tirchinecl 8.

A arbitrat Or. Teodorescu (Bu
zău) ; la linie : V. Curt (Constan
ta) Si V. Antohi (Iasi).

La speranțe : 5—2 (2—0).
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Deși mai toate meciurile dintre 
Dinamo și F. C. Argeș s-au 
încheiat adeseori la sooruri 
strînse, nu puțini au fost oei 
care au crezut că de data a- 
ceasta vor asista, pe stadionul 
din Șoseaua Ștefan cel Mare, 
la o adevărată... ploaie de go
luri. N-a fost așa. din mai 
multe motive, între care două 
ni se par mai importante s pe 
de-o parte dinamoviștii au ra
tat exasperant de mult, uneori 
din poziții ideale, iar pe de 
altă parte apărarea oaspeților, 
excelent dirijată de Stancu si 
Pîrvu, a rezolvat cu brio, mai 
ales în repriza a. doua, momen
tele de dificultate. Nu-i mai

ir 6 —
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FARA
SCOKNICEȘTI, 6 (prin tele

fon). Vîntul, care a bătut des
tui de puternic, a fost, la 
startul partidei, de partea for
mației vizitatoare, dar F. C, 
Olt. a avut, ca avantaj, publi
cul și, grație poziției liniștite 
în clasament, o stare de spirit 
mai bună ; un atu prețios care
i-a  înlesnit sarcina atît la „con
strucție", cit și în careul ad
vers, la finalizare, cînd s-au 
ivit breșele. Și, după mai 
multe tentative ale „tunarilor" 
Pistol și Mihali (urcat des în 
atac), deschiderea scorului o 
va reuși omul de gol al Iui 
F. C. Olt, PENA, care l-a în
vins in min. 23, pe goal-kccper- 
ul rapidist printr-un șut de la 
aproximativ 22 m, cu care a 
expediat mingea sub transver
sală. La 0—1, Rapid a ieșit la 
joc mai mult decît o făcuse 
pînă atunci, dar, neinspirate 
si insuficient sprijinite, „vîr- 
furile" Damaschin II și Minoiu 
nu-i vor pune probleme lui 
Gherasim.

Imediat după pauză, Rapid 
ars posibilitatea să egaleze 
prin Damaschin II, dar min
gea, slab plasată, cu capul, din 
interiorul careului mic, va fi 
reținută pe linia porții de Ghe
rasim. Apoi, jocul se mută ia
răși în jumătatea adversă, 
însă, un timp, ofensiva dezlăn
țuită a lui F. C. Olt îi aduce 
acesteia doar o suită de cor- 
nere. și, totuși, o nouă 
incursiune, în min. 58, a fero
viarilor bucureșteni spre poar
ta lui Gherasim îi aduce foar
te aproape de golul egalizator, 
dar mingea șutată puternic de 
Goanță va întîlni transversala. 
A fost un simplu foc de paie 
stins rapid de localnici, care, 
puțin mai tîrziu, mai precis în 
Wiin. 73, realizează desprinde
rea : Barba, supus la grea în
cercare, în urma unui tir re- ESCU

NEA PREDEAL
ȚIA TURISTICĂ
REZONULUI
pentru o vacanță, în această peri- 
unui concediu... la înălțime. Vi se

iri ori vile de confortul dorit, masa 
nune.
pot organiza excursii în împrejurimi 

Poiana Brașov, Bușteni și Sinaia) ;
r. : mijloace pentru practicarea acti- 
iscină, săli de jocuri mecanice, posi- 
tarea de spectacole eultural-artistice,

UNEA PREDEAL — loc minunat de 
ire în drumeții montane !
ii suplimentare (zilele de intrare, du- 
puteți obține de la agențiile Oficiilor ( 
ale I.T.H.R. București, precum și de ț 
itului din întreprinderi și instituții. 1

puțin adevărat că în prima 
repriză alb-roșii au etalat un 
fotbal elaborat, cu acțiuni abil 
construite, cu o viteză sporită 
în faza de finalizare, creîndu-și 
numeroase ocazii de gol, pe 
cîtă vreme în repriza a doua, 
Cămătaru. Mateuț și colegii 
lor, parcă invitați să ia acțiu
nile pe cont propriu, n-au ex
pediat la poarta lui Speriatu 
decît 5 șuturi, din care doar 
două, amîndouă semnate de 
Mateuț. pe spațiul porții, în 
min 48 (șut puternic, reținut 
cu greutate de Speriatu) ăi în 
min. 80 (lovitura eu capul, dar 
în bară). Oaspeții au avut și 
ei două bune ocazii, în min. & 
— cînd, la o neînțelegere între 
Stelea și Bucur, D. Zamfir 
intră în posesia mingii, dar o 
trimite, de la 35 de metri, pe 
lingă poarta goală — și în 
min. 61, cînd. la capătul unei 
acțiuni frumos construite, 
Bănuță intră în careu. întîrzie 
șutul, căutînd o poziție mai 
clară, dar este deposedat in 
ultimă instanță de Mihăescu. 
Dacă ar fi, însă, să relatăm la 
fel de amănunțit numeroasele 
și uriașele ocazii de gol ale di- 
namoviștilor, ne-ar trebui un 
spațiu tipografic triplu. Vom 
nota doar că toți înaintașii, 
inclusiv mijlooașii, au avut, 
fiecare în parte. cel puțin 
două ocazii dare. Să tran
scriem, totuși, faza golului, a 
unicului gol : în min. 27, RED
NIC sesizează o breșă în 
apărarea adversă, sprintează, 
face un „un-doi“ cu Mihăescu 
și, intrat in careu, șutează îm
păratul în plasa porții lui Spe
riatu.

Victor

DUBII...

Stadion Viitorul : teren foarte 
bun ; timp frumos : spectatori — 
circa 6 060. Șuturi : 14—7 (pe 
poartă : 8—5). Cornere : 14—1.
Au marcat : PENA (min. 23) și 
SUVAGAU (min. 73).

| F.C. OLT 2 (Dl
1 RAPID rJ

F.C. OLT : Gherasim 6 — Ruse
6. Mihali 6, Cireașă 7. Munteanu 
6 — v. Popa 6. Eftimie 8,5, Pis
tol 8.5 — Turcu 6 (min. 66 Șu- 
vagău 7). Pena 8. Georgescu 6 
(mim. 46 Dudan 7).

RAPID : Barba 6 — Iorgulescu 
U 6. Cîrstea 6. Rada 6. Vameșu 
6 — Goanță 6.5, Constantinovici 
6, L. Die 5 (min. 67 Drăghici 5), 
Craiu 5 — Damaschin H 5.5. Mi- 
nolu 5 (min. 57 Ciolponea 5,5).

A arbitrat V. Titorov (Plopeni) î 
ia linie : C. Corocan (Reșița) și
S. Ursu (Suceava).

Cartonașe galbene : CIREAȘA 
DRĂGHICI. PENA.

La speranțe : 2—2 ; 5—2 după 
oenaltyuri.

petat, va respinge consecutiv, 
apoi, la capul lui SUVAGAU 
(minge „ștearsă" din careul 
mic) se va recunoaște pentru 
a doua oară învins. Âlte palide 
și ultime speranțe întru evi
tarea retrogradării se duc...

Gheorghe NICOLAESCU

I A.S.A. TG. MURESI F.C. BIHOR
1 (0) |
2 (2) |

Stadion ,.23 August" : teren 
bun ; timp frumos ; spectatori — 
circa 1 «60. Șuturi : 16—8 (pe 
poartă : 6—6). Cornere : 8—5. Au 
marcat : SZANTO (min. 81 — 
din penalty), respectiv OV. LA
ZAR (min. 17) și TAMAS (min. 
30).

A.S.A. : Rotaru 5 — Szabo 8, 
Matei 5. Eros 5. Fodor 5 (min. 
46 Mathe 5,5) — ciula 6, Szigheti 
5.5. Pintea 5, Szanto 8 — Maier
6. Albu 5 (min. 46 A. Stoica 6).

F.C. BIHOR : Lăzăreanu 7 — 
Ciocan 5 (min. 70 Balaj 5), Bu- 
cico 6,5. Bruckcntal 6, Welssen- 
bacher 6 — Tămas 6. Szenes 6. 
Biszok 6 — S. POn 5 (min. 41 
Baba 5). Muinal 6. Ov. Lazăr 5.5.

A arbitrat D. Buciuman (Timi
șoara) ; la linie : V. Alexandru 
Si A. Rolea (ambii din Bucu
rești) .

La speranțe : 2—5 (1—3).
e——

TG. MUREȘ, 6 (prin telefon), 
în fața unui public restrîns, 
cele două echipe au oferit un 
joc de slabă factură tehnică, 
cu greșeli de tot felul, inclu
siv de arbitraj (mai ales în a- 
precierea pozițiilor de ofsaid), 
care însă n-au influențat re
zultatul. încă din min. 2, în 
urma unei greșeli a fundașu
lui Matei, orădenii s-au aflat 
aproape de deschiderea scoru
lui, dar Ov. Lazăr, rămas sin
gur cu mingea la punctul de 
la 11 m, s-a împiedicat ca un 
începător. O flagrantă greșeală

SURPRIZĂ Șl CA JOC, Șl CA SCOR...
MORENI, 6 (prin telefon). 

Min. 26: Beldie și Butufei gre
șesc ca doi începători, Mun
tean intră în posesia balonu
lui, pasează și, singur, SABO 
înscrie de la 10 m: 0—1. Min. 
39: contraatac Dragnea, cen
trare și D. SAVA, singur în 
fața porții, trimite in plasă, în 
fața unor apărători... specta
tori și: 1—1. Alte momente : 
min. 88, Muntean e faultat în 
careu, un fundaș de la Flacăra 
mai face și henț și arbitrul I, 
Igna, în apropiere, dictează 11 
m, executat de Muntean, Tene 
resipinge, trei clujeni rămîn 
singuri în fața porții, în oele 
din urmă unul dintre ei tri
mite cu capul peste bară; min. 
89: centrează Cadar și MUN- 
TEAN, singur, la 10 m, inscrie 
fără dificultate: 1—2 și victo-

CRAIOVENII CONTINUĂ SERIA
I UNIV. CRAIOVA I SPORTUL STUD.

Stadion Central ; teren bun ; 
l'mp frumos ; spectatori — circa 
25 «OO. Șuturi : 19—2 (pe poartă : 
8—1). Cornere : 7—1. Au marcat : 
GH. POPESCU (min. 20). CIU- 
REA (min. 32). irimescu (min. 
76).

UNIVERSITATEA : Boldici 7 — 
Mănăilă 7.5. E. Săndoi 7. Gh. Po
pescu 8, șt. Stoica 6 — Ciurea 7, 
Olaru 6. Bica 6,5 — Neagoe 6 
(min. 65 Irimescu 7). Badea 7, C. 
Gheorghp 6 (min. 74 Geolgău 7).

SPORTUL STUDENȚESC: Mânu 
6 — M. Marian 6. Pană 6, Cris- 
tea 6,5, M. Popa 6 — Ți cleanu 7. 
Dobre 6.5. Lueaci 6 (rriin. 50 
Ciucă 6), Pologea 6 (min. 46 
Trlmbitaș 6) — S. Răducanu 6. 
Stănici 6.

A arbitrat Al. Mnstătea (Pi
tești) : la linie : I. Crăciunescu 
(Rm. Vîleea) si M. Nicolau (Ba
cău).

Cartonașe galbene : MĂNĂIL.A.
La speranțe : 3—1 (2—1).

• .................... 11
CRAIOVA, 6 (prin telefon). 

Universitatea Craiova face ra
vagii în derby-urile studen

O SCHIMBARE
HUNEDOARA, 6 (prin tele

fon). La prima ocazie reală de 
gol, din min. 10, HANGANU 
preia uii balon de la 20 m și, 
cu un șut puternic, în fața lui 
V, Marcel împietrit, deschide 
scorul. De aici, jocul ambelor 
garnituri capătă, parcă, mai 
multă consistență. Generozita
tea ofensivă de altă dată a 
hunedorenilor pare să nu fie 
o simplă amintire, numai că 
sistemul defensiv sibian, cu M. 
Stănescu intr-un post inedit, cel 
de „libero", diminuează pe c t po
sibil pericolul în fața porții 
lui V. Marcel. în min. 13, Ga
bor încearcă colțul scurt, dur 
precizia lasă de dorit. După 
ce E. Marian irosește, în min. 
27, o excelentă posibilitate de 
a mări avantajul, peste două 
minute Văsîi scapă de marca
jul lui Tîrnoveanu, pătrunde 
pe stînga, dar centrarea sa ne-

GREȘELI DE 
a portarului Rotaru, care a 
scăpat din brațe mingea tri
misă „acasă" de Eros, avea să 
stea apoi (min. 17) la originea 
primului gol al echipei biho- 
rene, înscris de OV. LAZĂR, 
care a preluat și a trimis ne
stingherit balonul în plasă. 
Opt minute mai tîrziu, o altă 
minge neglijent trimisă înapoi 
de fundașul Fodor a fost pre
luată de Ciocan, care însă nu 
l-a putut învinge pe portarul 
Rotaru, ieșit în întîmpinare. 
Avantajul oaspeților avea să 
crească totuși în min. 30, cînd 
Szeneș a făcut o frumoasă 
cursă pe partea dreaptă, a 
centrat și TAMAȘ a fructifi
cat din apropiere. Spre deose
bire de apărarea gazdelor, cea 
a orădenilor s-a dovedit mai 
sigură și astfel, în prima re
priză, mureșenii au beneficiat 
de puține ocazii de gol. 

SELECȚII LA VIITORUL HUNEDOARA
Centrul Olimpic Viitorul Hunedoara organizează acțiuni de 

selecție după următorul program :
• vineri 9 Iunie, de la ora 9, pentru copiii născuțl după 1 au

gust 1972 șl 1973. , .
• sîmbătă 10 iunie, de la ora 9, pentru copiii născuțl după

1 august 1974 Si 1975. . . , ,
Selecția va avea loc la stadionul Corvinul. Cel admiși vor 

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

rie pentru oaspeți. Asta a fost 
„istoria" partidei de la Moreni. 
Ce-ar mai fi de spus ? „U“ a 
intrat pe teren fără trei titu
lari (Prunea, Biro I și Doboș), 
cu „bătrînul" Cavai în poartă 
și cu un moral serios afectat 
după eșecul cu Universitatea 
Craiova. Dar a întîlnit azi 
(n.r. ieri) o echipă mulțumită 
de sine, cu jucători care au 
comis erori peste erori. Și 
cum Flacăra a prins o zi foar. 
te slabă, „U“ a profitat; nu 
i-am înțeles, însă, pe unii 
spectatori, care s-au mai cer
tat, fără motive, cu arbitrii, 
în plus, cîțiva jucători de la 
gazde au căutat cartonașul 
galben și l-au găsit. Alte erori, 
tehnice și tactice, ratări de în
cepători, nu mai are roșit să 
insistăm.

Constantin ALEXE

țești. După ce, în etapa tre
cută, a învins pe „U“ Cluj- 
Napoca, pe terenul acesteia, 
iat-o, de data aceasta, victo 
rioasă, fără nici o contesta
ție (priviți caseta tehnică !) în 
fața Sportului Studențesc. 
Dezechilibrul, în favoarea gaz
delor, s-a datorat, în pri
mul rînd, manierei diferite de 
abordare a jocului: Universi
tatea Craiova, eminamente o- 
fensivă, cu fundași care au 
mai jucat, fără excepție, și în 
compartimentele .. din față, 
tranșantă la mijlocul terenu
lui și percutantă în linia în- 
tîi. unde finalizarea a consti
tuit cuvîntul de ordine ; Spor
tul Studențesc, punînd preț 
numai pe faza de apărare, cu 
defensivă aglomerată, în spe
ranța vreunui contraatac fe
ricit. .

Desigur că, jucînd strîns. 
cu densitate mare de apărători 
în propria treime, cu presing 
— atît cît a fost — și cu du
blaj permanent, Sportul Stu
dențesc nu a oferit multe cu
loare libere spre poarta lui 
Mânu. Este meritul Univer

NEINSPIRATĂ
glijentă e respinsă de Cocan, 
repliat. Pînă în finalul primei 
jumătăți a partidei, mai notăm 
situațiile lui Gabor (min. 34), 
Cojocaru (min. 40) și mai 
ales pătrunderea lui Jur că 
(min. 41).

La reluare, în min. 46, Boar 
respinge de pe linia porții un 
balon deviat din Cojocaru, iar 
în min. 55 Hanganu șutează pu
ternic, de la 18 m, V. Marcel 
respinge cu dificultate în față 
și același Cojocaru — căruia 
astăzi golul nu i-a surîs — 
reia, nepermis, peste transver
sală. în min. 57, se produce 
însă, o schimbare în 11-le gaz
delor, pe care o apreciem na- 
inspirată, chiar în condițiile In 
care Cojocaru a fost un cam
pion al ratărilor. De altfel, 
noul introdus Bozga avea să 
greșească în min. 71, pierzînd 
cu ușurință un balon la cen-

TOT FELUL
După pauză, ceva mai am

biționată, echipa mureșeană 
joacă mai ofensiv, are perioade 
de dominare, își creează bune 
situații de gol, dar nu va reuși 
decît să reducă din scor, în 
urma penalty-ului transformat 
de SZANTO, după faultul în 
careu comis asupra lui Stoica 
(min. 81). Dacă gazdele n-au 
reușit mai mult, aceasta s-a 
datorat fie propriei imprecizii 
în șut, fie intervențiilor de 
mare efect ale portarului Lă
zăreanu, care a apărat in min. 
74 lovitura de Ia 11 m (henț 
comis de Bruckental), execu
tată de Erds. La rindul lor, o- 
rădenii au avut și ei în re
priza secundă cîteva bune si
tuații de a se desprinde mai 
clar, ratate însă de Mujnai 
(min. 65) și mai ales de Szeneș 
(min. 88).

Constantin FtRANESCU

(FLACĂRA
„U" CLUJ-NAPOCA

Stadion Flacăra ; teren exce
lent : timp frumos, vînt ușor ; 
spectatori — circa 7 060. Șuturi; 
7—13 (pe poartă : 3—5). Cornere: 
7—6. Au maveat : D. sa VA (min. 
39), respectiv SABO (min. 26) și 
MUNTEAN (min. 89).

FLACARa : Tene 6 — Purdea
5. Butufei 5, Beldie 5. Timiș 5 — 
D. Sava 6. Dragnea 5. C. Pană 5, 
Marcu 4 — Văidean 5 (min. 46 
Stere 5). Lala 4 (min. 63 Chirită 
5).

„U« CLUJ-NAPOCA : caval 5
— Gherman 5. Neamtu 5. Poplcu 
3, Pojar 4 — Teodorescu 5. Sabo 
6 (min. 63 Rațiu 5). Cr. Sava 5
— Cadar 4. Muntean 6. Bănică 4 
(min. 90 Falub).

A arbitrat I. Igna (Timișoara); 
la linie : M. Nicuiescu si N. Voi- 
nea (ambii din București).

Cartonașe galbene : BUTUFEI, 
C. PANA. MARCU.

La speranțe : 3—2 (1—1). !

sității Craiova de a nu fi 
pierdut răbdarea și lucidita
tea, confruntată cu această 
opoziție îndîrjită. Ea a efec
tuat un atac total, cu întreg 
efectivul, luînd de la capăt, 
metodic, orice acțiune eșua
tă. Maturitatea și răbdarea 
au fost răsplătite de trei ori, 
atingîndu-și pe deplin scopul, 
în momentele în care oaspeții, 
rămași fără replică, s-au în
clinat : în min. 20, cînd GH. 
POPEȘCU a reluat centrarea 
lui Ciurea, după o fază pre
lungită de atac; în min. 32, 
cînd, invcrsîndu-se rolurile, 
Gh. Popescu și-a plătit da
toria, pa-înd el, dte data a- 
ceasta, ideal, pînă la... CIU
REA, care a înscris ; în min. 
76, cînd, la centrarea Iui O- 
laru, IRIMESCU a șutat, din 
voleu, în gol, cu siguranța ți
nui Jucător pe pragul vîrstei 
de 30 de ani. De altfel, intra
rea „veteranilor" Irimescu și 
Geolgău, spre sfîrșitul meciu
lui, a conferit un plus de 
calm și de ordine în teren.

Ion CUPEN

I CORVINUL 1 (1)1
I F.C. INTER 1 (0) I

Stadion Corvinul : teren bun ; 
timp Închis ; spectatori — circa
6 000. Suturi : 12—14 (pe poartă : 
6—2). Cornere : 7—1. Au marcat: 
hanganu (mm. 10). respectiv 
JURCA (min. 71).

CORVINUL : Icnită 6 — Bardac
6, Stroia 6. Suciu 6. Coean 7 —■ 
I. Petcu 6. Tîrnoveanu 6. Han
ganu 7 — Gabor 5. Cojocaru 6 
(min. 57 Bozga 4 ; min. 72 Gh. 
Iordache 5), E. Marian 6.5.

F.C. INTER : V. Marcel 7 —
Cotora 6. Boar 6.5. M. Stănescu
7, Dobrotă 6 — Majaru 6 (min.
7o Casuba 6). Laurcntiu 7. Jurcă
7 — Văsîi 6 (min. 70 Radu H 5), 
C. Zamfir 6.

A arbitrat C. Gheorghe (Sucea
va) ; la linie : M. Axente (Arad) 
șl S. Neeșulescu (Scornicești).

Cartonașe galbene : COJOCA
RU. TÎRNOVEANU. I. PETCU. 
STROIA.

La speranțe : 5—1 (2—1).

• .............
trul terenului, Laurențiu a pă
truns, au urmat două șuturi 
ale mijlocașului sibian, respin
se insă, mingea ajunge la 
JURCA și acesta, do la 22 m, 
lateral dreapta, înscrie pe jos 
și... 1—1. în concluzie, o par
tidă care ar fi putut reveni 
Corvinului fără eroarea din 
min. 57.

Mihai CIUCĂ

ȘTIRI • ȘTIRI 9 ȘTIRI
• MIINE. OPTIMILE DE FI

NALA ALE „CUPEI ROMÂNIEI". 
Tradiționala competiție „Cupa 
României", desfășurată In cadrul 
Daciadci, are programată mîine 
etapa optimilor de finală. Iată 
meciurile care vor avea loc de 

i >7': u.F.R. Timișoara •- 
Rapid (la Drobeta Tr. Severin), 
Eloctromureș Tg. Mureș — S.C. 
Bacău (St Gheorghe), F.C. Inter 
— Dinamo (Alba lulla), Gloria 
Buzău — F.C. Farul (Brăila), 
F.C.M. Brașov — Steaua (Pi
tești), Flacăra Moreni — Victoria 
(Cîmplna), Unirea Slobozia — 
F.C. Bihor (Slobozia), Armătura 
Zalău — Gloria Bistrița (Cluj- 
Napoca).

a ASTAZI, LA PLOIEȘTI, PE
TROLUL — LOTUL DE JU
NIORI U.E.F.A. ’SO. în cadrul 
pregătirilor pe care le efectuea
ză in perspectiva meciului cu 
echipa Spaniei, din cadrul preli
minariilor C.E. (care va avea loc 
miercuri 14 iunie la Ploiești), se
lecționata de juniori U.E.F.A. ’90 
a țării noastre va susține astăzi, 
pe stadionul Petrolul din Plo
iești. de la ora 18, o partidă de 
verificare in compania formației 
Petrolul.



SPORTIVI ROMANI IN COMPETIȚI PESTE HOTARE
> SUCCESE ALE 

GIMNASTELOR IN CUBA

HAVANA, 6 (Agerpres).
Proba feminină din cadrul 
concursului internațional de 
gimnastică ce se desfășoară in 
orașul cubanez Las Tunas, 
pentru „Cupa Moncada". s-a 
încheiat cu victoria sportivei 
române florentina Cîmpu- 
reanu, clasată pe- locul I la 
Individual compus, cu 39,123 
puncte, urmată de Annia Por- 
tuondo (Cuba) 38,90 p, Euge
nia Golea (România) 38,70 p, 
Lmira Rodrlguez (Cuba) 38,10 
P, Luisa Prieto (Cuba) 38,075 
p. Agnes Kinlva (Ungaria) — 
37.65 p etc.

• ÎNTRECEREA DE 

PENTATLON MODERN 

DE LA VARNA

SOFIA, 6 (Agerpres). In 
concursul de pentatlon mo
dern de la Varna, după trei 
probe (scrimă, înot, tir) pe 
primul Ioc, în clasamentul ge
neral, se află Velizar Uiev 
(Bulgaria) cu 3 456 p. urmat 
de George Marian (România) 
3 259 p și Dimitri Skalodub 
(U.R.S.S.) — 3 231 p etc. In 
proba de înot Bogdan Vlad 
(România) s-a clasat pe locul 
doi, cu 1 280 puncte.

1 urnctil de Id Roland Garros

LENDL - ELIMINAT!
PARIS, 6 (Agerpres). în op

timile de finală ale probei 
masculine din cadrul Turneu
lui internațional de la Roland 
Garros, tînărui jucător ameri
can Michael Chang, în vîrstă 
de 17 ani, clasat pe locul 19 tn 
ierarhia mondială, l-a elimi
nat cu 4- 6, 4—6, 6—3, 6—3,
6—3 pe Ivan Lendl, principa
lul favorit al concursului. Me
ciul a durat 4 ore și 38 de 
minute. Alte rezultate : mas
culin : Ronald Agenor (Haiti) 
— Sergio Brugucra (Spania)
2— 6, 3—6, 6-3, 6—1. 6—2 ;
Andrei Cesnokov (U.R.S.S.) — 
Jim Courier (S.U.A.) 2—6,
3— 6. 7—6, 6—2, 7—5 ; Mats
VVilander (Suedia) — Lawson 
Duncan (S.U.A.) 7—5, 6—3,
6—2.

CAMPIONI MONDIALI
LA BAOMIAITON

JAKARTA, 6 (Agerpres). 
Proba masculină din cadrul 
Campionatelor Mondiale de 
badminton de la Jakarta a 
fost cîștigată de Yang Yang 
(R.P. Chineză). învingător cu 
15-10, 2—15. 15—5 tn finală
cu Ardi Wlranata (Indonezia), 
în finala probei feminine. Li 
Lingwei (R.P. Chineză) a dis
pus cu 12—6, 12—9 de coechi
piera sa. Huang Hua.

COWIRINItll ORGANIZAIIilOR SPORTIVE
(Urmare din pag. 1)

tă. prin valorificarea mai bună 
a potențialului uman, material 
și tehnic, ceea ce a contribuit 
la consolidarea unor sporturi și 
unități sportive în orezent 
funcționează 11 cluburi, 5 C.S.Ș. 
(organizate pentru selecția si 
pregătirea juniorilor), precum 
și 18 asociații ceea ce asigură 
un cadru optim de lucru. 
„Demn dc reținut — afirma 
Ionel Mihăescu, secretar al 
C.J.E.F.S. — este, în ceea ce 
ne privește, și faptul că. după 
municipiul București. în jude
țul nostru se află cele mai 
multe, echipe în primul eșalon 
al țării, iar dacă acum zece ani, 
cînd s-a dat în folosință fru
moasa Sală a Sporturilor, din 
lipsa unor discipline cu greu 
puteam alcătui un program in
teresant, acum avem... dificul
tăți în a oferi condiții pentru 
toate competițiile de nivel re
publican". Am reținut. însă că 
dintre toate disciplinele cele

> VICTORII IN „REGATA MOSCOVA" LA CANOTAJ

Pe lacul Krllatskoe de lin
gă Moscova s-a disputat tra
diționala „Regată Moscova" la 
canotaj, competiție ajunsă a- 
cum la cea de-a 28-a edi.ie. 
La întreceri au luat parte P-'S- 
te 400 de sportivi și sportive 
din 6 țări. De menționat că 
sportivii din Uniunea Sovieti
că au participat cu selecționa
te ale fiecărei Republici in 
parte și nu cu reprezentative 
unionale. Reprezentanții noș
tri au avut o comportare me
ritorie, cîștlgînd 2 din cele 6 
probe tn care au luat startul, 
și clasîndu-se de alte două 
ori pe locurile secunde. Proba 
feminină de 2 vîsle a revenit 
echipajului Elisabeta Lină — 
Veronica Cogeamu. urmate de 
R.D. Germană (la 11 secun
de !) și R.S.S. Ucraineană. La 
2 rame, Învingătoare au ter
minat Mariana Curelca — 
Doina Bălan, care au devan
sat cu 8 secunde barca R.D. 
Germane și cu 10 secunde pe 
cea a selecționatei Moscova.

FINAL IN CE. DE RUGBY
în orașul italian Aquila a 

avut loc ultimul meci din ca
drul ediției 1987/1989 a compe
tiției continentale de sub egida 
F.I.R.Al — seria A. Reprezen
tativa Italici s-a impus cu 
33—19 în fața selecționatei Spa
niei. după ce la pauză scorul 
era de 15—6 în favoarea gaz- 
delor. „A fost un joc spectacu
los, cu șapte eseuri (cinci ale 
italienilor) la care au asistat 
peste 5 000 de spectatori" sub
liniază arbitrul international

ACTUALITATEA

LA CICLISM
ROMA, 6 (Agerpres). Eta

pa a 16-a a Turului Italiei, 
Trento — Santa Caterina, care 
comportă escaladarea virfului 
Gavia (2 651 m). unde se află 
o statuie a legendarului ciclist 
italian Fausto Coppi. a fost 
anulată din cauza timpului 
nefavorabil șl a pericolului u- 
nor alunecări de teren în zona 
montană. Lider ai clasamen
tului general, înaintea etapei 
a 17-a, este francezul Laurent 
Fignon.

MADRID, 6 (Agerpres). Tu
rul Asturiei s-a încheiat la 
Oviedo cu succesul rutieru
lui olandez Gert-Jan Theu- 
nisse, urmat de norvegianul 
Janusz Kuum la 1:30 și spa
niolul Alvaro Pino la 1:32. 
Ultima etapă, a 6-a. a revenit 
Iul Theunisse, înregistrat pe 
distanța de 120 lan cu timpul 
de 3hl4:37.

MOSCOVA, 6 (Agerpres). — 
Cu prilejul concursului des. 
fășurat pe velodromul olimpic 
din Moscova, sportiva sovie
tică Ekaterina Mabinskaia a 
stabilit un record mondial de 
junioare tn proba de 5 000 m 
cu timpul de 7:00.749.

mai productive sînt popicele, 
halterele, tenisul de masă, lup
tele libere, judo-ul și modelis- 
mul, Iar dintre unitățile cu o 
contribuție mai deosebită se de
tașează A.S.A., Electromureș. 
Constructorul. Voința si Mu
reșul Alături de echipa femi
nină de poploe a clubului E- 
lectromureș. care a ciștigat de 
două ori Cupa Campionilor Eu
ropeni Iar în alte două ediții 
s-a situat pe locul secund, o 
performanță unicat în istoria 
sportivă a județului a "eore- 
zentat-o și primul titlu de 
campioană națională obținut de 
handbalistele de la Electromu
reș care și-au alăturat si do
uă trofee consecutive ale Cu
pei României in timo ce pe 
plan internațional a a iun.- oină 
în semifinalele C.C.E. A-est 
salt calitativ al sportului mti- 
reșan este ilustrat si de rele 
121 de titluri naționale de ce c 
44 de recorduri corectate de 
oei 105 sportivi prezent) >n io
turile naționale Amint’nd de 
acest ultim aspect să sub’in'om 

Pe locurile 2 s-au clasat echi
pajul feminin de 4 rame (V. 
Ilica, A, Bazon, M. Armășes- 
cu. L. Leonte) și cel masculin 
de 2+1 (Neagu, Țaga + M. 
Gheorghe).

• TREI LUPTĂTORI - 

ÎNVINGĂTORI 

LA BELGRAD

La sfîrșitul săptămînli trecute. 
Ia Belgrad s-au desfășurat în
trecerile unui turneu de lupte 
greco-romane la care au par
ticipat sportivi din opt țări, 
între care și România. Repre
zentanții țării noastre s-au 
comportat lăudabil, trei dintre 
ei clasîndu-se pe primul loc: 
Petre Onciu (52 kg) Sorin 
Herțea (82 kg) și Ion Grigo- 
raș (130 kg).

loan Vasilică. el conducted la 
centru partida respectivă.

Clasamentul final al grupei de 
elită din C.E. :
1. FRANȚA 8 7 0 1 241- 92 22
2. U.R.S.S. 8602 129- 92 20
3. România 8 5 0 3 117-128 18
4. Italia 8206 95-148 12
5. Spania 8 0 0 8 81-203 8

După „Cupa

UN CONCURS EFICIENT ÎN PLANUL PREGĂTIRILOR
Zilele trecute, tn orașul bul

gar Pleven au avut loc între
cerile primei ediții a „Cupei 
Prieteniei" la tenis de masă, 
o competiție care completea
ză tn mod fericit calendarul 
internațional și care a reunit 
pe cei mal buni jucători din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.P.D. 
Coreeană, Cuba, Polonia, Ro
mânia, Ungaria și U.R.S.S. 
După cum se știe, reprezen
tanții noștri au ciștigat patru 
locuri întîi : echipe (masculin 
și feminin), simplu masculin (C. 
Creangă) și dublu feminin (O- 
tilia Bădescu, Emilia Ciosu), 
la aceste succese adăugindu-se 
și poziția secundă a lui D. 
Cioca la simplu și locul 3 la 
dublu masculin (C. Creangă, 
K. Revisz). Amănunte am so
licitat celor doi antrenori, 
Viorel Filimon și Gheorghe 
Bozga.

— înainte de toate, care a 
fost valoarea de ansamblu a 
competiției? „Avînd în vedere 
participarea unor echipe pu
ternice — ne-a spus V. Fili
mon — concursul a avut un 
nivel ridicat, cu atît mai mult, 
cu cît au luat parte și jucă
tori care au depășit limita 
junioratului admisă la C.E. 
Așa se și explică, spre exem
plu. participarea Otiliei Bă
descu, a Emiliei Ciosu. a lui 
D. Cioca și R. Revisz". • Re- 

că sportivii din județul Mureș 
au contribuit la îmbogățirea 
zestrei sportului românesc orte 
46 de medalii la Campionatele 
Mondiale și Europene și 20 
cîștigate la Balcaniade și Con
cursurile Prietenia.

Cu toate aceste bune rezul
tate la o analiză exigentă re
zultă că mai sînt încă sufi
ciente deficiente în activitatea 
unor antrenori, privind organi
zarea. Individualizarea și con
ținutul procesului de pregătire, 
slaba muncă ce se desfășoară 
la nivelul secțiilor de copii si 
juniori — una din principalele 
cauze ale rămînerii în urmă a 
fotbalului — pentru depistarea 
și formarea unor elemente ca
re să facă față exigentelor ma
rii performante.

Tinînd seama de disponibili
tățile sportului din județul Mu
reș este evident faptul că aces
ta va marca și în perioada ur
mătoare o linie ascendentă pe 
măsura sprijinului permanent 
al organelor locale al colabo
rării cu organizațiile cu atribu
ții. a creșterii potențialului or
ganizatoric. tehnic si material, 
a noii orientări privind valori
ficarea superioară a întregului 
potențial.

PRECOCITATE --------------------------------------------------------------- -
Se poartă din ce în ce mai mult vîrstele mici în tenisul mondial 

feminin. Pe locul lăsat liber (sau cucerit cu forța de tlnăra genera
ție ?) de Navratilova, Evert et co, Steffi Graf și Gabriela Sabatini 
zburdă pe courts-uri, prima cu mai mult folos decît a doua. La orizont 
a apărut încă un fenomen de precocitate : spaniola Conchita Mar
tinez. Argument : Ia ce! numai 17 ani a! săi, performera Iberică a 
făcut într-un singur an saltul de la a nu figura In rankingul mon
dial (sfîrșitul lui 1987), pînă la locul 12 în ierarhia de pe glob. Spe
cialiștii apreciază saltul ca fiind cel mai rapid din întreaga Istorie 
a disciplinei.
------------------------------------------------ —-------------- MEDICALĂ

Din punct de vedere statistic, supremația alergătorilor de culoare 
a devenit incontestabilă : s-a calculat că 9 din 10 performanțe la 
cel mai înalt nivel, aparțin atleților negri, marile excepții, de pildă, 
la 100 șl 200 de metri fiind polonezul Marian Voronin și, respectiv, 
italianul Pietro Mennea. O curiozitate privind alergătorii africani : 
coasta de est (in special Etiopia șl Djibouti) oferă cu deosebire aler
gători pe distanțe lungi, în timp ce coasta de vest (Nigeria și Câte 
d’Ivoire) sprinteri. Cercetări medicale de ultimă oră au dezle
gat „misterul" supremației negre : performerii de culoare posedă in 
mușchii lor mai multe fibre așa-zîse „albe" decît... albii, acestea 
fiind baza anatomică pentru o viteză sporită.
ANTIDOPING ------------------- ,--------------------------------------------

Conform agenției de știri CTK, Uniunea Cehoslovacă pentru Edu
cație Fizică și Sport a decis ca, de la 1 iulie 1989, să procedeze la 
controale antidoping nu numai în timpul concursurilor, ci și la. an
trenamente. Astfel că forul cehoslovac de specialitate se aliniazăr 
la rîndul său, la lupta condusă de C.I.O., pe toate planurile, pentru 
eradicarea acestui mare flagel al performanței sportive. catalogul 
sancțiunilor merge pînă la suspendarea pe viață, în cazul repetării 
uzului de substanțe dopante aflate pe lista alcătuită de Comitetul 
Internațional Olimpic.
—-------------------------------------------------- -----------CURIOZITATE

Cel mai mare vitezist al lumii contemporane. Cari Lewis, nu se 
află în posesia nici unui titlu dP recordman mondial ! La 100 de me
tri, Ben Johnson deține cel mai bun timp din Istorie, 9,83, reușit la 
C.M. de la Roma, In 1987, dar ridică semne de întrebare, înlrucît 
recentul „proces" de Ia Toronto a demonstrat că Big Ben se dopa 
tncă din 1981 ; la 200 metri. Pietro Mennea deține recordul mondial, 
cu 19,72, obținut insă la altitudine. în Mexic, în 1979 ; in fine, la 
lungime, extraordinara reușită a Iui Bob Beamon de la Olimpiada 
mexicană, 11 barează lui Cari drumul spre a fi cel mai bun din 
toate timpurile, deși din primele 30 de performanțe dfntotdeauna. 
Lewis le deține pe primele... 17 1 Va reuși, oare, pînă la urmă să 
depășească acest statut permanent de „deținător doar moral" al tuturor 
celor trei recorduri mondiale, cum îl caracterizează majoritatea co
mentatorilor de specialitate ?

Rd. T.

Prietenia4* la tenis de masă

feriți-vă la evoluția fetelor... 
„Dacă judecăm doar după re
zultate, trebuie să ne decla
răm mulțumiți, dar la o. ana
liză atentă trebuie să spun că 
tn spatele acestor rezultate se 
ascund, totuși, jocuri sub ni
velul așteptărilor, fetele pre- 
zentîndu-se nepregătite, insu
ficient mobilizate pentru a 
face față exigențelor, unii fiind 
obișnuiți cu o altă atitudine. 
Otilia Bădescu, spre exemplu, 
a pierdut în primul tur la 
simplu, situație care s-a re
petat și la dublu mixt, cînd fie 
unul, fie altul dintre cei care 
au alcătuit perechile au jucat 
cu totală Indiferență. Că se 
poate și altfel au dovedit-o la 
echipe sau la dublu. Din pă
cate, aceste talentate senioare 
consideră că totul li se cu
vine, că pot obține rezultate 
de valoare cu muncă puțină, 
bazîndu-se pe faptul că acum 
sînt... cele mai bune". • Cîte- 
va cuvinte și despre băieți.» 
„Din nou, ca și la «Interna
ționalele» României — ne-a 
spus Gh. Bozga — tînărui C. 
Creangă a fost detașat cel 
mai bun, secondat acum de D. 
Cioca, cu care, de altfel, și-a 
disputat finala, după ce ambii Emanuel FANTÂNEANU

CAMPIONATUL Bulgariei a 
fost ctștlgat de Sredet Sofia, care a 
totalizat 49 de puncte. Pe locurile 
următoare s-au situat Vitosa 39 
o. Etăr 34 p. Trakla 33 o etc., ta 
timp ce echipele Spartak Varna 
și Mlnior Pernlk. situate pe ul
timele două locuri, au retrogra
dat ta divizia secundă. Rezulta
te înregistrate In etapa a 30-a. 
ultima : Sredet — Spartak 
Varna 4—0, Lokomotiv Gorna 
Oreahovita — Vrata 3—1. Tralcia 
Plovdiv — Dunav Ruse 2—2. Pi- 
rin Blagoevgrad — Minior Per
nlk 3—0. Sliven — Etlr 1—1. Be- 
roe Stara Zagora — Lokomotiv 
Plovdiv 2—1. Cerno More Varna 
— Vitosa 1—1.
• REZULTATE înregistrate ta 

etapa a 12-a a turneului final al 
campionatului elvețian: Neuchâtel 
Xamax — Lucerna 0—1. Grassho
ppers Zilrieh — Servette Geneva 
6—1. Wettingen — Young Boys 
Berna 3—1, Bellinzona — F.C. 
Sion 1—0. Clasament : 1. Lucerna 
31 p : 2. Grasshoppers ziirich 
28 p : 3. Young Boys Berna 26 p.

• F.C. TIROL din Innsbruck 
nu mai poate pierde titlul. Sîm- 
bătă, în etapa a 34-a (a 12-a din 
turneul final), a învins în depla
sare, cu 4—0, pe Vienna. Alte re
zultate : Admira Wacker — Wie
ner S.C. 3—1. Austria Viena — 

aii întrecut jucători cu o foarte 
bună pregătire, printre care 
Ah Zon Son (R.P.D. Coreeană) 
și M. Smiriov (U.R.S.S.), ca 
să-i amintesc doar pe cei de
pășiți în semifinale". • Sin- 
teți mulțumit de evoluția ge
nerală? „Dacă C. Creangă a 
fost la nivelul cunoscut, atît 
la echipe, cît șl în probele 
individuale, D. Cioca și-a in
trat mai greu în mînă, în 
timp ce R. Revisz nu s-a ri
dicat la nivelul așteptat, juc-îndi 
fluctuant". • în încheiere, 
referiți-vă Ia utilitatea aces
tui concurs. „A fost tn 
ce ne privește o competiție 
bună, care, permițînd și parti
ciparea unor sportivi mai mari 
de vtrsta junioratului cu un 
an, a fost bine venită, deci, 
pentru cei cîțiva seniori în 
prunul an, care de fapt acu
ză o lipsă de concursuri care 
sâ-i mențină în «priză". Pen
tru ediția viitoare este posibil 
ca vîrsta să crească pînă la 
20 ani, ceea ce va spori pe 
plan calitativ nivelul întrece
rii, cu influențe, desigur, be
nefice asupra dezvoltării aces
tui sport tn țările partici
pante".

Rapid Viena 2—1. Grazer — St. 
Polten 2—o. In clasamentul ge
neral. ta frunte se află deci F.C. 
Tirol cu 37 p, urmată de Ad
mira Wacker 29 p si Austria Vi
ena 28 o. Au mal rămas de dis
putat tacă două etape.
• GALATASARAY, în revenire 

de formă în campionatul Turciei. 
Duminică a ciștigat derbyul Istam
bulului, tn fața formației 
Besiktas (pe terenul acesteia) cu
1—0. prin golul marcat de Tanîu 
Colafc. Cu o etapă înainte de fi» 
nai, Fenerbahce este virtual cam- 
pHoană, după ce a Învins cu 4—1. 
pe Konya, pe teren propriu. Al
te rezultate : Adana — Sariyer
1— 4 !. Ankaraaiiku — Trabzon
2— 0. Bolu — Rize 2—1. Malatya 
— Altay 8—3. Sakarya — Maraa 
4—1, Eskisehir — Adana Demir
3— 2. Pe primele locuri : Fener
bahce 89 D. Beșiktas 83 p. Sari
yer 67 p,

ÎN PRELIMINARIILE C.M. (zo
na Asiei) : Singapore — Malacsia 
2—2. în grupă conduce Corcea 
de Sud cu 8 p (4 1). urmată de 
Malaesia 5 n (4 1). Singapore 3 n 
(4 j). Nepal 0 (4 j). într-o altă 
grupă. Hong Kong — Indonezia 
1-1 (1—0).
• meci amical, la cairo 1 

Egipt — Chile 2—0 (2—0) !
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