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Miine, in etapa a 31-a a Diviziei A, la fotbal

MECIURI ATRACTIVE LA AMBII POLI Al CLASAMENTULUI

-■ PROGRAMUL Șl ARBITRII

0 La Galați, gazdele cu gindul la menținerea în „A", oaspeții — la un nou titlu 0 Va 
lumina mai tare - pe malul mării - Farul decît Flacăra ? 0 In toamnă, F.C.M. Brașov a ciștigat 
cu 4-0, acum Sport Club Bacău are nevoie măcar de un 1-0, ca de aerul de pe... Timpa 0 După 
„dușul rece** de la Slobozia, bihorenii doresc reabilitarea 0 In fața „lanternei*, Victoria nu 
poate rata... victoria A Inter 
namo, o rapidă reeditare □ 
nantei dispute din Cupă 0 
Olt coboară pe Argeș în jos, 
rind să mai urce in clasament 
In Giulești, test sever ți de 
moral pentru finalul Rapidului 0 
învinsă la scor, în „Bănie*, Sportul 
Studențesc primește vizita 
rei din etapa trecută.

- Di- 
pasio-

F.C. 
do-

mare

performer SPORT CLUB 
(Suceava) : V.

F. C. BIHOR
CLASAMENTUL

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

10. F.C.M. Brasov 30 11 6 13 42—47 28
11. F. C. Argeș 30 12 3 15 37—45 27
12. F. C. Farul 30 11 4 15 28—42 26
13. Oțelul 30 10 6 14 33—52 26
14. „U“ Cluj-Nap. 30 9 7 14 38—51 25
15. Corvinul 30 11 3 16 38—60 25
16. S. C. Bacău 30 10 3 17 42—52 23
17. Rapid 30 10 2 18 34—57 22
18. A.S.A. Tg. M. 30 2 2 26 18—89 6

După Campionatele Europene de box

UN BILANȚ SUPERIOR PRECEDENTELOR DOUĂ EDIȚII.
...dor reprezentanții noștri puteau ruccri cel puțin un titlu continental!
Campionatele Europene de 

box, încheiate nu de mult la 
Atena, au îmbogățit perfor
manțele sportului cu mănuși 
din tara noastră cu încă două 
medalii de argint. Le-au obți
nut sportivii dinamoviști Da
niel Dumitrescu (semlușoară) 
și Rudei Obreja (mijlocie mi
că). Rezultat mulțumitor, dacă 
ținem seama de faptul că, du
pă „europenele" din 1983, la 
două ediții consecutive ale a- 
cestei competiții boxerii ro
mâni nu au mai promovat în 
finale, obținînd doar o meda
lie de bronz în 1985 și 3 meda
lii, tot de bronz, în 1987. în 
favoarea unei aprecieri poziti
ve pledează și faptul că la A- 
tena nu am participat Cu echi
pă completă. ci doar ou 7 
sportivi: Petrică Paraschiv (se- 
mimuscă), Nioolae Aliuțâ (mus
că), Adrian Mărcuț (cocoș), Da
niel Dumitrescu (semlușoară) 
Giani Gogol (ușoară), Francise

Pe agenda actualitâfii, conferințele organizațiilor sportive

EXISTA RESURSE, DAR EEE TREBUIE MAI MULT VALORIFICATE!
In diferitele întreoeri ale 

activităților social-eoonomice, 
la scara întregii țări, Bucu- 
reștiul ocupă, în majoritatea 
cazurilor, primul loc sau. ori
cum, unul fruntaș. La fel se 
prezintă situata și în activita
tea cluburilor și asociațiilor 
sportive bucureștene. ele des- 
fășurînd în perioada 1985—1988 
o muncă rodnică, atît în ceea 
ce privește sportul de masă 
cit și cel de performanță.

Cu prilejul recentei Confe
rinței de dare de seamă si a- 
legeri a Consiliului Municipal 
București pentru Educație Fi
zică și Sport s-a apreciat că. 
în perioada amintită, a cres
cut. an de an, preocuparea pen
tru a promova noi forme origi
nale și atractive, în vederea 
angrenării tuturor categoriilor 
de oetăteni, cu prioritate a co
piilor și tineretului. în acțiuni 
de masă, variate și accesibile, 
în acest fel au fost tot mai efi
ciente manifestările și întrece
rile din cadrul marii com
petiții naționale Daciada. Nu
mai în anul 1988, spre exem
plu, în cadrul acestei „Olim-

I 4 PAGINI - 50 BANI I

Galați : OȚELUL - STEAUA
Ad. Moroianu (Ploiești) ; C. Corocan (Reșița) șl Al, Mus- 
tățea (Pitești)
Constanța : F. C. FARUL
V. Angheloiu (București) :
(Petroșani)
Bacău :
C. Gheorghe
(București)
Oradea: _

Petrescu ; M. Constantinescu (ambii din București) 
(Ploiești)

VICTORIA - A.S.A. TG. MUREȘ 
(Stadion Victoria)

(Arad) ; Cr. Teodorescu (Buzău) șl S. Ursu

F. C. INTER - DINAMO
I. Toma (ambii din P. Neamț) și Ad. po-

D.
șl V. Banu
București :
M. Axente
(Suceava)
Sibiu :
A. Gheorghe ;
rumbolu (Vaslui)
Pitești : F. C. ARGEȘ - F. C. OLT
V. Alexandru ; M. Niculescu (ambii din București) șl 
Fl. Popescu (Ploiești)
București : RAPID - UNIV. CRAIOVA

(Stadion Giulești)
Gh. Constantin (Rm. Vilcea) ; I. Tărcan (Tg. Mureș) și 
I. Coț (Ploiești)
București s SPORTUL STUD - „U* CLUJ-NAPOCA

(Stadion Sportul Studențesc)
I. Velea (Craiova) ; S. Necșulescu (Șcornlcești) șl I. Ni- 
culițov (Focșani),

Toate partidele vor începe la ora 18.

Vaștag (semimijlocie) și Rudei 
Obreja (mijlocie mică).

Deși, așa cum am văzut, ci
frele (adică numărul si. mai 
ales, valoarea medaliilor) vor
besc despre un salt, iubitorii 
boxului de la noi continuă să 
păstreze regretul că nici de 
data aceasta reprezentanții 
noștri nu au reușit, măcar unul, 
să devină campion european. 
Regretul este firesc, deoarece 
la întrecerile continentale de la 
Atena am prezentat o forma
ție valoroasă, în frunte cu vi- 
cecampionuii olimpic Daniel 
Dumitrescu, cu fostul camp’on 
mondial și european de juniori 
Francisc Vaștag. cu foștii vl^c- 
camploni. europeni de juniori 
Nicolae Aliută și Petrică Pa
raschiv...

în fața unor asemenea „cărți 
de vizită", firească este si în
trebarea „de ce nu s-au obținut 
mai multe medalii și chiar 
una de aur?". Am încercat să 

piade a sportului românesc", au 
fost angrenați 1 120 935 de con
curent!, față de cei doar 
850 000 înregistrați în 1965. Dar, 
totalul concurenților în 1988 a 
fost și mai mare datorită nu
meroșilor participant! la festi

valurile șl serbările cultural- 
sportive, organizate de consi
liile pentru Educație Fizică ale 
sectoarelor, precum și la cele 
Inițiate pe bazele proprii de 
către numeroase unități spor
tive.

S-au extins, de asemenea, ac
tivitățile turistice organizate la 
sfîrșit de săptămînă, sub forma 
excursiilor si drumețiilor. în 
grup sau individuale, a ciclo
turismului și orientării turisti
ce. forme simple, de mișcare, 
anual cu peste 900 000 de parti- 
ci pan ti. Sondaje efectuate la 
nivelul municipiului au arătat 
că, zilnic, peste 860 000 de oa-

Simbătă 10 iunie 1989 ]

- FLACARA
V. Antohi (Iași) și I. Danclu

- F.C.M. BRAȘOV
Curt (Constanța) șl J. Grama

- CORVINUL

obținem un răspuns la această 
întrebare, discutînd eu cițiva 
dintre cei mai avizați martori 
oculari la competiția din Gre
cia.

Mihai Bădescu, secretar res
ponsabil al F.R. Box : „Boxe
rii noștri au fost bine pregă
tiți pentru «europene» și fieca
re dintre ei a luptat cu asnbi-

Petre HENT

(Continuare In pag a 4-a)

ECHIPE DE JUNIORI MAI BUNE DECÎT
Două dintre cele mai impor

tante oompetiții de oină, des
fășurate sub egida Daciadei, 
și-au desemnat laurealtele : 

meni ai muncii practică exer
ciți* fizice la locul de muncă, 
evldentiindu-se în această pri
vință CPB. Mecanică Fină, Lu
xor, Adesgo, Tinăra Gardă, 
ICPB, IUCG Voluntari, insti
tute de proiectare, cercetare si 
calcul etc., iar sute de mii de 
elevi bucureșteni iau parte la 
diferite acțiuni de educație fi
zică.

Rezultate cu totul deosebite 
au fost prilejuite de o nouă 
formă organizatorică: asociați
ile sportive de cartier care, în 
condițiile urbanisticii moder
ne, trebuie să asigure tuturor 
categoriilor de cetățeni folosirea 
mai eficientă a timpului lor li
ber. La sfîrșitul anului trecut, 
în cartierele bucureștene acti
vau 411 astfel de asociații spor
tive, cuprinzînd 29 697 de ce
tățeni de diferite vîrste, ele 
dispunînd de terenuri proprii, 
amenajate și dotate cu unele 
mijloace materiale prin contri
buție voluntară sau utilizind

Romeo VILARA

(Continuare ia pag 2-3)

Oiniștii de la I.P.A. Sibiu, noii campioni ai juniorilor, eu antre
norii lor C. Scripcărașu — jr. și I. Iridon

Foto : V. ClRDEI — Sibiu

UN REUȘIT CROS PENTRU TOATE ViRSTELE...7
Desfășurat sub egida Dacia

dei si integrat în cadrul acțiu
nii de nivel național „Aleargă 
pentru sănătatea ta“, concursul 
popular, de cros intitulat „Pe 
drumuri de istorie" a reunit la 
cea de a doua ediție a sa un 
mare număr de eoncurenți.

Organizate excelent de 
C.J.E.F.S. Teleorman și facto
rii cu atribuții din județ, pe 
traseul Islaz — Turnu Măgure
le, întrecerile s-au bucurat de 
un frumos succes, la ele parti- 
cipind alergători de toate cate
goriile, de la copii și pînă la 
foste glorii ale atletismului. Și, 
chiar dacă laurii victoriei au 
încununat numai pe cițiva din
tre eoncurenți, cîștigători au 
fost, fără îndoială, toți cer care 
au ales alergarea ca mijloc de 
relaxare și întărire a sănătății. 
(O mențiune specială se cuvi
ne pentru cei trei reprezentanți 
ai orașului Găești, Stan loana- 
Popescu, linca și Petre Gheor
ghe, care, deși au ajuns doar 
cu trei ore înaintea startului, 
au reușit să ocupe locuri lău
dabile în clasamentul general 
al veteranilor).

La Băile Felix, într-o organizare excelentă

ȘTAFETA TINERILOR MUNCITORI"U

Un traseu consacrat alergă
torilor pe teren variat, cel 
din Băile Felix, a fost gazda 
ediției a XV-a a Crosului, „Șta
feta tinerilor muncitori", or
ganizat de Consiliul Central 
al U.G.S.R., prin comisia de 
specialitate, în oolaborare cu 
Consiliul județean al sindi
catelor Bihor și C.J.E.F.S. Au 
luat parte aproape 250 de oon- 
curenți, reprezentînd toate 
județele (cu excepția Buzău
lui) și Municipiul București. 
Au fost prezent! de asemenea 
alergători din Bulgaria, Ce
hoslovacia R.D. Germană și 
Polonia.

In proba feminină (3X2000 
m), disputa a angajat în prin
cipal echipele Municipiului 
București șl județului Boto
șani, clasate In această ordi
ne. întrecerea băieților 
(3X4000 m) a revenit repre
zentanților județului gazdă. 
Formula de desfășurare 
crosului, sistem ștafetă, a spo
rit gradul de atractivitate a 
acestei tradiționale acțiuni 
sportive de masă, desfășurată 
sub genericul Daciadei.

A fost o competiție reușită.

Oină la primul bilanț al sezonului

C.P. București „Casa Scînteii" 
a cucerit, la Mangalia, „Cupa 
României" rezervată echipe
lor de seniori, iar juniorii de 
la I.P.A. Sibiu au Îmbrăcat 
pentru prima oară, pe stadio
nul Voința din localitate, tri
courile de campioni ai tării.

Așadar, la un interval de 
numai o săptămînă ni s-a o- 
ferit prilejul să urmărim la 
lucru cam tot ce are mai bun 
sportul nostru național, de la 
seniori consacrați la „schim
bul de miine". Dacă 
supra comportării 
pelor C.P. București 
Scînteii", Dinamo București,

a- 
echi- 
„Casa

(Continuare în pag 2-3)

Iată învingătorii: Emanuol» 
Boboc (Slănic Prahova) la 600 
m, Daniel Stoian (Slănic Pra
hova) la 800 m — copil II î 
Nicoleta Coman (Slănic Prano» 
va) la 800 m, Alexandru Coste» 
(Slănic Prahova) la 1000 m — 
copii I; Gabriela Bărbier» 
(Slănic Prahova) la 1000 m. 
Cos linei Ionescu (Turnu Măgu
rele) la 1500 m, Daniela Avram 
(Turnu Măgurele) la 1500 m, 
Cristian Voicu (Slănic Praho
va) la 2000 m — juniori II și 
I; Ion Orea (Turnu Măgurele) 
la 3000 m. Aurel Ungurcanu 
(București) la 12 000 m — se
niori; Mariana Stern (Baia 
Mare) la 3000 m și Iosif Ileci- 
co (Baia Mare) la 12 000 m — 
veterani.

Cei care au urcat pe podium 
au primit medalii, cupe, pla
chete, diplome și diferite pre
mii în obiecte oferite d,e orga
nele județene și locale, Din 
partea C.N.E.F.S. s-a decernat 
o cupă comisiei de organizare, 
care a asigurat condiții irepro
șabile desfășurării concursului.

Ion POPA — coresp.

în plan organizatoric și pro
pagandistic (la care inițiatorii 
s-au bucurat de sprijin 
partea tuturor factorilor 
Băile ------ ‘ ""
parte, 
bateri 
culpă 
la fete (concurentele D. 
clăiuș și E. Kadar au și 
depunctate I), Alba (cu un re
prezentant care participase la 
C.N. de cros). Dîmbovița (cu 
doi mărșăluitori legitimați). 
Botoșani (cu o substituire de 
sportivă) și Municipiul Bucu
rești (al cărui reprezentant nu 
s-a prezentat la apel, la ulti
mul schimb de ștafetă).

Stat neajunsuri generate de 
o poziție concesivă cu totul 
nejustificată a unor județe^ 
care, iată, închid ochii în fata 
abaterilor de la regulament, 
generînd obstacole ta buna 
desfășurare a unor întreoeri 

a sportive, lgnorînd in același 
timp, cu bună știință, norme 
elementare de etică și de dis
ciplină I

Clasamentul general (băieți 
+ fete) : 1. Alba, 2. Prahova. 
3. Sibiu.

din 
din 

în 
a- 
în 

Bihor, 
Mi-* 
fost

Felix). umbrită, 
prin existența unor 
de la regulament^ 
au fost județele

CELE DE SENIORI
Laminorul Roman și, in mai 
mică măsură. Avintul Frasin și 
A.S.A. Constanța, din cele 10 
finaliste ale „Cupei", se cuvin 
unele aprecieri pozitive, ima
ginea de ansamblu a jocurilor 
de seniori nu este tocmai îm
bucurătoare, Întrecerile fiind 
modeste din punct de vedere 
valoric, atit la „prindere", cit 
și la „bătaia mingii". Pentru 
a argumenta, este suficient să 
arătăm cîteva din discrepan
țele de exprimare pe parcursul 
întregii competiții, sau chiar

Traian IOANITESCU



Mîine, meciuri de Interes In etapa a 19-a la rugby (seria I)

FINALE ÎN SERIE
DINAMO — ȘTIINJA CEMIN BAIA MARE

Xntrind de-a binelea în vară, este cit se poate de firesc să-i 
1 vedem pe iubitorii sportului sporindu-și cota de participare 

la Întrecerile de sezon. In suită, finalele pe țară continuă 
1 și in aceste zile, cu un plus numeric. Cronologic, prima ar fi 
, aceea a „Cupei U.T.C." la handbal (categoria 14—19 ani), care 

se desfășoară, la Constanța, încă de la începutul săptămînii, în- 
k eneindu-se mîine, competiție reunind, desigur, separat, echipele 

fetelor și băieților calificate din etapa anterioară. Astăzi, în 
mai multe localități, se „pune punct" unor concursuri și cam
pionate de pe agenda Daciadei. toate cu o zi (cea de vineri) 

’ la activ. La Cluj-Napoca, spre exemplu, „ultimele" trageri" din 
cadrul Dinamoviadei la tir. La Focșani, ansamblurile școlare 
de gimnastfică îșl Încununează evoluțiile, mereu îneîntătoare, 
mereu aplaudate, din seria... „Serilor Daciadei". Iar la Arad, 
se dau „ultimele starturi" din Campionatele școlare de atletism 
ale Ministerului Construcțiilor Industriale. Sîmbătă și duminică, 
4in nou atletism, dar la Pitești, în întrecere aflîndu-se echipele 
școlilor generale (categoria 11—14 ani), care, la rîndul lor, au 
un Campionat Republican, acum în fază de încheiere. Tot as
tăzi și mîine, într-o comună prahoveana, Bărcănești, au loc 
meciurile finale ale Campionatului Republican de oină al licee
lor agroindustriale. Duminică, după trei zile de transmisiuni 
(cu haremuri sportive), va fi decernată „Cupa U.T.C." cîști- 
gătorilor la radioamatorism și telegrafie de sală.

O întrecere cu tradițiile și ambițiile ei este ,,Marșul factorilor 
poștali", duminică fiind momentul disputelor județene șl pe 
Capitală. Poștașii bucureșteni o vor lua-o la... pas competitiv 
dls-de-dimineață, la ora 8,30, pe stadionul Voința.

Capitala anunță, tot pentru duminică, de la ora 9,30, un alt 
„Festival al tinereții", la rînd venind sectorul 4, care a ales 

manifestări
„Festival al tinereții", la rînd venind sectorul 4, 
stadionul Automecanica drept „scenă" a acestei 
cultural-sportive.

In cel mal mare oraș al țării, încă din data de... ...... ____ ,----,----- ------ -------- * Iunie, s-a
declanșat o amplă acțiune sportivă, cu numeroase competiții 
pe discipline și dotată cu „Cupa a 45-a aniversare a Eliberării", 
pînă la 30 iulie desfășurîndu-se etapa de la nivelul asociațiilor.

EXISTA RESURSE
(Urmare din pag. I)

bazele sportive ale altor uni
tăți sportive. CMBEFS a urmă
rit îndeaproape și a îndrumat 
procesul constituirii si dezvol
tării acesior asociații de car
tier, a organizat schimburi de 
experiență și le-a dotat cu une
le materiale necesare. Pentru 
activitatea desfășurată si bune
le rezultate obținute s-au evi
dențiat asociațiile sportive de 
cartier Soveja, Pescărușul 22. 
Baba Novac. Olteniței 2, Feren
tari 72, Drumul Taberei 1.

în ceea ce privește activita
tea sportivă de performanță, 
spre exemplu, la J.O. de vară 
de anul trecut, sportivii bucu- 
reșteni au obținut 10 medalii, 
iar Ia alte 5 avînd o contribu
ție substanțială, realizind 106 
din totalul de 163 puncte ale 
delegației României. Acestea 
au fost reușite de sportivi de 
la Dinamo, Steaua. Olimpia. 
C.S.S. 2. voința, C.S.Ș. Triumf 
6i Metalul, ca să amintim doar 
principala competiție interna
țională din perioada la care 
s-a referit darea de seamă. In 
alte multe competiții de anver
gură. campionate mondiale și 
europene, Universiade, Jocuri 
Balcanice, Concursuri priete
nia, de asemenea, sportivii 
bucureșteni au obținut rezulta
te meritorii.

Dar, eu toate succesele înre
gistrate. evident superioare ce
lor de la precedenta Conferință 
de dare de seamă și alegeri, se 
constată că disponibilitățile si 
condițiile existente dacă ar fi 
fost mai atent si mai corect 
valorificate ar fi determinat 
creșteri, pe toate planurile, cu 
mult mai însemnate.

în ceea ce privește Daciada, 
se manifestă încă neajunsuri 

■ pe linia cuprinderii in întreceri 
a tuturor asociațiilor sportive, 
a sporirii preocupărilor privind 
organizarea activității sportive 
a tinerilor și oamenilor mun
cii, in primul rînd din marile 
unități industriale: Republica, 
Vulcan. „23 August", Semănă
toarea. Confecția, IMMR Gri- 
vita Roșie IMB care nu si-au 
adus contribuția, în măsură su
ficientă, la susținerea acțiuni
lor inițiate de consiliile de 
sectoare șl al Municipiului. în 
scopul generalizării și perma
nentizării activității sportive și 
turistice. Consiliul municipal ca 
și consiliile sectoarelor, precum 
și factorii cu răspunderi și atri
buții pe linie de sport, au fă
cut prea puțin pentru angre
narea elementului feminin în 
activități sportive specifice. 
Multe asociații sportive (Dacia, 
Postăvăria română, Unirea Inul, 
Industria bumbacului, Aurora. 
Fabrica de lapte. Fabrica de 
vată Buftea etc.) manifestă 
doar preocupări ocazionale în 
privința atragerii în activita
tea sportivă a elementului fe
minin.

In ceea ce privește feluritele I 
activități sportive (campiona
tele asociațiilor sportive pe 
secții, ateliere, ani de studii, 
facultăți, crosurile, turismul, 
activitățile tehnico-aplioative, 
serbările cultural-sportive etc.) 
nu s-au constituit încă în per
manențe. după cum se apre-

ciază că este încă prea mic nu
mărul celor care trec normele 
complexului sportiv „Sport si 
sănătate". La fel se prezintă 
situația cu acțiunea de învăța
re a înotului, cu competițiile 
de masă organizate pentru se
lecție etc.

Pe plănui performanței, se 
constată că principala pondere 
o au cluburile Dinamo. Steaua 
și Olimpia, celelalte avînd o 
contribuție mai mică. în aceas
tă privință deși unele secții au 
statut de secții olimpice, to
tuși rezultatele 
cele așteptate, 
mul — Rapid, 
greșul, luptele 
Vulcan, tirul — 
au avut nici un sportiv în 
tuil olimpic pentru Seul. 
1988. Majoritatea secțiilor 
nivel internațional se mulțu
mesc. de mai multă vreme, cu 
cîțiva sportivi promovați în lo
turile naționale, oare nu reu
șesc însă să cucerească medialii 
(Rapid si Confecția — 
fete, IEFS și Triumf 
tism. Steaua si Voința 
precum și secțiile de 
rugby si natație). în 
secții — dar si în altele — ac
tivează zeci de antrenori. Unii 
dintre ei nu au făcut nimic, de 
ani și ani. pentru progresul 
ramurii de sport respective, nu 
au crescut nici un campion. 
Alții muncesc fără pasiune, fă
ră ambiție, mulțumindu-se cu

lor n-au fost 
Astfel, atletis- 
scrima — Pro- 
— Metalul 
Dinamo etc

?i 
nu 
lo
in 
de

handbal
— atle-
— box, 
ciclism,
aceste

Șl CONTACTOARE BUZĂU
Etapa a 19-a a campionatului 

Diviziei A la rugby — prima 
serie valorică oferă, și ea, un 
program de interes iubitorilor 
acestui sport. Liderul, Steaua, 
are un meci dificil la Buzău,

STEAUA
Dinamo primește vizita mara
mureșenilor și, dacă primele 
două clasate par a deține prin
cipala șansă, nu sînt excluse 
nici surprizele. Dar iată pro
gramul complet de mîine :

București, Stadion Parcul Copilului, ora 9,30 : GRIVIȚA ROȘIE — 
C.S.M. SIBIU ; ora 11 ; DINAMO — ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE ; 
Constanța, Stadion Farul, ora 10 : FARUL — RULMENTUL BIRLAD; 
Iași, stadion Agronomia, ora 9,30: POLITEHNICA AGRONOMIA — 
T.C. IND. CONSTANȚA ; Timișoara, Stadion 1 Mai n, ora 9.30 : 
UNIVERSITATEA ELTIM — ȘTIINȚA PETROȘANI ; Buzău, Stadion 
Gloria, ora 13,15 : CONTACTOARE — STEAUA.

* ÎNCEPE ÎNTRECEREA pen
tru stabilirea clasamentului fi
nal în a doua serie valorică. în 
disputa pentru locurile 1—1 au 
loc partidele SPORTUL STUDEN
ȚESC T.M.U.C.B. — RAPID ME
TROU BUC. (Stadion Tei. ora 
19), Si I.A.M.T. ORADEA — 
C.S.M. I.M.U. SUCEAVA. Celelalte 
întâlniri din program, locurile 
5—8 : Petrolul Olimpia Arad — 
Hidrotehnica Iași. Metalurgistul 
Cugir — Mașini Grele Buc. ; loc. 
9—12 : Hidrotehnica Focșani — 
Energia Buc.. Constructorul Con
stanta — Petrochimistul Pitești.

a RESTANTA Politehnica A- 
gronomia Iași — Steaua se dis-

foarte puțin. în special la 
jocurile sportive există, din 
păcate, astfel de tehnicieni, a 
căror inactivitate duce la con
cluzia că aceste ramuri spor
tive au regresat, în primul 
rînd, pentru că tehnicienii 
muncesc fără eficiență S> răs
pundere.

Deși există o experiență po
zitivă a multor campioni bucu
reșteni. care ar trebui cunoscu
tă și generalizată, totuși aceas
ta este neglijată. Se constată 
un stil de muncă neadecvat 
cerințelor, care nu se bazează 
pe ordine, disciplină, seriozi
tate și responsabilitate. Cum 
s-ar putea explica de pildă, 
contraperformanțele antrenori
lor de handbal (la secțiile de 
juniori și copii, activează, cu 
normă întreagă, 27 de antre
nori 1) care n-au promovat la 
loturile naționale decit DOI 
sportivi sau faptul că în anul 
competitional 1987/88 toate e- 
chipele de fotbal bucureștene 
au retrogradat din divizia B?1 
Este de așteptat un sprijin mai 

eficient din partea celor aproa
pe 900 de antrenori si peste 
1000 de profesori de educație 
fizică din Capitală, a celor ci- 
teva mii de instructori, arbitri 
și activiști pentru a impulsio
na și mai 
sportivă și 
noi trepte 
în spiritul 
valorificând
sele rezerve existente, in con
cordanță cu potențialul uman 
și baza materială de care dis
pune Capitala.

serios activitatea 
a o ajuta să atingă 
valorice, superioare, 
unei înalte exigențe 
integral numeroa-

DUPĂ PRIMELE COMPETIȚII
(Urmare din pag. 1)

unei partide, comune tutu- 
echipelor finaliste. In po-

ale
ror
ziții incorecte de așteptare sau 
de pasare în reprizele de la 
„prindere", mai mulți jucă
tori ca oricind au greșit adre
sa mingilor, din cauza inter
ceptărilor nereușite scăpând 
adversari (chiar și Ja C.P.B. și 
Dinamo) de la un culoar la 
altul. De asemenea, „bătaia" 
mingii a lăsat de dorit, de data 
aceasta procentajul punctelor 
suplimentare realizate de ma
joritatea echipelor fiind mai 
mic ca altă dată, însăși Dina
mo București. fostă record
mană la aoest procedeu, a ra
tat excesiv în partide decisive. 
In sfîrșit, s-a observat la 
mulți oiniști o scădere de 
randament de la un meci la 
altul, ceea ce denotă că au a- 
vut un potențial fizic neco
respunzător unui concurs-ma- 
raton cum este actuala formu
lă de desfășurare a

Cupei României”.
Specialiștii prezenți 

galia și la Sibiu au 
părere, în unanimitate, că 
serie dintre disputele 
lor calificate în turneul 
nai al campionatului 
niori au fost mal animate, mai 
interesante decât cele ale se
niorilor, tinerii oiniști înca- 
drîndu-se într-o disciplină de 
joc de care ar trebui să dea 
dovadă multe din formațiile 
fruntașe. I.P.A. Sibiu, Viața 
Nouă Olteni (jucj. Teleorman),

finalei

la Man- 
fost de 

o 
echipe- 

fi- 
de ju-

cută miercuri 14 iunie, clnd va 
avea loc. anticipat, si partida T.c. 
Ind. — Știința CEMIN, din etapa 
a 20-a.

PRIMA ETAPĂ A CAMPIONATULUI
NATIONAL FEMININ DE

(grupa 1-6)
TENIS

Campionatui Național 
nin pe echipe, grupa I 
rică, iși va derula prima eta
pă cu începere de luni, pe te
renurile „Constructorul" din 
Galați. Vor fi prezente, așa
dar. cele mai bune șase for
mații din țară : Dinamo, Stea
ua, Dacia Galați, Metalul Tîr
goviște, ------ 
rești și 
Napoca, (in ordinea dată 
clasamentul final 
trecut). Cu acest 
putea fi văzute evoluând cite- 
va dintre jucătoarele 
șe ale 
nioare, 
tim pe 
Martin, Dvniela Pavăl, __
Samungi, Daniela Ivana, Clau
dia Neacșu, Mirela Bticîu, Mo
nica Chirilă, Irina Spirlea, 
Ruxandra Mățăoanu, Cătăli
na Cristea.

Iată programul întrecerilor : 
luni — Dinamo — Construc
torul Cluj-Napoca, Politehni
ca București — Steaua, Meta
lul Tîrgoviște — Dacia Ga
lați ; marți — Dinamo — 
Politehnica București, Meta
lul Tîrgoviște — Constructorul 
Cluj-Napoca, Dacia Galați — 
Steaua ; miercuri — Dinamo — 
Metalul Tîrgoviște. Dacia Ga
lati — Politehnica București, 
Steaua — Constructorul Cluj- 
Napoca ; joi — Dinamo — 
Dacia Galați, Steaua — Meta
lul Tîrgoviște, Constructorul 
Cluj-Napoca — Politehnica 
București ; vineri — Dinamo 
— Steaua, Constructorul Cluj- 
Napoca — Dacia Galați, Poli
tehnica București — Metalul 
Tîrgoviște.

femi- 
valo-

Politehnica. Bucu- 
Constructorul Cluj- 

de 
al anului 
prilej vor

frunta- 
țării, la senioare și ju- 
dintre care le amin- 
Teodora Tache, Izabela 

Diane

PREOCUPĂRI PENTRU O
In tenisul nostru de masă 

sini, iu această perioadă, evi
dente preocupări pentru orga
nizarea activității în așa fel 
incit să se obțină noi succese 
in competițiile internaționa
le, in timp ce pe plan intern 
Se vizează creșterea nivelului 
valoric. Iată motivul pentru 
care nc-am adresat secretaru
lui federației, Gheorghe Ena- 
che :
• La Campionatele Mon

diale fetele noastre au avut o 
comportare bună, acum in 
prim-plan situindu-se „euro
penele" de juniori.,. „Intr-a
devăr, la C.M., Otilia Bădescu 
și Maria Bogoslov, reprezen
tantele noastre, s-au situat pe 
locurile 9—16 la simplu, cea 
dinții, și, totodată, pă aceleași 
poziții, la dublu, ele confir
mând că dispunem de o gene
rație tânără, bine piregăitiită. 
Este și motivul pentru care și 
la C.E. de juniori din Luxem
burg (22—30 iulie) dorim să 
ne prezentăm așa cum s-a o- 
bișnuit întreaga lume a teni
sului de masă, adică cit mai 
bine. Drept urmare se lucrea
ză cu intensitate maximă".
• Pe plan intern știm că 

se preconizează o serie de 
schimbări in ceea ce privește 
sistemul competițional... „Por
nind de la ideea că, mai ales 
la nivelul seniorilor este ne
voie de un program mai judi
cios alcătuit, am schimbat sis
temul de desfășurare al Cu
pei României , modificări ur- 
mînd să efectuăm și In ceea ce 
privește campionatul divi
zionar pe echipe, statuîindu-1 
din ediția viitoare pe peri-

ACTIVIT 
oada tx 
doar d 
care cu 
modalit 
semene 
Cupa 
petiție 
lipsa v 
tă dire 
și o m 
partea
• P< 

eestei 
să ne 
in plus 
comisii 
tivitate 
radea. 
Napoca. 
Tg. Jiu 
ra. Rm 
rești, d 
munca 
la acel 
prea nr 
trează 
în ceea 
rea a 
gherea
• Cu 

celor 
manifes 
ceea o< 
trenam* 
muncă, 
impune 
de la : 
pregătii 
formeri 
zult’.te 
S. Dob 
cioiu, I 
cearn. ’ 
V. Du 
Ovanez 
alții nu

„TROFEUL SPORT
Tn primele zile ale săptămînH 

viitoare pornește la drum, tot 
din Bistrița, circuitul de turnee 
„play-off“ dotat cu „Trofeul 
Sportul" pentru echipe feminine. 
La startul acestui prim turneu 
și-au anunțat participarea for
ma Fi br*ne cotate în ierarhia 
națională: Chimia Rm. Vîlcea 
(locul 2 în ediția recent încheia
tă, Ia egalitate de puncte cu 
campioana țării, Dinamo), Rapid 
București, revelația sezonului 
trecut, Penicilina Iași și Flacăra 
Roșie București. Prin urmare, o 
prezență valoroasă care garan
tează spectacole sportive intere
sante pentru numeroșii iubitori 
ai sportului din localitate. Echi
pele participante s-au pregătit 
special pentru acest turneu de 
debut, integrînd în sextete și o

serie d» 
care în 
examen 
zatorii 
cunoscu 
la pune 
și că i 
miercur 
fiecare 
partide.

M ai ii 
nizarea 
pus cai 
restean 
principi 
țională 
acestei 
pot fa< 
nane 
doilea 
cia Pite 
goviște,

TURNEUL DE CALIFICARE

d. sp. sătesc Ilfov — Meca
nică Poligrafică, Energia 
Rimnicelu (jud. Buzău) sau 
Liceul industrial I.I.C. nr. 3 
Suceava au constituit la „prin
derea mingii" ansambluri bine 
armonizate în toate compar
timentele, iar la „bătaia min- 

realizat un număr spo- 
puncte suplimentare.

R. Iridon, I. Cirpăto- 
Lsirate (I.P.A.), V. An- 

Iancu (Energia), V. 
A. Cristea (CI. sp. să-

gii“ au 
rit de 
Tinerii 
rea, P. 
ton, C.
Lambă, 
tesc Ilfov — M.P.), I. Moldo- 
veanu, C. Manea, Al. Matei 
(Viață Nouă), C. Moroșan, D. 
Davidian și R. Ailoaiei (Lie. 
ind. Suceava) se anunță ea 
iscusiți mînuitori ai bastonu
lui, fiind principalii realiza
tori ai echipelor respective. 
Impresia favorabilă lăsată de 
aceste talente și optimismul 
privind viitorul lor se bazea
ză pe argumentul obiectiv al 
unei selecții foarte bune.

Arbitrajul s-a înscris și el 
intr-un sensibil progres. Dar

(păcait că există acest dar), 
fiind noi promovați și încre- 
dințindu-li-se partide decisive, 
N Grama (Sibiu), V. “ 
(Cluj-Napoca), D.
(Gura Humorului), D. 
caru (Zărnești) și alți 
arbitri aflați încă „îin 
au fost uneori indeciși, 
plasați sau au transferat toa
tă responsabilitatea pe seav- 
ma tușierilor, ceea ce a pro
dus momente de nervozitate 
in rîndurile jucătorilor și teh
nicienilor. Federația a jude
cat, de fiecare daltă, cu in
transigență efectele (insulte, 
bruscări etc. din partea spor
tivilor certați cu disciplina) 
provocate de deciziile eronalte 
ale unor arbitri, dar trebuie 
analizată cu aceeași exigență 
comportarea celor cane vin la 
finalele diferitelor competiții 
eu idei preconcepute despre 
o echipă sau alta. O mai judi
cioasă delegane și, în paralel, 
o maii responsabilă pregătire 
vor conduce fără doar și 
poate la calificative foarte 
bune asupra prestațiilor con
ducătorilor de joc.

Borodi 
Lazăr 
Cojo- 
tineri 

rodaj “ 
greșit

In sala Olimpia din Capitală 
s-a încheiat Ieri turneul final de 
calificare în Divizia B (mascu
lin), la care au luat parte 8 e- 
chipe, împărțite în două serii. 
Au obținut calificarea Balneara 
Buziaș (neînvinsă) și Mineral 
Oraș Dr. P. Groza, din seria I,

Chimia 
să și ai 
echipă) 
rești, d 
luat pa 
lectromc 
PECO F 
șani (V.

E RÎNDUL REPREZENTATIVE

• NUMERE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 9 IU
NIE 1989 ; Extragerea X: 78 2 
17 12 78 65 10 59 52 ; extrage
rea a Il-a: 29 25 55 24 71 88 11 
5 44. Fond de cîștiguri: 625.368 
lei.
• După cum se știe, mîine, 

duminică, 11 iunie, va avea loc 
o nouă TRAGERE LOTO 2, cu 
perspectiva — unică, în felul 
său — de a oferi cîștiguri și 
pentru numai 2 numere extra-

se. Prin urmare, cei care îndră
gesc acest tip de trageri, deo
sebit de avantajoase, mai pot, 
încă, astăzi (dar numai AS- 
TAZI !), să-și încerce șansele, 
jucîndu-și numerele favorite. 
Tot ASTAZI este ULTIMA ZI și 
pentru depunerea buletinelor eu 

partieipanților la 
concurs 
mîine,

pronosticurile 
interesantul 
SPORT de 
11 iunie.
• Tragerea 

duminică, 11 
în București, 
din str. ~

PRONO- 
duminică.

LOTO 2 i 
iunie, va 

în sala 
Doamnei nr. 

pînd de la ora 16,30.

de mîine, 
avea loc 
clubului 

. 2, înce-

Reprezentativa feminină a țării 
noastre va lua și ea startul săp- 
tămîna viitoare în turneul de 
calificare pentru faza finală a 
C.E Competiția preliminară, Ia 
care mai iau parte formațiile 
Franței, Greciei și Elveției, se 
desfășoară în Franța, între 16 și 
18 Iunie. Din lotul român fac 
parte Mirela Bojescu, Ioana Co- 
toranu, Cristina Buzuă, Felicia

EVIDENȚIERI
• AM SCRIS la timpul potri

vit despre succesul băimărenilor 
in plan organizatoric cu prilejul 
Turneului de calificare pentru 
faza finală a C.E. masculin, găz
duit de Sala sporturilor „Dacia". 
Ni se pare firesc să amintim a- 
cum și cîțiva dintre marii pasio
nați și neobosițli susținători al 
voleiului în general și, firește, 
ai celui maramureșean în spe
cial : C. Grama, G. Ghlroltean, 
Al. Lazăr, M. Chirilă, Ov. Man, 
I. Izvorau. L. Pop, Gh. Marcaș, 
C. Tohătan care au pus umărul 
la această reușită deplină • IN 
PRIVINȚA jucătorilor partici
pant! la competiția cîștigată de 
reprezentativa României, la sfîr- 
șitul acesteia organizatorii au 
acordat trofee „celor mai"..., a- 
dică: Cornel Șolca — jucător 
complet, Sorin Pop — trăgător 
din echipa noastră, Andreas 
Franke — ridicător, Robert Del- 
Initz — tînăr de perspectivă (am
bii din echipa R.D. Germane) și 
Patrick van Meerbeeck — „fair- 
play“ din echipa Belgiei • 
foarte CORECTE arbitrajele 
prestate de G. Kraus (Israel), J. 
Depes (Cehoslovacia). A. Zelazny 
(Polonia) șl A. Stylianidis (Ci
pru). O remarcă în același sens 
pentru arbitrii băimărenl de li
nie: I. Pintea, N. Silisttaru. C. 
Rachieru (iscusit realizator șl al 
buletinelor zilnice), N. Frunză, 
G. Chindris, I. Satmari. T. Mol
dovan. F. Bene, I. Man șl A. Pe- 
trovan.

Popescu 
Pralea, 
niela G: 
Gheorgl: 
califică 
Succes

—i 44
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DE LUNI,
LA CLUJ-NAPOCA, . 

FINALELE JUNIORILOR | 
Pe agenda competițională, filia

lele Campionatului Național al 
juniorilor, care se desfășoară in 
cadrul Daciadei, se înscrie ca 
un moment important, ținînd 
seama că el reprezintă un exa
men important pentru tinerii 
jucători. Ediția a 44-a, care va 
începe luni, în Sala Sporturilor 
din Cluj-Napoca, avînd în pro
gram probele individuale, 
nește o serie de sportivi

I
I

Cu patru etape înainte de final...

COTA MECIURILOR CO MIZA W SCADE

pentru 
î si un 
Organi- 

făcut 
este pus 
irizarea) 
■narii si 
ra 17, în 
j două
■u orga- 
îeu si-a 
i bucu- 
îd în 
sompeti- 
ultime a 
am se 
divizio- 

de al 
ui, na

iul Tîr- 
articipa.

neînvin- 
iai bună 
:a Bucu- 
Au mai 
rești, E- 
Viitorul 
ul Boto- 
).

Alina 
seu, Ba
il, Anca 
ianu. Se 

clasate, 
astre!

tă de
EANU

reu-
— —   binie

cotați și in arena internațională. 
Dintre foștii campioni, doar bis- 
trițeanul Călin Creangă se va 
mai afla în competiție, în rest 
„porțile0 fiind deschise noului 
val, din care fac parte, printre 
alții, Adriana Năstase, iulia 
Rișcanu, Georgeta Cojocaru, Va- 
sile Căluș, Cristian Țol etc. 
Competiția va avea loc, deci, 
luni, marți și miercuri, de la 
ora 9.
_ • DUPĂ DISPUTAREA parti- 

*12 " ’ campionatului
parte a clasa- 

astfel : feminin 
București, 2.

Km. Vîlcea, 3.
4. C.S.M.

5.

delor din turul 
pe echipe, prima 
mentelor arată
— 1. Juventus 
C.s.ș. Metalul 
Hidrotehnica Buzău, 
SINTEROM Cluj-Napoca, 5. 
C.s.ș. 2 Știința IJPIPS Constan
ța, 6. Eternit Oradea ; masculin
— 1. Universitatea A.S.A. Cra
iova, 2 Sticla Bistrița, 3. C.S.M. 
SINTEROM, 4. C.S.Ș. Construc
torul înfrățirea Tg. Mureș, 5. 
C.S.Ș. 2 Știința UPIPS, 6. Hi
drotehnica. Returul va avea loc 
în toamnă.

CUPA ROMÂNIEI - 
DUPĂ UN NOU SISTEM 

Pornind de la ideea realizării 
unei mai bune ierarhizări în 
cadrul Cupei României , pen
tru eliminarea discrepanțelor va
lorice. a jocurilor de nivel scă
zut, începînd cu această ediție 
se va aplica un nou sistem de 
desfășurare. După cum se știe, 
pînă în prezent se aflau în con
curs echipe compuse din repre
zentanți ai tuturor celor 3 ni
vele (seniori, juniori, 
care ajungeau să joace, 
moment dat, între ei. De 
tă dată, nu se vor mai 
echipele, ci jocurile vor 
dividuale, pe aceleași trei ni
vele net diferențiate, cu elimi
natorii și recalificări începînd 
din 16-imi, cîștigător fiind de
semnat clubul care acumulează 
cel mai mare număr de puncte 
prin sportivii săi clasați la toa
te cele trei nivele, punctajul a- 
cordîndu-se de la locul 1 la 32.

cădeți) 
la un 
aceas- 
întîlni 
fi in-
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TOPSPINURI...
• CONCURSUL „Top 12“ pentru I 

copii (cat. 10—12 ani) care tre
buia să aibă loc la Arad In ■ 
zilele de 18 și 19 iunie a fost I 
amînat pentru o dată ce va fi I 
stabilită ulterior. A „TOP 12“ 
pentru copii (8—10 ani) va avea ■ 
loc la Buzău, în zilele de 24 și I 
25 iunie • CEA de a 20-a ediție ■ 
a tradiționalului concurs dotat 
cu „Paleta de argint", organizat I 
de C.J.E.F.S. Prahova prin co- I 
misia sa de specialitate, este ■ 
programat între 17 și 20 iulie la 
Ploiești. « AU FOST desemnați | 
și campionii municipiului Bucu- | 
rești la juniori I : Ana Maria 
Enescu (Juventus) și Marcel MS- 
nescu (Progresul). .

Rubrică realizată de
Emanuel FÂNTÂNEANU

Centrul de perfecționare 
a cadrelor din mișcarea 
sportivă, Centrul de cer
cetări pentru educație fi
zică și sport, împreună 
cu Consiliul municipal 
pentru educație fizică și 
sport București, sub aus
piciile Universității cultu- 
tural-științifice organizea
ză luni, 12 iunie 1989, O- 
rele 12,30, In sala Dalles, 
o conferință cu tema : 
„Modelarea antrenamen
tului sportiv cu ajuto
rul calculatorului". Pre
zintă matematicianul fi
rn ilian Popa, șeful Ofi
ciului de calcul al Cen
trului de Cercetări pen
tru Educație Fizică și 
Sport.

I
I
I
I
I
I

DIVIZIA B-TINERET I
Calcula- 

Bacău 
stanța — 

Ploiești
Arctic 

îăvinești 
Moldo- 
Gheor- 

irăila —
0.
'\ită in
j^inica
. pe ul- 
>za Bră- 
culatorul

'ul Arad 
1 33—23,
«îrșa — 
-25, Me- 
naur II 
ne Timi- 
•e 33—24, 
aiul Bls- 
eșița — 
-23.
ovată in

ARAD, 
locuri : 

p (-45), 
(-32).
Filatura 

șl 29—24, 
Precizia 
Slobozia 

Carpa- 
Relonul

Săvinești 17—15, Cetatea Tg. 
Neamț — Sportul Muncitoresc 
Caracal 35—21, Metalul Olimpia 
Plopeni — I.T. București 27—27.

Pe primul loc, promovată in 
Divizia A : RELONUL SAVI- 
NEȘTI, cu 59 p... pe ultimele 
locuri : n. Precizia Vaslui 39 p 
(—35), 12. Sportul Muncitoresc
Caracal 36 p (—90).

Seria a Il-a : Industria Linii 
Timișoara — Textila Sebeș 37—31, 
Constructorul Baia Mare — „U“ 
Farmec Cluj-Napoca 24—25, C.S.M. 
Bistrița — Industria Ușoară O- 
radea 24—16, Voința Odorhei — 
C.S.M. Independența Sibiu 24—22, 
Voința Rm. vîlcea — Electromo
tor Timișoara 35—25, C.F.R. 
Craiova — A.E.M. Timișoara 
33—28.

Pe primul loc, promovată in 
Divizia A : C.F.R. CRAIOVA,
cu 56 p... pe ultimele locuri :
11. Industria Ușoară Oradea 38 p 
(—86), 12. Electromotor Timi
șoara 37 p (—65).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de corespondenții Ch. Gol
denberg, I. Vlad, M. Verzescu, 
P. Fuehs, N. Costin, M. Domi- 
țian, Gh. Mornăilă, St. Crețu, 
M. Florea, A. Pialoga, C. Gruia, 
FI. Jeeheanu, V. Popovici, C. 
Crețu, I. Toma, A. Dumitrescu, 
V. Pelenghian, Ion lonescu.

I 
I
I
I
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Cu patru etape înainte de 
încheierea campionatului, cota 
meciurilor cu miză nu scade.

La Galați, de pildă, în- 
tr-o partidă în care diferența 
de valoare este mare, Oțelul 
mai speră intr-o... minune, în- 
cercind să obțină un punct de 
la Steaua, chiar dacă liderul 
este de departe favorit. în 
consecință, un meci cu mari 
emoții pentru un stadion ar
hiplin, în care victoria Stelei 
ar însemna reducerea severă 
a speranțelor gălățene.

Un meci din altă categorie 
este cel de la Bacău. Echipa 
locală este „cu cuțitul la os“, 
dar și F.C.M. Brașov are o si
tuație dificilă, pentu că îi va 
veni rîndul să joace cu Steaua, 
în concluzie, se prevede o 
partidă aspră, fără menaja
mente.

La Constanța, Farul îșl joa
că locul în Divizia A, iar 
Flacăra — jocul în ...Cupa 
U.E.F.A. Deci și aici este de 
așteptat o dispută strînsă.

Un meci de mare interes e 
cel de pe stadionul Giulești, 
unde Rapid n-a pierdut 
toate speranțele. O eventuală 
victorie asupra Craiovei, co
roborată cu Un „parcurs" fără 
greșeli pînă în final, ar aduce 
„de doi bani speranță". Dar 
și Craiova speră ca un dez-

nodămînt fericit să o aducă în 
preajma „Cupei U.E.F.A.“.„

La Oradea, Corvinul își joa
că una din ultimele șanse, 
după o perioadă deloc fastă, 
cînd a coborit mereu. F.C. Bi
hor, după decepția de la Slo
bozia. pare hotărîtă să-și re- 
cîștige suporterii. Să vedem...

La Pitești, un meci între 
vecini, un meci în care F.C. 
Argeș nu își poate permite să 
piardă în fața unui adversar 
(F.C. Olt) care pare bine pla
sat în finalul campionatului.

în Regie, un derby studen
țesc, în care „U“ speră să ob
țină un punct, care ar fi un 
veritabil colac de salvare.

La Sibiu, un meci așteptat 
cu mare interes de publicul 
local, care va umple — pro
babil — pînă la refuz frumo
sul său stadion. Dinamo a ră
mas la Alba Iulia — pentru 
refacere — și pornește favori
tă în disputa cu apriga sa ad
versară.

Pe Victoria, „plimbare de 
sănătate" pentru echipa lui 
C. Solomon, în compania unui 
adversar... narcotizat, parcă, 
de înfrîngerile în serie.

Etapa a 31-a ar putea re
zolva unele semne de între
bare Deși campionatul se 
joacă pină în ultimul minut...

PROGRAMUL $1 ARBITRII ETAPEI DE MÎINE A DIVIZIEI B
SERIA I; C.S.M. Suceava - 

Poiana Cîmplna : G. Cseh (Tg. 
Mureș), Politehnica Iași — Pe
trolul Ploiești: I. igna (Timișoa
ra), Delta Dinamo TuTcea —
C. F.R. Pașcani: Gh. Pxrvu (Con
stanta), Șiretul Pașcani — F.C.M. 
Progresul Brăila: M. Salomir 
(Cluj-Napoca), A.S.A. Explorări 
Cîmpulung — Aripile Victoria 
Bacău: I. Crăciunescu (Rm. Vil- 
cea). Prahova C.S.U. Ploiești — 
Unirea Focșani: E. Munteanu 
(Deva), Gloria Buzău — Metalul 
Plopeni: Gh. Toth (Aiud), C.S. 
Botoșani — F.E.P.A. ’74 Bîrlad : 
Gr. Macavei (Deva), Ceahlăul 
P. Neamț — Steaua Mizil: I. 
Piștea (Baia Mare).

seria A ll-A : Electromureș 
Tg. Mureș — Metalul Mangalia:
D. Catrinescu (Ploiești), Tracto
rul Brașov — Electroputere Cra
iova : A. Csikmantori (Tg. Mu
reș), Metalurgistul Slatina — Da
cia Pitești: D. Vătran (Arad), 
Gaz Metan Mediaș — I.C.I.M. 
Brașov: P. Seceleanu (București), 
Metalul Mija — Minerul Motru: 
V. Titorov (Plopeni), Jiul — Du

nărea Călărași: I. Caraman (O- 
radea), C.S. Tîrgoviște — F.C.M. 
Caracal: I. Șchiopu (Focșani), 
Sportul „30 Decembrie” — Chi
mia Rm. Vîlcea: I. Metea (Aiud), 
A.S. Drobeta Tr. Severin — Glo
ria Pandurii Tg. Jiu: C. Po
povici (Cîmpia Turzll).

SERIA A III-A: F.C. Maramu
reș — U.T. Arad: A. Comănes- 
cu (Bacău), Dacia Mecanica O- 
răștie — Metalul Bocșa : N.
Dinescu (Rm. Vilcea), Gloria 
Bistrița — C.S.M. Reșița : AI.
Renghel (Vaslui) — se dispută 
la Năsăud, Gloria Reșița — Uni
rea Alba Iulia: O. ștreng (Ora
dea), A.S.A. Progresul Timișoa
ra — Minerul Cavnlc: A. Mița- 
ru (Rm. Vilcea), Olimpia Satu 
Mare — Chimica Tirnăveni : șt. 
Costiuc (Șiret), A.S. Paroșeni- 
Vulcan — Avîntul Reghin : FI. 
Scoicaru (Alexandria), Armătura 
Zalău — C.F.R. Timișoara : V. 
Donțu (Galați). Strungul Arad 
— Politehnica Timișoara: N. Voi- 
nea (București).

Toate partidele vor Începe la 
ora 11.

CAMPIONATUL ECHIPELOR DE SPERANȚE
încă patru etape șl din cam

pionatul speranțelor și nimeni nu 
poate spune că se cunoaște e- 
chipa care va cîștiga Întrecerea. 
Cu foarte multe puncte avans 
față de Steaua la încheierea tu
rului. Dinamo a pierdut treptat 
din teren și s-a ajuns la acest 
avans minim, de un singur punct. 
Rămine de văzut dacă echipa lui 
Constantin Frățilă va reuși să 
se mențină sau „ll"-le pregătit de 
Teodor Anghellni va forța pen
tru a cîștiga in extremis încă 
un titlu. Aceasta este întrebarea 
la care vom primi răspuns în 
ultimele patru etape.

1. DINAMO 30 23 3 4 69-40 47
2. Steaua 30 23 5 2 64-20 46
3. Univ. Craiova 30 19 5 6 82-39 41
4. F.C. Bihor 30 15 6 9 56-41 34
5. F.C. Farul 30 14 2 14 45-48 30
6. F.C. Olt 30 12 6 12 51-45 29
7. F.C. Argeș 30 12 5 13 48-52 29
8. F.C.M. Brașov 30 11 8 11 54-50 26
9. Victoria 30 12 6 12 42-40 26

10. A.S.A. 30 12 2 16 54-66 25
11. Corvinul 30 11 4 15 58-58 24
12. F.C. Inter 30 11 5 14 40-54 22
13. „U“ Cj.-Nap. 30 10 6 14 43-66 22
14. F.C. Olt 30 8 6 16 41-52 28
15. S.C. Bacău 30 9 5 16 34-58 21
16. Sportul Stud. 30 8 4 18 40-60 18
17. Flacăra 30 8 5 17 48-64 17
18. Rapid 30 51 0 15 31-47 16

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
• Rîndurile noastre referi

toare la ședința de joi a Co- 
masiel de disciplină se vor opri, 
în primul rînd. la atitudinile 
corecte. PLINE DE RESPONSA
BILITATE. ale unor reprezen
tanți al echipelor, care n-au 
căutat să... oă călească Comisia 
de disciplină prezentînd lucru
rile ALTFEL decît s-au petrecut 
ele în realitate, ci au luat poziție 
clară, categorică. împotriva celor 
care s-au făcut vinovat! de fapte 
nesportive, urîte.
• Un astfel de exemplu ni l-a 

oferit Mircea Barbu, de la Chi
mica Tirnăveni. La meciul cu 
Gloria Reșița, antrenorul secund 
al echipei din Tirnăveni. Ștefan 
Stana, a Intrat, la pauză. în ca
bina arbitrilor lovindu-1 pe „cen
tral", în Plină figură, cu pumnul. 
Condamnînd actul huliganic al 
acestui așa-zis antrenor. Mircea 
Barbu n-a făcut altceva decît să 
exprime poziția întregii condu
ceri a echipei Chimica Tirnăveni, 
care a hotărît să renunțe la 
„serviciile" lui ștefan stana. Co
misia de disciplină și-a spus șl 
ea cuvîntul, suspendindu-1 ne 
ștefan Stana pe un an, ceea ce 
înseamnă că, în această lungă 
perioadă el nu va avea dreptul 
să stea în incinta terenului, ori
care va fi echipa la care va 
activa.
• N-a fost nevoie decît de un 

singur minut pentru a se 6a. de
cizia cuvenită in cazul lui Silviu 
Dumitru (Autobuzul București), 
care, în meciul cu Victoria Giur
giu. fiind faultat de un adversar, 
nu s-a mulțumit cu lovitura li
beră fluierată de arbitru în fa
voarea sa. ci la pămînt fiind, 
a găsit cu cale — cum se în- 
tîmolă destul de des, din păca
te — să adauge și propria sa

lovitură de pictor. „Ce a scris 
arbitrul in foaie este absolut 
exact. Sinț de acord, dinainte, 
cu pedeapsa pc care o veți da 
lui Silviu", a declarat delegatul 
Autobuzului, Radu Zahiu. Silviu 
a tost suspendat pe trei etape. 
Poziția corectă a delegatului l-a 
salvat de la o sancțiune mai 
aspră, cit ar fi permis litera re
gulamentului.
• In schimb, aproape o oră a 

durat discutarea incidentelor de 
la medul Forestierul Băbeni — 
Electronistul Curtea de Argeș, 
din cauza atitudinii obstrucțio
niste a celor de la Băbeni. de 
negare a unor abateri pe cit de 
grave, pe atît de evidente. în 
acest meci, arbitrii au fost a- 
menințați și, pînă la urmă, și lo
viți de spectatori și „oameni de 
ordine" iar jucătorii de la Elec
tronistul au fost „luați la 
pumni" de unii „fotbaliști" de la 
Forestierul. în aceste condiții, în 
loc de 1—1 meciul a fost omo
logat cu rezultatul de 3—0 pentru 
Electronistul, echipa din Băbeni 
a fost suspendată pe patru eta
pe. iar după aceea două etape 
nu va juca pe teren propriu. 
Cit nrivește ne bătăușii din echi
pa Forestierul. Iancu, Dogarm 
Nițu și Bîrsoianu. aceștia au fost 
suspendați pe cite șapte etape. 
Să vedem ce vor învăța cei din 
Băbeni. dar si alte ectiime, din 
aceste sancțiuni drastice...

Jack BERARIU

a MECIURILE din cadrul gru
pelor zonale ale Campionatului 
Republican al juniorilor ȚI șl IU 
se vor disputa între 17 și 21 iu
nie.
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șui. •

s

la 
din

• la penaltyul pe 
l-a ratat. (Al. C.)

I

I

s

a 16.000 DE SPECTA
TORI în tribunele sta
dionului „1 Mai" din Pi
tești, sau, altfel spus, 
nici un loc gol. „Firma" 
Steiul reprezintă. după 
cum se vede, un magnet, 
dar trebuie menționat că 
șl brașovenii, la rîndu-le, 
s-au străduit și au reu
șit, pe alocuri, să joace 
la valoarea prestigiosu
lui adversar a Prestația 
slabă a portarilor Liliac 
și Polgar reprezintă una 
din explicațiile scorului- 
fluviiu de la Pitești (6—3 
în favoarea Stelei), cel 
puțin 4 goluri datorîn- 
du-se lor a. O creștere 
bruscă de formă s-a pu
tut constata în jocul lui 
I. Dumitrescu, energic, 
comblnativ și exploziv 
în șut. ca în zilele lui 
cele mai bune ; Hagl, In 
schimb, excesiv de indi
vidualist si fo-arte ner
vos în joc. (I.C.).

_ Lupescu a fost 
cel mai bun jucător ai 
partidei de la Alba Iu
lia. A scos nenumărate 
mingi la mijlocul tere
nului. a apărut și în 
postura de libero (cînd 
Rednic pleca în atac), 
dar și la finalizare 
(S. Tr.).

formații. Iar ritmul 
joc a fost, parcă, și mai 
susținut în final. • Du
pă meci, cel mal supă
rat era Fanici. Normal. 
La experiența sa com
petițională. chiar el gă
sea inexplicabilă pripea
la de 
care 1

* UNA CALDA, UNA... 
RECE. Dușurile acestea 
scoțiene ni le-a oferit pe 
stadionul „Cetate" din 
Alba Iulia portarul si-

— a 
avut două Intervenții pe 
măsura talentului său, 
salvîndu-șl echipa de 
două goluri (In min. 32, 
la șutul lui Cămătaru, și 
în mfin. 42. la „capul” 
lui Lupescu). In repri
za a doua Insă a co
mis un gest care l-a 
obligat pe arbitrul Clu
jean M. Salomir să-i 
arate cartonașul gal
ben. Și cum mai avea 
unul In 
mînîcă. 
greu, tot 
va fi tn 
pen da re. < 
lexa ? La 
care’ prin - ---- ------
se afla nici un jucător 
dinamovist.
dezechilibrat 
unei 
alunecos. 
Alexa

bienilor. Alexa. El

• IN POFIDA PLOII, 
care a „spălat” toată 
prima repriză, organiza
rea partidei de Ia Slo
bozia a fost fără cu
sur, o contribuție e- 
sențială revenind, fireș
te, C.J.E.F.S. Ialomița. 
• Cum meciul Unirea — 
F.C. Bihor a însemnat 
cea dintîi transmisie ra
diofonică directă efec
tuată din localitate, ra- 
diocomentatorului 1 s-au 
asigurat, firește, condi
ții ideale de lucru. Nu 
același lucru s-a întîm- 
plat, din păcate, cu pre
sa scrisă, care a stat 
pe ... unde a apucat! • 
Cu atît mai mari sînt 
meritele divizionarei C, 
de-acum cu încă o „vic
timă" din elita fotbalu
lui nostru (F.C. Bihor, 
după „U“ Cluj-Napoca), 
cu cît, joi, ea a evoluat 
fără „vîrfurile" obișnui
te, Constantin fiind ac
cidentat. iar Vintilă a- 
vînd două cartonașe gal
bene. • Intrarea lui 
Ciocan (din min. 46) în 
garnitura orădeană a 
înviorat jocul oaspeților. 
Internaționalul de tine
ret promite... (Ov. I.).

ȘI ARBITRII ÎȘI 
IEȘI DIN FORMA? 

s-ar părea, cel pu- 
ultimele 
Adrian 

joi, 
el a fost

evidență, du- 
într-un joc 
cu Dinamo, el 
stare de sus- 

Ce-a făcut A- 
i o fază tn 
î preajmă nu

siibianul s-a 
din cauza 

porțiuni de teren 
Tam-nesam 

a protestat (!?) 
pe un ton nelalocul lui, 

o 
a 

primit, firesc. cartona-

cerînd 
lovitură

din... senin 
liberă. Și

• INSPIRATE condu
cerile Asociației Sporti
ve Electromureș și ale 
S.C.-ului băcăuan cînd 
au ales orașul Sf. Gheor- 
ghe pentru partida lor. 
C.J.E.F.S. șl A. S. 
I.M.A.S.A. (președinte : 
N. Anton. secretarul 
secției: șt. Paltko) s-au 
dovedit gazde ospitalie
re. Iar terenul excelent 
și publicul sportiv au 
creat o ambiantă de 
mare partidă. Chiar așa 
a și fost. « 120 de mi
nute de joc. lovituri de 
la 11 m, căldura, toate 
In acest final de sezon 
dens au fost trecute cu 
bine de către cele două

• 
POT
Așa 
țin asta arată 
evoluții ale lui 
Porumboiu : 
Brăila, 
nou prins pe picior gre
șit la un atac constăn- 
țean, nefluierind prompt 
un fault In careu. Faza 
continuînd, mingea a 
ajuns la un alt jucător 
al Farului, care a în
scris. Moment In care 
s-a auzit fluierul ce 
anunța... penaltyul 1 A 
executat Manea și a... 
ratat 1 Adrian Porumbo
iu, altminteri același 
arbitru de valoare, ne 
mărturisea că se simte 
obosit de programul 
supraîncărcat din ulti
mele săptămlni. • Fi
nalul partidei îl putea 
face invidios pe... Rică 
Răducanu : un atac al 
Farului 11 prinde pe 
Gîrjoabă, portarul aces
tei formații, urcat pînă 
în zona careului advers 
de... 6 metri ! Apărăto
rii de la Gloria Buzău 
au degajat lung, pe 
contraatac, și astfel am 
asistat la un spjdnt^ dis
perat al lui " “
Înapoi, 
proprii, 
zoianul 
Insă a 
poarta

Gîrjoabă, 
spre buturile 
alături de bu- 

Vlorel Ion, care 
șutat pripit, spre 
goală... (S.A.).

• ORGANIZARE
FOARTE BUNA LA 
CIMPINA, din partea 
clubului Poiana, care a 
asigurat condiții optime 
de desfășurare meciului 
Flacăra Moreni 
toria București, 
altele, vestiare 
șl Îngrijite, 
excelent șl 
de public 
Numeroase

— Vic- 
Printre 
cochete 

gazon 
afluență

un
o
record. • 
absente în

Faza din cave, prin Piștalu, Unirea Slobozia a 
deschis scorul in meciul cu F.C. Bihor, furnizind 
„surpriza zilei" in optimile de finală ale Cupei 

Foto : Nicolae PROFIR
cele două tabere. La 
Flacăra, C. Pană, Marcu 
și Butufei pentru cumul 
de cartonașe galbene, 
la Victoria — Coraș, 
Nițu și Damaschin 1, 
ușor accidentați. Din 
criză de efectiv, pe lis
ta jucătorilor de rezer
vă la Flacăra Morenl — 
pentru jucătorii de cîmp 
— a figurat și portarul 
Tene, despre care se 
spune că are o tehnică 
de invidiat, 
oricind 
orice 
luri, 
decît 
tea. 
Stere
• Portarul . —_ X 3

fiind gata 
j să evolueze pe 
post ! • Cinci go- 
unul mai frumos 
altul. Dintre aces- 
cele marcate de 

merită nota 10-
1 Dohot, de 

" Flacăra” Morenl, folo
sit In primele 45 de mi
nute, și-a salvat poarta 
de cel puțin două-trei 
ori, avlnd Intervenții 
uluitoare la clteva șu- 
turi puternice, expedia
te mai cu seama de 
Ursea. • O frumoasa 
impresie a lăsat și cel 
mai tînăr jucător de pe 
teren. L-am numit pa 
mijlocașul Fulg», de la 
Victoria, care, prin cx- 
teva pase cu efect, gen 
Dobrln, se "lunțâN ? 
mare speranță. (Gn. n.)

zențl în tribunele sta 
pionului Municipal din 
Cluj-Napoca au vizio
nat destule faze de Di
vizia A. Era și nor
mal, de vreme ce in 
ambele echipe evoluea
ză cîțiva jucători care 
au petrecut destul ani 
pe prima scenă : c-1-- 
tian, Ciocan, 
Gh. Radu, M.
A. Florea, Soare și 
nea — la Gloria • 
popa și Feșnic — 
Armătura. • Cea 
frumoasă impresie

Cris- 
Meszaros, 
Popescu, 

Mu
st 
la 

mai 
________ __ ,____ a 
lăsat-o laboriosul mijlo
caș Nagy, conducătorul 
de joc al formației din 
Zalău, care, prin evo
luția sa, confirmă Încă 
o dată faptul că eșalo
nul secund nu duce lip
să de valori. • Pe an
samblu. mai „lucrată", 
eu exprimări tactice a- 
preciabile, ni s-a părut 
echipa antrenată de Re
mus Vlad, Gloria reu
șind miercuri să conti
nue seria sa de invinci
bilitate pornită cu 12 
meciuri In urmă. Este 
și acesta un record 
spectaculos, pe care bls- 
trițenil vor să-l Îmbu
nătățească. Mult succes 
tn continuare! (A.V.).

§

$

• DEȘI față In față 
se aflau două diviziona
re „B“, spectatorii pre-

SI GAZON
1



în „Cupa Steaua

S. BABII „PUNCTEAZĂ ‘ ÎN CONTINUARE: 664 p
LA PISTOL LIBER, NOU RECORD NATIONAL!

Prima zi a concursului in
ternațional (la care partici
pă trăgători de la TSKA Mos
cova, Legia Varșovia și Hon
ved Budapesta) a însemnat 
pentru talentatul nostru cam
pion. Sorin Babii, prilejul u- 
nei noi victorii în proba de 
pistoț liber. Și nu oricum, ci 
cu un nou record național, în 
valoare de 664 p (cel vechi îi 
aparținea cu 660. din 1988). 
Pentru a sugera valoarea re
zultatului, să reamintim că 
acum 10 zile, Sorin cîștiga 
„Cupa Mondială1* de la Suhl 
cu 653 p 1 De altfel, proba de 
pistol liber a fost și cea mal 
interesantă din programul pri
mei 
du-se 
loare 
cikov 
în principal, care n-a 
însă, în condițiile date.
locul secund. Relativ bine s-a 
comportat elevul lui M. Stan, 
tînărul T. Constantin (nou 
record personal în proba cla
sică. 553 p) care însă, în fi
nală, după un început exce
lent 49 din 50 p. a scăpat un 
foc în „șesair** !

zile, la startul ei înscriin- 
cîțiva trăgători de va- 

— dintre oaspeți, Repi- 
de la TSKA Moscova 

reușit 
decît

..Cupa i.n.o.ii.

IL GIRO"

VA fl CUNOSCUTA CAMPIOANA
In celelalte probe ale zilei, 

rezultate mal slabe, primele 
„vinovate" fiind trăgătoarele 
noastre de pistol sport, care 
au realizat in bloc perfor
manțe necompetitive.

pistol
Daniela Dumitrașcu 

; 2. Ana Buțu (Di- 
3. Anișoara Matei 

liberă 
(ȚSKA) 
Cristo-

G. Ne- 
591 p ;

Buda- 
Codreanu 

590 p ; 6. C. Clobanu 
5flo p : pușcă standard 

1. Ana Teodorii (Meta
tn ; 2. Carmen Mălina 
587 p ; 3. Joanna Pi-. — 4

REZULTATE TEHNICE, 
sport : 1.
(Steaua) 672 p
namo) 665 p ;
(Olimpia) 660 
60 f.C. I 1. A. 
Moscova) 595 
for (Steaua) 
haiev (TSKA 
4. R. Bodolay 
pesta) 590 ț> ;
(Steaua) 
(Steaua) 
60 f.c. : 
Iul) 589
(Metalul) . .
atek (Legia Varșovia) 587 o ; 4. 
Camelia Diaconu (ASA Meta
lica Oradea) 586 p : 5. Iuliana 
CrâcUun (ASA Metalica Or.) 583 
o : 6. Aurora Stefan (Olimpia) 
582 p ; pistol liber :
(Steaua) **' “
national 
(TSKA) 
(Steauai 
ua) 642
(Steaua)
(Legia) 641 p.

p : pușcă
Klimenko 
p : 2. F.

594 p : 3.
Moscova) 

(Honved
5. I. “ 
: 6. c.

SITUAȚIE NESCHIMBATA

.Internaționalele" Franței de la Roland Garros

La masculin, finala sc va disputa niiinc

ROMA, 9 (Agerpres). — Dis
putată pe traseul Meda — Tor- 

18-a a 
re- 

Jesper 
i a-

tona (198 km), etapa a 
Turului ciclist al Italiei a 
venit rutierului danez J:: 
Skibby în 5.21:36 urmat, cu 
celașl timp, de Massimo Ghirotto 
(Italia) și Piotr Ugrumov 
(U.R.S.S.). In clasamentul gene
ral individual nu au survenit 
modificări șl conduce francezul 
Laurent Flgnon, secundat de 
italianul Flavio Giuponl la 1:16.

VIENA, 9 (Agerpres). — După 
cinci etape, în Turul Austriei 
pe primul loc al clasamentului 
general se află rutierul Iugoslav 
Valter Bonca, urmat de austria
cul Peter Lammer la 2 s șl nor
vegianul Arne Aadony la 2:16. 
Etapa a 5-a, Radstadt — Linz 
(145 km), a revenit lui Peter 
Lammer în 4.17:06.

Prirna finală a ediției ’89 a 
„Internaționalelor" Franței de 
la Roland Garros se va derula 
astăzi : cea a concursului indi
vidual feminin. Protagoniste sînt 
deținătoarea titlului vest-ger- 
manca Steffi Graf, numărul 1 
mondial, către care se Îndreaptă 
toate pronosticurile („este mai 
rapidă și are serviciul mal pu
ternic”, spune, spre exemplu. 
Gabriela Sabatini) și de cealal
tă parte a fileului, Arantxa 
Sanchez (locul 10 în lume), cea 
care a devenit, pentru Spania, 
prima jucătoare care accede în- 
tr-o finală la Roland Garros, tn 
acest an, cele două s-au tntll- 
nlt de trei ori, de flecare dată 
victoria aparținînd Iul Graf, în 
timp ce Sanchez nu a reușit să 
cîștige decît 11 gheme...

tn semifinală, Graf a între

capătul unui meci 
dar disputat

cut-o, la 
puizant, _ _______ ___ __
ritm infernal, pe „viitoarea stea 
a tenisului feminin mondial"
(L’Equlpe), iugoslava Monica
Seles cu 6—3, 3—6, 6—3. tn cea
laltă semifinală, Sanchez a în- 
vlns-o mult mai greu decît arată 
scorul 6—2. 6—2 (meciul a durat 
doar cu 19 minute mai puțin decît 
primul, lhl8 min față de lh37 
mln ) pe Mary-Jo Fernandez 
(S.U.A.), șl ea una dintre reve
lațiile Întrecerii.
tn semifinalele masculine s-au 

înregistrat următoarele rezul
tate : Michael Chang (S.U.A.) — 
Andrei Cesnokov (U.R.S.S.) 6—1.
5— 7. 7—6. 7—5 ; Stefan Edberg — 
Boris Becker 6—3, 6—4, 5—7, 3—6,
6— 2.

Finala va avea loc mîine.

e- 
într-un

ACTUALITATEA LA BASCHET
Turneul internațional masculin 

de baschet disputat în capitala 
Bulgariei s-a încheiat cu victo
ria selecționatei orașului 

care a întrecut in 
cu scorul de 
echipa orașului

Mosco- 
meclul 
116—97

Bel-

va, 
decisiv, 
(56—41) 
grad.

tntr-u/n 
disputat . . _ .
CI va Greciei a învins cu scorul 
de 82—59 (45—29) echipa Olandei.

In continuarea turneului pe 
care îl întreprinde în Ceho
slovacia, formația feminină a 
Iugoslaviei a întîlnit, la Praga. 
selecționata țării-gazdă. Echipa 
Cehoslovaciei a obținut victoria 
cu scorul de 85—60 (38—24).

tn primul meci al finalei cam
pionatului S.U.A. (finală care se 
desfășoară după sistemul „cel 
mai bun din 7 partide”), De
troit Pistons 
109—97 echipa 
Lakers.

1. S. Babii 
nou record

Reniclkov 
C. Tirloiu 
Stan (Stea-
Constantin

664 p —
2. N 
p : s.

p ; 4. l.
3. T.
p ; 6. M. Matracki

692
645
o :
642

Radu TIMOFTE

la ciclism, ediția a lll-a

ULTIMA ETAPA, SEMIFONDUL, A DECIS• ••

Echipa Steaua $i (ostica Paraschiv, cîștifiatorli întrecerii
în sfîrșit, am putut vedea o 

etapă de fond in care comba
tivitatea cicliștilor s-a mani
festat exemplar, din start pînă 
Ia sosire, dovadă media orară 
excelentă — 43,900 km I A- 
bordînd cea de a IÎI-a etapă 
a acestui concurs ou un fragil 
avantaj, de numai 15 secun
de, față de ocupantul locului 
secund. liderul cursei, Mitu 
Petruș, sprijinit puternic și 

t eficient de coechipier, a adop
tat tactica cea mai bună — 
imprimarea unui ritm de pe
dala) ridicat. Plutonul rulînd

FFSTIVAL DE ȘUI ÎN POLONIA
Tinerii șahiști ai asociației 

sportive Avicola Titu s-au fă
cut remarcați cu prilejul Fes
tivalului internațional de șah 
pentru copii și juniori de la 
Iwonicz Zdroj (Polonia). Ju
cătorii români au ocupat locul 
întîi pe echipe, iar in clasa
mentul individual Mircea Io- 
nut s-a clasat Primul cu 4,5 p 
din 7 posibile. Din formație 
au mai făcut parte Valentin 
Predescu, Ileana Brădianu și 
Adelina Ilie, conducerea teh
nică fiind asigurată de antre
norul prof. T. Ursuianu. La 
întreceri au participat sportivi 
din Cehoslovacia, R.D. Ger
mană. R.F. Germania, Polonia 
Si România.

astfel, în mod constant, cu 
peste 43 km/h, tentativele de 
evadare au fost sortite eșecu
lui.

Semi fondul cu adițiune de 
puncte din cea de a patra e- 
tapă, ultima, desfășurat ieri 
după-amiază pe circuitul din 
B-dul Metalurgiei, s-a deru- 
dat de-a lungul a 24 de ture= 
60 km, cu sprint La fiecare 
două.

Dar, 
dus o 
teatru 
tn turul 
care au 
păstreze 
pentru 
tului general final.

Clasament — etapă : 1. Val. 
Buduroi (Steaua) 1.24:40, m.o. 
43,400 km, 2. C. Paraschiv (Di
namo), 3. N. Manolache (Vo
ința Buc.), 4. Al. Ion (Steaua), 
5. Z. Lorincz, toți același timp. 
Clasament general : ' 
TICA PARASCHIV 
2. Val. Buduroi la Îs, 
Mitu (I.M.G.B.) la 13 s, 4. 
Manolache la 13 s, 5. Al. Ion 
la 18 s, 6. M. Mărginean 
(I.M.G.B.) la 23 s ; echipe : 
Steaua 23.45:03. 2. Dinamo 
16 s, 3. I.M.G.B. la 19 s.

O frumoasă festivitate de 
premiere a laureaților acestui 
concurs, foarte bine organizat 
a pus punct acestei întreceri, 
participant!! dîndu-și întîl- 
nime, de pe acum, la ediția 
viitoare a Cupei I.M.G.B.

spre finalul ei. s-a pro- 
adevărată lovitură de 
prin evadarea reușită, 

12. a cinci alergători 
reușit pînă la final să 
un avans suficient 
bulversarea clasamen-

1. cos- 
7.54:42, 
3. P 

N.

1. 
la

Întreceri la poiana brașov Horațiu SIMA

UN BILANȚ SUPERIOR meci amical masculin 
la Atena, reprezenta-

(Urmare Un naa l)

ție pentru victorie. Nu am mo
tive să reproșez ceva nici uuaia 
dintre ei. învingători sau ch’ar 
învinși, ei au lăsat o frumoasă 
impresie pe ringul atenian. 
Este de reținut faptul ca nici 
un sportiv român nu a fost fă
cut k.d. și nici unul nu a pri
mit avertisment pentru box ne
regulamentar. Meciurile pe ca
re le-au pierdut au fost deo
sebit de echilibrate și, adesea, 
nu mult a lipsit ca decizia de 
învingător să le revină lor. De
sigur, puteam obține mai mul
te medalii dacă tragerile la 
sorți nu le-ar fi desemnat bo
xerilor noștri cei mai puternici 
adversari Ia categoriile lor in
tr-o fază a competiției cind 
medaliile erau încă departe. Să 
nu uităm că șase dintre cei 
șapte reprezentanți ai noștri 
au fost întrecuți de sportivi 
care aveau să cucerească ti
tlurile de campioni europeni. 
Doar Vaștag a fost declarat în
vins in fața unui „argint", dar 
Vaștag a fost grosolan nedrep
tățit. El ciștigase clar meciul 
cu bulgarul Abadjiev și cred 
că avea mari șanse să cuce
rească titlul..."

Relu Auraș, antnenoruii coor
donator al echipei naționale : 
„Despre arbitraje s-ar putea 
spune multe lucruri. Mă abțin 
să Ie aduc in discuție ca pe o 
scuză a faptului că nu am rea
lizat mai multe medalii, con
cluzia noastră, a antrenorilor, 
este una singură: trebuie ca in 
viitor să ne pregătim și im 
bine și să luptăm de asa ma
nieră incit să nu mai putem 
fi nedreptățiți de arbitraje. Cei 
doi finaliștl ai noștri. Daniel 
Dumitrescu și Rudei Obreja, 
au luptat de la egal la egal cu 
adversarii lor din ultima gală. 
Personal nu sint convins că 
Dumitrescu a pierdut partida, 
iar Obreja, cu mai mult efort 
și Îndrăzneală in ultimul rund, 
o putea cîștiga și el... Un loc 
in finală ar fi meritat și Vaș
tag, care a fost stopat de ar
bitri dintr-o cursă care se pu
tea încheia chiar pe prima 
treaptă a podiumului..."

Cea mai importantă și. con-

siderăm, eficientă idee expri
mată este hotărîrea antrenori
lor „Trebuie ca în viitor să ne 
pregătim și mai bine și să lup
tăm de așa manieră incit să nu 
mai putem fi nedreptățiți de 
arbitraje." De la acest punct 
de vedere antrenorii și sporti
vii trebuie să demareze în 
noua etapă de pregătire. cea 
pentru Campionatele Mondiale, 
care vor avea loc în septem
brie, la Moscova.

a întrecut cu
Los Angclcs

i

Romeo VILARA

cit 
cit

la 
Ur- 
sînt 
iu-

La zi MARELE PREMIU
„Coloana vertebrală" și a 

actualului sezon atletic in
ternațional va fi tot circui
tul de concursuri din ca
drul „Marelui Premiu 

Mobil". încă de 
acestei su- 
cu câțiva 

ro-

I.A.A.F.
la instituirea 
per-oom petiții, 
ani în urmă, atletele 
mâne s-au aflat de fiecare 
dată printre fruntașe, atît 
în clasamentul general, cit 
și în clasamentele 
telor probe. In 1987, 
exempu. Doina Mclinte 
acumulat același 
(63 p) cu 
rea competiției, 
Merlene Ottey, 
insă prima în 
tabele de punctaj a 
relui Premiu.

Anul trecut, cîștigătoa- 
re a fost Paula Ivan, de 
asemenea cu 63 p, tot a- 
tîtea rit și următoarea cla
sată sprintera _ 
son. preferată 
excelentul său 
3:56,22 la 1500 
amintita tabelă.

diferi- 
spre 

a 
punctaj 

câștigătoar 
jamaicana 
desemnată 

baza unei
Ma-

Grace Jack- 
însă pentru 
rezultat de 
m, tot după

Ediția din 1989 a Mare
lui Premiu a debutat 
San Jose, la 25 mai. 
mătoarele sale „etape" 
programate astfel : 11
nîe — Volgograd. 27 iunie 
— Lausanne, 29 iunie — 
Helsinki, 1 iulie — Oslo, 
3 iulie — Stockholm. 5 
iulie — Berlin, 7 iulie — 
Edinburgh. 10 iulie — Nisa, 
14 iulie — Londra, 18 iu
lie — Roma, 8 august — 
Budapesta, 16 august — 
Zurich, 18 august — Ber
linul Oc„ 20 august — 
Koln 25 august — Bru
xelles și 1 septembrie — 
Monte Carlo (finala).

Ca la fiecare dintre pre
cedentele ediții ale Mare
lui Premiu atleți români 
se vor afla la startul uno
ra dintre aceste concursuri 
străduindu-se, desigur, 
obțină 
bune și 
multe...

rezultate 
puncte

3ă 
mai 
mai

F O V B A L meni d iam.

In turneul internațional ae 
la Poiana Brașov, după 6 run
de, conduce Sergiu Lupu 
4,5 p, urmat de 
și Ante Jurkoviri 
în runda a Vl-a 
nat rezultatele: 
Markotici 1—0, <_____ T_
Berechet 1—0, Periei — Lari- 
on 1—0, Georgieski — Lazăr 
1—0, Cioroianu — Baboș 1—0, 
Oltean — Cri șan remiză Ra
dovici — Jurkovici remiză.

ou
Dorel Oltean 
cu cite 4 p. 

s-au consem-
Lupu — 

Chiricuță —

EȘICHIER INTERNAȚIONAL
• în turneul de la Novl Becej 

(Iugoslavia), după 3 runde în 
fruntea clasamentului se află 
Simlci, Peev, Mllovanovicl, Ko- 
sanovlcl, cu cîte 3 p, urmați de 
Raikovlci șl Todorovlci cu 2,5 p. 
Rezultate dân runda a 3-a : Si- 
mici — Keleta 1—0, Mltrovlcl — 
Voruna 1—0 ; Peev — Dolovicl 
1—0, Kosanovicl — Slrotanovlci 
1—0, Perlei — Krepan 0—1 și

Dușkovlci — Horniakov 1—0.
• După 7 runde, la Erevan 

conduce Ivancluk (U.R.S.S.) cu 
8 p, urmat de Lputian 5,5 p, 
Agoplan 4,5 p, Romanișin 4 p 
(1) etc. In runda a 7-a Agopian 
a cîștigat la Doholan, Iar parti
dele Ivancluk — Lputian, Ma- 
rianovicl — Csom, Gligorici — 
Arjak Petrosian a-au încheiat 
remiză.

AUTOMOBILISM • Cursa In
ternațională desfășurată în su
dul Franței, în cadrul Campio
natului European de raliuri, s-a 
încheiat, la Nlmes, cu victoria 
pilotului francez Bruno Saby 
(„Lancia-Integrale”). Pe locul 
doi. la 39 secunde de învingător, 
s-a situat compatriotul său Yves 
Loubet („Lancia-Integrale”).

BOX • Asociația internaționa
lă A.I.B.A. a anunțat că me
ciurile Intre pugillștl amatori șl 
profesioniști sînt în continuare 
interzise, preclzînd, totodată, că 
boxerii care trec Ia profesio
nism nu vor mai putea recăpăta 
statutul de amatori. Pe de altă 
parte, A.I.B.A. a arătat că gale 
mixte, cu meciuri între profe
sioniști și întîlnlri ale amatorl-

PE SCURT • PE SCURT
lor vor putea fi organizate a 
Pugilistul britanic Dave McAu
ley a devenit campion mondial 
la categoria muscă (versiunea 
I.B.F.), învingtndu-1 la puncte, 
după 12 reprize, pe compatrio
tul său Duke McKenzie. Gala 
s-a disputat Ia Londra.

CALARIe • Proba de dresaj 
desfășurată la Schoten (Belgia) 
a fost eîștlgată de sportiva sue
deză Louise Nathorst („Chirac”), 
cu 68,7 puncte. Pe locul secund 
s-a situat vest-germanul Hans 
Ruben („Schlwago”). 65.9 puncte.

SCRIMA • tn clasamentul fi
nal al „Cupei Mondiale” la flo
retă feminin, pe primul ioc s-a

situat scrimera vest-germană 
Zita Funkenhauser, cu 72 puncte, 
urmată de coechipiera sa Anja 
Flchtel 68 puncte, Florela Bor- 
tolozzi (Italia), Sabine Bau 
(R.F. Germania) cu cite 50 punc
te, Dorina Vaccaroni (Italia) 45 
puncte, Elisabeta Tufan (Româ
nia) 42 pumete, Angela Dobme- 
ler (R.F. Germania). Diana 
Blanchedi (Italia) cu cite 41 
puncte etc.
TIR • Proba de pistol viteză 

din cadrul concursului interna
țional de la ZUrlch a fost cîștl- 
gată de Hansrudl Shneiden (El
veția) cu 880 puncte. La armă 
liberă calibru redus 3 poziții pe 
primul loc s-a clasat Viaceslav 
Bocikarev (U.R.S.S.) cu 1269,9 
puncte.

• LA SINGAPORE, tn preli
minariile Campionatului Mondial 
(zona asiatică), în ultimele me
ciuri ale grupei a 4-a, s-au în
registrat următoarele rezultate : 
Malayezia — Nepal 3—0. Coreea 
de Sud — Singapore 3—0. For
mația Coreei de Sud s-a califi
cat pentru faza următoare a 
preliminariilor asiatice, la care 
vor participa și celelalte 5 cîș- 
tlgătoare ale grupelor. Primele 
două clasate în acest turneu se 
vor califica pentru turneul final 
din Italia.
• ÎN CADRUL pregătirilor în 

vederea partidei ce o va sus
ține în compania selecționatei 
Norvegiei în preliminariile C.M.. 
formația Iugoslaviei a susținut 
un meci de verificare, la Novl 
Sad, întîlnind actuala campioa
nă, Vojvodina. Partida s-a ter
minat la egalitate : 1—1 (0—0).
• LA LJUGBY (Suedia), în 

meci din cadrul preliminariilor 
Campionatului European (juniori) 
selecționata Suediei a învins cu 
4—0 (2—0) formația Poloniei, iar 
Finlanda și Turcia au terminat 
la egalitate : 2—2 (1—1).
• REZULTATE în etapa a

10-a din faza a doua a campio
natului Brazilel : Flamengo — 
Americano 1—0, Porto Alegre — 
Fluminense 2—1, Botafogo ~ 
laria 1—0, Volta 
Bangu 0—2. Vasco da Gama 
Nova Cldale 2—2. t..
conduce Botafogo — 17 o. 
mată de Flamengo 16 p șl Vasco 
da Gama 15 p.
• IN PRIMA manșă a celei 

de a doua semifinale în Cupa
Spaniel : Coruna — Valladolid

Redonda
o-

în clasament
- 17 n. ur-

1— 0. Cum am anunțat, tot în 
prima manșă, Atletico Madrid
— Real Madrid 0—2 (Baltazar — 
de la Atletico a ratat un pe
nalty).

e PE STADIONUL Wembley 
din Londra se va desfășura în 
zilele de 29 șl 30 iulie un tur
neu Internațional, la care vor 
lua parte formațiile Dinamo 
Kiev, F.C. Porto, Arsenal Lon
dra șl F.C. Liverpool.
• ÎN PENULTIMA etapă (a 

29-a) din campionatul Ungariei 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : Zalaegerszeg — Honved
2— 4, Pecs — Dunaujvaros 2—1, 
Raba Eto — Vac 2—1, Ferenc- 
varos — Vasas 4—0 ; Bekescsa- 
ba — Ujpesti Dozsa 1—2, M.T.K.
— Haladas 2—0, Videoton — 
Vesprem I—0, Tatabanja — Sio- 
fok 1—0. în clasament, pe pri
mul loc se află Honved, cu 58 p 
(golaveraj 42—28). urmată da 
M.T.K. Budapesta 58 p (41—32), 
Ferencvaros 56 p etc.
• IN CADRUL turneului pen

tru echipe de tineret de la 
Toulon (Franța), selecționata 
Bulgariei a întrecut cu 2—0 (1—0) 
formația Irlandei. Golurile au 
fost marcate de Trandafilov șl 
Mltarskl.
• ÎN MECI AMICAL, la RiO 

de Janeiro : Brazilia — Portuga
lia 4—0 (2—0). Au înscris Bebe- 
to. Sobrinho (autogol), R. Gomes 
și Charles. Au asistat 38 000 de 
spectatori. De Ia portughezi au 
lipsit titularii Futre șl Rui Bar
ros. Echipa Braziliei va evolua 
curînd în Europa: 16.06. — cu 
Suedia: 18.06 — cu Danemarca și 
21.06 — cu Elveția.


