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Mi ine, in „optimile" Cupei României la fotbal

PARTIDE DE MARE INTERES

Festivalul primăverii din Sectorul 6 

0 NOUĂ Șl CONVINGĂTOARE MĂRTURIE 
A FRUMUSEȚII SPORTULUI DE MASĂ

• La Drobeta Tr. Severin, 
feroviarii intre ei : Rapid (una 
din specialistele competiției) 
ți C.F.R. Timișoara (finalista de 
acum 31 de ani !) * Electro- 
mureș Tg. Mureș aspiră la 
„sferturi® în compania băcăua
nilor • Dinamo - favorită in 
meciul de la Alba lulia • 
Gloria Buzău, care a ratat 
promovarea în „A" se gindeș- 
te la un frumos final de se
zon * Deținătoarea trofeului, 
Steaua, vrea să-și mențină 
traseul de regularitate * Un 
meci atractiv la Cimpina : 
Flacăra Moreni - Victoria * 
F.C. Bihor față in față cu „bu
turuga mică® (Unirea Slobozia) 
• La Cluj-Napoca, seria a 111-a 
a Diviziei B iși alege echipa 
pentru faza următoare a 
Cupei.

.WAM.WJAV.V.V.'.'.'.'.'.'J

La încheierea

SE IMPUN MAI DESE CHEMĂRI LA RAMPĂ ALE HANDBALIȘTILOR
Podiumul de premiere al ce

lei de-a 31-a ediții a Campio
natului Național, Divizia A, la 
handbal masculin este identic 
celui de anul trecut, în ordi
nea : Steaua, Dinamo Bucu
rești. H.C. Minaur Baia Mare.

STEAUA (antrenori Radu 
Voina și Ștefan Birtalan) s-a 
impus și în acest an în special 
datorită eficacității atacului, 
cei mai productiv dintre toate 
competitoarele (694 de goluri 
înscrise în cele 22 de partide), 
cu aproape o sută mai multe 
decît ale dinamoviștilor bucu- 
reșteni (598). In schimb, preo
cupările pentru un randament 
sporit în apărare nu au fost 
totdeauna la cele mai ridicate 
cote. Marian Dumitru și Vasi- 
le Stingă au fost în continuare 
„pilonii® de bază ai formației. 
(J • ? ■ ’.

o angajare continuă la efortul 
solicitat de prima Divizie ar fi 
condus la rezultate și mai bu
ne, în special sub raportul jo
cului și al spectacolului spor
tiv. Eșalonul secund si od al 
tinerilor au rămas datoare, 
„cartea de vizită® a Stelei ce
tind mult mai mult. Acciden-

Automobilism : CONFIRMĂRI Șl SURPRIZE
ÎN CIRCUITUL GĂLĂJFĂN

Etapa a doua a Campiona
tului Național de viteză pe 
circuit a reunit la startul ei 
caravana piloților noștri dor
nici să-și apere pozițiile frun
tașe obținute în etapa inaugu
rală de la Pitești. Dar și la 
Galați s-au înregistrat unele 
defecțiuni care au generat 
abandonuri imprevizibile, u- 
nele dintre ele survenite chiar 
la antrenamentele de sîmbătă, 
printre cei absenți flgurînd 
Ștefan Iancovici, Dan Necu- 
la, Gheorghe Ana și Maroel 
Stan,

A mai fost consemnat și „e- 
pisodul Nicoară® învingător 
la grupa A și descalificat pentru 
unele modificări la carburator. 
Intrucît, la ora cînd scriem 
aceste rînduri, comisia de va
lidare a federației nu s-a pro
nunțat asupra acestui caz. 
vom reda ordinea primilor 
clasați conform festivității de 
premiere.

întrecerile la grupa A au 
debutat cu o surpriză de pro
porții. Plecat în turul de în
călzire, liderul „en titre®. 
Gheorghe Preoteasa a aban
donat din cauza unei defec
țiuni de motor. învingător 
a fost declarat Ovidiu Maziliu 
(ALFA ICSITA Pitești) ur

PROGRAMUL Șl ARBITRII -.w.v.w.w.v;

Drobeta Tr. Sv. :C.F.R. TIMIȘOARA - RAPID BUC.
I. Crăciuneseu (Rin. Vîlcea) ; M. Axente (Arad) șl A. Renghcsl 
(Vaslui).
Sf. Gheorghe : ELECTROMUREȘ Tg. M. - S.C. BACĂU
I. Igna (Timișoara) ; V. Antohi (Iași) și A. Rolea (București) 
Alba lulia : F.C. INTER SIBIU - DINAMO BUC.
M. Salomir (Cluj-Napoca) ; Al. Mustățea (Pitești) șl S. loan 
(Galați)
Brăila : GLORIA BUZĂU
Ad. Porumboiu (Vaslui) ; A. Gheorghe
(Ploiești).

Pitești : F.C.M. BRAȘOV
C. Gheorghe (Suceava) ; S. Necșulescu 
cin (Petroșani)
Cimpina : FLACĂRA
Ad. Movoianu (Ploiești) ; C. Corooan
(Călărași)

Slobozia : UNIREA SLOBOZIA
Gr. Macavei (Deva) ; N. Voinea (București) și M. ștclănolu

Cluj-Napoca : ARMĂTURA ZALĂU - GLORIA BISTRIȚA
D. Petrescu (București) ; D. Buciuman (Timișoara) și I. roma 
(P. Neamț)

Toate partidele vor începe la ora 17.
5

ediției a 31-a a Diviziei A (II)

te frecvente vorbesc de la sine 
de o uzură considerabilă a 
handbaliștilor acestei formații 
fruntașe.DINAMO BUCUREȘTI (Ghi- 
ță Licu și Valentin Samungi) a 
realizat un plus de șase puncte 
față de ediția anterioară, con
comitent cu continuarea întine
ririi, din mers, a echipei. Doi 
tineri de reală perspectivă . — 
Cristian Zaharia și Robert Licu 
— în perspectiva solicitării lor 
la lotul reprezentativ sînt „în 
graficul® acumulărilor normale 
în ceea ce privește faza de atac; 
tn apărare însă, mai ales ulti- 
timul, este departe de cerințe, 
eforturile necesare pentru com
pletarea lacunelor fiind de 
maximă stringență. Preocupă
rile sporite pentru realizarea 
superioară a fazei de apărare 
situează formația dinamovistă 
pe primul loc Intr-un clasa
ment pentru acest moment al 
jocului.

H.C. MINAUR BAIA MARE 
(Lascăr Pană și Petre Avra- 
mescu) a realizat cu trei punc
te mai puțin decît anul trecut. 
Echipa, într-un prelungit pro
ces de întinerire, prezintă sem- 

mat de Horia Andronic (ITB) 
— aflat într-o vizibilă reveni
re — și Dinu Silviu (ALFA 
ICSITA).

La grupa C, Nicu Grigoraș 
și-a confirmat clasa, cîști- 
gînd dar în fața lui Constan
tin Miu (ITA Argeș) și Mihai 
Pirvulescu (ALFA ICSITA). 
Constantin Ciucă a abandonat 
după șase tururi, trădat (încă 
o dată...) de motor care nu a 
rezistat trenei impuse de Gri
goraș.

La grupa Blaster — care re
produce Imaginea automobi
lelor de Formula 1 — același 
învingător : Werner Hirsch- 
vogel de la CJAK Reșița. al 
cărui aplomb i-a surclasat pe 
Mircea Ponta și Gheorghe 
Cioacă, ambii de la Automo
tor IJTL Reșița. Aflat în aoest 
an la prima sa cursă. Eugen 
Peteanu (CJAK Reșița) a fă
cut o cursă curajoasă dar, 
după șase tururi, a abandonat 
datorită unei defecțiuni la 
motor.

în clasamentul general pe 
echipe s-au clasat, în ordine. 
ITA Argeș, CMAK - FEA — 
TFA București si ALFA 
ICSITA PITEȘTI.

Nicolae ȘERBĂ.NF.SCU

- F.C. FARUL .
(P. Neamț) Și V. Banu '
- STEAUA !

(Scorniceșli) ș! I. Dan- j

- VICTORIA
(Reșița) și B. Cafaros ’

- F.C. BIHOR -

nele dare ale unei reveniri la 
cotele cunoscute, dar drumul 
este încă lung. în plus. Măricel 
Voinea a mai adăugat un an 
carierei sportive, iar urmele 
accidentării nu s-au șters com
plet.

A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ (Ștefan Orban și Iosif 
Bukaresti) este o merituoasă 
performeră a ediției 1988/89, 
care adaugă cinci puncte reali
zărilor de anul trecut și un 
salt tot de cinci locuri ! Zece 
victorii, tot atîtea înfrîngeri și 
două jocuri terminate la egali
tate au situat echipa mure- 
șeană pe un onorant loc patru, 
după oe în ediția anterioară (în 
linii mari cu același lot) lupta 
pentru supraviețuirea în Divi
zia A. Este, deci, rezultatul fi
resc al unei instruiri corespun
zătoare și al răspunsului adec
vat din partea jucătorilor la 
efortul solicitat de conducerea 
tehnică a echipei.

Cu același număr de puncte 
— 42— POLITEHNICA TIMI
SOARA (Constantin Jude și 
Roland Gunesch), UNIVERSI
TATEA CRAIOVA (George 
Burcea) și ȘTIINȚA BACĂU 
(Alexandru Eftene) ocupă lo
curile 5—7, departajarea și or
dinea fiind stabilite fără rezul-

Mihail VESA

(Continuare in pag. 2-3)

Pe agenda actualității, conferințele organizațiilor sportive

UN POTENȚIAL (real) CARE DEPĂȘEȘTE REALIZĂRILE
O sumară privire retrospecti- 

tivă asupra sportului sibian din 
ultimii ani ne dezvăluie cote 
care-1 plasează constant îin 
partea superioară a clasamen
telor pe județe. Iar aceste cote 
ar însemna: peste 23 000 de pre
școlari cuprinși în activități cu 
caracter sportiv zilnice, peste 
83 000 de elevi descinzînd în 
arenele Daciadei și întregind 
numărul particlpanților la com
petiția sportivă națională, de 
peste 196 000; 36 de titluri na
ționale șl 37 de recorduri ale 
țării, 59 de medalii adunate de 
sportivii județului selecționați 
în loturile reprezentative de la 
marile competiții internaționale, 
începînd cu jocurile balcanice 
și terminînd cu cele olimpice; 
36 000 de copii trecuți prin 
acțiuni de selecție pentru a 
depista elementele cu aptitu
dini pentru performanță ; 75
de secții puternice (dintre care 
una de nivel olimpic. 10 de 
nivel internațional și 64 de ni
vel national, integrate celor 8 
cluburi și 308 asociații sporti
ve) ; 48 de echipe în diviziile

Serialul activităților spor
tive de masă din Capitală în
scrise sub genericul mobili
zator al Daciadei a continuat 
duminică cu un foarte reușit 
festival al primăverii inițiat 
și organizat de Consiliul pen
tru Educație Fizică și Sport al 
Sectorului 6, în colaborare cu 
Comitetul U.T.C. și Consiliul 
Organizației Pionierilor, sub 
directa îndrumare a Comite
tului -de partid al Sectorului.

Evenimentul a avut loc pe 
primitorul stadion URBIS, în 
prezența unui public numeros 
— copii și tineri din unitățile 
de învățământ ale sectorului 6, 
precum și oameni ai muncii 
din majoritatea întreprinde
rilor și instituțiilor, care au 
fost — pentru început — mar
torii unui sugestiv moment

La întreprinderea de geamuri Scăeni

MERITORIE PREMIERĂ

A UNOR PASIONAȚI A! SPORTULUI
„Cînd, în iarnă, echipa de 

tenis de masă a promovat în Pri. 
ma divizie a țării, evenimentul a 
constituit pentru noi toți o 
mare bucurie. Și cum să nu te 
bucuri, . cînd băieții nu por
neau dintr-un mare oraș, de 
la un mare club, ci doar de la... 
întreprinderea de geamuri Scă- 
eni“ — ne spunea directorul 
unității, ing. Constantin Ollea- 
nu, despre care aveam să aflăm 
mal apoi că, pe unde a trecut, 
a lăsat cîte ceva și în sport, 
pentru că „trebuie să pui în 
ceea ce. faci nu numai mintea 
la contribuție, ci și inima pen
tru a scoate lucruri bune, pen
tru a realiza performanțe care 
să lucească, dacă pot zice ast
fel, asemenea sticlei în lumina 
soarelui...®.

într-adevăr ’activitatea spor
tivă la această unitate indus
trială pilon a orașului Bol

naționale ; 113 sportivi chemați 
să reprezinte țara, în perioada 
1985—1988 etc. Toate laolaltă a- 
șează județul Sibiu pe un me
ritoriu loc 12 în clasamentul 
județelor...

Privind mai în detaliu, prin 
prisma anali zei-bilanț efectua-

Județul SIBIU

te cu prilejul recentei Confe
rinței de dare de seamă Și a- 
legeri a C.J.E.F.S.. sportul si
bian prezintă citeva preocu
pări și inițiative care au am
plificat progresiv dimensiunile 
activității de masă. Una ar fi. 
de pildă, instituirea zilnică a 
unei ore de activități sportive 
șl a două ore pe săptămină 
de... educație fizică în oele 237 
de unități preșcolare ; alta ar 
fi organizarea la fiecare sfîr- 
șit de săptămină a unor acti
vități accesibile TUTUROR ele
vilor (crosuri de masă, cam

alegoric susținut de reprezen
tanți ai școlilor nr. 121, 155,
169 și 191. Tema ? De perma
nentă actualitate în viața e- 
levilor : „O lecție de educație 
fizică-modei®. A fost o de- 
monstrație convingătoare a 
frumuseții și utilității „lec
ției de sănătate®, în condițiile 
în care aceasta este riguros 
concepută, respectînd pro
grama școlară, dar asociind 
la aceasta spiritul inventiv al 
cadrelor de specialitate, capa- 
citatea lor organizatorică. O 
lecție, intr-adevăr. modal, 
cum ar trebui să fie TOATE 
lecțiile de educație fizică. Au- 
urmat demonstrații de bas-

Bogdan TAMAS, coresp.
(Continuare în pag 2-3) 

dești — Scăeni are numeroși 
susținători, dar fie că este vor
ba de șah. fotbal, handbal sau 
popice — discipline cu repre
zentanți la nivelul județului — 
toate discuțiile duc spre ... sala 
de tenis de masă, una dintre 
cele mai bune în comparație cu 
cele ale multora dintre divizio
narele cu pretenții. Se lucrea- 
ză mult aici. Mai întîi la ni
velul copiilor, pentru că „dacă 
vrem să urcăm mereu pe sca
ra valorilor, trebuie să dispu
nem de juniori buni®, ne spu
ne antrenorul Doru Stoica, cel 
care are în grijă vreo 60 de 
copii, toți selecționați de la 
Școala generală nr. 2 din lo
calitate, acolo unde și învăță
torii Emil Popescu, Geta Vasi-

Emanuel FANTĂNEANU

(Continuare in pag 2-3)

pionate interne sau interșco- 
lare etc.). în fine. ar trebui 
menționată marea varietate a 
competițiilor și acțiunilor puse 
sub genericul Daciadei și inte- 
resînd, intr-un fel sau altul, 
toate categoriile de virstă de 
la cursuri (și concursuri) de 
schi sau înot la competiții pe 
ramuri de producție, de la în
treceri inter-secții sau ateliere 
la spartachlade. de la drume
ții și excursii tematice și de 
agrement la competiții de Iar- 
gă cuprindere cum sînt „Che
marea toamnei", „Zilele® spor
tive ale cooperatorilor Serbări
le zăpezii, cupele Cibinium. 
Păltiniș, Tîrnavele sau ale spe
ranțelor la diverse discipline, 
cum sînt festivalurile pionie- 
vești, serbările de deschidere și 
închidere a edițiilor de iarnă și 
de vară ale Daciadei. alte în- 
treceri prilejuite de sărbători

Aurelian BREBEANU

(Continuare tn pag 2-3)



LUNA DE VlRF
Lună de vlrf pentru rugbyul 

nostru, aoest iunie mareînd fi
nalul de sezon, cu „sosiri" în- 
tr-o săptămînă sau alta la di
feritele niveluri competiționale. 
în oe privește disputa de pe 
prima scenă, cea mai recentă 
perioadă a fost de mare soli
citare, în nouă zile avînd loc 
trei etape, cu un program real
mente de atracție, cu der, 
după derby. în cazul constăn- 
țenilor de la Farul, spre pildă, 
aceste secvențe de campionat 
au însemnat confruntări cu 
formațiile aflate momentan pe 
podium (către care mai speră 
încă însuși XV-le de la malul 
mării...). Nici pentru Steaua 
sau Dinamo nu a fost

simplu, ele reușind insă pro
centajul maxim în intervalul 
de referință, ceea ce. coroborat 
cu restul rezultatelor înregis
trate, le-a permis desprinderea 
în fruntea clasamentului — cu 
48, respectiv 47 de puncte, cam
pioana avînd un meci mai pu- 
țin — față de cele 43 p ale 
băimărenilor. Disputa pentru 
titlu rămîne interesantă, cu 
mențiunea că lidera păstrează 
principala șansă. La celălalt 
„pol" lucrurile par clare în 
bună măsuță, pentru T.C. Ind. 
Constanța și Politehnica Iași 
existînd acum doar teoretic po
sibilitatea de a evita ooborîrea 
în a doua grupă valorică.

Condiții vitrege de concurs în 
cadrul celei de a doua etape a 
..Cupel I.M.G.B." la ciclism, se- 
mifond. 50 km (20 ture, cu
SDrint la fiecare două). Ploaia 
violentă căzută înainte de în
ceperea probei a determinat un 
rulaj prudent 
derapajelor. Cu 
însă. în primele 
cînd șoseaua era 
multi cicliști au -------------- —
torită căzăturilor. In clasamentul 

punctaj) 
(Steaua), 

(I.M.G.B.) 
. Cu nu
de final.

pentru evitarea 
toate acestea 

tururi, atunci 
încă udă, mai 
abandonat da-

snrinterilor (9. cu 
s-a Impus V. Pavel 
urmat de FI. Sandu 
și D. catană (Steaua), 
mai două ture înainte 
din pluton au reușit să se de
tașeze P Mitu (I.M.G.B.). Ocu
pantul locului doi în clasamen
tul general si C. Pavascbiv, ca-

re. colaborind bine, nu au mai 
putut fi ajunși si au trecut in 
această ordine linia de sosire. 
Profitând de faptul că purtăto
rul tricoului galben. M. Mărgi
nean. a sosit cu un Dasiv de 
8 s. precum șl datorită bonifica
ției acordate nentru cîstigarea 
etapei, Mitu Petrus a preluat 
„tricoul galben". Clasament etapa 
a doua : 1. P. Mitu l.:2117. m.o. 
41 700 km. 2. C. Paraschiv, 3.
V. Buduroii (Steaua) la 4 s. 
Ov. Mitran (Met. Plo-Deni) 
5. Al. Ion (Steaua). 6. 
(Dinamo), ac. timp.

Clasament general :
Petruș 3.59:59,2.
(ambii I.M.G.B.) 
Anton la 15 s. 
(Steaua) la 17 s. 
«. N. Pătrașcu (Voința Buc.)

START ÎN TURNEUL FINA

St.

1.

4.
La 8 s. 
Anton

Mitu
Mărginean 

13 s. 3. St. 
M. Tîrlea 

Ov. Mitran.

LA ÎNCHEIEREA DIVIZIEI DE HANDBAL

Așadar, după 8 luni de în
treceri în cadrul Diviziei A 
de popice, se cunosc cele trei 
echipe din fiecare serie care 
au rămas în cursa pentru cu
cerirea mult rîvnitului titlu. 
Acestea sint Voința Ploiești, 
Voința București, Voința Ga
lați (seria Sud), Eleetromu- 
reș Tg. Mureș, Voința Tg. Mu
reș, Hidromecanica “ 
(Nord) la FEMININ, 
rări 
Gloria 
Vulcan 
Mare,

Brașov 
Explo- 

Cîmpislung Moldovenesc, 
București, Minerul 
(Sud), Aurul Baia 

Eiectromureș Tg. Mu-

reș, 
la M 
cerit 
turne 
rene 
adevî

Per 
eforti 
prel * 
prim< 
in tu 
punct 
secun 
cerilo 
pe p 
(f) Și

(Urmare din pag 1

țațele ou Tractorul Brașov, 
care nu a realizat minimum 50 
la sută din punctajul maxim. 
Timișorenii, practic cu altă e- 
chi.pă diecît anul trecut, pierd 
un loc în clasament, dar pro
mit o revenire viguroasă; cra- 
iovenii, cu două puncte în plus 
față de ediția anterioară, cîști- 
gă un loc în clasament, nu fără 
să fi trecut prin destule emoții, 
ca si colegii lor din 
care realizează cu un 
mai puțin, pierzînd două

DINAMO BRAȘOV

Atac al campionilor, Oroian pasindu-i lui Iosef. (Fază din me
ciul Steaua — Farul 33—12) Foto : Eduard ENEA

ESEU I
Final interesant și în între

cerea pentru „Trofeul Sportul": 
internaționalii Daniel Boldor șl 
Liviu Hodorcă, ambii de la 
Steaua, își continuă „duelul", 
primul avînd 18 eseuri marca-

te, celălalt 17. îl urmează Copil 
(Dinamo) 13, Murariu (Steaua) 
10, Osiac (Știința CEMIN) 9 
ș.a.m.d. Dintre echipe, lidera 
totalizează 85 de eseuri, Dinamo 
64, Farul 48, Știința CEMIN 43.

Bacău, 
punct 

locuri.
(Cezar 

Nica și Ioan Donca) a realizat 
aceiași număr de puncte — 41 
—, dar au pierdut două locuri 
în clasament. Poziția în ierar
hia finală indică exact scăde
rea randamentului general al 
echipei. Să fi fost oare (numai) 
efectul transferării lui Tudor 
Roșea la Dinamo București ? 
Sau mai sint și alte cauze?...

Ocupantele „locurilor salvă-

rii“ (9—10), cu același număr 
de puncte — 40 — UNIVERSI
TATEA C.U.G. CLUJ-NAPOCA 
(Gheorghe Zamfir) și DACIA 
PITEȘTI (Alexandru Ionescu) 
au acumulat mai mult cu un 
punct decît anul trecut, dar 
studenții au coborît un loc, iar 
piteștenii simt, și în acest an, 
prea de aproape răsuflarea 
grea a formațiilor retrogradate, 
COMERȚUL SÎNNICOLAU 
MARE (Victor Țimpu, destitu
it in ultimele etape) și TRAC
TORUL BRAȘOV (Liviu Paras- 
chiv), prima aflată în această 
situație din cauza inexactități
lor în pregătire, iar a doua — 
în criză evidentă de efectiv 
valoros.

Cortina a căzut peste ediția 
a 31-a a Diviziei A. Revigora
rea handbalului masculin a fost 
marcată print multe chemări la 
rampă, chiar ale unor jucători 
tineri, și acest lucru este cel 
mai plăcut de consemnat.. Sînț 
necesare însă mai multe și mai 
dese asemenea chemări
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în ultima etapă a Campio
natului divizionar feminin, - pe 
arena Gloria din Capitală ur
ma să se desfășoare o întîlni- 
re cu implicații în stabilirea 
primului loc din seria Sud, în
tre echipa bucureșteană (ca 
pe teren propriu, avea prima 
șansă) și Voința Ploiești. Urma 
să aibă ioc. deoarece partida 
nici n-a mai început, intrucît 
erau defecte automatele de pe 
pista nr. 1! Arbitru] 
Ecatcrina Antonovici, 
stanța. a arfentaț 
minute reglementare . 
consemnat victoria oâspetelor, 
pe baza art. 11 de la capitolul 
„începerea și încheierea con
cursurilor" din Regulamentul 
tehnic, care stabilește că — în 
asemenea caz — gazdele pierd 
prin forfait (0—2350 pd). Prin 
acest succes facil, ploieștence- 
le a.u preluat conducerea

Fiind vorba de automate pen
tru ridicarea popicelor, la Care 
este posibil ca defecțiunea me
canică să apară înainte sau

meciului, 
din Con- 
cle 15 

și apoi a

BLOC NOTES LA O... FINALĂ
Ultimul 

de juniori 
Constanța, 
stanța șl 
Cluj-Napoca. • De ce marți? Fi
indcă organizatorii au luat ini
țiativa de a marca momentul 
de succes al tinerilor rugbyști 
de pe Litoral în fața a cît mai 
multor spectatori — în deschi
dere la un meci de Divizia A 
la fotbal. Idee, de bună seamă, 
excelentă, • După un început 
echilibrat, sub semnul emoțiilor, 
gazdele sau dezlănțuit, onorîn- 
du-și titlul printr-o foarte con
vingătoare victorie finală, 56—4 
și 9—1 la eseuri. • In prim- 
plan s-a aflat Florin Popescu. 
Firește, am spune, din moment 
ce acest centru ------• —
năzi opt puncte chiar campioa
nei de., seniori, 
tașat talonerul 
Mazilu, centrul Grigoraș, 
dăm numai cîteva nume. • Ma
rea diferență (cam prea mare 
pentru o partidă între ocupan
tele locurilor 1 și 3 1) se ex
plică, între altele, șl prin fap
tul că formația clujeană a cu
prins nu mai puțin de nouă ti
tulari care vor mai fi juniori

O MERITORIE PREMIERĂ
joc al Campionatului 
a avut ioc marți, la 

între C.S.Ș. 2 Con- 
c.s.ș. Locomotiva

a marcat deu-

S-au mai de- 
Negreci, aripa 

ca să

FESTIVALUL PRIMĂVERII
(Urmare din pag. 1)

chet, fotbal, handbal și volei, 
cu reprize viu disputate, una 
mai frumoasă ca cealaltă 
mal ales 
levi care 
sporturile 
prilej de 
fesorii și 
reprezentat 
de performanță din Capitală.

Un foarte reușit program de 
gimnastică a prezentat. în 
continuare, ansamblul Școlii 
nr. 156. Apoi, prin intermediul 
reprezentanților școlilor nr. 
121 și 197 și Liceului nr. 28, 
un alt program de mare atrac
ție, cu elemente de dans mo
dern.

Alegorii sportive mult apla
udate au prezentat, după 
ceea, tineri din asociația 
tivă URBIS, precum și 
monstrății de haltere și 
rom. discipline cu o 
popularitate în sector, 
care elevi de la școlile 
147 și 309 au fost exponen
ts unor inedite ștafete 
tractive. O demonstrație 
aeromodeiism a încheiat 
gramul sportiv propriu-zis.

în partea a doua a acestei 
frumoase acțiuni, protago
niști au fost o serie de 
neri artiști amatori din 
torul 6, care au reliefat 
multă convingere bogata 
letă a talentului adus perma
nent în prim-plan prin Festi
valul Național Cîntarea Româ
niei, mulți dintre cei ce s-au 
produs fiind laureați ai aces
tuia.

Si 
cu mulți copii și e- 
dovedcsc vocație in 

îndrăgite. Un bun 
selecție pentru pro- 
antrenorii care au 

diferite unități

a- 
spo»- 

de- 
cultu- 
largă 
după 

nr.

dis- 
de 

pre-

ti- 
Sec- 

cu 
pa-

un an sau doi, ba chiar trei. 
„Nici nu mă așteptam să ajun
gem aici în această ediție", 
mărturisește antrenorul O. Chi- 
haia. • In XV-le oaspete, un 
jucător pe nume Doja, fratele 
internaționalului de la Dinamo. 
• Dacă originala formulă 
disputare a competiției ! 
nește marea majoritate a sufra
giilor, nivelul tehnic al recent 
încheiatei întreceri a fost nu o 
dată criticat. Specialiști au
torizați în materie susțin că ge
nerația care face pasul spre 
eșalonul seniorilor este mai pu
țin dătătoare de speranțe decît 
precedentele...

(Urmare din pag. II

i de 
întru-

INIȚIATIVĂ
Constănțenii au organizat, cu 

prilejul zilei de 1 Iunie, o com
petiție sub generosul însemn al 
Daciadel, 
rugby în 
1. Farul, 
3. C.S.Ș. 
la rugby 
C.S.Ș. ■“ 
2/II. Au 
de premii speciale, 
Eduard Niță (Farul) 
cotit, astfel, cel mai 1 
cător al Întrecerii, 
du-se tot la acest...
Marius Codea și Constantin Ur- 
dea (Farul), George Ceaușu
(C.S.Ș. 2), Marius Amza (Chi
mia). Cei mal tineri 
panți : Mișa Ciochină 
Alexandru Trifan 
Octavian Tiribendca 
Cine mai organizează astfel 
competiții ?

rezervată copiilor La 
8, clasamentul a fost: 

Chimia Năvodari, 
4. C.S.Ș. 2/II, iar 
13 : 1. Farul, 2.
Chimia. 4. C.S.Ș.

2. 
2/1. 
în

2/1, 3.
fost acordate o serie 

fundașul 
fiind so- 
tehnic ju- 
remareîn- 

capitol,

partici- 
(Farul), 

(C.S.Ș. 2), 
(Chimia), 

de

Rubrică*redactată da
Geo RAETCHI

lescu, Ioana Stan sau directo
rul Silviu Pantelimon au fost 
cuceriți de mica minge de ce
luloid. Așa se face că Bogdan 
Constantin, Cristian Marcu — 
el s-a numărat și printre parti- 
cipianții la recentele „Interna- 
ționale" ale României — și Va- 
sile Dinu s-au remarcat la „Pa
leta de argint", pe lista celor 
de perspectivă aflîndu-se și 
Giani Vasile sau Viorel Iancu- 
lescu, la pregătirea cărora con
tribuie cu frumoase strădanii 
și Georgeta Ciocan, care-și îm
parte timpul între sală și școa
lă, în ambele direcții cu meri
tate rezultate.

Desigur, însă, toți ochii sînt 
îndreptați spre componenții di
vizionarei A, Ștefan Moraru, 
Mihai Craioveanu, Sandu Nef, 
Liviu Predoaica, Viorel Iancu- 
lescu, Iulian Marcu, Dumitru 
Ghiță care încearcă „să se 
vorbească și mai mult de Gea
mul Scăeni, deoarece dorim să 
promovăm și in prima grupă 
valorică". Dorința antrenorului 
Constantin Udiște, care se ocu
pă totodată și de juniori, este 
unanim împărtășită, iar „posi
bilități există pentru că avem 
oameni inimoși, care pun umă
rul atunci cînd este nevoie, 
pentru că dispunem de o bună 
bază materială", după cum ne 
spume președintele secției 
Gheorghe Licsandru. într-ade
văr, Gheorghe Toma, Ion Ta- 
cea, Lucian Bețea sînt doar 
trei dintre cei mai fervenți

susținători ai secției, dar „și ai 
sportului din întreaga între
prindere...".

Desigur, însă, activitatea a- 
sociației nu se reduce doar la 
tenis de masă, — chiar dacă 
prezența în A reprezintă o 
premieră, deosebită p.entru oraș 
— calendarul „cuprinzînd și 
numeroase acțiuni adresate tu
turor oamenilor muncii, incer- 
cînd astfel să îmbinăm cit mai 
bine sportul pentru toți cu cei 
dinții germeni ai unei adevă
rate performanțe", după cum 
afirmă președintele asociației,

ing. Ioan Nrahi. Și în sprijinul 
acestei afirmații stau nume
roasele cupe pe ramuri de 
sport, in care colectivele de la 
secțiile Mecano-energetic, Geam 
laminat sau Cuptorul 2 și 3 
s-au evidențiat nu numai prin 
participare, ci și prin câștiga
rea trofeelor puse în joc.

„Dorini să realizăm perfor
manțe care să lucească aseme
nea stielei în lumina soarelui", 
spunea directorul Constantin 
Olteanu. Un adevăr pe care îl 
întîlnești in activitatea de fie
care zi a colectivului de aici, 
cu oameni destoinici., price- 
puți, pentru care sportul re- 
prezmtă o benefică preocupare.
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MINIBASCHETUL IN ACTUALITATE
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UN SPORT LA INDEMiNA TUTUROR

@ Terenul, fără aparatură specială ® 
Materialele de joc, o minge și un baston 
© Echipamentul cel mai simplu

Jocul de oină se prac
tică pe un teren plat, 
pe cît posibil acoperit 
cu gazon natural, între 
două echipe alcătuite 
din cîte 11 jucători, o 
repriză la „bătaia", iar 
alta la „prinderea" 
mingii. Spre deosebire 
de celelalte arene spor
tive, terenul de oină 
este cel mai simplu de 
amenajat. Lipsit de a- 
paratură specială, el 
poate fi trasat pe orice 
loc viran, bineînțeles 
nivelat și de preferință 
cu iarbă, care cores
punde prevederilor re
gulamentare. în formă 
de „dreptunghi", tere- 
nu de oină are dimen
siunile de 70 m în lun
gime și 32 m în lățime 
(vezi schița), iar cel 
pentru copii pînă la 15 
ani 58/26 m.

Și acum iată cum se 
poate marca mai ușor 
un teren simplu. După 
ce s-a găsit suprafața 
potrivită, pentru a se 
trasa se utilizează două 
sfori, una lungă de 70 
m și alta de 32 m (pen
tru terenul copiilor se 
vor folosi dimensiunile 
amintite). Punctele no
tate cu x în schița a- 
lăturată se vor fixa pe 
sfoara lungă prin cu
lori distincte, cu ajuto- 
torul cărora se vor de
limita laturile mici ale 
zonelor, locurile unde 
vor fi „desenate" cercu
rile (cu diametrul de 
2 m la seniori și 1,50 m 
la copii), liniile de bă
taie, de fund și cea 
care separă culoarul de 
ducere de cel de întoar
cere. Capetele sforilor

Doar cîteva sâotămîni ne mai 
despart de ziua inaugurală a e- 
ditiei a 23-a a „Criteriului Na
țional de minibaschet" dotat cu 
„Cupa Pionierul". Întrecere care 
se va desfășura la Iași. între 27 
Iunie si 10 iulie (înscrierile se 
primesc oină la 10 iunie, la 
F.R. Baschet). Fiind pentru 
prima dată gazde ale acestei im
portante competiții, ieșenii se 
preocupă cu atenție de rezolva
rea problemelor organizatorice și 
tehnice, astfel ca oaspeții să-și 
poată disputa întîietatea în condi
ții cît mai bune. In incinta șco
lilor generale nr. 11 sl nr. 23 
(dip apropierea Sălii Sporturilor) 
se află în curs de amenajare 8 
terenuri bituminate (care vor 
rămîne în ..zestrea" C.S.Ș. Uni
rea). Casa pionierilor si șoimilor 
patriei editează o publicație de
dicată .Criteriului", pregătește 
plachete si ecusoane. C.J.E.F.S.

si Inspectoratul școlar județean 
iau măsuri Dentru a se asigura 
oaspeților condiții de cazare si 
masă bune, la internatele unor 
școli din apropierea terenurilor.

„Criteriul- National de minibas
chet" este precedat d„ numeroa
se competiții preliminare, una 
dintre acestea fiind Campionatul 
municipiului București, desfășurat 
de curînd. Au avut loc jocuri viu 
disputate între 20 de echipe, ne 
locul I
Cor'neliă Mirrfolu) si băieți 
(C. Dîrian). Olimpia la fete 
(Sanda Petreanu) si 
băieți TI (Hortensia 
afara formațiilor 
locuri fruntașe au 
distincții elementele 
mai înaltă : ,
21 1.80 m si

clasîndu-se formațiile
I (antrenoare : 

I 
II 
la 
In 
ne

C.S.S. 4 
Călin), 
clasate 
mai nrimit 
cu talia cea 

Alina Marcu (C.S.Ș. 
) Valeriu Aelenei 

(C.S.S. 2) 1.80 m. (D. St.).
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1

vor fi întinse și fixate 
în pămînt printr-un cui.

Sfoara ' —
folosi 1 
nlei
„fund", la determinarea 
extremităților zonelor de 
„bătaie" și ’ ” ""
Cele ’ 
cărei 
cate 
rate, 
care 
rllor 
sate 
Pentru 
lorlalte detalii este 
voie de procurarea 
nui regulament de la 
F.R.O. sau comisiile de 
specialitate ale C.J.E.F.S.

Menționăm că terenu
rile de oină se amena
jează fie separat, fie pe 
arenele de fotbal (pot 
fi trasate în lățimea lor 
două „dreptunghiuri") 
sau în cadrul comple
xelor sportive.

Celelalte materiale de 
joc : bastonul, 
și, bineînțeles, 
mentul, 
utilizat 
chipei 
de cei 
echipă 
renului, 
cris -- _______  .
cedent. El are forma u- 
nul trunchi de con, 
lung de 90— îoo em

scurtă se va 
la indicarea ti

de „bătaie" și de

de ,,fund“. 
4 colțuri ale fie- 
zone vor fi mar- 
cu fanioane colo- 
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în timpul întrece- 
nu pot fi depla- 
de la locul 
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Bastonul este 
de jucătorii e- 
la „bătaie" și 
doi căpitani de 

la alegerea te? 
procedeu des- 

în articolul pre-

(pentru copii între 75— 
80 cm) cu diametrul de 
2,5 cm la capătul păr
ții superioare și 4 cm 
la bază și trebuie con
fecționat dintr-un lemn 
de esență tare (fag, fra
sin etc.). Bastonul, ro
tunjit pe întreaga lui 
lungime, este prevăzut 
cu șănțulețe Inelare pe 
circa 20 cm, pentru a 
nu aluneca din mîini 
cînd se execută „bă
taia". In scopul asigu
rării unei prize mai 
bune, se poate înfășură 
pe minerul 
o panglică 
(leucoplast).
este sferică, 
metrul de 8 cm, circum
ferința de 25 cm și o

bastonului 
eaueiucată 

Mingea 
eu dia-

greutate de 180 grame. 
Este confecționată din 
piele, de culoare des
chisă, umplută cu păr 
de cal, de bovine sau 
de porcine, în nici un 
caz cu rumeguș, cirpe 
sau altceva. Copiii folo
sesc mingi cu diame
trul de 7 cm, circum
ferința de 22 cm și gre
utatea de 120 gr. Atit 
bastonul, cît și mingea 
se găsesc de vînzare 
în magazinele cu arti
cole sportive, dar pot 
fi confecționate și prin 
resurse proprii. în 
sfîrșit, echipamentul se 
compune din trieou, 
chilot, pantofi de sport 
și șapcă din pînză cu

i

s
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CLASAMENTELE 
SERIILOR DIVIZIEI A

Clasamentele Diviziei A la po- 
Pice, în care eciiipa clasată pe | 
locul 9 dispută baraj pentru I 
menținere, iar ultima retrogra- ■ 
dează :

SUD — FEMININSERIA

1. Voința PI. 18 14 0 4 22056 28
2. Voința Buc. 18 13 0 5 22423 26
3. Voința Gl. 18 11 0 7 21576 22
4. Petr. Bâlcoi 18 11 0 7 21418 22
5. Laromet 13 10 0 8 21624 20
6. Gloria Buc. 18 9 0 9 21817 18
7. Rapid Buc. 18 8 1 9 21713 17
8. Dacia PI. 18 6 1 11 21071 13
9. Mucava Molid 18 5 0 13 21000 100. Carp, sinaia 18 2 0 16 20863 4
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oniatele se 
fi și... de-

MASCULIN
1. Expl. Cl. M. 18 14 0 4 45306 28 1
2. Gloria Buc. 18 13 0 5 46546 26 |3. Min. Vulcan 18 12 0 6 45584 24
4. Voința Buc. 18 10 0 8 44989 20 ■
5. Olimp Buc. 18 8 1 9 45938 17 16. Carp. Sinaia 18 8 0 10 45567 16 1
7. Constr Gl. 18 7 0 11 45384 14
8. C.F.R. c-ța 18 7 0 11 45012 14 19. Met. Roman Î8 6 0 12 44889 12 1

10. Rulm. Bv. 18 4 1 13 45470 9 •

SERIA NORD - FEMININ 1
1. Electromureș 18 15 0 3 22228 30 *
2. Voința Tg.M. 18 10 0 8 21807 20 .
3. Hidromec. 18 . 9 0 9 21695 18 I
4. U.T. Arad 18 9 0 9 21288 13 1
5. Voința Tim. 18 9 0 9 21251 18
6. CSM Reșița 18 9 0 9 21198 18 ■7. Voința Od. )8 8 0 10 21115 16 I
8. Voința Or. 18 7 0 11 20869 14 1
9. Voința Cv. 18 7 0 11 20788 14

10. Constr. 18 7 0 11 20778 4 1
MASCULIN 1

1. Aurul B.M. 18 14 0 4 47463 28 I
2. Electromureș 18 13 0 5 47892 26 I
3. CFR Cj.-N. 18 10 0 8 46972 20 •
4. UNIO S.M. 18 10 0 8 46158 20
5. Met. Hun. 18 9 0 9 46265 18 16. Ol. Reșița 18 9 0 9 45406 18 1
7. Chim. Tîrn. 18 8 0 10 45728 16 1
8. Tehnout. Od. 18 6 0 12 44799 12 .
9. CFR Tg. M. 18 5 0 13 46167 10 I

10. Constr. Tg M 18 4 0 14 45133 8 1
Rl DECISIVE LA JUNIORI
ași și Mi- 
desfășurat 

sulul linal 
ubiican de 
: feminin 
'g. Mureș 
■ești 4 p, 
p, 4. Vo- 
asculin — 
Iureș 6 p,

2. Carpați Sinaia 4 p, 3. Gloria 
București 2 p, 4. Olimpia Reșița 
0 p. Returul va tivea loc în
tre 15—17 iunie pe arenele Re
cord Cluj-Napoca (feminin) și 
Rulmentul Brașov (masculin).

Rubrică realizată de
Traian IOANIȚESCU
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naterialele 
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ețului și 

său real 
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rioare. Șl, 
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posibilități, 
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mentă, cit 
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ii • rutină, 
ității de 
e nu se 
ți» gim- 
muncă nu 
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diții de practicare și ai căror 
lucrători au nevoie de acest 
mijloc de refacere fizică și 
nervoasă, de sporire a produc
tivității.

Deopotrivă, performanța si- 
blană s-ar fi putut lăuda eu 
rezultate superioare dacă pro
cesul dc selecție n-ar fi ad
mis și destul balast în secții
le cluburilor (in grupele de 
pregătire sînt menținute și 
destule elemente lipsite de 
valoare și perspective), dacă 
obiectivele intermediare și fi
nale ar fi urmărite cu mai 
multă perseverență de către 
antrenori, conducători de uni
tăți sportive și de sportivii 
înșiși (deficiențe întîlnite în 
secțiile de atletism, judo, 
schi fond, tenis de la C.S.Ș. 
Șoimii Sibiu ; de baschet, gim
nastică, volei de la C.S.Ș. Si
biu ; de atletism, lupte, fot
bal de la C.S.Ș. Mediaș ; de 
sărituri în apă, handbal, box 
și atletism de la C.S.M. Si
biu ; de handbal și TUgby de 
la Carpați Mîrșa). în fine, 
dacă pregătirea s-ar încadra 
pretutindeni în normele de 
volum și intensitate (s-a spus
— și nu pentru prima oară I
— că chiar unele cadre de 
specialitate nu dovedesc pa
siune și interes pentru obți
nerea de performanțe eu ade
vărat valoroase) șî în nor
mele... educative (pe alocuri, 
conștiinciozitatea în pregăti
re, disciplina, ordinea sînt 
cam absente). Ca și altădată, 
jocurile sportive (cu excep
ția baschetului masculin și 
a fotbalului—" care se evi
dențiază prin F.C. Inter în 
„A“ si prin Gaz Metan Medias 
în ,.B“) nu au dat așteptatele 
satisfacții. ancorînd in zona 
mediocrității (handbal. volei, 
rosby).

Pornind îndeosebi de la de
ficiențe și de la adevărul ex
primat clar în cadrul confe
rinței. acela că „există mari 
rezerve nefolosite", organul 
sportiv județean reales (pre
ședinte loan BIriș, secretar 
Florin Braîcu), împreună cu 
întregul activ al mișcării spor
tive sibiene prefigurează o- 
biective superioare pe perioa
da pînă în 1995. atît în activi
tatea de masă cit și în cea de 
performanță, și un loc mai de 
prim-plan al județului Sibiu 
în ierarhia sportivă națională.
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I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
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I 
I 
I 
I

cu F.C.

in partidă de verificare
LOTUL DE JUNIORI U. E. F. A

biho-

La

gospodari- 
Moreni.

buturi, iar 
ai săi se 
mai 

la -noi

lul 
de 

se
in
ele

Dutin 
ar

pa rcursul 
F.C. Olt

să se dispute 
zile 

duminică).

fază a 
plătesc cam scump 
lor onorantă 
gîndim la

F.C. Farul, 1

SELECJII LA VIITORUL HUNEDOARA

mînii mai cuprinde o TRAGERE 
LOTO 2 (duminică, 11 Iunie), 
precum și concursul PRONO
SPORT din aceeași zi.

sau de 
de tatre- 

favorite.

1oacă de 12
.. (V.N.).

ne «al-INTRE VESTIAR

LUNA EXCURSIILOR CU TRENULLUNA IUNIE

„OPTIMILE CUPEI ROMÂNIEI
IN AȘTEPTAREA SURPRIZELOR

„Optimile" Cupei, interpuse 
între etapa a 30-a și a 31-a a 
campionatului, aglomerează li
nia dreaptă a unui sezon că
ruia i-a mai rămas puțină vre
me ‘ca să răspundă la 
întrebări care dau 
locurilor 16 și 17 din 
meniul Diviziei A. Se _ _
astfel, la situația absolut ine
dită în fotbalul nostru, ca trei 
meciuri oficiale 
pe parcursul a numai 6 
(marți — joi 
ceea ce reprezintă o solicitare 
serioasă, o programare aspră, 
care acum două decenii. de 
pildă, pe vremurile de aur ale 
„Guadalajarei". putea să pară 
cel mult, o glumă. Să recu
noaștem că, în aceste condiții, 
echipele care atîrnă de un fir 
de ;>ăr în zona retrogradării 
calificate în această 
competiției, 
escaladarea 
„Cupă". Ne 
S.C. Bacău, 
Brașov, chiar și la F.C. 
care-și suplimentează, 
datoriile. Se aude că 
dintre ele ar putea să 
pentru o reprezentare aparent 
formală, cu o echipă masiv 
întinerită, ceea ce. în ultimă 
instanță, ar proba slaba capa
citate de a rezista la un pro
gram deosebit de solicitant. 
N-ar fi exclus, după cum nici 
nu ar fi de nescuzat. O com
pensație tot ar exista însă : 
șansa unor novici, de la „spe
ranțe" sau „juniori" de a se 
afirma în luptă cu parteneri 
mai bine cotați decît ei.

multele 
tireoale 

clasa- 
ajunge.

i din 
Rapid 
F.C.M. 
Bihor 
astfel, 
unele 

opteze

Parcurgind programul, să 
salutăm, încă o dată, apariția 
in această fază avansată a în
trecerii Cupei, acest „open" al 
fotbalului nostru, a unor echi
pe situate pe scări competițio- 
nale inferioare, care, tocmai 
prin prezența lor, colorează 
„optimile", pledînd pentru a- 
devărul întotdeauna valabil al 
zicalei cu „buturuga mică". Să 
le luăm de jos în sus : Uni
rea Slobozia. divizionară C. 
care tocmai s-a scuturat de 
concurenta Montanei Sinaia in 
seria a IV-a. în lupta pentru 
promovare. In 16-imi, antreno
rul ei, Vasile Dobrău, se „răz
bunase" pe fosta lui echipă 
„U“ Cluj-Napoca. De data a- 
ceasta. se va afla fată în față 
cu un coleg de. generație. Lu
dovic Sătmăreanu. „Sferturile" 
reprezintă un pas prea tentant . 
pentru o divizionară C. pentru 
ca Lăzăreanu să doarmă liniș
tit ! Celelalte performere sînt 
din Divizia B : Electromureș 
Tg. Mureș, care are un tonus 
superior lui S.C. Bacău : 
C.F.R. Timișoara împotriva u- 
nui Rapid aproape resemnat : 
Gloria Buzău, cu orgoliul unei 
foste echipe de A ; Armătura 
Zalău și Gloria Bistrița. în
tr-un meci al „adevărului" du
pă 0—2 și 2—1 în campionat.

Un punct de interes supli
mentar Inter Sibiu — Dinamo, 
un control de puls pe teren ne
utru. cu trei zile înainte de 
meciul etapei a 31-a. care se 
va juca pe malul Cibinului.

^centralul- craio- 
VEAN reprezintă barometrul 
comportării Universității. ia- 

de c.înd echina sl-a revenit, lucind cu aplombul si 
eficacitatea de altădată, tri- 
bunele sînt iarăși oline. at
mosfera este iarăși caldă. 
Cum s-a intim Dlat si marți, 
la meciul cu SDortul studeA- 
4esc cînd cel Dutin 25.000 de 
suporteri au tlnut să fie 
prezent!. Din acest ounct de 
vedere. Steaua (care are 
mereu 25.000 de spectatori) a 
început să se simtă concu
rata... c Un arbitru care se 
™p.une încet dar sigur 
băcăuanul Mircea Nlcolau 
(aflat pe lista de perspec
tivă a lotului divizionarilor 
A). * Petre Deselnicu. fun
dașul .de fier" de Ieri al 
Universității Craiova : „Am 
lăsat Dostul pe mîini bune 
ambii «centralii», Gică Po- 
Descu si Săndoi. nemafavînd 
nevoie de recomandare. în
drăznesc să spun că și eel 
de al treilea, care... normal 
stă pe țusă. Zamfir, este de 
aceeași .valoare". ------

a IN-----
— F.C. 
jucător 
Mircea 
™arct .......... „
deosebită de la un meci la 
altul. El s-a aflat realmente 
De xto2 terenul. stimultndu-i 
pe toți coechipierii săi, care, 
dlin păcate, au ratat nenumă
ratele ocazii create șl de . 
Hbero-ul care. în paranteză 
fie sdus a marcat golul vic
toriei ! • Retragerea lu!
Kleun. după pauză, acciden
tat. a îmDietat mult asupra 
randamentului flancului sting

Dorel Zam- 
în tribună, 
s-a ajuns

(I.C.).
PARTIDA DINAMO 

ARGEȘ, cel mai bun 
de pe teren a fost 
Rednlc. care se re- 

_ printr-o constantă

• „Cîți anj are 
fir 7“ s-a auzit 
Dună consultări. „„
la... 27 ! și cînd te gîndesti 
că Dorel Zamfir 1oacă de 12 
ani în Divizia A .. (V.N.), 
t a , PRIN COMPARAȚIE cu 

ur- 
Tg.

me-
De 

Bl-

PETROLUL PLOIEȘTI 2-1 (0-1)
Ieri, la Ploiești, în cadrul pre

gătirilor pe care le efectuează în 
vederea meciului cu ech’pa Spa
niei, din cadrul preliminariilor 
C.E.. reprezentativa U.E.F.A. ’90 
a tării noastre a susținut o în- 
tilnire de verificare în compania 
formației Petrolul, lidera autori
tară a seriei I a Diviziei B. 
Partida s-a dovedit extrem de 
utilă, solicitantă, scopul pregăti
rii fiind în mare măsură atins. 
Tinerii „tricolori" au cîștigat fi
nalmente cu 2—1 (0—1), prin go
lurile 
59 și 
(min. 
cu a 
„11“:

voiu, Dcaconu. După pauză au 
mai lost folosiți: Cicocă, Bătrî- 
nu. Crudu Gane, Cuc și Tertiei.

Sîmbătă, pe același stadion, 
lotul nostru va întîlni echipa de 
juniori a Petrolului intr-un nou 
meci de verificare. (A. V.).

marcate de Deaconu (mln. 
min. 62). respectiv Manea 
4). Antrenorul Gh. Stal- 
trimls in teren următorul 

„„ . Colceag — Moldoveanu, 
Haidiner Artimon, Lungu — Ga
bor, Peișu, Dicu, Moca — Să-

a Pentru sferturile de finală 
ale „Cupei României" tragerea 
la sorti va avea loc luni, 12 Iu
nie. la ora 12. la Sediul F.R. 
Fotbal. Amintim că nartidele din 
„sferturi" sînt programate joi. 
22 iunie, semifinalele duminică 
25 iuHiie, iar finala 1oi 29 iunie.

« TRAGEREA LA SORTI a 
arbitrilor la meciurile din Divi
zia A (ultimele două etane) va 
avea loc l-uni 12 Iunie ora 9. la 
sediul F.R.F.

Centrul Olimpic Viitorul Hunedoara organizează acțiuni de 
selecție după următorul program :
• vineri 9 Iunie, de la ora 9, pentru copiii născuți după 1 au

gust 1972 șl 1973.
* simbătă 10 Iunie, de la ora 9, pentru copil) născuți după 

1 august 1974 șl 1975.
Selecția va avea loc la stadionul Corvlnul. Cel admiși vor 

beneficia de cazare șl masă gratuite șl vor urma cursurile la 
Liceul Industrial nr. 1 din Hunedoara.

ADMINISTRAȚIA Of STAT LOTO-PRDNOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 7 IUNIE X989: extragerea 
I: 7 36 41 1 24 30; extragerea 
a Il-a: 38 37 33 3 18 15. Fond 
de cîștiguri: 495.205 lei.

CÎSTIGURILE TRAGERII 
CEPTIONALE LOTO MULTIPLU 
DIN 28 MAI 1989. Faza I ; Cate
goria 1. 4 variante 25% a 25.531 
lei. cat. 2. 6 variante 25% a
5.146 lei cat. 3 : 1 variantă 100% 
a 5.881 iei Si 17 variante 25% a 

cat. 4 : 22.00 variante 
: cat. 5 : 72,00 variante 
cat. 6 : 175.25 variante 

cat X : 1.124,25 va- 
lei. Faza a Il-a : 

5 variante 25% a 40.455 
B : 3 variante 100% a

1.470 lei ; 
a 1.403 leii 
a 429 lei : 
a 200 lei . 
riiante a 100 
Cat. A: 
lei : cat. . . _ _______ _. ._ _
17.338 lei. din care o excursie de 
2 locuri în R.S. Cehoslovacă. 
Dlus diferența ta numerar si 16 
variante 25% a 4.335 lei ; cat. C : 
9 variante 100% a 4.807 lei, din 
care o excursie de 1 loc in R.S. 
Cehoslovacă și eventuala defe
rentă ta numerar si 65 variante 
25% a 1.202 lei ; eat. ~ 
variante a 2.806 lei ;
141.50 variante a 858 lei . . .
405.50 variante a 299 lei ; cat. 
1.798.00 variante a 100 lei.
• Astăzi este ULTIMA 

pentru a vă juca numerele 
vorite la tragerea obișnuită 
LOTO de mîine, vineri, 9 iunie, 
cînd participanții la acest sis
tem își pot verifica din nou 
șansele, obținînd unul (sau mal 
multe !) cîștiguri, constînd în 
numerar (sume de diverse va
lori) și autoturisme „Dacia 1300". 
Vă reamintim că agenda săptă- -

D : ■ 
cat. 
: cat.

43.25
E : 

. F 4
G .1
zi 
ta

pentru a reuși să 
văm“. (L. D.).

* Intre alte virtuți 
demonstrate pe ‘
celor 90 de minute. ___
s-a impus fată de partenera 
de întrecere si la capitolul 
„șutul din afara careului1*, 
atît de mult diiscutat cu pri
lejul anualului curs de per
fecționare a ant-enorilor 
dar (val I) si Ignorat de ma
joritatea divizionarelor A. I a 
șutul violent al Iul Pena, ba
lonul a scuturat plasa, sub 
„transversală". A fost un gol 
care a înaripat-o si mai mult 

Olt •» O minge Pu- 
(dintre rarele tenta- 
acest gen — la Ra- 
expediat. în min. 58

locul făcut la Sibiu. în 
mă cu trei zile. A.S.A. 
Mureș s-a Drezentat în 
ciul de marți susținut 
Dronriul teren 7.3. 
hor. în evidentă scădere. A- 
bia dună Dauză echioa mu- 
reseană a evoluat ceva mai 
anroaoe de Dosibilitătile (re
ale) ale tinerilor săi jucă
tori. dar fără eficacitatea ne
cesară. care continuă să la
se de dorit. « Remarcat 
meci de meci în Drima Dar- 
te a actualului sezon, tînă- 
rul Maier se arată de 2—3 e- 
taoe încoace în evident de
clin. Care o fi explicația ? 
• Un alt jucător tînăr și talen
tat de la A.S.A.. Pintea. a 
surprins în oartida de marți 
orln câteva brutalități oentru 
care ar fi meritat cel 
cartonașul galben. Dar 
bitrul s-a dovedit orea îngă
duitor. a Din echipa 
reană s-a remarcat din nou 
nortarul Lăzăreanu. care, de 
mai multe etape, se află în- 
tr-o formă deosebită. __
vîrsta de 35 de ani el oferă 
un frumos exemplu de lon
gevitate sportivă. (C.F3.

A S-A A NUNTA T la statia 
de amplificare a stadionului 
Steaua că nortarul echipei 
noastre naționale Silviu
Lung, este tatăl celui de al 
doilea băiat * După un în
ceput cu intervenții ezitante. 
Dortarul Arvinte a reușit a- 
DOi să se ODună unor suturi 
de gol foarte grele Drin ca
re a limitat scorul • Vârful 
de atac al băcăuanilor, Gri- 
goraș. a alergat foarte mult 
în partida cu Steaua, dar 
n-a Dutut pătrunde prin „ba
rajul" Io van — Bumbescu 
decît o singură dată, cînd a 
șutat slab 4» Deși a avut o 
mare ocaaie. Balint n-a mai 
reușit să înscrie, ca în atî
tea alte meciuri în care a in
trat după pauză a Din nou 
Rotariu (foarte disciplinat si 
foarte muncitor) a fost unul 
dintre cei mai buni jucători 
ai liderului, el reușind în fi
nal Si un gol frumos a Nii- 
colae Vătafu antrenorul bă
căuanilor : „Final exbrem de 
greu pentru noi. Trebuie să 
ne mobilizăm la maximum

pe F.C. 
ternică 
tive de 
Pid) a . _
șl rapddistul Goantă. dar (din 
Dăcate nentru feroviarii bu- 
curesteni. De care, cum se 
vede în aceste zile grele 
Dentru ei l-a Dărăsit si zei
ța Fortuna). oe nortarul lui 
F.C. Olt. Gheraslm, l-a ocro
tit ..transversala" La 1—1. 
nu încaoe îndoială, cu altă 
inimă ar fi continuat forma
ția giulesteană acest meci de 
mare încărcătură psihică din 
punctul ei de vedere. • Ga
leria lui F.C. Olt continuă 
să cînte. indiferent de con
dițiile atmosferice 
numele oartenerei 
cere a formației 
(G. Nlc.).

A FELICITĂRI 
lor stadionului din 
Teren excelent, grupurile so
ciale moderne lucesc de cu
rățenie vestiarele jucătorilor 
si artHttrilor cabina de trans
misie radio. O cameră la 
fel de primitoare si un tele
fon oferă condiții ontime de 
transmisia cronicii, a O ori- 
mă reîntîlnire cu Divizia A. 
La meciul de la Moreni e- 
rau prezent! I. Radu. o re
ședințele Petrolului antreno
rii V. Dridea Si C. Oprișan. 
Cum Petrolul e ca si intrată 
în Divizia A orezenta lor la 
Moreni am considerat-o cc 
un nrlm contact cu două 
dintre echioele din DCimul 
eșalon. a La anunțarea for
mațiilor cînd au auzit nu
mele Dortarului Cavai. spec
tatorii au aplaudat. In linsa 
lui Prunea (suspendat pentru 
cartonase galbenei 
Iasko (încă în 
refacere, după 
cident). Cavai 
tre 
ani 
cei 
de __ ___
Petschovschi.

perioada 
gravul lui 
a revenit 
la cei 38 
înscrie printre 

longevivi fotbaliști 
urmindu-1 De 
Lereter. Ozon, 

dr. Luca. Constantin, ea să 
dăm doar cîteva nume. 
(AL. C.).

« IN PARTIDA DE LA 
HUNEDOARA. o surpriză 
neplăcută s-a numit Gabor, 
cu multe inexactități tehnice, 
un capitol la care altădată 
era de invidiat * Dacă în 
tabăra Corvinului efectivul e- 
ra. evident foarte restrlns 
(ce se întimnlă oare cu Ni- 
coană și Gheorghiu 7), în 
schimb De lista de rezerve a 
lui Inter au figurat Alexa 
Radu n si Casuba. Și cit de 
mult contează., a SI o cu
venită rectificare. Portarul 
V. Marcel a văzut — și el — 
cartonașul galben. (M.C.).

A O FRUMOASA GALERIE 
de aproximativ 1 500 de su
porteri al Otelului si-a încu
rajat tot timnul echipa care 
încă mai ,.2_ 
sa de la retrogradare, 
plăcut ambianta de ne 
dionul constăntean. 
deosebire de alte locuri 
de suporterii locali îl... 
canează ne spectatorii 
peti aici ne Litoral, fieca
re galerie a dat dovadă de 
o exemplară sportivitate. * 
Lui O. Popescu, omul care 
— se spune — aduce golul 
gălățenilor, în meciul cu 
F.C. Farul i s-au încredințat 
sarcini cu precădere defen
sive Acolo, la miilocul te
renului el a scos nenumăra
te mingi, a dublat mereu ne 
coechipierul din dreapta sau 
din stingă. într-un cuvtat a 
depus un mare travaliu în 
folosul formației sale. (S. TR.)

crede în salvarea 
Ne-a 
sta- 

Spre 
un- 
Si- 

oas-

A VACANȚELOR Șl CONCEDIILOR PE LITORAL
Mamaia, Eforie Nord, Techirghiol, Eforie 

Sud, Jupiter, Cap Aurora, Venus. Saturn, 
Mangalia — sînt tot atîtea invitații pentru 
cei ce iubesc soarele și marea, plajele înso
rite si nisipul lor fierbinte.

FACTORII NATURALI DE CURA AI LI
TORALULUI MARII NEGRE AU O DEO
SEBITA EFICIENȚA IN MENȚINEREA ȘI 
ÎNTĂRIREA SĂNĂTĂȚII PE TOT PAR
CURSUL ANULUI.

In stațiunile litoralului, în care se află 
acum zeci de mii de turiști, funcționează 
mijloace de agrement din cele mai diverse,

au loc numeroase manifestări cultural-arțis- 
tice și de divertisment, cinematografice, 
spectacole folclorice, de varietăți, se fac ex
cursii pe Canalul Dunăre — Marea Neagra 
și în Delta Dunării.

Cei care doresc să-și efectueze concediul 
de odihnă pe litoral în luna iunie sau să 
meargă în excursii de 3—6 zile cu trenul 
SE POT ADRESA AGENȚIILOR OFICIILOR 
JUDEȚENE DE TURISM ALE I.T.H.R.- 
BUCUREȘTI SAU COMITETELOR SINDI
CATELOR DIN ÎNTREPRINDERI ȘI IN
STITUȚII.



Echipa României face parte din grupa 0. împreună cu
formațiile Uniunii Sovietice, - Austriei și S U A. In

INTERNAȚIONALELE DE TIR ALE ROMÂNIEI
paralel, se va desfășura „Marele Premiu Carpați'* la talere

grupele
Campionatu-

S-au tras la sorți 
preliminare ale 
lui Mondial de handbal tine' 
ret (masculin), care va 
loc ta Spania, între 15 și 
(septembrie. GRUPA A 
Spania, R.F. Germania, 
hoslovacia. Islanda ; B

. Suedia, Ungaria, Polonia, 
gipt ; C — Iugoslavia, Franța,

avea
25

Ce-

E-

Algeria, Coreea de Sud ; D — 
U.R.S.S., ROMANIA, Austria, 
S.U.A.

Primele trei echipe din 
care grapă se califică 
tru etapa semifinalelor, 
păstrarea rezultatelor din 
pele preliminare, A—B 
C—D.

fie-
pen

cil
gru-

Si

între 14 și 16 iunie se vor 
desfășura la București Cam
pionatele internaționale de 
tir ale României, ajunse la a 
36-a ediție, precum și între
cerile „Marelui Premiu Car
pați" la talere, competiții la 
care și-au anunțat participa
rea sportivi și sportive din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, 
Franța, R.D. Germană, Israel,

U.R.S.S. și

ATLEȚI IN CONCURSURI
• La sfirșitul săptămînil tre

cute cîțiva atleți români s-au 
aflat în întreceri Internaționale. 
Astfel, la Sofia, pe Stadionul 
Vasil Levskl, la tradiționalul 
concurs al ziarului Narodna 
Mladej, atletele române au ob
ținut cinci victorii : iolanda
oanță 51,14 la 400 m șl 55,61 la 
400 mg, Mihaela Pogăceanu 12,68 
la 100 mg — nou record na
țional (v.r. 11 aparținea cu 12,70), 
Vali Ionescu 6,51 m la lungime, 
Livia Meheș 18,82 m la greu
tate. Alte rezultate : Mirela Belu
— locul IU la lungime, cu 6,19 
m, Elisabeta Neamțu — IV la 
disc cu 61,96 m ; George Boroi
— III la 110 mg cu 14,10, Mugur 
Mateescu — m la 400 mg cu 50.61.

La Riga, Aurica Bujniță a 
aruncat sulița Ia 58,60 m (V), 
iar Costel Grasu a obținut 18,69 
m la greutate (VII) și 57,62 m 
la disc (Vili).
• Performante din diferite 

concursuri : la Jarrow, Steve 
Cram (M. Britanic) a obținut cu 
13 :28,58 cel mai bun rezultat 
mondial al sezonului, la 5000 m; 
la Munchen. recordmana mon
dială la înălțime Stefka Kos- 
tadinova a sărit 1,97 m iar cam
pioana olimpică Louise Ritter, 
1.91 m. (La Narodna Mladej. 
Kostadinova a fost însă 
cută de sovietica Natalia Goldo- 
nova, ambele cu 1,93 m I) • 
Pointe-ă-Pitre ; de Bruin (Olan
da) 67,56 la disc B, Delis (Cu
ba) 64,26 m.
• „Cupa Campionilor Euro

peni" la atletism feminin s-a în
cheiat cu victoria echipei vest- 
germane Bayer Leverkusen, care 
cucerește pentru »' 9-a oară tro
feul, Pe locurile următoare s-au 
situat formațiile 
Belgrad și Snia 
cîteva dintre rezultatele înregis
trate în concursul desfășurat la 
Zurich : too m : Laurence Billy 
(S.C. Paris) 11,31 ; 200 m : Paula 
Dunn (Manchester) 23,64 ; înăl
țime : Heiki Redetzky (Bayer 
Leverkusen) 1,91 m ; 400 mg : 
Luisa Cilimbini (Snia Milano) 
58,57 ; 1500 m : Vesjna Bajer
(Steaua Roșie Belgrad) 4:23.45.
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între-

Steaua Roșie 
Milano. Iată

CLASAMENT PESTE TIMP
Coeficienții Elo pătrund In istoria șahului

dasa- 
oelor mai 
ai lumii, 
A. Elo 
ani în

Pentru a stabili un 
ment cit mai fidel al 
buni Jucători de șah 
profesorul american 
a propus cu vreo 15
urmă un sistem de coeficienți 
care să țină cont de rezultate
le tuturor turneelor interna
ționale. Nu intrăm în amănun
tele tehnioe de calculare a a- 
cestor coeficienți, cert este că 
sistemul 
cializat, 
titlurile 
maestru 
dreptul 
in tabelele de concurs coefi
cientul „Elo“, un fel de ba
rometru al formei sportive în
tr-un interval de

Inițial, listele 
erau recalculate, 
an, apoi, pentru 
la zi, s-a luat hotărîrea tipă
ririi lor bianuale (la 1 ianua
rie și la 1 iulie în fiecare an, 
la centrul de calcul Goșa din 
Iugoslavia). Importanța coefi
cienților a ajuns să depă
șească chiar importanța ti
tlurilor, cei mai mulți organi
zatori de turnee lansîndu-și 
invitațiile în primul rînd după 
criteriu Elo. 
este 
2000 
xim 
fost 
tor american Robert 
2780 p. (Kasparov speră 
lista de la 1 iulie 1989 
pășească acest record), 
neele internaționale au 
ele ierarhizate după 
Elo a participanților :

a prins și a fost ofi“ 
așa îneît, alături de 

internaționale de 
sau mare maestru, tn 
fiecărui jucător apare

timp.
coeficienților 
din an în 

a fi cît mai

Nivelul minim 
de 2200 p la masculin și 
p la feminin, iar cel ma- 
(pînă la ora actuală) a 
atins de Țegen darul jucă-

Fischer : 
ca în 

să de-
Tur- 

fost și 
media 

între
••••••••••••••••••••••••a

268 ALPINIȘTI AU AJUNS 
PE EVEREST I

2251 și 2275 — categoria I, în
tre 2276 și 2300 — categoria a 
II-a și așa mai departe din 25 
în 25 de puncte. Categoria 
maximă (XVI) pînă acum este 
echivalentă cu peste 2625

După cum spuneam, 
mul a fost introdus ” 
recent, astfel că foștii 
pioni mondiali Alehin, 
blanca, Botvinnik sau chiar 
Fischer (care s-a retras mis
terios în 1972, după ce a cu
cerit titlul suprem) au fost 
estimați valoric retroactiv 
prin punerea pe calculator a 
zeci și zeci de clasamente din 
ultima sută de ani. Șl lată că 
prin publicarea aoestei liste 
istorice, emoționantă prin 
alăturarea numelor faimoase 
rămase în „cartea de aur“ a 
șahului, se înfiripă un răs
puns (desigur, eu un procent 
inevitabil de subiectivism) la 
întrebarea-încuietoare la care 
nu existau pînă acum decît pă
reri : „Cine a fost (sau este) 
cel mai bun jucător de șah al 
tuturor timpurilor ?“

Conform deci aprecierii 
computerelor încărcate cu 
date, clasamentul absolut al 
eșichierului arată astfel : 1.
Robert Fischer 2780 p, 2. Garri 
Kasparov 2775 p, 3. 
Karpov 2750 p. 4. Jose 
Capablanca 2725 p, 5—6. 
hail Botvinnik, Emanuel 
ker 2720 p, 7. Mihail Tad 
8—10. Aleksandr Alehin, 
Morphy, Vasili 
etc.

Pînă cînd în 
acorda note și . 
sia artistică, actualul 
al coeficienților Elo 
singurul criteriu valoric 
mea sportului pe 64 de pătrate.

P. 
siste- 

relativ 
cam- 

Capa-

Smîslov

Anaiolî 
Râul 

Mi- 
Las- 
2700. 
Paul
2690

șah nu 
pentru...

se vor 
taipre- 
sistem 

rămîne 
în lu-

Parik ȘTEFANOV

După ce în 1953 neozeelan
dezul Edmund Hilary și șer- 
pașul nepalez Tensing au 
urcat, în premieră absolută 
pe vîrful Everest din masi
vul himalaian (8848 m), con
siderat ca fiind .,acoperișul 
lumii", tentativa lor izbutită 
a dat aripi noi altor și altor al- 
piniști, care și-au încercat și 
ei șansele. Reușita n-a fost 
însă decît a numai 268 de 
alpiniști, dintre cei mulți, 
chiar foarte mulți care au 
năzuit să ajungă pînă în 
vîrf. Ultimii ajunși sus — 
deocamdată — sînt membrii 
unei expediții australiene, 
condusă de Roderick MacKen- 
zie care au atins Ever estul 
printr-o ascensiune pe ver
santul sudic. Dar fiecare din 
aceste reușite, într-un anu
mit fel- au un caracter de 
unicat, alpiniști! folosind fie 
care un drum neumblat, ceea 
ce-i conferă ascensiunii 
pectul de premieră..

tanța în 5 zile, 23 ore, 55 
minute și 30 secunde (star
tul este comun pentru toți 
concurenții după care Insă 
flecare, după voie, Ișl stabi
lește graficul de cursă, de 
alimentare, de odihnă), Kou- 
ros este, la această oră unul 
dintre cei mal de seamă a- 
lergătorl de mare fond din 
lume. In această privință este 
de subliniat faptul că el de
ține toate recordurile mon
diale în curse de mare fond, 
de la 200 km (15.11:10) șl 
pînă la 1000 km (136.17:00). 
De asemenea, el deține și re
cordurile contratimp pe 24 
ore — 283.600 km 48 ore — 
452,270 km șl 6 zile — 
1023,2 km.

„VETERANUL" FACE LEGEA

as-

TURNEU INTERNATIONAL
Uf ȘAH LA POIANA BRAȘOV

MARILE CURSE ALE 
ATLETISMULUI

Există, în atletism, precum 
bine se știe, curse de aler
gare (și de marș) de fond 
dar și de mare fond, care, 
cu decenii în urmă, au avut 
o anume vogă. Și astăzi — 
chiar dacă diferitele compe
tiții de maraton se bucură 
de o foare mare popularitate 
adunînd la start mii și mii 
de alergători — există 
concursuri de mare, 
de foarte mare fond, 
reunesc concurent!, a 
întrecere interesează, 
dintre acestea este și 
dintre orașele australiene 
Sydney — Melbourne, des
părțite doar de o „bagate
lă" de... 1011 kilometri. Re
cent desfășurata cursă a 
fost cîștigată din nou, ca și 
în ultimii ani, de același 
alergător, sportivul grec 
Yannis Kouros, indiscutabil 
cel' mai de seamă între 
practicanții acestui gen de 
alergare. El a oarcurs dla-

•••••••••••••

șl 
chiar 
care 

căror 
Una 

cursa

Automobilistul brazilian 
Emerson Fittipaldi (născut 
la Sao Paulo, la 12 decem
brie 1946) a fost cel mai 
tînăr campion mondial la 
Formula 1. tn 1972 cînd a 
cîștlgat titlul mondial el nu 
avea decît 25 ani și 273 zile. 
In ultima perioadă de timp 
Fittipaldi a renunțat la atît 
de pretențioasele curse de 
Formula 1, dar nu a renun
țat încă și la automobilism. 
Ultima sa pasiune sînt curse
le de anduranță, între care 
șl cea de 500 mile de la In
dianapolis. La ediția din a- 
cest an a cursei, desfășurată 
duminica trecută. întrecerea 
a fost purtată de-a lungul 
a 200 de tururi. Primul care 
a trecut linia de sosire a 
fost „veteranul" Fittipaldi, la 
volanul unei mașini „Pen- 
ske-Chevrolet", înregistrat în 
2.59:01 ceea ce reprezintă o 
medie orară de 269,632 km. 
Interesant de arătat că mă
iestria pilotului brazilian a 
fost atît de ridicată, îneît el 
a dominat autoritar 
tițla, 
ruri 
doilea 
Unser, 
ni 15 __
Emerson Fittipaldi ! !

Rubrică realizată de 
Romeo VILARA

compe- 
cîștlgînd cu șase tu- 
diferență fată de al 
clasat, americanul Al 
pe „Lola-Chevrolet". 
ani mai <1năr decît
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Italia, Polonia. 
România.

Din țara noastră vor fi pre- 
zenți la aceste tradiționale 
concursuri ale tirului interna
țional campionii olimpici So
rin Babii și Corneliu Ion. Ilie 
Petru, Anișoara Matei, Paul
Gruia, Constantin 
Ciorba, Ion Toman, 
Diaconu, Daniela 
cu, Maria Andrei, : 
dovan și alții.

Probele pentru

Stan, A. 
, Cornelia 

Dumitraș- 
Lucia Mol-

arme 
glonț și pentru armele de 
nătoare vor fi găzduite 
Poligonul „Tunari", iar 
pentru arme cu aer 
mat

cu 
vi
de 

cele
compri- 

de poligonul „Dinamo".

PRIMII SEMIFINALIȘTI
Campionatelor In-Programul ________ _

ternaționale de tenis ale Fran
ței, care se desfășoară în aceste 
zile pe terenurile de la Roland Gar
ros, a fost serios perturbat de re
prizele repetate de ploaie. Ast
fel că în întrecerea masculină 
au fost desemnați doar doi din
tre cei patru semifinaliști. A- 
ceștia sînt Stefan Edberg (Sue
dia, cap de serie nr. 3) și Boris 
Becker (R.F.G., nr, 2), care i-au 
întrecut pe Alberto Mancini (Ar
gentina) cu 6—1, 6—3, 7—6, res
pectiv pe Jay Berger (S.u.A.) 
cu 6—3, 6—4, 6—1. Celelalte două 
„sferturi" ' “ ‘
(S.U.A.) 
(Haiti) și 
dia) — 
(U.R.S.S.).
cunoscute
Graf (R.F.G., deținătoarea titlu
lui și principala favorită), Mo
nica Seles (Iugoslavia, 16 ani, 
învingătoare nescontată în „sfer
turi" asupra bulgăroaicei Ma
nuela Maleeva, cu 6—3, 7—5),
Arantxa Sanchez (Spania, re
velația ultimului sezon, 18 ani)

sînt : Michael Chang 
— Ronald Agenor 
Mats Wilander (Sue- 

Andrei Cesnokov 
La feminin sînt deja 
semifinalistele : Steffi

r ÎMPOTRIVA

GIMNASTICA
HAVANA, 1

Proba masculină __ .
concursului internațional 
gimnastică 
Moncada", 
șui Las Tunas, a fost 
tă de sportivul cubanez Felix 
Aguilera, clasat pe locul I la 
individual compus cu 56.50 p. 
în concursul special pe apara
te Florentina Cîmpureanu 
(România) s-a situat pe locul 
I la sol.

(Agerpres). 
din cadrul 

de 
pentru „Cupa 

desfășurat în ora- 
cîștiga-

BOX
MOSCOVA, 7 (Agerpres). tn 

turneul de box, desfășurat la 
Alma Ata, sportivii români 
V. Citea și I. Nițuieseu (ambii 
la categ. semimijlocie) 
clasat pe locul al treilea, 
oompetițle au participat 
giliști din 12 țări.

s-au
La 

pu-

LA ROLAND GARROS
și Mary-Jo Fernandez (S.U.A., 
15 ani, cea care a eliminat-o In 
„optimi" pe Gabriela Sabatini 
și, apoi, în „sferturi" pe ca- 
nadianca Helen Kelesl cu 
6—2, 7—5).

ACTUALITATEA CICLISîA
ROMA, 7 (Agerpres). — Etapa 

a 17-a a turului ciclist al Ita
liei, disputată pe traseul 
drlo — Meda (136 km) a 
nit rutierului australian 
Anderson în 3.44:25. tn 
mentul general Individual ___
duce francezul Laurent Fignon,

PARIS, 7 (Agerpres) : 
petiția clclistă Internațională pe 
etape „Dauphine Libere", dis
putată în Franța, s-a încheiat 
cu victoria rutierului francez 
Charly Mottet. Ultima e- 
tană a S-a. Circuit în 
jurul localității Aix-Les-Bains — 
a fost cîștigată de belgianul 
Peter Fuchs, cronometrat pe 
163 km in 3.52:08.

Son- 
reve- 
Phil 

clasa- 
con- 

i. 
Corn-

La Poiana Brașov se des
fășoară în aceste zile Turneul 
internațional de șah organizat 
de clubul sportiv Steagul Ro
șu. In diagrama de ooncurs au 
fost înscriși 15 jucători din 
Iugoslavia, R.F. Germania și 
România. După 3 runde, con
duce Sergiu Lupu (România) 
ou 3 p, urmat de Ante Jurko- 
vici (Iugoslavia) cu 2 p. tn 
runda a IH-a s-au înregis
trat rezultatele : Jurkovici — 
Periei 1—0, Lazăr — Chiricuță 
1—0, Baboș — Oltean 1—0, La- 
rion — Lupu 0—1, iar parti
dele Berechet — Blaseh, Cri- 
șan — Markotici și Radovici — 
Cioroianu s-au încheiat re
mize.

PE SCURT • PE SCURT
AUTOMOBILISM * Cursa de 

200 mile de la Milwaukee (Wis
consin) a fost cîștigată de pilo
tul american Rick Mears („Pen- 
ske-Chevrolet“), cu o medie o- 
rară de 209,550 km. L-au urmat 
coechipierul său Michael An
dretti (,,Lola-Chevrolet“) șl ita- ‘ 
Hanul Teo Fabl (..March-Por
sche").

ÎNOT 
dianul 
proba 
timpul 
trloata 
situat . . ...
liber în 58,36. Proba feminină de 
100 m fluture a revenit Iul Qian 
Hong (R.P. Chineză) 1:02,11.

ȘAH • tn runda a doua a 
turneului internațional de la 
Rotterdam au fost consemnate 
următoarele rezultate : Selrawan 
— Karpov 0—1, salov — Hjar- 
tarson 1—0, Llubojevicl — Iusu- 
pov 0—1, Vaganian — Elvest re
miză, Sokolov — Portisch 1—0. 
Nogueiras — Short 1—0.

• La Monaco, cana- 
Tom Ponting a cîștlgat 
de 200 m fluture, cu 
de 2:02,99, Iar compa- 

sa Andrea Nugent s-a 
pe primul loc la 100 m

Nu mai e nici o noutate 
faptul că, unanim și vehe
ment condamnat pentru poli
tica sa de apartheid, pe cit 
de anacronică, pe atît de 
inumană, sportul sud-african 
se vede, de o bună bucată 
de vreme, tot mai izolat. U- 
net asemenea 
„veto", din ce in ce mai in
transigentă, i s-au aliniat — 
și sub presiunea forțelor pro
gresiste din întreaga lume — 
atît Comitetul ' 
Olimpic, cît și, 
darea expresă 
majoritatea 
mondiale de sport și a fede
rațiilor naționale. Ceva mai 
îngăduitoare, F.I.L.T. a îngră
dit, și ea, accesul tenismeni- 
lor sud-africani în marile 
competiții (lăsîndu-i să joace 
doar ca „particulari"), dar a 
acceptat, vreme îndelungată, 
prezenta așa-zisei selecționa
te de la Pretoria în Cupa 
Davis. Sînt însă semne, din
tre cele mai elocvente, că și 
F.I.L.T. ișl va revizui optica, 
adoptînd curînd o poziție 
mai fermă.

tn consecință, 
franceză de box 
din 1985, puqiliștilor subordo
nați ei, amatori sau profesio
niști, să-i întilnească pe cei 
din Africa de Sud. Numai că, 
lată. Fabrice Benichou. cam
pion al lumii la categoria 
supercocoș în varianta I.B.F.. 
ar urma să-și apere centura 
la t,as Vegas, in 16 iunie, in 
fața... sud-africanulul Frans 
Badenhorst. ceea ce a stîrnlt.

atitudini de

Internațional 
la recoman- 

a acestuia, 
organismelor

șt federația 
a interzis.

CLASAMENTUL GOLGETERILOR 
EUROPENI

• CLASAMENTUL golgeteri- 
lor europeni pentru trofeul 
„Gheata de Aur" este dominat 
de fotbaliștii români, primul loc 
fiind ocupat de Dorin Mateuț, 
cu 38 g, urmat de Baltazar de 
Morals (Atletico Madrid) 32 g 
(în campionatul Spaniei mal sînt 
de disputat trei etape). Marcel 
Coraș 31 g, Gheorghe Hagi 36 g. 
Aykut (Fenerbahce) 27 g, Hugo 
Sanchez (Real Madrid) și Tanju 
Colak (Galatasaray), cu cite 26 
“ Milan Luhovy (Dukla Praga)

i g, Peter Pacult (F.C. Tirol) 
I g etc.

CAMPIONATE, ȘTIRI
• DUPĂ 9 etape, în campio

natul Suediei conduce echipa 
MalmS 9 p, urmată de Halm- 
stad șl I.F.K. Norrkoping cu 
cîte 9 p (golaveraj inferior). 
Rezultate din etapa a 
G.A.I.S. — Oergryte 0—0, 
stad — Sundsvall 2—1, 
Stockholm — MalmS 0—3, 
bro — I.F.K. Goteborg 
I.F.K, NorrkBping — Djurgaar- 
den 4—1, Frolunda — F.C. Brage 
1—3.
• IN SEZONUL recent înche

iat, trofeul oferit de postul Iu
goslav de radio „Studio B“ pen
tru cel mal bun jucător din 
Belgrad a fost decernat Iul 
Dragan Stojkovicl, căpitanul re-.

g,
25
24

9-a : 
Halm- 

AIK 
Oere-

1—2.

CURENTULUI?)

i
I

ii-
i

logic, o aprinsă controversa 
Și a pvs forul amintit intr-o 
situație cel puțin jenantă 
înainte ca organismele inter
naționale 
intervină, 
nu vor sta cu brațele încruci
șate, opinia publică franceza 
și presa au solicitat federați
ei din Paris să anuleze me
ciul Benichou — Badenhorst. 
o asemenea atitudine fiind cu 
atît mai justificată, cu cil 
s-au adus probe, unele irefu
tabile, că palmaresul lui Ba
denhorst a fost „umflat" de 
managerii săi.

Intr-un prim moment, F.F.B. 
a negat că adversarul lut 
Benichou ar fi sud-african l 
Confruntat cu evidența, pre
ședintele ei. Bernard Res- 
tout, a adoptat insă — sur
prinzător, ca să nu spunem 
altfel — un punct de vedere 
bizar, căutînd să împace și 
capra, și varza ! „Formularea 
exactă a măsurilor noastre 
a declarat Restout. e urmă
toarea : ti împiedicăm pe bo
xerii francezi să meargă în 
Africa de Sud și pe cei de 
acolo să vină în Franța. Cum 
însă Las Vegas nu-i nici tn- 
tr-o parte, nici tn alta...".

Acest „feu vert“. „expresie 
a politicii struțului" (,,1’E- 
quipe"). a indignat, și pe bu
nă dreptate, pe toți cei care 
văd în apartheidul practicat 
de Pretoria „rușinea secolului 
XX". Numai Bernard Res
tout se face că nu pricepe...

Ovidiu IOANITOAIA

de resort să 
și e sigur că

t

i

prezentatlvel șl al formației 
Steaua Roșie Belgrad.
• TURNEUL de la East Rut

herford (S.U.A.), din statul New 
Jersey, a fost cîștlgat de se
lecționata țării gazdă, care în 
finală a dispus cu 3—o (3—o> 
de reprezentativa Peru ! Aceas
ta a fost prima victorie, din 
1984, repurtată de S.u.A în fața 
unei echipe naționale sud-ame- 
rlcane. Pentru locul 3. Benfica 
Lisabona a dispus cu 2—1 de 
formația F.C. America din Caii 
(Columbia), prin golurile lui 
Balda și Ricardo, respectiv Prin
ces (din 11 m).
• SE CUNOSC echipele pro

movate în prima ligă a Angliei: 
Crystal Palace (revenită după 
8 ani). Chelsea și Manchester 
City. Au retrogradat Middles
brough, West Ham și Newcastle.
• PORTARUL reprezentativei 

Angliei, Peter Shilton (39 de 
ani 1), de la Derby County, a 
susținut recent cel de-al 108-lea 
med internațional. De mențio
nat că în 58 de 
ton n-a primit 
vtrsta sa el nu 
să abandoneze 
petițlonală...

partide. Shil- 
nîci un gol ! La 
are încă de gînd 
activitatea com-
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