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în optimile de finală ale „Cupei României" la fotbal

0 PERFORMERĂ APLAUDATĂ: UNIREA SLOBOZIA
„Podiumul" primei

divizii—in „sferturi1'

• Gloria Buzău (,,B“)

REZULTATE TEHNICE
Drobeta Tr. Severin :

C.F.R. Timișoara — RAPID
Sf. Gheorghe : 

Electromureș —

1-2 (0-1)

elimină pe Farul (,,A“)
2

• Electromureș — in*

vinsă abia după exe

cutarea penalty-uri

lor • Nouă goluri In

partida Steaua

F. C. M. Brașov

Alba lulia :
F.C. Inter Sibiu —

Brâila :
GLORIA BUZĂU

Pitești :
F.C.M. Brașov -

Cîmpina :
Flacăra Moreni —

Slobozia :
UNIREA SLOBOZIA -

Cluj-Napoca :
Armătura Zalău -

S.C. BACAU 4-6 (0-1;
■2; 2-2) după penalIty-uri

DINAMO 0-1 (0-0)

F.C. Farul 3-1 (1-1)

STEAUA 3-6 (2-4)

VICTORIA 2-3 (1-1)

F.C. Bihor 2-0 (1-0)

GL. BISTRIȚA 1-2 (1-0)

(Citiți cronicile in pag, 2-3)

Prin acest gol inserts fundașul central Ștefan, Victoria a 
invins pe Flacăra Moreni (3—2) Foto: Aurel D. NEAGU

0 NOUĂ EDIȚIE
Ă „INTERNAȚIONALELOR"- 

ROMÂNIEI LA PENTATLON
MODERN

Pe cîteva din bazele sporti
ve ale Capitalei va avea loc, 
între 24 și 30 iunie, o nouă e- 
dipe a Campionatelor Inter
naționale ale României ta 
pentatlon modem. competi
ție tradițională, care reu
nește în fiecare an sportivi 
de valoare. De această dată 
și-au anunțat participarea 
pentatlonlști din Bulgaria, 
Canada, Egipt, Italia, Japo
nia, Polonia, U.R.S.S. șl, bine
înțeles, România.

Să consemnăm că în 1 
gram figurează și proba 

organizată în 1 
care

pro- 
de 

ștafetă. organizată în pre
mieră la noi, probă care a 
fost inclusă în programul pen- 
tatloniștilor la J.O. 1992.

Frumoase acțiuni pe meleaguri sibiene

DE cnos III COMUNA CÎHJA
cu 
au
La 

500

Nu demult, casele pionieri
lor și șoimilor patriei din Si
biu și Avrig, in colaborare 
Școala din comuna Cirța, 
inițiat un concurs de cros, 
care au fost prezenți peste
de purtători ai cravatei roșii cu 
tricolor din- școlile de pe te
ritoriul comunelor Arpășul de 
Jos, Porumbacul de Jos, Tăl- 
maciu, Scorei, Racovița, Cris
tian, Cirța și din orașul Avrig.

Să consemnăm și numele 
câștigătorilor : fete, 9—10 ani : 
Eveline Touch (Șc. gen. Cris
tian), 11—12 ani : Adriana
Granoea (Șc. 1 Avrig), 13—14 
ani : Laura Lazăr (Șc. gen. 
Cristian) ; băieți, 9—10 ani :

FINALĂ PE ȚARĂ

Daniel Cînduleț (Șc. gen. Ctr- 
ța) î 11—12 ani : Călin Pitu- 
lescu (Șc. gen. Cristian) ; 13— 
14 aaâ : Ionel Hanea (Șc. 

gen. Arpaș).
Pe echipe locul I a fost o- 

cupat de micii atleți ai Școlii 
din comuna Cristian (pregăr 
tiți de profesorii de educația 
fizică N. Pampu și F. Lazăr), 
urmați de cel de la Școala 
nr. 1 Avrig (prof. Ad. Toma) 
și Școala din com. Porum ba
cul de Jos (prof. M. Gheor- 
ghiță). De subliniat și contiri ■ 
buția profesorilor loan Cosma 
(Sibiu), Valeriu Anghel (A- 
vrig) și Ioan Tolas (Cirța) ta 
reușita acțiunii.

A POPICARILOR
Înscrisă în calendarul manei 

competiții sportive naționale 
Daciada, finala pe țară a «Cu
pei lucrătorilor din agriCiUtură. 
silvicultură și industria alimen
tară" — organizată de Comite
tul Uniunii Sindicatelor din A- 
gricultură. Silvicultură și In
dustria Alimentară, cu spriji
nul Consiliului județean al sin
dicatelor Sibiu și al C.J.E.F.S. 
Sibiu — a reunit timp de do
uă zile, la arena Centrului de 
Creație și
României”
Sib iu, pe
cari (fete

Cultură „Cintarea 
al sindicatelor din 
cei mai buni popi
și băieți) din țară.

lată câștigătorii actualei edi
ții : FEMININ — 1. Simona 
Pleșa 294 p.d„ 2. Mihaela Ifte- 
nie (ambele din jud. Brașov) 
290 p.d, 3. Mihaela Cocdan (Satu 
Mare) 284 p.d-, 4. Dana Rățoiu 
(Sibiu) 275 pd_. 5. Mihaela 
Palamariu (Giurgiu) 265 D.d. 6. 
Amalia Cserviid (Bihor) — 263 
p.d. MASCULIN — 1. Dan Ar- 
mașu (Mehedinți) 427 p.d.. 2. 
Constantin Stoiculescu (Argeș) 
408 pd., 3. Istvan Komandat (Bi
hor) 408 p.d.. 4. Francisc Ac* 
(Brașov) 404 p.d., 5. Silvestru 
Haram (Sibiu) 399 p.d„ 6. Mi
hai Loriincz (Brașov) 389 p.d.

Hie IONESCU, coreso.

PREOCUPĂRI, ÎMPLINIRI ȘI DEZIDERATE 
ÎN SPORTUL DE MASĂ IALOMIȚEAN 

teren acțiunea de organizare a 
duminicilor cultural-sportive șl 
serbărilor cîmpenești, în afara 
odor tradiționale (inițiate cu 
prilejul Festivalului spicelor 
de aur. Zilei recoltei. Zilei 
mecanizatorului sau Zilei zo
otehnistului), fa pădurea Peri, 
Ia Amara, pe malul lacurilor 
Fundata. Mamasia si Strachina, 
duminicile cultural-sportive 
reunesc în reprize de întreceri 
ta diferite discipline, de dana 
șl muzică (valorifidnd tot mai 
pregnant bogatta foselor local), 
mereu mai multi amatori. • O 
remarcabilă amploare a lua* 
turismul de masă, multe ac
țiuni avind o tematică dinain
te stabilită (una dintre cele 
mai reușite poartă genericul 
.Pe urmele eroilor neam ti ui”), 
ou trasee dintre ode mai di
verse, în județ, pe Litoral, în 
zone montane. Celor peste 1 400 
de drumeții și excursii (87 00* 
de participan-ți) lî se vor adău
ga. in actuala ediție de vară* 
Dacladei. altele, astfel incit cifre 
de 100 000 de participant!. ti
neri șl oameni ai muririi frun-

Cuprinderea copiilor, a în
tregului tineret, a maselor 
largi de oameni ai muncii de 
la orașe și sate in practicarea 
organizată a exeraițiilor fizice 
și sportului, prin intermediul 
competiției naționale Daciada. 
constituie o preocupare de re
ferință și pentru organele si 
organizațiile sportive din jude- 

Ialomița.
• AbocdLnd această temă, să

Campionatele republicane școlare de atletism

Concomitent eu întrecerile 
.Cupei României”, care au a- 
du* la start marea majoritate 
a atleților seniori, pe stadionul 
bucureștean .23 August* au 
concurat și cei mai mulți din
tre autorizații reprezentanți ai 
„noului val”, ta cadrul Cam
pionatelor Republicane ale li
ceelor șl școlilor profesionale. 
Aflată acum la cea de a 40 a 
ediție, această tradițională tre
cere în revistă primăvăratică a 
detașamentului atletic juvenil a 
consemnat prezența pe listele 
de start a 370 de elevi și ele
ve (184 fete și 186 băieți), re
prezentând 38 de județe și mu- 
nicipiiui București (au lipsit 
doar oanaunenții din jud. Giur
giu și Ialomița). Sigur, prezen
ța prin ea însăși nu reflectă șl 
valoarea sau perspectiva res
pectivilor juniori, dar ea indi
că în bună măsură preocuparea 
profesorilor șl tehnicienilor ca

ÎNOTĂTOARELE NOASTRE PE PODIUM
IN CONCURSUL DE LA TALLIN

»r
re-și desfășoară activitatea tn 
rindui aspiranților ta perfor
manță din această <£sciptină 
olimpică de prim rang, sport 
prioritar cu mare pondere tn 
mediu școlar. Or. prin această 
prismă (chiar dacă sportivii au 
concurat de această dată «ta 
oăorile școlilor ta care învață) 
au fost multe surprize (nu tea

S. PAVELESCU

(Continuare în pag. a 1-a)

ne oprim, mai întâi, la unități
le de învățămînt, subliniind 
că. de pildă, grija oe se mani
festă pentru introducerea gim
nasticii de înviorare in cămi
ne (10 la număr în Slobozia) șl 
pentru practicarea gimnasticii 
în pauze, pe cicluri de școlari
zare (primar, gimnazial, liceal) 
se face tot mai mult simțită. 
Tot în perimetrul înyâțămiatu- 
lui, semnalăm organizarea ge
neralizată a campionatului șco
lar, pe clase si ani de studii, 
ta cel puțin 5 ramuri de sport, 
prioritate avînd atletismul, 
fotbalul, șahul, tenisul de ma
să S de rimp. mai recent «im 
și badmintonuL • Prin testa
rea a circa 30 000 de copii și 
elevi i-a efectuat • primă ac
țiune de selecție pentru activi
tatea de performantă. Trierea 
* fost aspră, de vreme ce nu
mai 130 dintre cei testați au 
trecut ta ev-dența Clubuka 
Sportiv Școlar din Slobozia 
sau a unor unități cu secții de 
performanță. • Deșt nu satis
face. Cifra de 34 000 de practi- 
canți ai gimnastica ta load de 
muncă (cuprinși in 27 de uni
tăți economice și cooperatiste) 
spune, totuși, ceva intr-un Ju
deț ta care inițiativa a dema
rat destui de lent. • Cîscigă

fiberiu STĂM A

(Continuare tn pag 2-3)

Pe agenda actualității, conferințele organizațiilor sportive

Tallin a avut loc un con- 
internațional de înot, la 

au participat sportivi din 
Finlanda, 
S.U.A., 
Dintre

La 
curs 
care 
Brazilia, 
România, 
U.R.S.S. 
tanții noștri, cea 
comportare a avut-o campioa
na mondială și europeană Ta
mara Costache. învingătoare 
în proba de 50 m liber cu 
timpul de 26,48 (pe locul 2, 
sovietica Irina Gapon — 
26,85, iar pe locul 3 american
ca Ashley Tappin — 26,86).
Ploieșteanca a sosit a doua la 
100 m liber, cronometrată în 
57,54. după Tappin — 57,18 și 
înaintea înotătoarelor Elena 
Kurchlna — 57.77, Natalia

, Grecia. 
Suedia și 
reprezen- 

mai bună

Trefilova (ambele 
57,86, Pamela

■ (S.U.A.) 57,90 etc.
La 400 m mixt, 

che s-a clasat pe 
cundă — 5:05,15, după 
mer Sanders (S.U.A.) 
4:53,00, a treia fiind Carmen 
Rodiu, ou 5:08,07. Bodiu a 
mal urcat de două ori pe po
dium : locul 2 la 400 m liber 
— 4:18,16 (I. Julie Kole, din 
S.U.A., 4:15.68) și 3. la 800 m 
liber — 8:56,82 (după Kole 
8:40,12 M Minthorn 8:49,94). In 
proba de 200 m fluture, Co
rina Dumitru a ocupat locul 
3 ou timpul de 2:15.78 (I.
Minthorn 2:13,18, 2. Sanders
2:13,36).

U.R.S.S.) 
Minthorn

Diana Ure-
poziția se-

Sum-

JUNIORII - PRINCIPALA FORȚĂ
darea de seamă și îndeosebi 
in cuvîntui partcipanților ta 
conferință că în atenția Con
siliului județean și a factori
lor cu atribuții au stat toc
mai valențele sociale ale ac
tivității sportive de masă, efi
ciența ei pentru starea de 
nătate și creșterea puterii 
muncă și învățătură, in 
samblul comportamentului 
neral al cetățenilor 
toate vîrstele.
I.J.P.I.P.S., C.F.R. Port, 
tromar, T.A.G.C. Ind, 
praf. Șantierul Naval 
stanța, Cimentul și 
Medgidia. Electrica și 
jul Basara.bi, asociațiile 
comunele Lipnița, Mihail Ko- 
gălniceanu, Poarta Albă, Chir- 
nogeni. Ostrov, Oltina, Topa- 
lu, Cobadin, ca și un mare 
număr de școli și licee au 
fost date ca exemplu de bună

Din materialele prezentate 
și din numeroasele luări de 
cuvînt la Conferința de dare 
de seamă și alegeri a sportu
lui oonstănțean a reieșit clar 
că toate succesele obținute în 
aotivitatea de masă și de per
formanță fac parte din an
samblul realizărilor pe care 
oamenii muncii din această 
parte a țării le-au obținut sub 
conducerea partidului în toate 
domeniile și care Constituie, 
de faipt, trainicul suport ma
terial și moral fără de care a- 
oeste succese nu ar fi fost de 
conceput. Vom relua 
din cifrele bilanțului pe 
1985—1989, înscrise într-o 
namică pe care 
firească pentru 
stanța, ca și pentru 
județe, în ansamblul 
partidului nostru de 
tare armonioasă a 
socialiste, inclusiv în 
niul educației fizice și 
tulul, ca parte componentă 
educației 
mal în 
de participantă

4*20* de practicaați statornici 
ai gimnasticii la locul de mun
că, 16300* de „absolvenți” ai 
Complexului „Sport și Sănă
tate”, 17500* de beneficiari ai 
acțiunilor turistice de masă 
și 2100* de copii care au în
vățat sau au practicat înotul. 
In dorința de a dezvolta și

Județul CONSTANȚA

cîteva 
anii 

di- 
am numi-o 
județul Oon- 

oelela’te 
politicii 
dezvol- 

României 
dome- 
spor- 

a 
comuniste : nu-

1988 peste 290 000 
ta Daclazlă,

perfecționa continuu, ia orașe 
ca și ta sate, activitatea din 
cadrul Dacladei. organele și 
organizațiile sportive — in 
strînsă și rodnică conlucrare 
cu cele sindicale, de tineret, 
invățămînt, cooperație ș.a. — 
au adăugat, an de an, acțiuni
lor prevăzute în calendarul 
central inițiative proprii, vi- 
zind diferite categorii de pro
fesii și vtrste, au permanen
tizat campionatele asociații
lor sportive și au lărgit pal ta 
disciplinelor. Se sublima ta

sa
de 

an- 
gc- 
de 

Hidrotehnica.
Pe- 

Com- 
Con- 

I.M.U. 
Utilal- 

din

Mircea COSTEA

(Continuare ta pag. 2-3)



O NOUĂ ETAPĂ 
LA LUPTE LIBERE
Campionatul Republican de 

lupte libere pe echipe pro- 
gramează duminică întrece
rile celei de a patra etape (a 
■treia a fost aminată pentru 
data de 10 septembrie). Cu a- 
cest prilej, in Capitală vă fi 
organizată o singură reuniune, 
oca găzduită de sala Giulești : 
Vulcan București, C.S. Ouești 
și Rapid.

Celelalte partide din ultima 
serie (a 4-a) se vor disputa la 
Vaslui (Hidrotehnica Con
stanta, Oțelul Călărași și Vii
torul Vaslui) și Brăila (Elec
tra București, Nicotină Iași 
și Progresul Brăila). In seria 
I : Oradea (Voința Lugoj, 
U.M. Timișoara și A.S.A. O- 
radea) ; Cluj-Napoca (Meta
lul Bocșa, Constructorul Hu
nedoara și Voința Cluj-Napo
ca) ; Gheorgheni (Comerțul 
Tg. Mureș, Armătura Zalău și 
Viitorul Gheorgheni) ; seria a 
Il-a : Tg. Mureș (Dinamo Bra
șov, UNIO Satu Mare și 
Mureșul Tg. Mureș) ; Petrila 
(Jiul Petrila, Lemnarul Odor- 
hei și înfrățirea Oradea) ; Lu
goj (C.S.M. Sf. Gheorghe Va
gonul Arad și Metalul IURT 
Lugoj) ; seria a IlI-a : Ga
lați (Steagul Roșiu Brașov, 
C.F.R. Craiova și Dunărea 
Gala,ți) ; Tg. Jiu (Steaua. Da
nubiana București și C.A.L. 
Tg. Jiu) ; Tîrgoviște (Gloria 
Pandurii Tg. Jiu, URBIS 
București și C.S. Tîrgoviște).

ACTUALITĂȚI
• TIMP de zece zile, pe cele 

opt terenuri ale Clubului Spor
tiv Școlar și Sport Clubului din 
municipiul Bacău «-au desfășu
rat Întrecerile a două competiții 
devenite tradiționale. rezervate 
Juniorilor și copiilor, organizate 
de federația de specialitate si fo
rurile locale. Iată rezultatele fi
nalelor: «CUPA BISTRIȚA" (200 
de concurențl din 27 de cluburi 
și asociații sportive), fete, 8—U 
ani: Katalin Marosi (CSȘ Gheor
gheni) — Raluca Sandu (CSS 2 
Buc.) 6—8. 6—2; 11—12 ani: Da
niela Cocoș (Dinamo) — Cristi
na Vrînceanu (Metalul Tîrgovis- 
te) 6-4, 6—0; 15—18 ani: Mădă- 
lina Alexa (Oltul Rm. Vîlcea) — 
Eva Bogdan (Metalotehnlca Tg. 
Mureș) 6—1, 7—6; băieți, 6—10 
ani: Clprian Popa (CSȘ Bacău)
— Bogdan Popovlcl (CSȘ 2 Buc.)
6—2, 6—0; 11—12 ani: Daniel Bu- 
ganu — Sergiu Pletosu (ambii 
Constructorul Galați) 6—4, 5—6,
6—4 ; 13—14 ani: Costel Stan — 
Gabriel Nlcolae (ambii Unirea 
Focșani) 3—6, 6—0, 7—5; 13—18
ani: Mircea Stan (Constructorul 
Alba Iulla) — Laurențiu Oprea 
(Metalul Tîrgoviște) 6—2, 5—7,
6—3; „CUPA SPORT CLUB* 
(peste 180 de participant din 28 
de cluburi și asociații sportive), 
8—10 ani: Grlgoruța Molnar (Să
nătatea Satu Mare) — Adina Ge
mene (S.C. Bacău) 6—2, 8—2 : 
Robert Niță (CSȘ Metalul Tirgo
viște) — Victor Todosi (S.C. 
Bacău) 6—2. 8—2: 11—12 ani: Da
niela Cocoș (Dinamo) — Cristina 
Vrînceanu (Metalul Tîrgoviște) 
8—2. 8—3; Minai Algiu (T.C.B.) — 
Daniel Buganu (Constructorul 
Galați) 6—1, 6-2 ; 13—14 ani : 
Mihaela Vulpe (S.C. Bacău) — 
Olimpia Alexe (Oltul Rm. VH- 
eea) 6—3, 6—1 ; Gabriel Nlcolae
— Costel Stan (ambii Unirea 
Focșani) 2—6, 6—4, 6—S; 15—18 
ani: Mădălina Alexe (Oltul Rm. 
VRcea) — Eloriana Stoica (IC1M 
Brașov) 7—5, 6—4 ; Bogdan Hna- 
tiuc (Drumuri Unirea Iași) — 
Horațiu Popa (S.C. Bacău) 6—3. 
6—4. (Eugen TEIRAU, eoresp.).
• IN ACEASTA aâptâmlnă, pe

DIN TENIS
terenurile Complexului „Pelican" 
din Mamaia se desfășoară între
cerile din cadrul „Cupei 
IAMSAT", rezervată seniorilor si 
juniorilor, feminin șl masculin.
• LUNA IUNTE continuă să 

fie bogată în competiții, la toa
te eșaloanele. Astfel, la Galati 
va avea loc, în chiar săptămina 
următoare (13—18). etapa I • 
Campionatului Național feminin 
pe echipe, prima grupă valorică 
(locurile 1—6). Apoi, mal sint 
programate, la seniori (toate 
concursurile urmtad a se desfă
șura in Capitală): „Cupa Dina
mo" (20—23), „Cupa Steaua" (23— 
26) șl „Cupa Progresul" (27—30); 
la juniori șl copii: „Cupa Lito
ralului" (Constanța, 12—18), „Cu
pa Textiliștilor" și „Cupa Vago
nul" (Arad, 22—26), „Cupa Oraș 
dr. Petru Groza" (Oradea. 24—30).

„CUPA I.M.G.B." LA CICLISM
Joi, s-a disputat a 3-a etapă 

a competiției cicliste „Cupa 
I.M.G.B.", pe ruta București- 
Giurgiu și retur. După o cursă 
animată, desfășurată Intr-un 
ritm alert, sprintul final a fost 
cîștigat de Zsolt Lorincz (Tor
pedo Zărnești), înregistrat pe 
110 km în 2h30:03, urmat de 
Marian Mărginean (I.M.G.B.) și 
Nicxjlae Aldulea (Metailui P*o 
peni) — același timp. în clasa
mentul general continuă să 
conducă Mitu Petruș (I.M.G.B.), 
urmat la 10 s de ooechlpderu'. 
său Marian Mărginean, și la 
13 s de Stelian Anton (Dina
mo).

Astăzi are loc ultima etapă: 
circuit pe Bulevardul Metaiur- 
sdei (60 km).

I
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SPORTUL DE MASĂ IALOMIȚEAN
(Urmare din pag 1)

iași in producție, să reprezinte 
un obiectiv împlinit. • în pri
vința turismului precizăm că 
în Ialomița ființează două du
huri specializate. Excelsior — 
Slobozia și Plaiul — Urziceni. 
precum si un cerc pe lingă în
treprinderea de ulei din orașul 
de reședință, cu sportivi pre
zent nu numai in competiții 
locale, ci chiar în campionate 
republicane. • O puternică 
dezvoltare cunoaște activitatea 
cercurilor de sporturi tehnico- 
aplicative, care cuprind peste 
20 000 de amatori. Numai la fa
za de masă a concursului de 
creație tehnico-științifică -Start 
spre viitor" au fost prezent 
peste 500 de participant, au
tori a 717 lucrări. Dintre aces
tea, 16 au ajuns în faza repu
blicană. 6 primind mențiuni • 
La reușitele înregistrate In Da- 
ciadă, alături de activul 
C.J.E.F.S., al asociațiilor si du
huri lor. venind în sprijin și 
contribuind la reușita multor 
acțiuni, se află conducători ai 
unor unități de învătămînt 
(Coetlcă Dumitru — Liceul de 
matematică-fizică. Doina Duță 
— Liceul ind. de construcții. 
Ilie Neacșu — Liceul ind. de 
chimie, toate din Slobozia), e- 
conomioe (Dumitru Nicolae — 
I.C.I.L.. I. Hanaru — Combina
tul Chimic, N. Scarlai — 
I.C.S.A.P.. Gh. Drăghid —

Combinatul pentru producerea 
Si industrializarea cărnii, în 
Slobozia. Florin Dinu — între
prinderea de zahăr, I. Moiceanu 
— întrepr. Avicola, dr. Marin 
Om bas — Asociația economică 
intercooperatistă, toate din 
Tăndănei) sau agricole (din co
munele Munteni.Buzăiu. Grin- 
du, Ion Roată șa.) • La 
capitolul „deziderate", C.J.E.F.S. 
Ialomița își propune, printre 
altele: să îmbunătățească cali
tatea lecțiilor de educație fizi
că in TOATE unitățile de în
vătămînt, să sporească preocu
parea pentru introducerea și 
consolidarea activității la oină, 
să fie extinsă rețeaua ansam
blurilor de gimnastică, să exis
te o mai strinsă legătură între 
educația fizică a maselor ți 
procesul de producție, să fie di
versificate formele de atrage
re și de practicare a sportului 
in rindul femeilor, să se sta
tornicească o mai bună coor
donare între întrecerile Dacia- 
dei și activitățile din cadrul 
Festivalului Național „Cintarea 
României". Buna conlucrare 
dintre organele si organizațiile 
sportive, pe de o parte, și fac
torii ou atribuții in domeniul 
sportului, pe de altă parte, re
prezintă o garanție a concre
tizării acestor obiective (și de
sigur și ale altora care n-au 
fost enunțate aici), chiar in 
actuala etapă de vară a compe
tiției naționale, aflată ta plină 
desfășurare.

VIRSTELE
PERFORMANȚEI
Valoarea nu așteaptă nu

mărul anilor... Un vers cele
bru din Corneille („Cidul". 
act. II. sc. 2) ce pare să de
vină citatul predilect al cro
nicarilor sportivi, cînd vor 
să remarce ascensiunea celor 
tineri. Sună mal frumos în 
traducerea clasicului 
poet Șt. O. 
nu așteaptă 
soare:" Dar 
tezătorl nu ___ _____
tineri, cum știm prea bine. Și 
poate că vom acredita cîndva 
în cronicile noastre și un 
citat care să ne spună că 
valoarea înfruntă adesea 
scurgerea anilor.

Avem în fată un asemenea 
exemplu concret: marele ma
estru Svetozar Gligorici (68 
ani), figură aproape legenda
ră a șahului iugoslav, de 
mal multe ori candidat la 
titlul mondial, pe parcursul 
unei cariere de performer a- 
proape semicentenară. Iată-1, 
demonstrînd aceeași vigoare 
și cutezanță în mișcările pe 
eșichier, la recentul *-------
„open" de calificare 
„Cupa Mondială", în 
nui partener cu 35 de ani 
tinăr : S. Gligorici — S. 
kolîci (Moscova, 1889) 
CfG 2.C4 e6 3.Cf3 b« 4.CC3 
5.e3 Ne7 6.Nd3 d5 7.6-8 
8,b3 Cbdî 8.Nb2 cS lO.Tel Ce4 
U.De2 a6 12-Tfdl De8 13.NM 
Cdf6 14.Ce5 Td8 15.f3 e:<14
16.e:d4 C:c3 17.T:c3 Nb4 18. 
Tccl Dei 19.C5 b:c5 20.a3 Na5
21.d:c5 Nc7 2Z.b4 CM Z3.Td4 
rs 24.Tel Df6 25.g3 gt 26,Th4 
De7 27.Nd4 Tde« 2S.Dd2 Cf6
29.DI16 Tb«.

____ nostru 
loslf:__ „...vitejia
ca anii s-o mi- 
valoroșl sau cu- 
stnt numai cei

turneu 
pentru 

fața u-

I.d4 
Nb7

4
3
2
1
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3 b c d tf f 4 h

Dg7 32. 
Tf7 34. 
Rh6 36.

30.C:g6 h:g6 31.T:e6 
D:g7+ R:g7 33.Te7-|- 
T117+ R:h7 35.T:f7+ 
N :f6 1—0. Remarcă analitică: 
cum ar continua atacul alb 
la apărarea (aparent mai bu
nă) 2S...TC8?

O vîrstă respectabilă împli
nește și „Revista română de 
șah", care a intrat în al 
40-lea an de apariție (serie 
nouă). Intr-unui din primele 
sale numere postbelice, publi
cam studiul de final (Rhl. 
N<-3, 13; Rh3, Ta2, Ph2) repro
dus în rubrica noastră trecu
tă. Soluția: l.Nd4! Tc2 (l...Ta5 
2.Ng2+ Rg3 3.NC3 și 4.Nel+) 
’.Ng2+ T:g2 3.Nf2 I Tg8 
(3...T:f2 pat) 4.Ng3 Ta8 5.N:h2 
și remiză. N-ar fi fost eficace 
imediat l.Ng2-j-7. căci după 
l...Rg3! 2.NI4+ R:f4 3.R:h2
Rg4 albul rămîne cu nebunul 
„rău" în colț șl trebuie să 
piardă.

Radu VOIA

mflRINJILF ORGANIZAȚIilOR SPORTIVE
(Urmare din pag. 1)

organizare a activității de 
masă.

In ceea oe privește perfor
manța, județul Constanța se *- 
fiă, cum o face de ani de zile, in
tre primele județe, prin contri
buția la loturile naționale, 
inclusiv cele olimpice, prin 
rezultate valoroase ale spor
tivilor săi in marile competiții 
internaționale șl, firește, în 
campionatele republicane. Cu o 
structură organizatorică soli
dă. bine ooncepută, cu unități 
sportive specializate incepînd 
de la inițierea copiilor la se
niori, alcătuind o piramidă din 
oele 600 de secții de nivel lo
cal, 85 național, 15 interna
țional și 4 olimpice, în care 
activează peste 4000 de spor
tivi legitimați participanți la 
competiții oficiale, de diferite 
niveluri și vîrste, județul 
Constanța și-a înscris Ia ac
tiv în .perioada analizată 217 
medalii, dintre care 96 de aur, 
64 de argint și 57 de bronz. 
Evident, dintre acestea cele 
mai importante sint cele 35 
de medalii! la campionatele 
mondiale, 38 la europene, 5 
la Jocurile Mondiale Univer
sitare, 82 la Balcaniade și 53 
la Concursurile Prietenia. 1n 
timp ce la J.O. de vară ’88 
Constanta a avut intre meda- 
liați pe Camelia Voinea —

gimnastică (C.S. Farul) și ca
notorii Dănuț Dobre și Vero
nica Necuia (C.S.Ș. 2 Con
stanța). Echipa de rugby Fa
rul, una din principalele fur
nizoare de jucători pentru re
prezentativa națională, a o- 
cupat locul al doilea in pri
mul „Masters" al eelor mai 
bune echipe de club.

Toate acestea s’nt rezultan
ta muncii rodnioe a sportivi
lor și antrenorilor de la C.S.Ș. 
2, C.S. Farul, Hidrotehnica, 
C.S.Ș. 1, Știința, Petromar, A- 
cademicus și Albatros, intr-o 
gamă largă de ramuri : ca
notaj, caiac-canoe. gimnasti
că, haltere, atletism, handbal, 
rugby, modelism, radioama
torism. șah, tenis de masă și 
scrimă.

A fost remarcat faptul că 
i>n lung șir de performanțe 
din anul 1988 și din primele 
luni ale lui 1989 au fost reali
zate de juniori, azi punctul 
forte al județului, vădind preo
cuparea organului sportiv ju
dețean pentru asigurarea ba
zelor viitoarelor performan
te în vederea Jocurilor Olim
pice din 1992. Așa se face că 
județul Constanța se află pe 
locul al doilea, după Capitală, 
în clasamentul performanței 
juvenile. în acest sens am re
ținut din cu vin tul participan- 
ților că selecția este o activi
tate permanentă și exigentă și

s-a dat exemplul testării În
tregii populații școlare din 
mediul rural, prin brigăzi 
complexe de specialiști de la 
Consiliul județean, Inspecto
ratul școlar, cluburile și prin
cipalele asociații, in planul de 
măsuri adoptat fiind prevăzu
tă o acțiune similară pentru 
mediul urban.

Ca și in activitatea de masă, 
în performanța oonstănțeană 
au existat și lipsuri sau ne- 
împliniri, îndeosebi la bas
chet, volei, lupte greco-roma- 
ne, box, înot și alte ramuri 
fruntașe pînă nu de mult și 
s-au stabilit măsuri pentru 
redresarea lor cit mai grab
nică. în concluziile la Confe
rință s-a precizat că rezulta
tele bune și foarte bune obți
nute in perioada analizată tre
buiesc considerate ca un start 
spre victoriile anilor acestui 
ciclu olimpic și s-a cerut or
ganului nou ales (președinte — 
Dumitru Ivan, secretari — E- 
lena Frîncu și Ion Draica) să 
ridiee ștacheta calității între
gii activități, nu numai din 
dorința firească de mai mult 
și mai bine, ci mai ales din 
necesitatea obiectivă ca edu
cație fizică, sportul de masă șl 
de performanță să se ridice la 
nivelul marilor realizări ob
ținute de oamenii muncii din 
județ, al condițiilor asigurate, 
a| sarcinilor de mare răspun
dere trasate de partid acestui 
domeniu social de interes na
țional.

s ------- $
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BASCHET. INTERES DEOSEBIT pen
tru întrecerile finale ale Campionatu
lui Republican al școlarilor șl Juniori
lor, din partea competitorilor, a pu
blicului și a unui număr destul de 
mare de antrenori divizionari A. prin
tre care Gh. Roșu, N. Martin, Gh. 
Lăzărescu. V. Popa, L. Că tin, FI. Stoi
ca, G. Năstase. D. Leca. M. Cosma, I. 
Bencze. Avem convingerea că acestora 
le-a fost destul de greu să-l aleagă pe 
cel care și-ar dori să-l aibă In echi- 
D?,’. luniori 91 junioare de real talent 
aflindu-se în componența tuturor par- 
tlclpantelor la turneele finale. • FRU
MOASA atitudinea antrenoarei Elena 
Voștinas-u. de la C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca, venită cu elevele sale, com
ponente ale formation oare a ratat de 
puțin calificarea în turneul final. CJu- 
jencele au fost prezente doar ca spec
tatoare, dar sîntem siguri că au ple
cat cu multe Învățăminte In domeniul 
baschetului, a INCREDIBIL, dar to
tuși adevărat : Gh. Costache, antreno
rul echipei de fete C.S.Ș. 4 București. 
Șl-a părăsit, pur si simplu. elevele 
după un meci pierdut. Supărat pe ar
bitri, Gh. costache (de altfel, un an
trenor cu rezultate bune în domeniul 
Instruirii tinerelor baschetbaliste) 
nici nu a mai apărut ta sală, lip- 
sindu-le pe fetele de la C.S.Ș. 4 de 
posibilitatea șl avantajeile conducerii 
tehnice. Comentariile stat de prisos. <D. St.).

BOX. ORGANIZARE IREPROȘA
BILA. Turneul final al Daciadel la 
box — juniori a avut toc ta Bala 
Sporturilor din Oradea la condiții

foarte bune de Întrecere, toți compe
titorii șl antrenorii lor avînd numai 
cuvinte de laudă la adresa organiza
torilor, a șefulud complexului de pe 
malul Grisului. Emil Șurani, un vechi 
șl statornic iubitor al sportului. 
AM AMINTIT in cronicile de la 
locului despre prestațiile bune 
arbltrllor-judecători. Dar, ar mai 
bui evidențlați J. Vancea și M. 
(București). Gb. Maidan (Cîmpulung 
Muscel), Constantin Deju (Bacău), 
Pavel Nedelcea (Reșița), precum și 
localnic#! Petru Mihelfy șl Traian 
Sava. • LA ULTIMA decizie a tur
neului s-a greșit, fiind declarat învin
gător cri ce pierduse meciul. Delega
tul general ai finalelor, apreciatul ar
bitru Internațional Vfe-gil Cazaeu. era 
cri mai afectat de eroarea comisă 
chiar la... mal. (P. Iv.).

CĂLĂRIE. PE LINIA 
popularizării ecnltației, 
îndelungată și frumoasă 
plaiurile românești, federația a ini
țiat editarea unei broșuri, sugestiv in
titulată „Cavalcada", in sumar putînd 
fi IntîMte reportaje, diverse materiale 
referitoare la prezenta calului în lite
ratură, filatelie, legăturile acestui 
vechi „erou* al sportului eu aviația, 
cu schiul, eu alte domenii de activitate. 
Intr-un cuvînt. 16o de pagini atractive, 
care, sîntem siguri, vor fi bine primite 
de un larg public. (Em. F.>.

LUPTE, la CAMPIONATELE de gre- 
eo-romane rezervate „speranțelor 
limpice", desfășurate la Oradea, 
prezentanțlî secției Rapid 
trei titluri, întrecind. din acest

fața 
ale 

tre- 
Ene

preocupărilor 
6pOTt CU O 

tradiție pe

o- 
re- 

au cucerit 
punct

de vedere, secții mai puternice si cu 
o veche tradiție. Dintre învingători, 
Soitn Popescu este component al sec
ției Rapid numai de doi ani. unde de 
pregătirea sa se ocupă antrenorul Si- 
mion Popescu (intre cel doi nu este 
vorba de o simplă potrivire de nume. 
Sorin fiind nepotul fostului campion 
european și mondial. Simion). Actua
lul învingător de la Oradea este origi
nar din Lugoj șl este fiul unui alt fost 
luptător. Petre Popcscu, și el campion 
al țării, tn anul 1958. Este vorba, deci, 
despre pasiune (și talent)... in fami
lie. Sorin s-a dezvoltat mult în ultima 
vreme, a crescut cu... două categorii 
în greutate, dar șl ta valoare. Sperăm 
să dovedească acest salt valoric și 
confruntări internaționale. (M. Tr.).

OINĂ. DUPĂ CE Juniorii de 
I.P.A. Sibiu au îmbrăcat tricourile 
campioni, în tabăra localnicilor conti
nua să domnească. firește, o mare 
bucurie. Printre cei mai bucuroși — 
maestrul sportului la d'irt-track, ion
Bobîleanu, noul președinte al asociației 
sportive I.P.A. Sibiu. • ÎN ECHIPA 
Viață Nouă Olteni, din județul Teleor
man, ocupanta locului secund în cla
samentul final, au evoluat elevii Mihai 
Georgescu și Ion Burcică. copiii jucă- 
tortllor Marin Georgescu (mijlocaș 
la Viata Nouă Olteni) 
Awrel Burcică (mijlocaș 
București, multiplă campioană a țării), 
recunoscuțl ca iscusiți mînuitori ai 
bastonului și al mingii, a SE ȘTIE, la 
otină fiecare formație prezintă la înce
perea jocului eîte o minge, arbitrul a- 
legînd-o pe cea care se apropie de pa
rametrii cei mai competitivi. Mingea 
oinistăor de la I.P.A. Sibiu a fost 
permanent preferată de conducătorii 
parti deilor. • FOSTUL ANTRENOR 
Vasale Ciolacu, acum președinte de o- 
noare al comisiei de specialitate ■ 
C.J.E.F.S. Sibiu a oficiat la finala

in

la 
de

I
șl, respectiv, 
m la C.p.

pe țară a Campionatului Republican 
de juniori ca secretar adjunct, 
nînd la cei 76 de ani ai săi 
multă opera «ivi ta te. (Tr. I.)»

POLO. MECIUL România 
slovacia, disputat în cadrul 
international „Cupa Carpați", 
ferit o serie de. . coincidențe : întîlni- 
rea s-a terminat la egalitate (10—10). 
scorurile pe reprize fiind 2—2, apoi
2— 2, pe urmă 3—3 si firește, din nou
3— 3, Har poloiștil cu numărul 11 pe cas
chetă (aici este, de fapt... Ineditul) 
erau fiii unor foști jucători. în prezent 
arbitri internaționali. La noi a jucat 
Victor Goian. băiatul arbitrului L.E.N. Virgil Goian, iar in echipa Cehoslovaciei 
numărul 11 a fost J. Schmuk, fiul ar
bitrului J 
București, 
hoslovac a 
respectivă, 
șit numai un gol. (M. Tr.).

RUGBY, de DOUA ORI fericit 
tru izbînda juniorilor constănțenS 
economistul Traian Pătrăhău : în 
mul rfnd ca animator al sportului eu 
balonul oval, a noi (dar nu în ultimul 
rtad !) ca... părinte, fiul său Ionuț fi
ind unul dintre Jucătorii de bază, in 
linia L de la C.S.Ș. 2. • DACA bîr- 
lădenli au marcat dumfnică trei eseuri 
(Holban, Leu. Căuia) în meciul cu Gri- 
vița Roșie — restul punctelor fiind în
scrise de Floricică 2 drop si Cheptea 
transformare —. oaspeții au reușit cele 
nouă puncte din lovituri de pedeapsă. 
Autorul lor ? Bineînțeles. T. Radu... 
(G. R.). « UN MIJLOCAȘ LA GRĂ
MADĂ inspirat și cu un remarcabil 
travaliu : Bogdan Dlnulescu, de la E- 
nergia București. O evoluție convingă
toare. într-un meci de maximă anga
jare cu Metalurgistul Cugir. tntr-o 
bună măsură, victoria la scor a echi
pei șale poartă amnrenta comportării 
deosebite a acestui tinăr jucător. (T. St.)
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versar tenace. Unirea a stăpî- 
nit jocul mai tot timpul (doar 
spre final F. C. Bihor a atacat, 
in disperare de cauză) și a 
obținuit O victorie incon
testabilă.

Fără nici un complex, gazde
le au dominat de la bun În
ceput și primul lor gol — mar
cat de PIȘTALU. eu eapul. 
după o lovitură liberă executa 
tă de Drăguț (min. 36) — a 
venit ca o consecință logică, 
după ocaziile irosite de Prepe
liță (min. 7), Piștalu (min. 30) 
și Iordache (min. 35). La 0—1, 
oaspeții n-au încetat să spere, 
dar golul — unul așteptat, 
după economia întâlnirii — a 
căzut tot în poarta Iul Lăză- 
reanu : același Drăguț a cen
trat de pe dreapta, iar CÂRĂC 
s-a înălțat si, eu capul, l-a 
mai învins o dată pe portarul 
orădean (min. 50).

Bihonenij n-au depus armele.

4. BRAȘOV - STEAUA

dar au intîlnit. spre surpriza 
lor, o formație angajată, e- 
chilibrată. dăruită, arădenii 
neputind invoca altceva — pe 
lingă absentele lui Tămaș ei 
Terheș — dedt ratarea a dO’iă 
ocazii : Szeneș (min. 19) pi 
Ov. Lazăr (min. 74).

A arbitrat Gr. Macavei 
(Deva).

UNIREA: ISTRATE — DRĂ
GUȚ, ȚANICOIU, CARAC, 
NEDELCIU — IORDACHE, 
PREPELIȚA. PROSTEANU — 
GOSTIN (min. 64 IOVANES- 
CU), PIȘTALU (min. 82 IO- 
NIȚA), PARASCHIV.

F. C. BIHOR : LAZAREANU 
— Bălaj. Bucico. Brukenthall, 
Weissenbacher — Biszok (min. 
69 S. Pop), SZENEȘ. Baba — 
Ov. Lazăr, V. Pop (min. 46 
Ciocan), MUJNAI.

Ovidiu IOANIȚOAIA

3-6 (2-4)

BRĂILA,
F. C. Farul, ou grijile ei 
nerezolvate în campionat, 
făcut o... declarație de 
beiigeranță, din momentul 
nuntării formațiilor. în „IP-le 
său opărind multe nume de le 
formația de speranțe. In aces- 
te condiții, doar încep1 itail
partidei a fost echilibrat : în 
min. 10, DUDA trage puternic 
de la 18 m, un apărător bu- 
zoi an deviază cu piciorul și 
mingea curge în poartă, pe 
lingă Lazăr, plonjat în direc
ția opusă. Peste numai un mi
nut, I. Viorel slalomează In 
careu, este faultat clar și 
URSA transformă penalty-ul 
acordat. în faza imediat urmă
toare va fi rîndul oonstănțea- 
nuilui R. Manea să se infiltre
ze în oareul advers, unde va 
„întoarce" doi adversari, va

8 (prin telefon).
încă 

a 
non 

a-

șuta puternic, dar Lazăr va 
devia balonul în bană si. dc 
acolo. in corner.

De alei începind, buzoienii 
vor prelua inițiativa, cea mai 
frumoasă fază a meciului se 
va consuma în min. 
Viorel va dribla pe _______
dreaptă, va urma o centrare 
la „firul ierbii", cu Trandafir 
sărind „peste" Ivana va șuta 
sec, dar Gîrjoabă va avea un 
reflex îndelung aplaudat, 
min. 44, Ursa, lansat pe

30 1 I. 
extrema

în 
un 

contraatac, șutează de la 25 m 
în bară. In min. 50, ooiMtăn- 
țeanul Dinu se „joacă" in zona 
propriului careu, Roșu 
ceptează balonul, îf 
în careu Iui URSA șl 
înscrie în poarta goală. Pentru 
ca, în min. 66, partida, practic, 
să se încheie; Ursa avansează 
nestingherit pe partea dreaptă.

centrează în careu lui I. VIO
REL și acesta reia în plasă. 
In min. 86, constănțenii vor 
rata un penalty, prin 
Manea.

A arbitra t
(Vaslui).

GLORIA :
Jinga 
CEA, 
PAN, 
(min. 
Ivana.

R.

Ad. Porumboiu

(min. 
Roșu 
I. VIOREL

46

Lazăr — Bratu.
57 Chivu). MIR- 

— URSA. TUL- 
Ursică 

Stan), Trandafir.

F.C. INTER SIBIU

inter
ii pasează 

1 acesta

F. C.
Faitas,
59 Minea). Bajenaru 
tacă, DUDA. 
VasiUe (min.
Funda.

FARUL : Gîrjoabă — 
Dinu. Dorobanțu (min.

Mus- 
R. MANEA — Or.
46 Duiă). Tutan.

Sorin SATMARI

DINAMO 0-1 (0-0)

telefon). In 
imat, des- 
smele" au 
-se frlu 11- 
iucătorilor. 
ă a Stelei 
ti valorilor 
:zechilibru- 
t după ie- 
i teren a 

't), Bra- 
4 joace 

oră in 10 
cum s-au 

pă ce de- 
> In linie, 
-.va atacuri 
;oveană se 
pe un atac 
tind Barbu 

și CA- 
gea, cu 

0. In min. 
ează balo- 
este cîteva

secunde MINEA va marca, cu 
capul : 1—1. Peste numai două 
minute, un „un-doi“ I. Dumi
trescu — PIȚURCA dislocă 
toată apărarea brașoveană și 
ultimul înscrie : 1—2. fn min. 
27, I. DUMITRESCU lansează 
o „ghiulea** de la 25 m: 1—3 
și galopul Stelei pare de ne
oprit. Dar iata că, in min, 37, 
DRAGAN, cu o acțiune indi
viduală, „culcă** totul in cale 
prin dribling prelungit și...
2— 3. Aproape de finalul pri
mei reprize (min. 41), I. DU
MITRESCU jonglează eu apă
rătorii adverși și înscrie lejer, 
eu un șut de la 16 m • 2—4. 
Imediat după reluare (min. 
50), incisivul SELIMEȘI redu
ce din handicap, cu un șut la 
colțul lung, de la 35 m (!) :
3— 1. După care balanța meciu
lui se Înclină vizibil în favoa
rea bucureștenilor, ei mai mar-

cînd de două ori, in min. 65 
prin ROTAR1U, din interiorul 
careului, și în min. 89 prin 
PIȚURCA, în urma unui con
traatac care sancționează ilu
zia inimoasei echipe brașovene, 
plecată in corpore spre tere
nul advers, pe urmele unui 
gol năzuit.

A arbitrat C. Gheorghe (Su
ceava).

F.C.M. BRAȘOV : Polgar 
(min. 46 SANTA) — Moldovan, 
Naghi, Pătru, Andrași II — 
— Cseke (min. 46 Ghergu), 
DRAGAN, Barbu — Andrași 
I, CACIUREAC, SELIMESI.

STEAUA : Liliac — D. PE
TRESCU, Bumbescu, Iovan, 
Ungureanu — MINEA, I. DU
MITRESCU (min. 46 I. Stan), 
ROTARIU — Lăcătuș, PIȚUR
CA, Hagi (min. 75 Bălan).

Ion CUPEN

ALBA IULIA, 8 (prin tele
fon). Organizare excelentă, at
mosferă de mare meci pe sta
dionul „Cetate", unde peste 
20.000 de iubitori ai fotbalului 
(multi din zona Sibiului) au 
venit să urmărească acest joc. 
Partida a început in nota de 
dominare a echipei Dinamo, su
perioară pe toate planurile (fi
zic, tehnic și tactic), adversarei 
sale, care. Insă, s-a apărat cu 
indîrjire (Boar s-a ținut scai 
de Cămătaru). Interiștii au în
chis destul de bine culoarele 
spre poarta lui Alexa, acolo 
unde curgeau în văluri atacu
rile bucureștenilor, ale căror 
ratări s-au ținut lanț; mai ta
tii am consemnat ocazia lui 
Lupescu (min. 4 — șut violent 
peste „transversală", la „un- 
doi"-ul cu Cămătaru); aipoi. în

min. 15, Vaișcovici n-a prins 
centrarea de gol a lui Varga, 
pentru ca în min. 26 Cămăta
ru să piardă startul spre poar
tă, la angajarea lui Lupescu. 
tn min. 32. același Cămătaru 
reușește un șut bun, însă Ale
xa respinge miraculos, așa cum 
o va face și la „capul" lui Lu
pescu (min. 42). Un minut mai 
tîrziu, masivul vîrf dinamovist 
va trimite, tot cu capul, pe 
Ungă vindu. Din puținele con
traatacuri sibiene, am reținut 
pe cel al lui C. Zamfir (min. 
28).

La reluare, Dinamo a început 
în trombă și, în min. 47. ba
lonul trimis de Vaișcovici spre 
un coechipier va fi deviat 
dintr-un fundaș la MATEUȚ, 
care va realiza unicul gol al 
calificării. Jocul se va des-

fășura apoi într-un singur 
sens, la cote ceva mai scă
zute ; vor rata Klein in min. 
48, Mihăescu 
apoi etnoții în 
vitura de cap

A arbitrat M.
Napoca).

F.C. INTER : 
rențiu, BOAR, 
pescu — Jurcă 
Majaru, Mărgărit 
Dobrotă) — C. Zamfir 
74 Radu II), Văsîi.

DINAMO : Stelea — Varga. 
REDNIC, Bucur, KLEIN — 
Mihăescu (min. 85 Viscreanu). 
LUPESCU, MATEUȚ. Lupu — 
Vaișcovici, Cămătaru (min. 55 
Răducioiu).

Stelion TRANDAFIRESCU

In min. 75. 
min. 89. la kj- 
a lui Boar. 
Salomir (Cluj-

Alexa — Lau- 
ENE, B. Po- 

8TANESCU, 
(min. 62 

(min.

ELECTROMUREȘ - S.C. BACĂU 4-6 (0-1, 2-2, 2-2)

RA MORENI - VICTORIA 2-3 (1-1)
n telefon).

au oferit 
spectatori 

itate. Sco- 
repede, în 
ta l-a gă- 
* pe STE- 
■eului, și 
Ionul cu 
e portarul 
‘împinare: 

ăitor, mij- 
Jiobănică, 

o minge 
și Dohot 

msversală", 
forțează 

(min. 10), 
și Ursea 

învinge pe 
restabilește 
iitează pu

ternic, pe jos, din afara ca
reului, Dohot respinge cu di
ficultate și CULGEAR reia, 
din apropiere, în plasă : 1—1.

Abia reluată partea a doua 
a întîlnirii, în min. 47 CUL- 
CEAR este angajat frontal și 
șutul lui îl învinge pe Zlotea, 
noul introdus în poarta e- 
chipei din Moreni. In conti
nuare, Flacăra insistă și, în 
min. 66, scorul devine 2—2, 
STERE șutind prin surprin
dere de la 25 m, invingîndu-1 
pe Pavel. De acum Încolo, 
pînă spre finalul partidei, joc 
cursiv. în min. 82, Stere, 
scăpat singur, este placat de 
D. Ștefan, la 20 m. însă lo
vitura liberă executată de D. 
Sava rămîne fără rezultat. In 
min. 85, Victoria obține go

lul calificării, cînd D. ȘTE
FAN, venit în atac, este „gă
sit" cu o pasă la întllnire de 
Topolinschi și fundașul cen
tral bucureștean înscrie din 
apropiere.

A arbitrat Ad. Moroi an u 
(Ploiești).

FLACĂRA : Dohot (min. 46 
Zlotea) — Gh. Radu, Purdea, 
BELDIE, TIMIȘ — D. SAVA, 
Dragnea (min. 46 Văidean), 
dăvam, Ciobănică — STERE, 
Ch irită.

VICTORIA : Pavel — Ursu, 
D. ȘTEFAN, Minea (min. 46 
C. Solomon), ToțxAinschi — 
FULGA, D. DANIEL, M 
PANA, Ursea — Țîră. CUL- 
CEAR (min. 70 Cojocaru).

Gheorghe NERTEA

SF. GHEORGHE. 8 (pAdl tele
fon). Am asistat la un meci fru
mos, antrenant, de o sportivita
te exemplară si cu tot ce mal 
trebuie la o Dartidă de Cupă, 
patru goluri, prelungiri fasta-i 
mai trebuia Bacăului ?> sl lovi
turi de la 11 m. Am văzut multe 
meciuri în această competiție, 
dar acestuBa li vom acorda o 
notă foarte bună. Sigur. S. C. 
Bacău nu a putut să ne sur
prindă. pentru că o cunoaștem 
bine, dar simțim nevoia să o fe
licităm pe partenera el. o divi
zionară B (ce-1 drept, eu vreo 
cinci divizionari A în rlndurile 
di). Electromureș Tg. Mureș, 
care nu a fost cu nimic mai 
prejos decît divizionara A tn 
cele 120 dc minute. Au fost des
tule faze. bune si mai puțin 
bune, care ne-ar consuma spa
țiul. am putea vorbi de inter
vențiile celor doi portari. Varo 
și Arvinte, de ratări, dar aă ne 
oprim tatii la goluri. în mta. S3, 
Setatele a șutat. Varo a vesplns, 
a urmat alt șut. tar ta disperare

de cauză Koncz a comis fault in 
careu și specialistul Bacăului, 
BURLEANU. a transformat pe- 
naltyul. La reluare. Electromu
reș nu se împacă cu situația si 
isi Încununează eforturile In min. 
50. cînd Dieui intră in careu, gol 
iminent, dar Burleanu faultează 
In ultimă instanță si lovitura de 
pedeapsă este transformată 
LUCIAN POPA stimulată

de 
_______ _____ ________ de 
egalare. divizionara B insistă si. 
In min. 73. Arvinte Intervine ex
celent la șutul lui Balint. Lucru
rile. Insă, nu se termină aici. 
Au trecut doar trei minute el 
echipa din Tg. Mures preia con
ducerea : corner, minge prelun
gită, VARGA șutează de la 22 
m. din unghi, balonul atinge un 
picior șl... 2—1 pentru divizio
nara B. Sigur, la 2—1 nentru ea. 
altă echipă ar fi jucat altfel, 
poate cu mingi tn tribune, poate 
eu antijoc. dar Electromureș a 
dorit 3—1. însă cum se tntîmplă. va 
t 3—2. Era minutul S3, un cor
ner de pe stingă, ta careul mic 
suprapopulat, peste care FtSIC

singur-slngure!. primește balonu> 
ta colțul careului mic. șutează, 
Varo atinge balonul, dar o 2—2- 
Au urmat prelungirile, epuizante 
Si fatidicele lovituri de la 11 m : 
CRISTEA 3—2, ANDRIES 3—3. 
VARGA 4—3. TTSMANABU 4—4. 
O. Stoica, sut pe Mngă bară. JER- 
CALAU 4—5, Fanici (incredibil 
fără elan I 1), șut pe Itngă poar
tă sl BURLEANU 4—6.

A arbitrat loan Igna (Timi
șoara) .

ELECTROMUREȘ : VARO — 
Botezan (min. 108 O. Stoica). 
JENEI, KONCZ. Sălăgean — L. 
Pona (min. 61 Fanici). Szackacs 
DICUI Crlstea — VARGA. Ba- 
lint.

S.C. BACAU : ARVINTE — 
JERCALAU. Agachl. ARTEN1 
Andries — BURLEANU. FÎSIC. 
Tlsmănaru. Grigoras — Solman 
ScînteSe fmin. « Sandu, min. MM 
Opriscă).

Constantin ALEXE

ARMĂTURA ZALĂU - GLORIA BISTRIȚA 1-2 (1-0)

L TIMIȘOARA - RAPID 1-2 (0-1)
EVEKIN. 8 
chetul sta- 

localitate, 
nt, în pre- 
3 de spec- 

au pornii 
lor amba- 

Și la pri- 
n min. 5, 
1 care s-a 
rapidă pe 

trat impe
de pedeap- 
NEA a re 
îgul. După 
i continuat 
ptat, trep- 
brat. Sim- 
iu ratat e- 
)i 17, după 
* jtă, au

irosit bune ocazii Pomuhaci 
(min. 20), Vameșu și Goanță 
In același minut (22).

Rapidiștii au reluat eu a- 
plomb jocul în repriza secun
dă și, după numai trei mi
nute, au reușit să se desprin
dă : fază cursivă pe partea 
dreaptă, cu două „un-doi“-uri 
între Drăghici, Goanță și A- 
PRODU, ultimul, deși contrat, 
reușind să șuteze și să înscrie 
lingă stâlpul din stingă al 
porții Iui Guță. Din acest mo
ment se părea că nu mai e- 
xistă dubii asupra echipei ca
lificate în „sferturi", tn min. 
75, însă, la un sut destul de 
slab al lui CONTESCU, Toa- 
der a scăpat ca un începător 
mingea in plasă și speranțele

timișorenilor s-au reaprins. Ei 
au făcut mari eforturi pentru 
a egala, în finalul partidei a- 
vlnd chiar o foarte bună oca
zie In min. 90.

A arbitrat I. Crăciunescu 
(Rm. Vîlcea).

C.F.R. TIMIȘOARA: Guță — 
Pavlov, CIRCIUMARU, Oan- 
cea, Căpățlnă — Laurențiu 
(min. 49 BATRINU), Bungău 
(min. 63 Ilici), Contescu, Iova 
— SIMCELESCU, BANU.

RAPID : Toader — Iorgu- 
lescu II (min. 25 APRODU), 
CIRSTEA, ESTINCA, Vameșu 
(min. 38 L. Ilie) — Drăghici, 
Constantinovici, Goanță, CIOL- 
PONEA — Pomuhaci, CRAIU.

Laurențiu DUMITRESCU

CLUJ-NAPOCA, 
telefon). Teoretic, 
ma poziției 
aceleiași serii 
secunde. Gloria . -
șansa întâi. Numai că în
tâlnirile de Gupă au alt ca
dru, permițind outsiderului să 
spere și măi ales să replice. 
Așa a făcut și Armătura, care, 
după o scurtă perioadă de ta
tonare, a reușit să deschidă 
scorul: în min. 14, FLORICEL 
a șutat puternic din marginea 
careului de 16 m, Cristian era 
pe traiectorie, dar nu a putut 
reține și mingea a intrat in 
poartă. Golul va propulsa pe 
Gloria la cârma jocului, dar 
dominarea ei nu-și va găsi 
materializarea, deși nu se poa
te spune că posibilități nu au 
fost. Cele mai dare: Soare 
țmin. 21, portarul era căzut la

din
a

8 (prin 
prim oris- 

ierarhia 
diviziei

pornea cu

pămint), Pîrvu (min. 24, după 
ce a driblat portarul a șutat 
tn plasa laterală) și Roman 
(min. 32 și 38 — reluări pes
te bară din poziții favorabile). 
Echipa din Zalău 6-a apărat 
cu dirzenie și a contraatacat 
uneori periculos, notabil fiind 
voleul lui Nagy (min. 39).

Mult mai aitractivă a fost re* 
priza a doua, mai cu seamă 
că, in min. 57, Gloria a reușit I 
egalarea, noul intrat A. FLO- 
REA executind impecabil o i 
lovitură de la 20 m. Acum, 
ambele echipe aleargă după 
golul desprinderii, numai că ; 
fazele de real pericol se nasc 
anevoie. Abia In min. 78 no- i 
tăm foarte buna ocazie a lui , 
Preda, cu două șuturi consecu* 
tlve respinse de Cristian. Tot 
Cristian se va opune în min. 
85, la pătrunderea lui Pături-

că, scăpat singur. Se părea că 
vom asista la prelungiri. Nu 
a fost cazul, pentru că în pe
nultimul minut de joc centra
rea lui Soare va fi fructifica
tă, eu eapul, de M. POPESCU 
și, astfel, Gloria merge mai 
departe.

A arbitrat D. Petrescu (Bucu
rești).

ARMATURA: Pop — Toth, 
6INTAMAREAN, PETREAN, 
Anton — Feșnic, NAGY. Pre
da, Murar — Păturică, FLO- 
RICEL (min. 49 Șt. Popa).

GLORIA: CRISTIAN — Me- 
zaroș, Simion, Ciocan, Gh. 
Radu — Pîrvu (min. 80 Vod
ca), Roman, M. POPESCU, Să- 
sărman (min. 55 A. FLOREA) 
— SOARE, Manca.

Adrian VASILESCU

3•:5
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A DE STAT LOTO- PRONOSPORT INFORMEAZĂ DUMINICĂ
lie, va 
sala clu-
nr. 1, 
o nouă 

, din a 
sînt ne- 
icia 1300 
de bani. 
, va ru- 
cesul în 

toți eei 
i opera- 
putea fi 
ro gramul 
■ extrase 
pe ace- 

î,10. ?i
8,55. 

îștigătorî 
100“ con

tinuă să Sporească, săptămînal. 
cu noi și noi nume, din rlndul 
celor care participă în mod per
severent la diverse sisteme de 
joc. iată, redate mai jos. numai 
cîteva din numele persoanelor 
care au intrat, foarte recent, în 
rîndul marilor cîștigători: Con
stantin Morohai (Marginea, Su
ceava) Vlad Florin și Mihai Pa- 
raschiv (ambii din București), 
Gheorghe Dumitrache (Brașov). 
Alexandru Drule (Baia Mare). 
Florin Abagiu (Rm. Vîlcea), toti 
la PRONOSPORT. Dumitru Un- 
cu (Hunedoara), Alexandru Iu- 
ga (București). Maria Fodor (Tg. 
Mureș), la LOZ în PLIC, Alex. 
Stancu /București). Costache 
Codiță (Iași) și loan Buican

(Cîmpulung Muscel), la LOTO, 
Gh. Plăcintă (Vînători. Neamț) 
și Nicola-® Ciută (Constanța) 
la PRONOEXPRES și mulți alții.

CÎȘTIGURILE TRAGERII LO
TO DIN 2 IUNIE: Cat. 1: 1
variantă 25% — autoturism hDa
cia 1.300“ (70.000 lei); eat. 2: 2
variante 100% a 18.018 lei și 8 
variante 25% a 4.504 lei; cat. 3 2
25.75 variante a 2.799 lei; cat. 4: 
37,25 variante a 1.935 lei; cat. 5:
141.75 variante a 508 lei; cat. 6: 
272 variante a 265 lei ; cat. X: 
1.704,50 variante a 100 lei. Report 
la categoria 1: 50.117 lei. Auto
turismul „Dacia 1.300“ (70.000 lei) 
de la categoria 1 a revenit par
ticipantului Laszlo Attila din 
Gheorgheni. jud. Harghita. oartKlpati cucnmai 

multa bilete l

Duminica, 11 
iunie, o noua tra
gere cu mari a- 
vantaje Se ex
trag 12 numere, 
din 75, cu posibi
litatea de a se 
cîștiga și cu nu
mai 2 numere 0 
Se atribuie nume
roase ciștiguri (9 
Ultima zi de par
ticipare este sim- 
bâtă, 10 iunie I

PENTRU AMATORII
DE TENIS

In scopul popularizării tenisului 
de cîmp, Clubul sportiv Dinamo 
București organizează în zilele de 
17 și 18 iunie, Intre orele 8—12 și 
10—20,30, Întreceri în cadrul compe
tiției „Cupa Dinamo".

Pot participa practicant! ai tenisu
lui care nu sînt legitimați pe plan 
sportiv, In vîrstă de la 15 la 50 de 
ani.

Competiția se desfășoară pe tere
nurile de tenis din Complexul Dina
mo. înscrierile »e primesc pînă la 
data de 10 iunie.

Taxa de participare: 30 lei.

folb.il


in turneul dc tenis de la Roland Garros z
(ONIIMJĂ SCRIA SURPRIZELOR

Seria rezulta teilor surprinză
toare continuă pe terenurile de 
la Roland Garros, unde Cam
pionatele Internaționale ale 
Franței au ajuns în fazele se
mifinalelor. Cum altfel s-ar 
putea numi victoria categorică 
(6—4, 6—0, 7—5) a sovieticului 
Andrei Cesnokov asupra multi
plului campion suedez Mats 
Wilander, de trei ori clîștigător 
în finală, pe „centralul" pari-

PENIATIONISTUL C. ISAC
Pi LOCUL SECUND IA VARNA
SOFIA, 8 (Agerprcs). Con

cursul international de pen
tatlon modern desfășurat la 
Vama s-a încheiat cu victoria 
sportivului bulgar 
Hiev cu 5 556 puncte, 
de Corneliu Isac (România) 
6 336 puncte și Oleg Plaskin 
(U.R.S.S.) — 5 246 puncte. Ul
tima probă, călăria, a revenit 
Iul Iliev cu 1 100 puncte, ur
mat de polonezul Marek Si- 
mendierski — 1100 puncte și 
românul Bogdan 
puncte.

în clasamentul 
chipe, locul întîi 
de Bulgaria 
urmată de 
puncte.

zian (1982, 1985 și 1988)? Pose
sor al unui joc in forță, cu un 
bun plasament in teren. Ces- 
nokov a dominat de la Început 
până Ia sfirșit. obținînd o me
ritata calificare în semifinală. 
La rândul său, Michael Chang 
a avut, se pare, o misiune mult 
mai ușoară (derft in meciul an
terior, disputat în compania lui 
Ivan Lendl și ciști gat in extre
mis) în fața haitianului Ronald 
Agenor, pe oare l-a întrecut în 
patru seturi: 6—4, 2—6. 6—4 
7—6. în semifinale vor juca : 
Becker — Edberg și Cesnokov
— Chang.

în întrecerea feminină, se 
mifinalele au avut următoare
le rezultate: Steffi Graf (RFG)
— Monica Seles (Iugoslavia) 
6—3, 3—6. 6—3 și Arantxa San
chez (Spania) — Mary-Jo Fer
nandez (S.U.A.) 6—2, 6—2.

ORAȘUL NAGANO CANDIDEAZĂ
LA „OLIMPIADA ALBĂ ’98“

(Agerpres). O- 
Nagano și-a 

candidatura la 
Jocurilor Olim- 
din 1998, avmd 

Olimpic

a-
TOKIO, 8 

rașul nipon 
nunța't oficial 
organizarea 
pice de iarnă
acordul Comitetului 
național și sprijinul guvernu
lui Japoniei, s-a anunțat la 
Tokio.

Pentru aceeași ediție a ,,O- 
llmpiadei albe" și-aiu mani
festat intenția de a candida 
orașul Leningrad și stațiunea 
americană Salt Lake City.

Vlad

PE SCURT • PE
Irvine (Calt-

SCURT • PE SCURT

Vclizar
urmat

1092

final pe e- 
a fost ocupat 
15 594 puncte, 

U.R.S.S. — 15 537

O TRECERE
(Urmare din pag. I)

te pdâcute). De pildă, 16 centre 
■atletice, diin întreaga tartă 
(Focșani, Iași, Galați, Cluj-Na- 
poca, București, Satu Mare, 
Suoeava, Sf. Gheorghe, Piatra 
Neamț, Roman, Craiova, Deva, 
Tg. Jiu, Sibiu, Cimpulung 
Muscel, Arad) au urcat, prin 
reprezentanții lor, pe prima 
treaptă a podiumului (într-ua 
asemenea context, demne ele 
relevat fiind Buioureștiuil — 8 
ticluiri de campion, Galațiul —6 
și Craiova —3), o apariție ine
dită fiind Satu Mare (de mul
tă vreme absent din perimetrul 
performanței atletice), în timp 
ce. de pildă, tradiționale pepi
niere ca Timișoara, Brașov, 
Constanța.. Pitești nu au răs
puns cerințelor actuale ale 
Schimbului de mîine, după oum 
Deva, recunoscut pentru școala 
semifondistelor, s-a „văzut" . a- 
oum doar printr-un băiat...

Performerii ediției '89 a „na
ționalelor" școlare au fost, ca 
dubli învingători, sprinterii 
gălăteni Laurenția Hurmuz 
(Lie. ind. 12) și Iulian Con- 
stantinescu (Lie. ind. 1) — la 
100 și 200 m, semifondiștii 
Nuța Olaru (Lie. ind. 7 Craio
va) — 1500 și 3000 m — și Ne- 
lian lanchiș (Șc. gen. 7 Deva) 
— 800 și 1500 m. bucureșțean- 
oa Rodica Petrescu (Lie. zind. 
26) — 100 mg și lungime, noul 
recordman al săriturii în lun
gime. Bogdan Tudor (Lie. ind. 
20 Buc,), cu 7,80 m, dar și foarte 
tinerele talente Oana Mușu- 
noiu (Lie. ind. 11 Galați. 17 
ani) — 1,85 m la înălțime și 
Magda Nedelcu (Șc. gen. 1''5 
București, 15 ani) — cu două 
noi recorduri de junioare mici 
(2:02,13 la 800 m. unde a și Cîș- 
ligat, și 53.16 la 400 m. dlasa-

TURUL CICLIST AL ITALIEI
ROMA, 3. Etapa a 18-a a Tu

rului ciclist al Italiei s-a desfă
șurat contratimp individual, pe 
un traseu montan, extrem de 
dificil, de la Mendrisio la Monte 
Genereso (10,7 km). Primul cla
sat a fost columbianul Luis Her
rera, cronometrat în 28:30 (me
dia orară: 22,526 km). Pe locurile 
următoare: 2. Ivan Ivanov
(U.R.S.S.) la 19 s, 3. Andrew 
Hampsten (S.U.A.) la 35 s, 4. 
Stephen Roche (Irlanda) la 53 s, 
5. Brio Breukink (Olanda) la 
59 s. 6. Henry Cardenas (Colum-

bla) la 1 X». Liderul lui ..H Giro", 
francezul Laurent Fignon, a 
terminat etapa pe locul 17 la 1:45.

In clasamentul general. locul 
prim este ocupat, în continuare, 
de Laurent Fignon cu 74.22:34. El 
este urmat de italianul Flavio 
Glupponl, la 1:16, Hampsten. la 
1:21, Urs Zimmerman (Elveția), 
la 2:29. Franco Chloccioll (Italia) 
la 2:34, Roche la 3:09 etc.

ATLETISM * La 
fornia): 110 mg; Roger Kingdom 
13,35, 200 m : Jeff Drummond 
20,82, disc: Luis Delis (Cuba) 
54,44 m, 100 mF: Evelyn Ash
ford 11,27 , 400 m: Ana Quirot 
(Cuba) 50,45 • Eberstadt, concurs 
numai de săritură în înălțime : 
Thraenhardt (R.F.G.) 2,34 m, Po- 
vîrnițin (U.R.S.S.) 2,32 m, Nick
Saunders (Bermude) 2,30 m.

BASCHET • In continuarea 
turneului pe care îl întreprinde 
în Franța, echipa feminină a 
Canadei a evoluat la Tours în 
compania selecționatei țăril-gaz- 
dă. Canadlencele au obținut victo
ria cu scorul de 60—59 (43—37) 0 
Intr-un meci amical feminin 
disputat la Mlada Boleslav, se
lecționata Iugoslaviei a întrecut 
cu scorul de 74—69 (39—30) for
mația Cehoslovaciei.

JUDO * La Orleans, în med 
pentru turul n al „Cupei Cam
pionilor Europeni", echipa loca
lă a învins cu 0—0 formația o- 
landeză Ryu Nijmegen.

MOTO CICLISM • Localitatea 
suedeză Huskvarana a găzduit 
întrecerile unul concurs contînd 
pentru Campionatul Mondial de 
motocros la clasa 500 cmc, cîști- 
gat de olandezul Kees van der 
Veen. In Clasamentul general, 
după șase probe, se menține li
der belgianul Eric Geboers — 163 
puncte, secundat de englezul Da
vid Thorpe — 158 puncte.

ȘAH 0 După 6 runde, în tur
neul de la Erevan în clasament 
conduce tînărul mare maestru 
sovietic Vasili Ivanciuk (ÎS ani) 
cu 5,5 puncte, urmat de Lputlan 
5 puncte, Romanișin 4 puncte. 
Agopian 3,5 puncte etc în runda
a 6-a Ivanciuk a remizat CU
Arjak Petrosian, iar Lputlan l-a
învins pe Spiridonov.

TIR • Proba feminină de
pistol cu aer comprimat din ca-
drul concursului internațional 
pentru „Cupa Mondială", de la 
Zurich, a revenit sportivei iu
goslave Jasna Sekarlci, cu 490,4 
puncte, secundată de poloneza 
Julița Maczur 489,7 puncte.

VOLEI • Turneul feminin de 
la Tokio s-a încheiat cu victo
ria reprezentativei Cubei, care a 
întrecut în ultimul meci cu sco
rul de 3—0 (11. 8. 4), selecționa
ta secundă a Japoniei • In loca
litatea vest-germană Friedrichs
hafen s-au încheiat întrecerile 
unuia dintre turneele de ca
lificare la Campionatul European 
masculin. Clasate pe primele 
două locuri. echipele R. F. 
Germania șl Olandei s-au ca
lificat pentru faza finală a 
competiției, ce se va desfășura 
Ia toamnă în Suedia. In ultimul 
meci al turneului, selecționata 
R. F. Germania a întrecut cu 
scorul de 3—2 (13, —6, —7, 9. 13) 
formația Olandei.

FACTORUL HOTARITOR
ÎN REVISTĂ
tă pe locul secund), prin realdle 
lor perspective. Perspective pe 
care Ie dorim, însă, ridicate la 
înaltă valoare internațională și 
Ia virsta senioratului, pentru
că prea multe „vîrfuri" ale 
juniorilor au intrat în anoni-
mat în ultimii ani, cînd au de
pășit pragul juvenil!

Iată campionii școlari ai atle
tismului nostru : FETE — 5 km 
marș : Mioara Papuc (L. I. 5 
Focșani) 22:20,78; 100 m: Lau-
rențla Hurmuz (L. I. 12 Galați) 
11,75 ; 400 m: Elena Solcan (L. E. 
Suceava) 52,85 ; 400 mg: FAnica 
Hreșcu (L. L 1 Galați) 58,92 ; 
disc : Nicolcta Grădinaru (L. I. 
3 Roman) 52,54 m; lungime: Ro- 
dica Petrescu (L. I. 26 Buc.) 5,94 
m ; 1500 m : Nuța Olaru (L. I. 7 
Craiova) 4:17,57; 3000 m : Nuta
Olaru 9:18,06; greutate: Filofteia 
Bomboși (L. Fii. 1st. CI Muscel) 
13,52 m ; înălțime: Oana Mușu- 
nolu (L. I., 11 Galați) 1,85 m ; su
liță: Claudia Isăilă (L. I. 5 Si
biu) 47,16 m; 800 m: Magda Ne- 
delcu (S. G. 185 Buc.) 2:02,13 ; 
200 m : Laurenția Hurmuz 23,51; 
100 mg ; Kodica Petrescu 14,12. 
HAIEfl — 3000 m obst.: F. Io- 
nescu (L. M. Eminescu Iași) 
9:15,10; 100 m: I. Constantineseu 
(L. I. 1 Galați) 10,89 ; înălțime: 
C. Spau (L. I. 7 Ci.-Napoca) 2,12 
m; prăjină: R. Stanciuc (L. L 
20 Buc.) 4,00 m; triplusalt : I. 
Eftenie (L. I. 18 Buc.) 14,98 m : 
suliță: C. Bogdan (L. I. 23 Au
gust Buc.) 61,20 m ; 110 mg : 3. 
Toma (L. IUM Satu Mare) 15,09 ; 
400 m: F. Karoly (L. Mat. Fiz. 
Sf. Gheorghe) 49,17; greutate : R. Osz " * " ~ '■ ........ ......
1500 
va)
san 
5000 .. _ ____ _ _ _ _
Tg. Jiu) 14:26,08; 3000 m: C.
Otobîcu (L. Independența Sibiu) 
8:34,50 ; 400 mg: M. Ralail (L. L 
1 Buc.) 53,65; lungime: B. Tudor 
(L. I. 30 Buc.) 7,80 m; disc: I. 
Oprea (L. I. 7 Arad) 55,52 m ; 
ciocan: T. Szabo (L. I. 7 Arad) 
53,02 m; 800 m: N. lanchiș t-50,22; 
200 m: I. Constantineseu 22:44

(L. I. 5 P. Neamț) 15,07 m; 
m: N. lanchiș (S. G. 7 De- 
3:53,17 ; 10 km marș: F. Su- 
(L. Fii. 1st. Craiova) 45:48,23; 
m: I. Avramescu (L. L 3 ‘ 3000 m;

BAZELE SPORTIVE dim Nicosia, ca
pitala Ciprului, au găzduit recent între
cerile unei competiții internaționale po
lisportive, Jocurile micilor state euro
pene. Disputele au avut loc in cadrul a 
nouă discipline și, in final. Islanda a 
obținut primul loc în clasamentul gene
ral, cu 50 de medalii, urmată de Lu
xemburg, cu 46 de medalii. • CU ÎN
CEPERE de la 22 iulie se va desfășura 
Turul ciclist al Venezuelei, al cărui tra
seu însumează circa 900 km. La ediția 
din acest an a competiției și-au anun
țat participarea rutieri din Columbia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, Venezuela 
ețc. UN TURBULENT spectator ita
lian, Enrico Giudice, pentru actele sale 
nesăbuite, la partida de fotbal dintre 
Fiorentina și Pisa, a fost condamnat la 
doi ani și două luni închisoare și la 
plata unei serioase amenzi. De aseme
nea, el a fost obligat ca atunci cînd 
va fi pus în libertate să se prezinte la 
poliție, în fiecare zi de meci, la ora de 
începere a acestuia ! • PE RINGUL de 
la „CONVENTION CENTER" din Atlan
tic City se va desfășura la 21 iunie me
ciul de box pentru titlul mondial al 
greilor, între campionul Tyson și cha- 
langerul său Williams. 0 CURSA PA
RIS — ROUBAIX, deși nu măsoară de-

Pe cînd făcea furori 
în lumea șahului, acu- 
mulînd un coeficient 
ELO rămas vreme înde
lungată de referință, a- 
mericanul '
cher 
care 
asta, 
dedic 
tlvitatea creierului meu 
șahului", obișnuia el să 
spună, adăugind că „în 
privința întreținerii for
mei fizice, -------
precădere 
Lucrurile 
chiar așa, 
stltulnd-o __
că, deși considerat ex
cepțional de dotat pen
tru eșichier (după unii, 
cel mal mare jucător 
din toate timpurile), În
suși Fischer recurgea 
la haltere. Cînd, văzîn- 
du-1 ridlcilnd o bară de 
120 kg, un prieten l-a 
întrebat, firește în glu
mă, dacă nu-1 capabil

Bobby Fis- 
a fost cel dlntîi 
a vorbit despre 

prin anii '70. „Eu 
98 la sută din ac-

folosesc cu 
autosugestia", 
nu stăteau 
dovada con- 
(și) faptul

mult, Fischerșl de mai 
a răspuns cu seriozita
te : ’„Dacă m-aș con
centra, aș " ’
die șl 250 
teamă de 
brală. Ea

Ulterior, 
marilor . . .._
ziare (chiar reviste' de 
specialitate). la televi
ziune etc., s-a vorbit a- 
desea, cînd fățiș, cînd 
voalat, despre metoda 
autosugestiei, pînă și 
Rosemarie Ackermann, 
camploa/na olimpică de 
la Montreal (1976) șl 
prima femeie care a 
depășit granița celor i 
metri la înălțime (1977), 
pretinzînd că a utili- 
zat-o. „Invariabil, men
ționa ea, înaintea unei 
competiții majore, îmi 
imaginez ore în șir șta
cheta, lupta mea cu ea. 
De aceea am și obți
nut atitea rezultate 
frumoase". Treptat, cu

putea să ri- 
kg, dar ml-e 

coloana verte- 
n-ar rezista".
în anturajul 

competiții, în

toate că insuficient ar
mată 
dere
unii „metodă revoluțio
nară", după alții „șar- 
latanle"), autosugestia a 
cîștigat teren. Au ape
lat la ea. sau măcar au 
pretins asta, înotătorii 
fruntași australieni, la 
îndemnul antrenorului 
Jim Carlyle, precum și, 
mai nou, atletul brazi
lian Robson Caetano da 
Silva (n. 1964), meda
liat cu bronz la Jocu
rile Olimpice 1988, în 
proba de 200 m (20,04). 
„Antrenorul meu (n.n. 
Jorge Cavalelro) m-a 
pregătit astfel, a decla
rat sprinterul, șl mi-a 
prins foarte bine".

Sigur ’ 
repudia 
ce-o fi) 
că ea 
drăzni 
măm că, fie șl tangen
țial, ea servește, fiind

din punct de ve- 
știlnțific (după

că nu 
metoda 

numai 
există. Am în- 
chiar să aflr-

putem 
(sau 

pentru

• IN PRELIMINARIILE 
(ZONA EUROPEI), grupa a 7-a. 
La Berna: Elveția — Cehoslova
cia 0—1 (0—1). A înscris Skuh- 
ravy (min. 22). După această 
victorie, echipa Cehoslovaciei, 
alături de Belgia șl de Portuga
lia. concurează pentru primele 
două locuri. Iată clasamentul și 
meciurile următoare:
1. 
2.
3.
4.
5- _6.09: Belgia — Portugalia; 20.09: 
Elveția — Portugalia; 6.W: Ceho
slovacia — Portugalia; 11.10: El
veția — Belgia șl Luxemburg — 
Portugalia; 25.10: Belgia — Lu
xemburg și Cehoslovacia — El-

Belgia 
Cehoslovacia 
Portugalia 
Elveția 
Luxemburg

vețla ; 15.11 ; Elveția — Luxem
burg; 16.11 : Portugalia — Ceho
slovacia.

0 IN ZONA ASIATICA. Singa
pore — Nepal 7—0 (3—0). Cel mat 
bun jucător de pe teren a fost 
Tokljan, autorul a 4 goluri.
• IN UNELE JAM finalele cu

pelor naționale au avut loc, iar 
în altele ele se apropie de sfir- 
slt :

In Italia, la NapoU (70 000 de 
spectatori), echipa locală a dis
pus, în prima manșă a finalei, 
de Sampdoria. cu 1—0 (0—0).
Singurul punct a fost marcat de 
Renlca (miin. 57) din centrarea 
lui Maradona. Returul va avea 
loc la 28 iunie, la Genova.

In Spania a avut loc prima 
manșă a semifinalei dintre for-

vorba la urmă,
simplificând, de o con
centrare în plus. Sepa
rată, firește, de exage
rările de „copil teribil" 
ale lui Fischer, 
că, iată, și 
mărturisit al 
gestlei, Dragan 
— tehiniclanul

Numat 
el adept 

autosu- 
Taneict. 

— ------- .— care a
făcut din Mogenburg șl 
Thrănhardt recordmani 
și campioni la săritura 
în înălțime — a pus lu
crurile la punct : „Au
tosugestia poate juca un 
rol, dar acesta e mi
nor, adesea de neluat 
în seamă. Factorul ho- 
tărîtor, cel care atrage 
performanța, rămîne 
munca. Orele de antre
nament, cît mal multe, 
în afara lor, degeaba 
te autosugestionezi, nu 
vel cîștlga niciodată". 
Scurt șl cuprinzător nul

Ovidiu IOANIȚOAIA

• Preliminariile C.M. 
(zona Europei și a Asi
ei) • Meciuri in cupe
le naționale £ Campi
onate • Intr-o partidă 
amicală. Danemarca — 
Anglia 1—1

cit 265,5 km, este totuși, prin traseul ei, 
una dintre cele mai grele întreceri ci
cliste, jiacă nu chiar cea mai grea din
tre toate. Cele mai multe victorii le-a 
înregistrat pînă acum rutierul belgian 
Roger de Vlaeminck, cîștigător in 1972,

1974, 1975 și 1977. Media orară cea mai 
ridicată a înregistrat-o olandezul Peter 
Post, in 1964, care pe um traseu de 
265 km a realizat 45,129 km, iar cea mai 
scăzută este cea de 22,857 km obținută 
de francezul Henry Pelissier, dar in a- 
nul 1919 și pe un traseu care atunci a 
avut 280 km. 0 O MĂSURA DISCUTA
BILĂ este aceea luată de Federația In
ternațională de baschet (FIBA) potrivit 
căreia jucătorii care activează in echi
pele profesioniste din cadrul NBA au 
drept de participare la toate competi
țiile organizate de FIBA, deci șt 
Jocurile Olimpice !? 0 ALTE 12 
DERAȚII NAȚIONALE s-au afiliat
Federația Internațională de Volei, rare.

la 
FE- 

la

țn prezent, are 175 de membre. Pe plan 
mondial, voleiul contează pe un număr 
de peste 140 000 000 de jucători legiti
mați, fiind, se pare, unul dintre sportu
rile cu cei mai mulți practioanți orga
nizați. • CEL MAI VIRSTIC intre spor
tivii spanioli medaliați olimpici este 
Josă Alvarez de Bohârquez, în virstă 
de 94 ani. La J.O. din 1928, de la Am
sterdam, el a fost campion olimpic la 
călărie. • SCHIFISTUL FINLANDEZ 
Pertti Karpinen a fost unul dintre cei 
mai buni ,,simpliști* ai canotajului in
ternațional. La loc de frunte între suc
cesele sale trebuie menționate cele trei 
titluri olimpice cucerite in 1976, 1980 și 
1984. Anul trecut, la J.O. de la Seul, a 
avut neșansa de a i se fi stricat barca 
și, în pofida tuturor strădaniilor, a- 
ceasta n-a mai fi putut fi aptă pentru 
concurs. Brazilianul Marinho i-a oferit 
schiful său, cu care insă Karpinen nu 
s-a putut acomoda rapid, astfel că el 
n-a putut evolua la valoarea normali și 
n-a avut acces în finala (1—6) a între
cerii olimpice. A luat, totuși, startul în 
finala mică (7—12) și, printr-un fru
mos efort, s-a clasat primul... Pentru 
comportarea sa deosebită, F.I.S.A, i-a 
decernat o medalie de onoare.

Romeo VILARA

mațiile madrilene Atletico șl 
ReaL victoria a revenit cu 2—0 
echipei Real, prin golurile în
scrise de Butragueno (min. 54) 
șl Schuster (min. 75). Partida re
tur este programată la 21 iunie.

0 SURPRIZA in Mexic. Repre
zentativa Belgiei, care se atllă 
în prezent Intr-un turneu în 
Mexic, a jucat la Toluca, cu echi
pa din localitate, cu același nu
me, din prima divizie. Formația 
mexicană a ctștlgat cu 3—1 (3—0) I 
. ? , etapa a 12-a a campiona
tului U.R.S.S. s-a soldat cu ur
mătoarele rezultate: Dinamo Mos
cova — Ararat Erevan 6—1, Tor
pedo Moscova — Lokomotiv 
Moscova 1—0, Rotor Volgograd 
— Dinamo Kiev 0—0. Dnepr 
Dnepropetrovsk — Șahtior Do- 
nețk 2—1, Metallist Harkov — 
Jalghiris Vilnius 0—0. Zenit r«- 
nlngrad — Dinamo Minsk i—o, 
Cernomoreț Odesa — Dinamo 
Tbilisi 1—1. Primul loc în clasa
ment este ocupat, în continuare, 
de Spartak Moscova. cu 21 p. 
urmată de Dinamo Kiev, Torpedo 
Moscova șl Dnepr cîte 16 p.

O REZULTATE înregistrate în 
turneul final al campionatului 
austriac (etapa a 35-a) : Grazer 
A.K. — F.C. Vienna 1—0. St. Pol- 
ten — Austria Viena 1—1, Ranid 
Viena — Admira Wacker 1—2. 
Wiener S.C. — F.C. Tirol 0—3. 
In clasament continuă să condu
că F.C. Tirol Innsbruck 39 p ur
mată de Admira 31 p. Austria 
Viena 29 p.

0 ECHIPA DANEMARCEI ■ 
susținut miercuri, la Copenhaga, 
un meci amical cu reprezentati
va Angliei. Partida s-a încheiat 
la egalitate: 1—1 (0—1). Lineker 
a deschis scorul în min. 26 pen
tru englezi, iar Lars Elstrup a 
egalat. în min. 56.
• IN CADRUL turneului pentru 

echipe de tineret de la Toulon 
(Franța), selecționata S.U.A a 
întrecut cu 1—0 (1—0) formația 
Olandei.


